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SEXTA-FEIRA, 14-09-2018

Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Gabinete da Presidência
ATO N.1447/2018-PR
Institui as Cartas de Serviços do Centro de Documentação Histórica
(Cendoch) e do Serviço de Arquivo Geral (Searg) do Tribunal de Justiça
do Estado de Rondônia.
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA, no uso de
suas atribuições legais e regimentais,
CONSIDERANDO a Recomendação n. 37, de 15 de agosto de 2011, proveniente do
Conselho Nacional de Justiça, a qual preconiza o estabelecimento de Comissão
Permanente de Avaliação Documental (CPAD) para atuar na gestão dos documentos
produzidos em decorrência das atividades do Tribunal e respectivas unidades;
CONSIDERANDO o processo n. 0011650-24.2017,
R E S O L V E:
Art. 1º Instituir as Cartas de Serviços do Centro de Documentação Histórica (Cendoch) e
do Serviço de Arquivo Geral (Searg) do Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, conforme Anexo I e II,
respectivamente, deste Ato.
Art. 2º Este Ato entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se
Registre-se.
Cumpra-se.

Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, 11 de setembro de 2018.

Desembargador Walter Waltenberg Silva Junior
Presidente do Tribunal de Justiça
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“Não se pode pensar no futuro,
sem cuidar do passado”

(Des. Ricardo Ferreira Nunes, presidente do TJPA)

O Centro de Documentação Histórica (Cendoch), setor
integrante da estrutura da Secretaria Administrativa
(SA), foi criado no dia 16 de agosto de 1999, com a
Resolução n. 017/1999. O Cendoch tem como objetivo
geral o resgate e a conservação da história do Poder
Judiciário do Estado de Rondônia, por meio da guarda
e manutenção de documentos que traduzam o
pensamento de seus integrantes, bem como o registro
da sua atuação, desde sua criação.
O Cendoch visa, ainda, à obtenção de meios para o
conhecimento do passado e a evolução do judiciário
rondoniense, por intermédio da investigação das
influências recíprocas das ações e decisões dos seus
integrantes, assim como o ambiente social de cada
época.
Sua função inicial é a de recuperar os registros da
memória das práticas jurídicas na região para
construir a história do Poder Judiciário do Estado.
O acervo é composto por documentos datados da
instalação da Comarca de Santo Antônio do Rio
Madeira, em agosto de 1912, até os anos 90 do século
XX.
Encontram-se sob a guarda do CDH aproximadamente
10 mil documentos.
Fazem parte do acervo do CDH 60 livros cartoriais
tanto das atividades judiciais como dos cartórios
extrajudiciais, o que significa livros de procurações,
casamentos, registros de nascimento e compra e venda
de imóveis. Esses livros foram recuperados parte na
Comarca
de
Guajará-Mirim,
e
pertenceram
às
Comarcas de Santo Antônio do Rio Madeira e GuajaráMirim, com as atividades do Judiciário de 1912 a 1969.
Outra parte pertencia à Comarca de Porto Velho,
registrando atividades de 1914 a 1969 com ênfase
principalmente para as 04 primeiras décadas do século
XX. Alguns livros referem-se às atividades da Comarca
de Porto Velho nos anos de 1970 e 1980.

Compõem a coleção de acervo:
- 100 volumes de clippings de notícias publicadas em
jornais, revistas de divulgação do Departamento de
Comunicação produzidos a partir do ano de 1983, que
mostram
notícias
sobre
o
Poder
Judiciário
de
Rondônia;
- grande material fotográfico, aproximadamente 5.000
mil fotografias;
- arquivo de História Oral com entrevistas com
desembargadores, juízes, advogados e funcionários.
O material já organizado permite a produção de
trabalhos como artigos, monografias, livros etc.

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

3. SERVIÇOS AO USUÁRIO
Disponibilização do acervo a pesquisadores,
advogados e comunidade em geral.
A consulta ao acervo é prestada nas salas de
leituras, devendo o material, após a utilização, ser
deixado sobre a mesa ou local indicado.
O uso de materiais adequados será obrigatório para
manuseio de documentos históricos.
Atendimento a solicitações de informações sobre os
documentos que integram o acervo.
3.1 DOS SERVIÇOS DO CENDOCH
• Higienização dos documentos quando chegam
ao Cendoch;
• Catalogação dos documentos;
• Registro dos documentos no sistema;
• Armazenamento dos documentos em caixa de
arquivamento, à disposição para consultas.

Este diário foi assinado digitalmente consoante a Lei 11.419/06. O documento eletrônico pode ser encontrado no sítio do Tribunal de Justiça do Estado de
Rondônia, endereço: http://www.tjro.jus.br/novodiario/
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APRESENTAÇÃO
“Não se pode pensar no futuro,
sem cuidar do passado”

(Des. Ricardo Ferreira Nunes, presidente do TJPA)

O Serviço de Arquivo Geral, setor integrante da
estrutura do Departamento de Patrimônio, Materiais
e Documentação, foi criado no dia 18 de julho de
1986, reestruturado em 11 de junho de 1992, tendo
como balizadora a Resolução n. 059/2015-PR, para
guarda e destruição de processos. Dessa forma, o
Arquivo cumpre sua finalidade de recolher, preservar
e tornar acessível a consulta dos documentos sob
sua guarda, bem como reúne importante acervo que
vem desde o extinto Território Federal de Rondônia
até os dias atuais.
O Serviço de Arquivo Geral realiza atendimento a
todas as Varas e Departamentos Judiciários e a
diversos setores da área administrativa. Por essa
razão, o Arquivo lança a presente Carta de Serviço,
que tem por finalidade orientar as unidades
geradoras de documentos deste Tribunal, de forma a
fomentar o início da Política de Gestão de
Documentos quanto ao envio, desarquivamento e a
destruição
de
documentos/processos,
visando
esclarecer possíveis dúvidas, contribuindo,
dessa
forma, para uma maior integração entre as unidades
geradoras de documentos e o Arquivo Geral.
2. IDENTIFICAÇÃO DO SETOR

3. SERVIÇOS AO USUÁRIO

• Recolhimento e guarda de processos findos,
conforme cronograma, com datas estabelecidas
para cada Fórum.
• Atendimento a solicitações de informações sobre
os documentos que integram o acervo recolhido e
custodiado pelo Arquivo Geral, por meio de
solicitação de desarquivamento das respectivas
Unidades Geradoras.

Este diário foi assinado digitalmente consoante a Lei 11.419/06. O documento eletrônico pode ser encontrado no sítio do Tribunal de Justiça do Estado de
Rondônia, endereço: http://www.tjro.jus.br/novodiario/
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3.1 DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS
3.1.2 Recolhimento e Guarda de Processos no
Arquivo
O envio de processos deverá inicialmente
considerar:
•
Os
prazos
estabelecidos
na
Tabela
de
Temporalidade Documental (TTD) do TJRO;
• O cronograma de envio de processos com datas
estabelecidas para cada Fórum;
• A disponibilidade de espaço físico.

Considerados os fatores acima, os processos
deverão ser precedidos de uma organização
funcional:
• inicialmente,
tratado;

serão

•
em
seguida,
arquivamento;

separados

organizados

pelo

pelo

assunto
ano

de

• E, por último, por ordem crescente do número
do processo.
Na oportunidade do envio de documentos ao
Arquivo Geral, deverão ser observadas as seguintes
orientações:
1. Os processos deverão ser arquivados em caixas de
arquivo morto, seguindo as indicações de cores
abaixo, visando melhor organização e identificação
visual do arquivo:

CRIMINAL - caixa vermelha;
FAMÍLIA – caixa verde;
CÍVEL – caixa amarela;
DEPARTAMENTOS – caixa azul
2. Os processos indicados à preservação permanente
deverão receber nas capas de todos os volumes o
seguinte etiquetamento: NÃO DESTRUIR – PROCESSO
PERMANENTE CONFORME CLASSIFICAÇÃO (código
23 da lista de materiais da Divisão de Almoxarifado);
3. Os processos com interesse em preservação
permanente serão enviados em separado dos
demais, com listagem própria e justificativa da
indicação para serem submetidos à apreciação do
Centro de Documentação Histórica (CENDOCH), deste
PJRO;

Este diário foi assinado digitalmente consoante a Lei 11.419/06. O documento eletrônico pode ser encontrado no sítio do Tribunal de Justiça do Estado de
Rondônia, endereço: http://www.tjro.jus.br/novodiario/
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4. Não poderão seguir separados de forma
descontínua caixas de arquivo contendo os volumes
de um mesmo processo;
5. Os processos deverão ser enviados ao Arquivo
Geral em perfeito estado e sem a presença de clips,
capas plásticas, grampos, adesivo de recados e
folhas grampeadas na contracapa;
6. Os processos deverão conter a etiqueta
correspondente
à
respectiva
classe,
evitando
possíveis equívocos na classificação e cadastramento
no sistema do arquivo geral.
7.
Os
processos
enviados
à
unidade
de
arquivamento deverão seguir acompanhados de
guia de transferência em duas vias, obedecendo a
mesma sequência de cada caixa, sendo uma delas
devolvida à unidade de origem, no prazo máximo de
90 (noventa) dias, com as alterações necessárias
após a conferência de recebimento;
8. As caixas de processos a serem enviados, bem
como
as
listagens
correspondentes,
serão
inspecionadas
pelo
responsável
da
unidade
remetente, a fim de verificar a conformidade do
envio com o procedimento estabelecido;
9. Somente poderão ser remetidos dentro das
caixas à unidade de arquivamento os processos que
ainda não tem cadastro no sistema de arquivo.
10. No prazo máximo de 90 (noventa) dias, a
documentação judicial remetida ao Arquivo Geral
deverá ser conferida e recebida no Sistema
Eletrônico próprio da Divisão de Arquivo Geral,
confirmando ou não seu recebimento;
11. As autos somente poderão ser desarquivados
após confirmado o recebimento e realizado o
cadastramento, com numeração própria de cada
documento/processo, no sistema Eletrônico do
Arquivo Geral;
12. O Arquivo Geral devolverá as caixas enviadas em
desacordo com o estabelecido na Res. 059/2015-PR.
3.1.3 Desarquivamento de Processo
O interessado faz o pedido diretamente à unidade
geradora do documento; O chefe/diretor da
unidade solicita via comunicação interna, por meio
do malote digital o desarquivamento à Divisão de
Arquivo Geral;

Este diário foi assinado digitalmente consoante a Lei 11.419/06. O documento eletrônico pode ser encontrado no sítio do Tribunal de Justiça do Estado de
Rondônia, endereço: http://www.tjro.jus.br/novodiario/
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O pedido de desarquivamento deve ser formulado
de maneira objetiva de modo a facilitar a
compreensão do que está sendo requerido e reduzir
o tempo de resposta, contendo os seguintes dados
de identificação: número do processo, nome das
partes e data de arquivamento.
A divisão encaminha, por intermédio da mensageria
interna do TJRO, o documento/processo solicitado,
no prazo máximo de 5 dias úteis à unidade geradora;
somente funcionário autorizado poderá receber o
documento/processo desarquivado;

A consulta ao documento, a promoção da juntada,
cópias e autenticações, somente serão realizadas na
unidade geradora.
3.1.4 Devolução de Processo Desarquivado

O documento/processo desarquivado deverá ser
devolvido ao Arquivo Geral também pela mensageria
interna, evitando com isso, que ocorra uma quebra
no
rastreamento
dos
processos/documentos
desarquivados.
O número da caixa, registrado pelo arquivo geral no
documento/processo, deverá ser preservado, pois
permite a rápida identificação e devolução ao local
de armazenamento.

Ato Nº 1415/2018
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo
artigo 136, IX do RI/TJRO,
Considerando o constante nos Processos eletrônicos SEI nº 0025895-40.2017.8.22.8000 e SEI 0019102-51.2018.8.22.8000,
RESOLVE:
CONVOCAR o Juiz RINALDO FORTI DA SILVA, titular da 9ª Vara Cível da Comarca de Porto Velho, para atuar na 1ª Câmara Cível,
em substituição ao Desembargador ROWILSON TEIXEIRA, a partir de 10 de setembro de 2018 até ulterior deliberação.
Publique-se.
Registre-se.
Cumpra-se.
Documento assinado eletronicamente por WALTER WALTENBERG SILVA JUNIOR, Presidente do Tribunal de
Justiça, em 12/09/2018, às 11:40, conforme art. 1º, III, “b”, da Lei 11.419/2006.
A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tjro.jus.br/sei/controlador_externo.
php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1 informando o código verificador 0862478e o
código CRC 9041ED60.
Este diário foi assinado digitalmente consoante a Lei 11.419/06. O documento eletrônico pode ser encontrado no sítio do Tribunal de Justiça do Estado de
Rondônia, endereço: http://www.tjro.jus.br/novodiario/
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Ato Nº 1453/2018
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo
artigo 136, IX, do RI/TJRO,
Considerando o constante no Processo SEI nº 0001001-48.2018.8.22.8005 e nº 0000999-78.2018.8.22.8005,
RESOLVE:
CONCEDER à Juíza Substituta MIRIA DO NASCIMENTO DE SOUZA, lotada na 3ª seção judiciária com sede na Comarca de
Ji-Paraná, gratificação por ter exercido a Direção dos Fóruns das seguintes Comarcas, nos termos do artigo 56, § 4º, I e II do Código de
Organização Judiciária do Estado de Rondônia – COJE, conforme quadro detalhado abaixo:
COMARCAS

Alvorada d’Oeste

Alvorada d’Oeste e Costa Marques
Publique-se.
Registre-se.
Cumpra-se.

PERÍODOS/DIAS
4/12/2016 a 19/12/2016
6/3/2017 a 31/3/2017
7/6/2017 a 9/7/2017
30/7/2017 a 3/8/2017
3/10/2017 a 5/11/2017
6/11/2017 a 3/12/2017
4/12/2017 a 19/12/2017
10/7/2017 a 29/7/2017

Documento assinado eletronicamente por WALTER WALTENBERG SILVA JUNIOR, Presidente do Tribunal de
Justiça, em 12/09/2018, às 11:40, conforme art. 1º, III, “b”, da Lei 11.419/2006.
A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tjro.jus.br/sei/controlador_externo.
php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1 informando o código verificador 0870474e o
código CRC 55C12D96.
Ato Nº 1454/2018
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo
artigo 136, IX, do RI/TJRO,
Considerando o que consta na Resolução n. 0020/2014-PR, de 22/09/2014, publicada no DJE 178, de 23/09/2014, alterada pela
Resolução n. 052/2015-PR, publicada no DJE n. 118, de 30/06/2015, e Resolução 012/2018-PR, DJE 038, de 28/2/2018;
Considerando o que consta na Instrução n. 001/2018-PR, de 27/06/2018;
Considerando o constante no Processo SEI nº 0019576-22.2018.8.22.8000;
RESOLVE:
I - CONCEDER meia diária à Juíza DENISE PIPINO FIGUEIREDO, titular da Vara Única da Comarca de Nova Brasilândia d’Oeste,
em virtude do deslocamento no dia 19/7/2018, para exercer atividades judicantes na Comarca de Alvorada d’Oeste.
II – O não cumprimento das normas estabelecidas nos arts. 15 e 16 da instrução n. 01/2018, implicará a inclusão do débito na
respectiva folha de pagamento do beneficiário, nos termos do artigo 17 da instrução normativa.
Publique-se.
Registre-se.
Cumpra-se.
Documento assinado eletronicamente por WALTER WALTENBERG SILVA JUNIOR, Presidente do Tribunal de
Justiça, em 12/09/2018, às 11:40, conforme art. 1º, III, “b”, da Lei 11.419/2006.
A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tjro.jus.br/sei/controlador_externo.
php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1 informando o código verificador 0871218e o
código CRC 479A9218.
Ato Nº 1436/2018
O Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, usando das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 17, incisos I
e II, do Código de Organização Judiciária do Estado e art. 154 do Regimento Interno;
CONSIDERANDO o que estabelece o artigo 99 da Constituição Federal e 75 da Constituição Estadual;
CONSIDERANDO o disposto na Lei Orçamentária Anual n° 4.231, de 28 de dezembro de 2017;
CONSIDERANDO o disposto no artigo 7°, § 1° e 2º, combinado com o artigo 8º da Lei n° 4.231, de 28 de dezembro de 2017,
que autoriza os ajustes necessários ao Quadro do Detalhamento de Despesa - QDD, em nível de elemento de despesa para atender às
necessidades supervenientes;
CONSIDERANDO o disposto no relatório n. 17 / 2018 - SEAGE/CGO/SEPOG/PRESI/TJRO (0867053);
RESOLVE:
Art. 1º REMANEJAR as dotações do orçamento da Unidade Orçamentária 03.001– Tribunal de Justiça, no valor de R$
650.000,00 (seiscentos e cinquenta mil reais), de acordo com o anexo I.
Art. 2º Este ato entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se.
Registre-se.
Cumpra-se.
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, 11 de setembro de 2018.
Este diário foi assinado digitalmente consoante a Lei 11.419/06. O documento eletrônico pode ser encontrado no sítio do Tribunal de Justiça do Estado de
Rondônia, endereço: http://www.tjro.jus.br/novodiario/
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ANEXO I
U.O. 03.001 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
REMANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO
FONTE

ESPECIFICAÇÕES

NATUREZA

02.122.2063.2063 - ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS 31.90.11.00
SOCIAIS
SUBTOTAL
0100 -Recursos do Tesouro 02.122.2063.2088 - ASSEGURAR O PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS E DESPESAS DE 31.90.94.00
CARÁTER INDENIZATÓRIO
SUBTOTAL
TOTAL FONTE 0100
TOTAL

REDUZ

SUPLEMENTA

650.000,00

-

650.000,00

-

-

650.000,00

-

650.000,00

650.000,00

650.000,00

650.000,00

650.000,00

Documento assinado eletronicamente por WALTER WALTENBERG SILVA JUNIOR, Presidente do Tribunal de
Justiça, em 12/09/2018, às 11:40, conforme art. 1º, III, “b”, da Lei 11.419/2006.
A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tjro.jus.br/sei/controlador_externo.
php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1 informando o código verificador 0867057e o
código CRC E3DF67CE.

conselho da magistratura
PUBLICAÇÃO DE ACÓRDÃOS
Data: 13/09/2018
PUBLICAÇÃO DE ACÓRDÃOS
Conselho da Magistratura
Data de distribuição :28/08/2018
Data do julgamento : 31/08/2018
0004966-90.2018.8.22.0000 Processo Administrativo
Interessada : Sandra Aparecida Silvestre de Frias Torres
Relator: Desembargador Daniel Ribeiro Lagos
Assunto : Elogio
Decisão :”DETERMINADA A ANOTAÇÃO NOS ASSENTOS FUNCIONAIS DA MAGISTRADA, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR,
À UNANIMIDADE.”.
Ementa : CNJ. Elogios. Juiz de Direito. Excelência dos serviços prestados.. Deferimento. Registro nos assentamentos funcionais. Promoção.
Exclusão.
Defere-se o registro nos assentamentos do magistrado de elogio pela excelência dos serviços prestados a órgão nacional da justiça, para
quem se encontra cedido, sem repercussão para fins de promoção.
(a) Belª Shirley Queiroz Caldas
Diretora Conselho de Magistratura

DESPACHOS
Conselho da Magistratura
Despacho DO RELATOR
Processo Administrativo
Número do Processo :0004911-42.2018.8.22.0000
Processo de Origem : 0002631-83.2018.8.22.0005
Comunicante: Edewaldo Fantini Júnior
Comunicado: Conselho da Magistratura do Tribunal de Justica do Estado de Rondonia
Relator:Des. Valter de Oliveira
Visto etc.
Trata-se de alegação de suspeição por motivo de foro íntimo do magistrado Edewaldo Fantini Júnior, Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal
da Comarca de Ji-Parana/RO, nos autos ns. 1002558-31.2017.8.22.0005, 1003810-69.2017.8.22.0005 e 0002631-83.2018.88.22.0005,
originados na Comarca de Ji-Paraná/RO.
Este diário foi assinado digitalmente consoante a Lei 11.419/06. O documento eletrônico pode ser encontrado no sítio do Tribunal de Justiça do Estado de
Rondônia, endereço: http://www.tjro.jus.br/novodiario/

ANO XXXVI

NÚMERO 172

DIARIO DA JUSTIÇA

SEXTA-FEIRA, 14-09-2018

12

Relatei. Decido.
O Código de Organização Judiciária deste Tribunal dispõe sobre a suspeição de magistrado:
Art. 13. Ao Conselho da Magistratura compete:
(…)
IV – Apreciar, reservadamente, os casos de suspeição de natureza íntima declarada por juízes;
Ainda, o NRITJRO, estabelece, no art. 135, XIV, a competência do Conselho da Magistratura para conhecer, em segredo de justiça, da
suspeição declarada pelos juízes de direito, por motivo íntimo.
Portanto, a comunicação que ora se examina, com base no §1º do art. 145 do NCPC, prescinde de razões, bastando a mera declaração do
comunicante.
Nestes termos, proceda o DECOM o registro da declaração de suspeição nos assentamentos do comunicante.
Publique-se e cumpra-se, em seguida arquive-se.
Porto Velho - RO, 13 de setembro de 2018.
Desembargador Valter de Oliveira
Relator
Despacho DO RELATOR
Processo Administrativo
Número do Processo :0005155-68.2018.8.22.0000
Processo de Origem : 7001418-02.2018.8.22.0011
Comunicante: Simone de Melo
Comunicado: Conselho da Magistratura do Tribunal de Justica do Estado de Rondonia
Relator:Des. Valter de Oliveira
Visto etc.
Trata-se de alegação de suspeição por motivo de foro íntimo da magistrada Simone de Melo, juíza de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca
de Alvorada do Oeste/RO, nos autos n. 7001418-02.2018.8.22.0011, originado na Comarca de Alvorada do Oeste/RO.
Relatei. Decido.
O Código de Organização Judiciária deste Tribunal dispõe sobre a suspeição de magistrado:
Art. 13. Ao Conselho da Magistratura compete:
(…)
IV – Apreciar, reservadamente, os casos de suspeição de natureza íntima declarada por juízes;
Ainda, o NRITJRO, estabelece, no art. 135, XIV, a competência do Conselho da Magistratura para conhecer, em segredo de justiça, da
suspeição declarada pelos juízes de direito, por motivo íntimo.
Portanto, a comunicação que ora se examina, com base no §1º do art. 145 do NCPC, prescinde de razões, bastando a mera declaração do
comunicante.
Nestes termos, proceda o DECOM o registro da declaração de suspeição nos assentamentos do comunicante.
Publique-se e cumpra-se, em seguida arquive-se.
Porto Velho - RO, 13 de setembro de 2018.
Desembargador Valter de Oliveira
Relator

corregedoria-geral
EDITAL
Edital Nº 8, de 13 de setembro de 2018.
O Corregedor-Geral de Justiça, no uso de suas atribuições legais, estabelece e torna pública as normas do processo seletivo interno para
ocupação das funções comissionadas de Coordenador da Central de Processamentos Eletrônicos PJ-DAS-5, da Secretaria de 1º Grau,
vinculada à Corregedoria Geral de Justiça do Poder Judiciário do Estado de Rondônia.
1 Quadro de Vagas
Função
Local de lotação
Condição de lotação
Número de Vagas
Coordenador CPE Cível
CPE/Porto Velho
Imediata
1
Coordenador CPE Juizados
CPE/Porto Velho
Imediata
1
1.1 As 2 vagas são de ampla concorrência.
2 Pré-requisitos
2.1 Ser servidor do Quadro de Pessoal do Poder Judiciário do Estado de Rondônia.
2.2 Não estar respondendo a processo administrativo disciplinar, sindicância ou cumprindo penalidade administrativa.
2.3 Possuir formação acadêmica em Direito ou Administração.
3. Inscrições
3.1 As inscrições deverão ser efetuadas EXCLUSIVAMENTE, por meio eletrônico, no sítio da Corregedoria Geral de Justiça, Emeron e
Portal do Servidor, no período de 13 a 19 de setembro de 2018, observado o horário oficial de Rondônia, conforme Cronograma do Processo
Seletivo.
Este diário foi assinado digitalmente consoante a Lei 11.419/06. O documento eletrônico pode ser encontrado no sítio do Tribunal de Justiça do Estado de
Rondônia, endereço: http://www.tjro.jus.br/novodiario/
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3.1.1 Cronograma do Processo Seletivo
Etapa

Período

Publicação do Edital e abertura de inscrições

13 de setembro de 2018

Inscrições

13 a 19 de setembro de 2018

Análise Curricular

20 e 21 de setembro de 2018

Publicação do Resultado da Análise Curricular

25 de setembro de 2018

Apresentação eventual de recurso

25 e 26 de setembro de 2018

Apreciação, decisão dos recursos e publicação dos resultados

28 de setembro de 2018

Encaminhamento dos planos de ação dos candidatos classificados para a Comissão de Seleção 28 de setembro a 8 de outubro de 2018
Análise prévia dos planos de ação dos candidatos

15 a 17 de outubro de 2018

Avaliação Psicológica dos candidatos

15 a 18 de outubro de 2018

Entrevista Avaliativa

24 a 26 de outubro de 2018

Publicação do Resultado da Entrevista Avaliativa

30 de outubro de 2018

Entrevista com o Corregedor-Geral de Justiça

6 de novembro de 2018

Publicação do Resultado Final

9 de novembro de 2018

3.2 No ato da inscrição, o (a) candidato (a) deverá preencher Formulário de Inscrição (Anexo I) on-line, com autodeclaração de não estar
respondendo a processo administrativo disciplinar, sindicância ou cumprindo penalidade administrativa.
3.3 Anexar (upload) os seguintes documentos comprobatórios, em formato PDF:
3.3.1 Diploma ou declaração de conclusão da graduação.
3.3.2 Diploma ou declaração de conclusão de pós-graduação lato sensu, com no mínimo 360 horas- aula.
3.3.3 Diploma ou declaração de conclusão de pós-graduação stricto sensu, com no mínimo 360 horas-aula.
3.3.4 Certificado de curso de aperfeiçoamento na área de gestão, com no mínimo 16 horas-aula, ofertados pela Emeron, CNJ ou Enfam.
3.3.5 Certificado de curso de aperfeiçoamento na área de práticas cartorárias, Central de Processamento Eletrônico, PJe e SAP, ofertados
pela Emeron, CNJ ou Enfam, com no mínimo 16 horas-aula.
3.3.6 Currículum vitae.
3.3.7 Comprovação do exercício profissional, por meio do Relatório de Avaliação Individual (Relatório Comportamental, Relatório Técnico
e Relatório de Responsabilidades) do Programa de Gestão por Competências, por meio do link https://tjro.webgca.com.br/colab/relatorio/
3.3.8 Comprovação do exercício profissional, por meio da Ficha Funcional “Designações”.
3.4 Somente serão consideradas as informações que constem no formulário de inscrição e averbadas no Histórico de Cursos dos Dados
Funcionais da Secretaria de Gestão de Pessoas.
3.5 Caso haja duplicidade de inscrição, será considerada a mais recente.
3.6 A Emeron não se responsabiliza por congestionamento das linhas de comunicação, bem como por outros fatores de ordem técnica que
impossibilitem a transferência de dados.
4. Do Processo Seletivo
4.1 O processo seletivo tem como objetivo examinar a compatibilidade entre o perfil de competências dos candidatos e as competências
requeridas para a ocupação das funções comissionadas de Coordenador da Central de Processamentos Eletrônicos PJ-DAS- 5, da
Secretaria de 1º Grau, vinculada à Corregedoria Geral de Justiça do Poder Judiciário do Estado de Rondônia.
4.2 Os conhecimentos e habilidades requeridos foram extraídos da Matriz de Competências, elaborada pela Secretaria de Gestão de Pessoas.
4.3 A realização do processo seletivo ficará a cargo da Comissão de Seleção, composta por magistrados e servidores do Poder Judiciário
do Estado de Rondônia, designados e nomeados pelo Corregedor-Geral de Justiça para este fim.
4.4 A seleção dos candidatos contará com 2 etapas classificatórias e eliminatórias, 1 etapa sugestiva e 1 etapa classificatória, conforme
quadro a seguir:
Etapa

Tipo

Quantidade de candidatos habilitados ao final da etapa

I - Análise Curricular

Classificatória e Eliminatória

20

II - Avaliação Psicológica

Sugestiva

20

III - Entrevista Avaliativa

Classificatória e Eliminatória

6

IV - Entrevista Final

Classificatória

2

4.5 Os candidatos que não atenderem aos pré-requisitos constantes do item 2 serão eliminados.
4.6 Os critérios de pontuação da Etapa I – Análise Curricular, será obtida de acordo com o item 5.2 Tabela de Critérios de Pontuação.
4.7 A ordem de classificação, será a somatória da etapa I e III, sendo classificados 6 candidatos, para a IV etapa.
4.8 Os candidatos habilitados para a Etapa II – Avaliação Psicológica e III - Entrevista Avaliativa, serão submetidos a entrevistas, testes e
apresentação de Plano de Ação para verificar a adequação do perfil do candidato às competências técnico-comportamentais exigidas para
a função comissionada pretendida.
Este diário foi assinado digitalmente consoante a Lei 11.419/06. O documento eletrônico pode ser encontrado no sítio do Tribunal de Justiça do Estado de
Rondônia, endereço: http://www.tjro.jus.br/novodiario/
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4.9 Os candidatos habilitados para a Etapa IV – Entrevista Final, serão entrevistados pelo Corregedor-Geral de Justiça, que estabelecerá
dentre estes candidatos a ordem de classificação final para a indicação dos respectivos cargos.
4.10 As competências requeridas e as atribuições relativas às funções comissionadas estão dispostas no Anexo II.
4.11 Os candidatos que não participarem de todas as etapas classificatórias ou desistirem durante o processo seletivo serão eliminados da
seleção.
5. Análise Curricular
5.1 A análise curricular será realizada pela Comissão de Seleção, com o estabelecimento de critérios de pontuação distribuídos em
graduação, pós-graduação lato sensu, pós-graduação stricto sensu, cursos de formação continuada prioritários para a área de atuação e
experiência profissional, conforme Tabela de Critérios de Pontuação.
5.2 Tabela de Critérios de Pontuação
Critérios

Pontos

1. Pós-Graduação Stricto Sensu Doutorado

20 pontos

2. Pós-Graduação Stricto Sensu Mestrado

15 pontos

3. Pós-Graduação Lato Sensu na Área de Direito ou Administração, com carga horária mínima de 360h/a.

10 pontos

4. Certificado de curso de aperfeiçoamento na área de gestão, com no mínimo 16 horas-aula, ofertados pela
Emeron, CNJ ou Enfam.
5. Cursos de aperfeiçoamento na área de Práticas Cartorárias, Central de Processos Eletrônicos, PJe, SAP,
com no mínimo 16 horas-aula, ofertados pela Emeron, CNJ ou Enfam.
6.

1 ponto por curso, até o limite de 5
cursos
1 ponto por curso, até o limite de 5
cursos.

Experiência profissional no exercício de práticas cartorárias, com comprovada lotação em cartórios ou 6 pontos para cada ano de exercício,

departamentos judiciais.
7. Experiência profissional no exercício em cargo de gestão de pessoas no PJRO.

considerado até 5 anos.
6 pontos para cada ano de exercício,
considerado até 5 anos.

Máximo de
pontos
30

5
5
30
30

Total de Pontos 100

5.3 A pontuação dos itens 1 a 3, são cumulativos entre si, entretanto, a pontuação máxima será de 30 pontos.
5.4 Em caso de empate na etapa I, serão considerados os seguintes critérios para o desempate:
I – Maior pontuação no quesito experiência profissional no exercício em cargo de gestão de pessoas no PJRO.
II – Maior pontuação no quesito experiência profissional no exercício de práticas cartorárias, com comprovada lotação em cartórios ou
departamentos judiciais.
III – Maior pontuação no quesito pós-graduação Lato Sensu na área de Direito ou Administração.
5.5 Os candidatos receberão, por e-mail, o Boletim de Desempenho Individual - BDI, onde constará a sua pontuação na etapa I e sua
classificação geral no processo seletivo.
5.6 Os 20 candidatos com maior pontuação nesta etapa serão classificados para a etapa II e III.
5.7 Os resultados da Etapa I serão publicados, por meio eletrônico, no sítio da Emeron e Portal do Servidor.
5.8 Eventual recurso do resultado do Boletim de Desempenho Individual, poderá ser interposto perante a Comissão de Seleção, a ser
enviado para o e-mail processoseletivo@tjro.jus.br no período definido no Cronograma do Processo Seletivo item 3.1.1.
5.8.1 O recurso deverá ser instruído, de forma objetiva, apresentando os pontos contestados pelo candidato, os fundamentos que embasem
a discordância, e, ainda, a documentação comprobatória de todas as alegações feitas.
5.8.2 Os recursos apresentados em desacordo com as regras dispostas nos itens 5.7 e 5.7.1 serão indeferidos.
6. Avaliação Psicológica
6.1 A Avaliação Psicológica será de caráter sugestivo e não classificatório ou eliminatório, conforme perfil profissiográfico do cargo
estabelecido no Anexo II deste edital.
6.2 Consistirá na aplicação e na avaliação de baterias de testes psicométricos e projetivos, entrevistas e dinâmicas de grupo, de forma
coletiva e/ou individual, capazes de aferir, de forma objetiva e padronizada as características de personalidade, capacidade intelectual e
habilidades específicas, compatíveis com as atribuições do cargo, visando verificar, entre outros:
6.2.1 - APTIDÕES
a. Capacidade de articulação
b. Capacidade de exposição oral
c. Capacidade de leitura de cenários
d. Capacidade de trabalhar sob pressão
e. Capacidade de controle emocional
6.2.2- COMPETÊNCIAS COMPORTAMENTAIS
a. Comprometimento
b. Comunicação
c. Empreendedorismo
d. Excelência no atendimento
e. Flexibilidade
f. Liderança
g. Postura Ética
h. Relacionamento interpessoal
i. Tomada de decisão
j. Trabalho em equipe
Este diário foi assinado digitalmente consoante a Lei 11.419/06. O documento eletrônico pode ser encontrado no sítio do Tribunal de Justiça do Estado de
Rondônia, endereço: http://www.tjro.jus.br/novodiario/
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6.3 A Avaliação Psicológica avaliará também as características de personalidade restritivas ou impeditivas ao desempenho das atribuições
inerentes ao cargo como, por exemplo, agressividade inadequada, instabilidade emocional exacerbada, impulsividade inadequada e
ansiedade exacerbada.
6.4 Será realizada por Comissão de Seleção constituída por psicólogos regularmente inscritos em Conselho Regional de Psicologia,
pertencentes ao quadro deste PJRO, lotados na Seção de Psicologia Organizacional da Secretaria de Gestão de Pessoas.
6.5 A Comissão de Seleção deverá utilizar testes psicológicos validados no país e aprovados pelo Conselho Federal de Psicologia, em
conformidade com a Resolução CFP 002/2016, do Conselho Federal de Psicologia.
6.6 O resultado da Avaliação Psicológica será obtido por meio da análise de todos os instrumentos psicológicos utilizados, testes psicológicos,
dinâmicas de grupo e entrevistas, considerando os critérios estabelecidos, a partir da Descrição de Função do Cargo, de acordo com o
Programa Gestão por Competência, os quais deverão ser relacionados aos requisitos psicológicos do candidato para o desempenho das
atribuições inerentes ao cargo.
6.7 Será considerado “mais recomendado” ou “recomendado” aquele candidato que apresentar características de personalidade, capacidade
intelectual e habilidades específicas, de acordo com os requisitos psicológicos para o desempenho das atribuições inerentes ao cargo.
6.8 Será considerado “menos recomendado” o candidato que apresentar características restritivas ou impeditivas e/ou não apresentar
características de personalidade, capacidade intelectual, habilidades específicas, isolada ou cumulativamente, de acordo com os requisitos
psicológicos para o desempenho das atribuições inerentes ao cargo.
6.9 A classificação “menos recomendado” na Avaliação Psicológica não significará, necessariamente, incapacidade intelectual ou existência
de transtornos de personalidade; indicará apenas que o candidato não atendeu aos requisitos para o desempenho das atribuições inerentes
ao cargo, no momento da avaliação.
6.10 Será eliminado do processo seletivo o candidato que não tenha sido avaliado em razão do não comparecimento nas datas e horários
estabelecidos em edital.
7 Entrevista Avaliativa
7.1 A Etapa III – Entrevista Avaliativa, tem como objetivo avaliar os conhecimentos técnicos, as habilidades e o perfil desejável do candidato
na execução das tarefas a ele incumbidas durante o exercício. Será avaliado o conhecimento do candidato na área de gestão de pessoas,
gestão cartorária, experiência acadêmica e profissional, e argumentação em relação à aplicabilidade do Plano de Ação apresentado.
7.2 A entrevista será realizada pela Comissão de Seleção, com a apresentação individual do candidato de um Plano de Ação, que consiste
no planejamento das suas ações gestoras, que serão analisados, conforme Tabela de Pontuação da Entrevista Avaliativa.
7.3 Tabela de Pontuação da Etapa III – Entrevista Avaliativa
Critérios

Pontos

Entrevista Avaliativa

40

Plano de Ação

60

Total de Pontos da Etapa III – Entrevista Avaliativa

100

7.4 A entrevista e apresentação do Plano de Ação, será realizada no tempo de 40 minutos, definido igualmente para todos os candidatos,
correspondendo a 20 minutos de entrevista e 20 minutos de apresentação do Plano de Ação.
7.5 As orientações para a apresentação do Plano de Ação estão definidas no Anexo III.
7.6 As entrevistas serão realizadas na Escola da Magistratura do Estado de Rondônia - Emeron, no dia e hora informadas ao candidato, com
o prazo mínimo de 5 dias de antecedência, conforme item 3.1.1 Cronograma do Processo Seletivo.
7.7 Não caberá recurso nesta Etapa III – Entrevista Avaliativa.
7.8 A ordem de classificação, será a somatória da etapa I e III, sendo classificados 6 candidatos, para a IV etapa.
7.9 Os candidatos receberão, por e-mail, o Boletim de Desempenho Individual - BDI, onde constará a sua pontuação na etapa III e sua
classificação geral no processo seletivo.
7.10 Os 6 candidatos com maior pontuação serão classificados para a Etapa IV – Entrevista Final.
7.11 Os resultados da Etapa III serão publicados, por meio eletrônico, no sítio da Emeron e Portal do Servidor.
8 Etapa IV – Entrevista Final
8.1 Os 6 candidatos classificados serão entrevistados pelo Corregedor-Geral de Justiça, que estabelecerá dentre estes candidatos a ordem
de classificação final para a indicação dos respectivos cargos.
8.2 Os candidatos classificados na etapa III, não designados para os cargos imediatos, comporão banco de reserva e poderão ser
aproveitados para outros cargos gestores, a critério da Corregedoria Geral de Justiça, observada a compatibilidade de competências e o
interesse da administração.
8.3 O prazo de validade do processo seletivo será de até um ano.
8.4 O resultado final será publicado, por meio eletrônico, no sítio da Emeron e Portal do Servidor.
9 Disposições Finais
9.1 Não serão concedidas diárias e IDI, portanto, todas as despesas pessoais serão arcadas pelo candidato.
9.2 Os servidores selecionados para as funções comissionadas deverão, obrigatoriamente, repassar as atividades que estiverem
desenvolvendo, para minimizar eventual prejuízo com sua saída da unidade de origem.
9.3 A unidade de origem do servidor selecionado poderá estabelecer prazo de até 5 dias para a conclusão ou repasse de atividades.
9.4 Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão de Seleção.
Este diário foi assinado digitalmente consoante a Lei 11.419/06. O documento eletrônico pode ser encontrado no sítio do Tribunal de Justiça do Estado de
Rondônia, endereço: http://www.tjro.jus.br/novodiario/
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ANEXO I – FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO
PROCESSO SELETIVO INTERNO PARA OCUPAÇÃO DAS FUNÇÕES COMISSIONADAS DE COORDENADOR DA CENTRAL DE
PROCESSAMENTOS ELETRÔNICOS
FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO
1 Identificação
Nome:

Cadastro:

Data de Nascimento:
Cargo Efetivo/Área/Especialidade:
Unidade de Lotação:
Data de Ingresso no PJRO:
E-mail (institucional)
E-mail (pessoal)
Telefone Celular

Telefone da Unidade de Lotação:

2. Declaração:
Declaro, nos termos da Lei, que as informações são verdadeiras e que não estou respondendo a processo administrativo disciplinar ou
sindicância ou cumprindo penalidade administrativa.
3. Pontuação do candidato (Preenchida pela Comissão de Seleção)
Análise Curricular:
Entrevista Avaliativa:
Entrevista Final:
*O candidato deverá anexar cópias dos diplomas, certificados e currículo, conforme item 3.2.1 a 3.2.6 deste Edital.
ANEXO II – DESCRIÇÃO DA FUNÇÃO E COMPETÊNCIAS REQUERIDAS
Descrição de Função
COMPETÊNCIAS TÉCNICAS COGNITIVAS
Competência

Nível Ideal

Nível Mínimo

DIREITO ADMINISTRATIVO

4 - Tem conhecimento e prática nível avançado

3 - Tem conhecimento e prática nível intermediário

DIREITO CIVIL

4 - Tem conhecimento e prática nível avançado

3 - Tem conhecimento e prática nível intermediário

DIREITO PROCESSUAL CIVIL

4 - Tem conhecimento e prática nível avançado

3 - Tem conhecimento e prática nível intermediário

GESTÃO DE CONFLITOS

4 - Tem conhecimento e prática nível avançado

3 - Tem conhecimento e prática nível intermediário

GESTÃO DE PESSOAS

4 - Tem conhecimento e prática nível avançado

3 - Tem conhecimento e prática nível intermediário

GESTÃO DE PROCESSOS

4 - Tem conhecimento e prática nível avançado

3 - Tem conhecimento e prática nível intermediário

PRÁTICAS CARTORÁRIAS - CPE

5 - É Especialista

4 - Tem conhecimento e prática nível avançado

SISTEMAS DE PROCESSOS JUDICIAIS

4 - Tem conhecimento e prática nível avançado

3 - Tem conhecimento e prática nível intermediário

TÉCNICAS DE ATENDIMENTO AO PÚBLICO

5 - É Especialista

4 - Tem conhecimento e prática nível avançado

TÉCNICAS DE REDAÇÃO OFICIAL

4 - Tem conhecimento e prática nível avançado

3 - Tem conhecimento e prática nível intermediário

APTIDÕES
Competência
CAPACIDADE DE ARTICULAÇÃO
CAPACIDADE DE CONTROLE EMOCIONAL
CAPACIDADE DE EXPOSIÇÃO ORAL
CAPACIDADE DE LEITURA DE CENÁRIOS
CAPACIDADE DE TRABALHAR SOB PRESSÃO
COMPETÊNCIAS TÉCNICAS PARA REFERÊNCIA
Competência
DIRETRIZES GERAIS JUDICIAIS
EDITOR DE PLANILHA ELETRÔNICA
COMPETÊNCIAS COMPORTAMENTAIS
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Nível

COMPROMETIMENTO

5,00

COMUNICAÇÃO

5,00

EMPREENDEDORISMO

5,00

EXCELÊNCIA NO ATENDIMENTO

5,00

FLEXIBILIDADE

5,00

LIDERANÇA

5,00

POSTURA ÉTICA

5,00

RELACIONAMENTO INTERPESSOAL

5,00

TOMADA DE DECISÃO

5,00

TRABALHO EM EQUIPE

5,00
ATRIBUIÇÕES

Código

ATRIBUIÇÕES

1

Cumprir e fazer cumprir as normas e diretrizes do TJRO em todas as atividades desenvolvidas.

2

Prestar atendimento ao jurisdicionado com eficiência.

3

Elaborar relatórios estatísticos solicitados pela administração do PJRO.

4

Manter relacionamento com demais órgãos a fim de dar cumprimento às determinações processuais.

5

Intermediar relacionamento institucional entre a CPE e os magistrados aderentes.

6

Orientar os gestores de equipe sobre os procedimentos necessários à todas as fases do processo, por meio de sistemas específicos, mantendo
atualizadas as informações processuais e procedimentais.

7

Garantir o cumprimento dos despachos e sentenças, a fim de dar prosseguimento aos atos processuais.

8

Garantir a execução das tarefas relativas à preparação de processos, mandados, atos e termos, para o cumprimento das formalidades legais
necessárias ao processo e demais serviços cartorários.

9

Orientar os gestores de equipe sobre as alterações do banco de dados de acordo com mudanças processuais ou judiciais.
QUALIFICAÇÃO

Escolaridade:

Ensino Superior Completo

Formação Acadêmica:

Direito ou Administração
INDICADORES DE COMPETÊNCIAS COMPORTAMENTAIS

Indicador
Adapta-se ao contexto de mudanças, compreendendo como necessário para o desenvolvimento institucional.
Apresenta as críticas e problemas de trabalho de forma respeitosa e em local apropriado, evitando o constrangimento das pessoas.
Assume a responsabilidade por suas atividades.
Atua para que os servidores entendam o seu papel, responsabilidades e contribuições.
Busca continuamente seu autodesenvolvimento profissional, por meio de leitura, pesquisa, estudos em grupo, dentre outros, além das ações oferecidas
pela Instituição.
Compartilha com a equipe os objetivos, metas, resultados e informações organizacionais, necessárias ao desempenho das atividades.
Cumpre suas obrigações e atividades com qualidade.
Delega atividades para a equipe, preparando as pessoas para assumirem responsabilidades mais complexas.
É claro(a) e objetivo(a) ao expressar suas ideias, percepções e críticas, baseando-se em fatos e dados.
É cordial e respeitoso com as pessoas independentemente do nível hierárquico.
É disposto para realizar atividades, visando o alcance dos objetivos organizacionais específicos/estratégicos.
É integrado com a equipe de trabalho em todas as ações, visando crescimento e cumprimento das metas da unidade.
É pontual e assíduo (a) com horários de trabalho, compreendendo que faltas e atrasos injustificados prejudicam as atividades da unidade.
É prestativo com os colegas de trabalho, na execução de suas atividades.
Este diário foi assinado digitalmente consoante a Lei 11.419/06. O documento eletrônico pode ser encontrado no sítio do Tribunal de Justiça do Estado de
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É seguro (a) e firme na decisão tomada, promovendo um clima de confiança.
Estabelece diálogo com as pessoas, contribuindo para um ambiente organizacional amistoso.
Evita conversas e comentários que afetem negativamente os colegas e o ambiente de trabalho.
Exerce o papel de líder sem postura autoritária ou abuso de poder.
Incentiva a equipe para vencer obstáculos e dificuldades para atingir os resultados desejados.
Mantém sigilo e discrição no que diz respeito aos assuntos que os exijam.
Presta atendimento aos jurisdicionados com prontidão.
Presta atendimento aos jurisdicionados com respeito e cordialidade.
Promove o desenvolvimento da equipe por meio de ações de aprendizagem e feedback contínuos.
Propõe soluções criativas para resolver questões diversas do cotidiano, não tendo uma visão conformista diante de problemas.
Recebe as críticas ou oportunidades de melhoria de trabalho, como forma de desenvolvimento profissional/pessoal.
Reconhece o desempenho dos integrantes da equipe.
Reconhece os erros cometidos buscando meios para solucioná-los, evitando que ocorram novamente.
Revê opiniões e conceitos mediante argumentações fundamentadas.
Toma decisões baseadas em fatos e dados, buscando informações com a equipe e/ou demais áreas.
Toma decisões de acordo com seu grau de responsabilidade, não sendo omisso ou invasivo em relação as suas atribuições.
Toma decisões no tempo ideal, não sendo precipitado ou tardio na escolha.
Utiliza as ferramentas e materiais de trabalho disponíveis de forma racional, evitando o desperdício ou uso para fins pessoais.

ANEXO III – ORIENTAÇÕES PARA APRESENTAÇÃO DO PLANO DE AÇÃO
Diante da implantação do Processo Judicial Eletrônico (PJe), o Poder Judiciário de Rondônia criou a Central de Processos Eletrônicos
(CPE), subordinada diretamente à Corregedoria Geral da Justiça, com o objetivo de melhorar a eficiência da execução dos atos acessórios
dos processos judiciais eletrônicos.
Essa mudança exigiu uma reorganização dos trabalhos no âmbito do 1º Grau, incluindo a alteração da estrutura organizacional das unidades
jurisdicionais de primeira instância, bem como a adequação dos cargos efetivos, comissionados e funções gratificadas do quadro de pessoal,
fazendo surgir a Secretaria de 1º Grau, vinculada diretamente a Corregedoria Geral de Justiça, que integrará a estrutura de primeira instância.
Dessa forma, o Coordenador (a) que integrará a equipe da Secretaria de 1º Grau, preocupado com a assertividade na condução das
atividades da sua Coordenadoria, deverá preparar um Plano de Ação, apresentando direção, avanços e melhoria dos serviços prestados, de
modo a satisfazer os objetivos e metas institucionais.
O plano deve ser apresentado, contendo:
a – Justificativa – descrição do provável cenário e desafios da Coordenadoria e as razões para a realização deste tipo de planejamento;
b – Consistência - o Plano de Ação deve caminhar junto com as demais metas da organização, e nunca de maneira isolada e desligada das
metas dos outros departamentos;
c – Objetivos - o Plano de Ação deve definir claramente quais são os objetivos pretendidos pelo gestor com a implantação de todas as ações.
Todos os objetivos devem ser descritos com clareza de detalhes, evidenciando os problemas, suas consequências e as soluções que serão
aplicadas para resolvê-los;
d – Ações - devem ser definidas ações possíveis, ou seja, sua realização precisa estar dentro das possibilidades da instituição, com prazos
realistas e de acordo com a disponibilidade e as condições dos profissionais para cumpri-las;
e – Metodologia – devem definir o que e como será feito para que as ações sejam alcançadas.
f – Cronograma - saber quando o plano começará a ser aplicado e qual a duração de cada uma das ações é fundamental. Por isso, um
cronograma de trabalho é essencial para que o planejamento não se perca e possa ser cumprido assertivamente.
g – Recursos – definir os recursos humanos, financeiros e de infraestrutura necessários para as ações e como seriam custeados para
possibilitar a viabilidade.
h – Avaliação - sem mensuração, não há como acompanhar os progressos e avaliar se as medidas aplicadas foram realmente efetivas para
a resolução das questões apresentadas.
O Plano de Ação deverá informar os dados do candidato: o nome do candidato, matrícula funcional, cargo e comarca atual.
Deverá ser digitado em fonte Arial ou Times New Roman, em tamanho 12.
Para elaboração do Plano de Ação você pode consultar a estrutura dos cargos e competências descritas no edital desse processo seletivo
e outros documentos institucionais que considerar pertinentes.
Também será possível visitar a CPE para uma melhor compreensão da organização e estruturação daquela Central.
Para a apresentação no dia da entrevista poderá ser elaborado slides no programa Power Point, a critério do candidato.
Este diário foi assinado digitalmente consoante a Lei 11.419/06. O documento eletrônico pode ser encontrado no sítio do Tribunal de Justiça do Estado de
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CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DO PLANO DE AÇÃO
TÓPICO

AVALIAÇÃO
Apresentação clara e objetiva do Plano de Ação.

Justificativa

Relevância do Plano de Ação com vistas à melhoria da unidade.
Diagnóstico com a identificação dos principais resultados, pontos positivos, desafios e oportunidades da unidade.

Objetivos

Estratégias

Explicita o que se pretende alcançar para garantir resultados satisfatórios.
Apresenta resultados a serem alcançados a curto, médio e longo prazo.
Clareza dos meios para se alcançar os objetivos estabelecidos.
Focadas no alcance dos objetivos pretendidos, vinculadas às estratégias institucionais.
Possibilidade de serem desenvolvidas para o alcance dos objetivos estabelecidos, considerando os resultados para
a unidade, apontando a direção, avanços e melhoria dos serviços prestados.
Criatividade na seleção de ações.

Ações

Prazo possível para a execução das ações.
Razoabilidade dos custos.
Viabilidade de execução.

Avaliação

Proposição avaliativa das ações, considerando os resultados para a unidade, apontando a direção, avanços e
melhoria dos serviços prestados.

Considerações Finais

Considerações correspondentes aos problemas, às ações propostas, às estratégias, aos objetivos estabelecidos
no Plano de Ação.

MODELO DO PLANO DE AÇÃO

Corregedoria Geral da Justiça
Secretaria de 1º Grau
Coordenação

PLANO DE AÇÃO
Coordenação da Secretaria de 1º Grau

PORTO VELHO – RO
Mês/2018
1. IDENTIFICAÇÃO
1.
1.
1.
1.
1.

Nome
Matrícula
Contatos
Comarca
Cargo que ocupa atualmente
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2 JUSTIFICATIVA ( até 1 lauda)

3 OBJETIVO GERAL

4 DETALHAMENTO DAS AÇÕES (Número de ações definidas pelo candidato)

Ação
Meta
Objetivos específicos
Metodologia
Período de execução
Recursos
Avaliação

Ação
Meta
Objetivos específicos
Metodologia
Período de execução
Recursos
Avaliação
Ação
Meta
Objetivos específicos
Metodologia
Período de execução
Recursos
Avaliação

Ação
Meta
Objetivos específicos
Metodologia
Período de execução
Recursos
Avaliação
5 AVALIAÇÃO DO PLANO DE AÇÃO

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ JORGE RIBEIRO DA LUZ, Corregedor (a) Geral da Justiça, em
13/09/2018, às 10:33, conforme art. 1º, III, “b”, da Lei 11.419/2006.
A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tjro.jus.br/sei/controlador_externo.
php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1 informando o código verificador 0874845e o
código CRC F7D7D85F.
Este diário foi assinado digitalmente consoante a Lei 11.419/06. O documento eletrônico pode ser encontrado no sítio do Tribunal de Justiça do Estado de
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SECRETARIA JUDICIÁRIA
PJE INTEGRAÇÃO
TRIBUNAL PLENO
ESTADO DE RONDÔNIA
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Tribunal Pleno / Gabinete Des. Oudivanil de Marins
Processo: 0800759-15.2018.8.22.0000 - MANDADO DE
SEGURANÇA (PJe)
Relator: Oudivanil de Marins
Data distribuição: 25/04/2018 11:54:19
Impetrante: Liberato Ribeiro de Araújo Filho
Advogado: Hailton Otero Ribeiro de Araújo (OAB/RO 529)
Impetrado: Defensor Público-Geral do Estado de Rondônia
Decisão
VISTOS.
O impetrante requer a reconsideração do pedido liminar e seu
deferimento. Insta considerar que a análise da liminar na presente
ação se deu em 30/05/2018, e o impetrante peticiona a todo
momento nos autos, intervindo na instrução da ação prejudicando
o consequente julgamento do mérito.
Posto isso, indefiro os pedidos de reconsideração e mantenho o
indeferimento da liminar, conforme fundamentado na decisão de
folhas 172-4.
À Procuradoria de Justiça para parecer.
Porto Velho, 12 de setembro de 2018.
DES. OUDIVANIL DE MARINS
RELATOR

1ª CÂMARA CÍVEL
Agravo de Instrumento n. 0802497-38.2018.8.22.0000 (PJE)
Origem: 015827-47.2017.8.22.0001 - Porto Velho/ 5ª Vara Cível
Agravante: SANTO ANTONIO ENERGIA S.A.
Advogados: ANDREY CAVALCANTE DE CARVALHO (OAB/RO
3030), PAULO BARROSO SERPA (OAB/RO 4923),THALINE
ANGELICA DE LIMA (OAB/RO 7196), FELIPE AUGUSTO
RIBEIRO MATEUS (OAB/RO 1641), IRAN DA PAIXAO TAVARES
JUNIOR (OAB/RO 5087)
Agravado: GILBERTO BATISTA DE OLIVEIRA
Advogado: FABRICIO FRANCIS DA SILVA FIGUEIREDO (OAB/
RO 4829)
Relator: Desembargador Rowilson Teixeira
Distribuído por sorteio em 05/09/2018
Despacho
Vistos.
Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito
suspensivo, interposto por Santo Antônio Energia S/A em face da
decisão proferida pelo juízo da 5ª Vara Cível da Comarca de Porto
Velho, nos autos do processo n. 7015827-47.2017.2017.8.22.0001
que, em inversão do ônus da prova, atribuiu à agravante a
responsabilidade pelo recolhimento dos honorários periciais diante
da hipossuficiência dos agravados.
Nas razões recursais, sustenta que a decisão agravada merece
reforma, sob o fundamento de que, na espécie, a inversão do ônus
da prova não é adequada, porquanto afirma não ter pugnado pela
realização de perícia judicial, e também por não ter a ação natureza
ambiental ou coletiva, mas tão somente patrimonial, motivos pelos
quais entende que não lhe cabe arcar com o pagamento dos
honorários periciais.
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Pugna pela concessão de efeito suspensivo e, ao final, pelo
provimento do recurso para que seja totalmente reformada a
decisão agravada.
É o relato.
Decido.
Pela nova sistemática prevista no art. 995, § único, do NCPC, “a
eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do
relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de
dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada
a probabilidade de provimento do recurso.”
Ao seu turno, a concessão de efeito ativo ao agravo, atualmente
denominado de antecipação da tutela recursal, depende
da demonstração dos requisitos da tutela de urgência,
consubstanciado em elementos que evidenciem a probabilidade do
direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo,
conforme inteligência do art. 300 c/c o art. 1.019, I, do novo diploma
processual.
Em juízo de cognição sumária, vislumbro que não estão preenchidos
os requisitos autorizadores à concessão do efeito vindicado.
O pedido se resume a definir se é cabível, ou não, a inversão do
ônus da prova nos autos indenizatórios em que contendem as
partes.
A decisão agravada determinou a inversão do ônus da prova quando
se referiu ao custeio da prova pericial, em razão da aplicação da
teoria da redistribuição dinâmica do ônus da prova, e apenas neste
ponto, por se tratar de uma ação com partes hipossuficientes
financeiramente. Assim, não há, em juízo de delibação, nenhuma
impossibilidade técnica ou ônus exacerbado para a agravante
ao se exigir que pague pela prova cuja produção pode ajudar a
elucidar os fatos do processo.
No mais, as questões arguidas no agravo se referem ao mérito do
recurso, de modo que com ele será analisado, pelo que indefiro
o pedido de efeito suspensivo por não entender, neste momento
processual, a existência de nenhum prejuízo às partes com o
prosseguimento do feito.
Pelo exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo.
Colha-se informações do juízo de origem.
Intimem-se os agravados para, querendo, contraminutarem o
recurso.
Após, dê-se vista à Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se.
Porto Velho, 10 de setembro de 2018.
Juiz convocado Rinaldo Forti Silva
Relator
Agravo de Instrumento n. 0802356-19.2018.8.22.0000 (PJE)
Origem: 7020725-69.2018.8.22.0001 - Porto Velho/4ª Vara de
Família
Agravante: J. G. S, representada por sua genitora M. G. de S.
Advogadas: LORENA FRANCIELLE (OAB/RO 7299), ANITA DE
CACIA NOTARGIACOMO SALDANHA (OAB/RO 3644)
Agravado: A. P. S. D. S.
Advogados: CARLOS FREDERICO MEIRA BORRE (OAB/RO
3010), ORLANDO LEAL FREIRE (OAB/RO 5117)
Relator: Desembargador Rowilson Teixeira
Distribuído por sorteio em 25/08/2018
DECISÃO
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo
interposto por J.G.S., representada por sua genitora M.G. de
S., visando a reforma da decisão proferida nos autos da ação
revisional de guarda e pensão nº 7020725-69.2018.8.22.0001, que
deferiu o pedido liminar para que seja cumprido o acordo de visitas
homologado em juízo, sob pena de multa diária de R$ 100,00 até o
limite de R$ 1.000,00.
Em suas razões, a genitora da agravante informa que sua filha, que
atualmente está com 14 anos de idade (nascida aos 16/06/2004),
não quer visitar o pai, sendo certo que ele distorceu a verdade em
sua inicial.

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

ANO XXXVI

NÚMERO 172

DIARIO DA JUSTIÇA

Exemplificou algumas atitudes do agravado em relação à filha que
levou a crer que ele não possui condição psicológica de exercer
qualquer tipo de guarda.
Diante disso, busca a suspensão das visitas até que seja realizado
o estudo psicossocial do caso, uma vez que o magistrado pode
interferir na regulamentação de visitas ou guarda dos filhos,
quando evidenciada de forma consistente a falta de proteção ou
que o menor possa sofrer prejuízos.
Também pleiteia a concessão do benefício da justiça gratuita,
porquanto a genitora não dispõe de condições financeiras de
custear as despesas do processo sem prejuízo de seu sustento.
Requer a atribuição do efeito suspensivo, com consequente
suspensão do direito de visitas.
É o breve relato.
Decido.
Primeiramente, passo a análise do pedido de justiça gratuita.
A agravante sustenta que faz jus a concessão da gratuidade
judiciária por não dispor de condições financeiras para arcar com
as custas processuais sem prejuízo de seu sustento, contudo, não
fez prova da alegação.
Adotando o entendimento do Superior Tribunal de Justiça nos
AgRg no AResp 422555, Relator Ministro Sidnei Benetti e no
Edcl no AResp 571737, Relator Min Luiz Felipe Salomão, além
do posicionamento das Câmaras Cíveis Reunidas desta Corte
no Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 001169829.2014.8.22.0000, a simples declaração de pobreza, conforme
as circunstâncias dos autos, é o que basta para a concessão do
benefício da justiça gratuita, porém, por não se tratar de direito
absoluto, uma vez que a afirmação de hipossuficiência implica
presunção juris tantum, pode o magistrado exigir prova da situação,
mediante fundadas razões de que a parte não se encontra no
estado de miserabilidade declarado.
Nos autos não constam elementos que possam subsidiar o
deferimento da justiça gratuita, pois com o recurso de agravo de
instrumento não veio acompanhado de documentos que comprovem
a condição de hipossuficiência da genitora da agravante, mas tão
somente sua declaração de pobreza.
Posto isso, com fulcro no art. 99,§2º, do CPC, intime-se à agravante
a comprovar o preenchimento dos pressupostos, no prazo de 5
(cinco) dias, sob pena de indeferimento do pedido de gratuidade e
consequente necessidade do recolhimento das custas atinentes à
interposição do agravo de instrumento, conforme disposto no art.
16, da Lei 3.896/16 (tabela de atualização publicada no DJe nº 233
de 19.12.2017).
Intime-se.
Porto Velho, 11 de setembro de 2018.
Juiz Convocado Rinaldo Forti Silva
Relator
Agravo de Instrumento n. 0802336-28.2018.8.22.0000 (PJE)
Origem: 7007404-98.2017.8.22.0001 - Porto Velho/ 6ª Vara Cível
Agravante: ITAU UNIBANCO S.A.
Advogados: RAFAEL BARROSO FONTELLES (OAB/RJ 119910),
RENATO FAIG TORRES PINTO DA ROCHA (OAB/RJ 170097)
Agravado: GONÇALVES INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE
ALIMENTOS LTDA
Advogado: NELSON CANEDO MOTTA (OAB/RO 2721)
Relator: Desembargador Sansão Saldanha
Redistribuído por prevenção em 24/08/2018
DECISÃO Vistos.
O presente recurso foi interposto contra decisão que julgou
procedentes os pedidos formulado pelo Agravante em sua
divergência ao crédito (que faz parte da discussão oriunda da
recuperação judicial do Agravado).
Apesar da decisão ter-lhe sido favorável na parte dispositiva, o
Agravante interpõe o presente recurso por entender que a mesma
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foi contraditória na sua fundamentação ao se pautar em premissa
equivocada (garantia fiduciária versus penhor), apontando que os
recebíveis de cartão de crédito se amoldam no art. 49, §5º, da lei nº
11.101/05, e que, por isso, se sujeitam aos efeitos da recuperação
judicial.
Também é objeto da irresignação do Agravante o fato de a decisão
ter arbitrado honorários advocatícios que, no seu ponto de vista, se
deu em valor ínfimo, requerendo, portanto, que essa deliberação
se dê nos moldes do art. 85, §2º, CPC/15.
Por todos esses apontamentos é que o Agravante interpôs este
recurso, com o fito de ver reformada a decisão nos aspectos ora
abordados.
Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso.
Para que seja concedido o efeito suspensivo, é imprescindível que
estejam preenchidos os requisitos elencados no art. 995, parágrafo
único, CPC/15. No caso em análise, porém, não restaram
demonstrados os prejuízos imediatos advindos da decisão da qual
o Agravante pretende os ajustes indicados, sobretudo porque a
mesma julgou procedentes seus pedidos na parte dispositiva, o que
lhe confere um respaldo inconteste e favorável aos seus eventuais
desígnios. Assim, indefiro o efeito suspensivo pleiteado.
Comunique-se e solicitem-se informações ao Juiz da causa quanto
à decisão agravada e sobre eventual reconsideração, em atenção
ao disposto no art. 1.018 do CPC/15.
Intime-se o Agravado para, querendo, no prazo legal, apresentar
contraminuta, em cumprimento ao art. 1.019, II, CPC/15.
Findas as providências, voltem os autos conclusos para julgamento
– que observará a ordem cronológica dos recursos.
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, setembro de 2018.
Desembargador Sansão Saldanha, Relator.
Agravo de Instrumento n. 0802130-14.2018.8.22.0000 (PJE)
Origem: 7002643-64.2017.8.22.0020 - Nova Brasilândia do Oeste/
Vara Única
Agravantes: RITA FRANCISCA DOS ANJOS SOARES,
ELISANGELA DOS ANJOS HONORATO, ANGELUCIA DOS
ANJOS HONORATO TOLOTTI
Advogada: LIGIA VERONICA MARMITT GUEDES (OAB/RO 4195)
Agravado: ESPÓLIO DE DEODATO HONORATO NETO
Relator: Desembargador Sansão Saldanha
Distribuído por sorteio em 05/08/2018
Despacho
Vistos.
Considerando que a decisão aqui combatida foi proferida em ação
de inventário e arrolamento de bens, onde o Espólio é representado
pelos próprios Agravantes, verifica-se que não há parte contrária/
Agravada para ser intimada para contraminuta.
Assim, chamo o feito à ordem para organizar o andamento do
recurso de acordo com a instrumentalidade da forma processual,
revogando a determinação de intimação de Agravado para
apresentação de contraminuta constante na decisão de ID 4303652
ante a inexistência de parte contrária no feito.
Intime-se.
Posteriormente ao cumprimento das demais providências
apontadas na decisão de ID 4303652, voltem-me os autos
conclusos para julgamento.
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, setembro de 2018.
Desembargador Sansão Saldanha, Relator.
Agravo de Instrumento n. 0802387-39.2018.8.22.0000 (PJE)
Origem: 7005268-76.2018.8.22.0007 - Cacoal / 4ª Vara Cível
Agravante: BANCO ITAUCARD S.A.
Advogados: RENATA MARINELLI (OAB/SP 243356), ANTONIO
BRAZ DA SILVA (OAB/RO 6557)
Agravado: ISABEL CRISTINA FAUSTO DA SILVA
Relator: Desembargador Rowilson Teixeira
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Distribuído por sorteio em 29/08/2018
DECISÃO
Vistos.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de efeito
suspensivo interposto pelo BANCO ITAU UNIBANCO VEÍCULOS
S/A em face da decisão interlocutória proferida nos autos da Ação
de Busca e Apreensão n. 7005268-76.2018.8.22.0007, em trâmite
pela 4ª Vara Cível de Cacoal, a qual deferiu o pedido de busca e
apreensão do veículo, proibindo a sua retirada da Comarca até o
transcurso do prazo de 5 (cinco) dias necessários à consolidação
da posse, sob pena de aplicação de multa diária de R$ 100,00.
Também foi determinada a intimação do agravado a pagar somente
as parcelas vencidas até a data de cumprimento da medida liminar,
acrescido das custas processuais e honorários advocatícios de
10% sobre o valor do débito.
Sustenta que a determinação de pagamento parcial ofende ao
direito de propriedade do credor, à luz do art. 66, da Lei 4.728/1965
e art. 5º, XXII e XXXVI da Constituição Federal.
Assevera que o rito da busca e apreensão prevê que, concedida
a liminar pleiteada, caso o devedor não pague a integralidade da
dívida (vencida e vincenda) no prazo de 5 (cinco) dias, consolidarse-ão a propriedade e a posse plena exclusiva no patrimônio do
credor fiduciário.
Portanto, a Lei 10.931/2004 conferiu ao credor maior efetividade ao
credor, pois, uma vez constatada a inadimplência e não ocorrendo
o pagamento integral da dívida, a consolidação da posse e da
propriedade permitem agilidade no procedimento de venda,
evitando excessiva depreciação do bem objeto do contrato.
Destaca que o STJ já decidiu, em sede de recursos repetitivos
(REsp 1.418.593-MS), que é constitucional a previsão legislativa
de que o devedor tem 5 dias para pagar a integralidade da dívida,
isto é, a quitação contratual do financiamento, e não apenas as
parcelas vencidas.
Noutro giro, também destaca que não há previsão legal para
permanência do bem na Comarca pelo prazo fixado, motivo porque
não se pode falar em aplicação de multa diária, o que acarreta
prejuízos ao agravante.
Assevera que é defeso ao juiz inovar na esfera legislativa, pois
isso seria uma afronta ao princípio da separação dos poderes,
consagrado como cláusula pétrea na Constituição Federal.
Dessa forma, pede o recebimento do recurso com a concessão
do efeito suspensivo e, ao final, seu provimento para reformar
totalmente a decisão, autorizando a retirada do veículo da Comarca,
afastando, por consequência, a multa, bem como a determinação
da purgação integral da mora, incluindo as parcelas vencidas e
vincendas.
É o relatório.
Pela nova sistemática prevista no art. 995, § único, do NCPC, “a
eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do
relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de
dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada
a probabilidade de provimento do recurso.”
Ao seu turno, a concessão de efeito ativo ao agravo, atualmente
denominado de antecipação da tutela recursal, depende
da demonstração dos requisitos da tutela de urgência,
consubstanciado em elementos que evidenciem a probabilidade do
direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo,
conforme inteligência do art. 300 c/c o art. 1.019, I, do novo diploma
processual.
Em juízo de cognição sumária, não vislumbro preenchidos os
requisitos autorizadores à concessão do efeito vindicado.
Não obstante esta argumentação, tenho que o efeito suspensivo
não pode ser deferido nos moldes que pretende o agravante, pois
a urgência da medida não restou demonstrada de plano.
Pelo exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo.

SEXTA-FEIRA, 14-09-2018

23

Intime-se o agravado para, querendo, contraminutar o recurso no
prazo legal.
Colha-se informações do juízo de origem.
Após ultimadas as providências e certificado o necessário,
conclusos para análise do mérito.
Intime-se.
Porto Velho, 10 de setembro de 2018.
Juiz Convocado Rinaldo Forti Silva
Relator
Processo: 0007647-94.2013.8.22.0004 - APELAÇÃO RECURSO
ADESIVO (PJE-2ºGRAU)
Origem: 0007647-94.2013.8.22.0004 - Ouro Preto do Oeste/ 2ª
Vara Cível
Relator: RADUAN MIGUEL FILHO
Data distribuição: 01/08/2017 12:41:45
Apelante/Apelado/Recorrido: CICLO CAIRU LTDA E JOSÉ
PIMENTA NETO
Advogados: JOSE ANGELO DE ALMEIDA (OAB/RO3.090),
DANIELE PONTES ALMEIDA (OAB/RO2.567)
Apelante/Apelado: JOSÉ PIMENTA NETO
Advogados : TEOFILO ANTONIO DA SILVA (OAB/RO1.415),
RODOLFO SCHER DA SILVA (OAB/RO2.048)
Apelado/Recorrente: AGENOR PINHEIRO PEDROSA
Advogados: KARIMA FACCIOLI CARAM (OAB/RO3.460), EDER
MIGUEL CARAM (OAB/RO 5.368)
Despacho
Vistos.
Intimem-se os recorridos para, querendo, apresentarem
contrarrazões ao Recurso Adesivo interposto às fls. 324/330 (ID n.
2085870), no prazo de 15 dias, em conformidade com o art. 1.003,
§ 5º, do CPC.
Após, voltem conclusos para julgamento.
Publique-se.
Porto Velho-RO, 12 de setembro de 2018.
Desembargador Raduan Miguel Filho
Relator
Agravo de Instrumento n. 0802336-28.2018.8.22.0000 (PJE)
Origem: 7007404-98.2017.8.22.0001 - Porto Velho/ 6ª Vara Cível
Agravante: ITAU UNIBANCO S.A.
Advogados: RAFAEL BARROSO FONTELLES (OAB/RJ 119910),
RENATO FAIG TORRES PINTO DA ROCHA (OAB/RJ 170097)
Agravado: GONÇALVES INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE
ALIMENTOS LTDA
Advogado: NELSON CANEDO MOTTA (OAB/RO 2721)
Relator: Desembargador Sansão Saldanha
Redistribuído por prevenção em 24/08/2018
Decisão Vistos.
O presente recurso foi interposto contra decisão que julgou
procedentes os pedidos formulado pelo Agravante em sua
divergência ao crédito (que faz parte da discussão oriunda da
recuperação judicial do Agravado).
Apesar da decisão ter-lhe sido favorável na parte dispositiva, o
Agravante interpõe o presente recurso por entender que a mesma
foi contraditória na sua fundamentação ao se pautar em premissa
equivocada (garantia fiduciária versus penhor), apontando que os
recebíveis de cartão de crédito se amoldam no art. 49, §5º, da lei nº
11.101/05, e que, por isso, se sujeitam aos efeitos da recuperação
judicial.
Também é objeto da irresignação do Agravante o fato de a decisão
ter arbitrado honorários advocatícios que, no seu ponto de vista, se
deu em valor ínfimo, requerendo, portanto, que essa deliberação
se dê nos moldes do art. 85, §2º, CPC/15.
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Por todos esses apontamentos é que o Agravante interpôs este
recurso, com o fito de ver reformada a decisão nos aspectos ora
abordados.
Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso.
Para que seja concedido o efeito suspensivo, é imprescindível que
estejam preenchidos os requisitos elencados no art. 995, parágrafo
único, CPC/15. No caso em análise, porém, não restaram
demonstrados os prejuízos imediatos advindos da decisão da qual
o Agravante pretende os ajustes indicados, sobretudo porque a
mesma julgou procedentes seus pedidos na parte dispositiva, o que
lhe confere um respaldo inconteste e favorável aos seus eventuais
desígnios. Assim, indefiro o efeito suspensivo pleiteado.
Comunique-se e solicitem-se informações ao Juiz da causa quanto
à decisão agravada e sobre eventual reconsideração, em atenção
ao disposto no art. 1.018 do CPC/15.
Intime-se o Agravado para, querendo, no prazo legal, apresentar
contraminuta, em cumprimento ao art. 1.019, II, CPC/15.
Findas as providências, voltem os autos conclusos para julgamento
– que observará a ordem cronológica dos recursos.
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, setembro de 2018.
Desembargador Sansão Saldanha, Relator.
ESTADO DE RONDÔNIA
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Cível / Gabinete Des. Alexandre Miguel
Autos n. 0802541-57.2018.8.22.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: FRIGOMIL FRIGORIFICO MIL LTDA - EPP
Advogado(a): PAMELA EVANGELISTA DE ALMEIDA (OAB/RO
7354)
AGRAVADO: BANCO SOFISA SA, XINGUARA INDUSTRIA E
COMERCIO S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL
Advogado(a): TACIANA STANISLAU AFONSO BRADLEY ALVES
(OAB/PE 19130)
Data da Distribuição: 11/09/2018 16:22:33
Despacho
Visto.
Conforme Termo de Triagem e Análise (ID Num. 4471860) existe,
com relação a origem de nº 7001122-83.2018.8.22.0009 (ação
declaratória de débito), a interposição de agravo de instrumento
distribuído à relatoria do Desembargador Rowilson Teixeira, no
sistema PJe 2° grau.
Examinados. Decido.
Realizada a análise aos autos e registros dos Sistemas Jurídicos
desta Corte, verifica-se que em relação a ação primária, houve
efetivamente a interposição de agravo de instrumento distribuído
em 10/04/2018, sob o n. 0800971-36.2018.8.22.0000, no âmbito da
1ª Câmara Cível, à relatoria do Desembargador Rowilson Teixeira,
em que concedeu a antecipação de tutela recursal, em 25/04/2018.
Os autos aguardam julgamento.
Assim, evidenciada a prevenção, determino a redistribuição do
presente recurso à relatoria do Desembargador Rowilson Teixeira,
no âmbito da 1ª Câmara Cível nos termos do art. 142 do RITJ/RO.
Publique-se. Cumpra-se.
Porto Velho, 12 de setembro de 2018.
Desembargador Eurico Montenegro
Vice-Presidente em substituição regimental do TJ/RO
Agravo de Instrumento n. 0802563-18.2018.8.22.0000 (PJE)
Origem: 7033640-53.2018.822.0001 Porto Velho/ 3ª Vara Cível
Agravante: BANCO DO BRASIL S/A
Advogado: RAFAEL SGANZERLA DURAND (OAB/RO 4872)
Agravado: FABIANA ANDREIA ROQUE NOGUEIRA MELO
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Advogado: JULIANE DOS SANTOS SILVA (OAB/RO 4631)
Relator: Desembargador Desembargador Raduan Miguel Filho
Distribuído por sorteio em 12/09/2018 16:03:02
ABERTURA DE VISTA
Nos termos do art. 1007, § 4º do CPC, fica(m) o(s) agravante(s)
intimado(s) para recolher em dobro o valor das custas do Agravo,
no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção.
Porto Velho, 13 de setembro de 2018
Belª. VIVIANE GARCIA DOS SANTOS
Assistente Jurídica em substituição – 1ºDejucivel/TJRO
Agravo de Instrumento n. 0802561-48.2018.8.22.0000 (PJE)
Origem: 7001354-07.2018.822.0006 - Presidente Médici/ Vara
Única
Agravante: BANCO DO BRASIL S/A
Advogado: RAFAEL SGANZERLA DURAND (OAB/RO 4872)
Agravada: MARGARETE LUCIA BAZZI
Advogada: Sara Géssica Goubeti Melocra (OAB/RO 5099)
Relator: Desembargador Sansão Saldanha
Distribuído por sorteio em 12/09/2018 11:25:26
ABERTURA DE VISTA
Nos termos do art. 1007, § 4º do CPC, fica(m) o(s) agravante(s)
intimado(s) para recolher em dobro o valor das custas do Agravo,
no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção.
Porto Velho, 13 de setembro de 2018
Belª. Viviane Garcia dos Santos
Assistente Jurídica – 1ºDejucivel/TJRO
Agravo de Instrumento n. 0802409-97.2018.8.22.0000 (PJE)
Origem: 7005716-49.2018.8.22.0007 - Cacoal/ 1ª Vara Cível
Agravante: BEUX PEÇAS E MOTORES LTDA
Advogado: REINALDO AMÉRICO ORTIGARA (OAB/MT 9552/O)
Agravado: RONDÔNIA COMÉRCIO DE EMBALAGENS EIRELI
Advogados: HOSNEY REPISO NOGUEIRA (OAB/RO 6327),
ELENARA UES CURY (OAB/RO 6572)
Relator: Desembargador Sansão Saldanha
Distribuído por sorteio em 30/08/2018
Decisão Vistos.
Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão –
cujo teor está inserido no despacho inicial – que inverteu o ônus
da prova em favor da Agravada/autora com fundamento no art. 6º,
VIII, CDC.
A Agravante sustenta que o entendimento do juízo pela inversão
do ônus da prova, neste momento inicial do processo, afronta seu
direito ao contraditório e ampla defesa, razão pela qual requer
a concessão de tutela recursal para que a referida decisão seja
revogada.
Nota-se neste caso a existência de elementos que evidenciam a
probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado
útil do processo.
Ocorre que o pedido de tutela recursal (revogação da decisão) se
confunde com o próprio mérito do recurso, e a desconstituição da
decisão não encontra lugar em análise preambular. No entanto,
com fulcro no art. 995, parágrafo único, CPC/15, visando evitar
prejuízos à Agravante em relação ao deslinde instrutório na origem,
suspendo a eficácia da decisão recorrida até o julgamento meritório
deste Agravo.
Comunique-se e solicitem-se informações ao Juiz da causa quanto
à decisão agravada e sobre eventual reconsideração, em atenção
ao disposto no art. 1.018 do CPC/15.
Intime-se a Agravada para, querendo, no prazo legal, apresentar
contraminuta, em cumprimento ao art. 1.019, II, CPC/15.
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, setembro de 2018.
Desembargador Sansão Saldanha, Relator.
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1ª Câmara Cível
ACÓRDÃO
Data distribuição: 17/01/2018 19:33:45
Data julgamento: 15/05/2018
Agravo de Instrumento n. 0800083-67.2018.8.22.0000 (PJe)
Origem: 7000069-40.2018.8.22.0018 – Santa Luzia do Oeste/ Vara
Única
Agravante: Rubes Tosta de Souza
Advogado: Daniel dos Anjos Fernandes Júnior (OAB/RO 3.214)
Agravada: Geralda Teixeira de Freitas Farias
Advogados: Lauro Paulo Klingelfus (OAB/RO 1.951), Alexsandro
Klingelfus (OAB/RO 2.395) e Lauro Paulo Klingelfus Júnior (OAB/
RO 2.389)
Relator: Desembargador Raduan Miguel Filho
Cautelar de arrolamento de bens. Dilapidação do patrimônio. Bens
que poderão integrar a partilha em processo de inventário. Perigo
de dano. Ocorrência.
Nos termos do art. 301 do CPC/2015, a tutela de urgência de
natureza cautelar pode ser efetivada mediante arresto, sequestro,
arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de bem
e qualquer outra medida idônea para asseguração do direito.
No caso, de uma análise mais acurada da questão aqui trazida
à apreciação, verifica-se a presença dos requisitos autorizadores
a concessão da tutela pretendida, diante da possibilidade de
dilapidação do patrimônio que eventualmente fará parte do
processo sucessório.
RECURSO PROVIDO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR,
À UNANIMIDADE.
RADUAN MIGUEL FILHO
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
1ª CÂMARA CÍVEL
Agravo de Instrumento n. 0802105-98.2018.8.22.0000 (PJe)
Origem: 7011166-22.2017.8.22.0002 - Ariquemes/ 4ª Vara Cível
Agravante: Uadra Castelhane David
Advogada: Aline Angela Duarte (OAB/RO 2095)
Agravada: Tatiane Moreira dos Santos Silva
Advogado: Nelson Barbosa (OAB/RO 2529)
Relator: Desembargador Sansão Saldanha
Distribuído por sorteio em 1º/8/2018
Decisão
Vistos.
O Agravante foi intimado (ID 4295407) para, no prazo de 5 dias,
comprovar a alegada hipossuficiência financeira para fazer jus à
gratuidade judiciária pretendida.
Na petição de ID 4374922, porém, a advogada da parte Agravante
informa que perdeu contato com seu cliente há alguns meses,
tendo diligenciado junto à Receita Federal e INSS, a fim de obter
documentação que comprove a hipossuficiência do mesmo, mas
nada obteve, e que por todos esses fatos pleiteia a justiça gratuita,
considerando que não houve solução do litígio no primeiro grau e
que a Agravada age com má-fé no feito.
Ocorre que a concessão de justiça gratuita se comunica apenas
com o processo judicial, não servindo de amparo para as eventuais
dificuldades existentes na relação entre o causídico e seu cliente,
sobretudo porque o interesse de agir é da parte e o advogado
apenas o representa.
Se houve uma determinação (juntada de documentos probatórios),
cujo cumprimento é essencial para o prosseguimento do feito,
por constituir requisito de admissibilidade do recurso, os motivos
trazidos pela advogada não justificam o descumprimento da
ordem, pois são provenientes da relação privada entre o advogado/
procurador e a parte interessada na resolução do litígio.
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Assim, ausente requisito de admissibilidade, não conheço do
recurso, com fundamento no art. 932, III, CPC/15.
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, setembro de 2018.
Desembargador Sansão Saldanha, Relator.
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
1ª CÂMARA CÍVEL
Agravo de Instrumento n. 0802105-98.2018.8.22.0000 (PJe)
Origem: 7011166-22.2017.8.22.0002 - Ariquemes/ 4ª Vara Cível
Agravante: Uadra Castelhane David
Advogada: Aline Angela Duarte (OAB/RO 2095)
Agravada: Tatiane Moreira dos Santos Silva
Advogado: Nelson Barbosa (OAB/RO 2529)
Relator: Desembargador Sansão Saldanha
Distribuído por sorteio em 1º/8/2018
Decisão Vistos.
A patrona do Agravante vem, mediante petição de ID 4442312,
informar que se predispõe a recolher as custas recursais para seu
cliente e, assim, viabilizar o prosseguimento deste feito, requerendo
o prazo de 24 horas para tanto.
Não se pode olvidar, porém, que já foi oportunizado o recolhimento
das referidas custas, sob pena não conhecimento do recurso,
conforme se infere da decisão de ID 4295407. Ou seja, já houve
a dilação legal do prazo e a diligência não foi cumprida a tempo, o
que culminou na inadmissibilidade do Agravo.
A patrona do Agravante já estava a par da situação de não
comunicabilidade com seu cliente no momento em que requereu os
benefícios da justiça gratuita nas razões recursais, bem como na ocasião
em que, em vez de proceder ao recolhimento do preparo, insistiu no pleito
das referidas benesses – pedido esse que, conforme já explanado, não
se presta a resolver o impasse por ela exposto, haja vista se tratar de
infortúnio proveniente da relação exclusiva entre advogado/cliente.
A predisposição da advogada para pagar as custas recursais para seu
cliente, ora Agravante, com o fim de impulsionar o feito e evitar
prejuízos ao mesmo, veio posteriormente ao não conhecimento do
recurso (ID 4426397), isto é, intempestivamente, razão pela qual
não há como acolher seu desígnio.
Ante o exposto, mantenho a integridade da decisão de ID 4426397,
que não conheceu do presente Agravo de Instrumento.
Intime-se. Arquive-se.
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, setembro de 2018.
Desembargador Sansão Saldanha, Relator.
1ª Câmara Cível
ACÓRDÃO
Data distribuição: 01/11/2016 12:18:37
Data julgamento: 04/09/2018
Agravo Interno em Agravo de Instrumento n. 080144308.2016.8.22.0000 (Pje)
Origem: 0219825-13.2007.8.22.0001 – Porto Velho/ 6ª Vara Cível,
Falências e Recuperações Judiciais
Agravante: C.M.P. Comunicação e Assessoria Ltda. – ME
Advogados: Danilo Henrique Alencar Maia (OAB/RO 7.707),
Mônica Patricia Moraes Barbosa (OAB/RO 5.763) e Juacy dos
Santos Loura Júnior (OAB/RO 656-A)
Agravada: Igreja Universal do Reino de Deus
Advogados: Maria Letice Pessoa Freitas (OAB/RO 2.615), Kenia
Michelly Gomes Scur (OAB/RO 4.202), Marcus Vinicius Prudente
(OAB/RO 212), Mayre Nubia Neves De Melo (OAB/ RO 1.162) e
Kharina Mielke (OAB/RO 2.906)
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Relator: Desembargador Sansão Saldanha
Agravo interno em agravo de instrumento. Perda do objeto do
agravo interno. Análise do agravo de instrumento em ato contínuo.
Penhora de faturamento da empresa em 30%. Medida excepcional.
Percentual fixado excessivo. Penhora de bens móveis frutífera.
Ordem de preferência. Meio menos gravoso ao devedor. Art. 805
c/c art. 835 do CPC/15.
A penhora de faturamento da empresa é medida excepcional que
só encontra viabilidade quando forem infrutíferas as tentativas
constritivas que a antecedem. Outrossim, para que seja realizada
a penhora sobre o faturamento de empresa, é necessário o
preenchimento de três requisitos: inexistência de bens passíveis
de garantir a execução; a nomeação de administrador; e, fixação
de percentual que não inviabilize a atividade empresarial.
RECURSO PROVIDO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR,
À UNANIMIDADE.
SANSÃO SALDANHA
Agravo de Instrumento n. 0803829-11.2016.8.22.0000 (PJe)
Origem: 7032317-81.2016.822.0001 - Porto Velho/ 9ª Vara Cível
Agravante: Núbia Torres Fernandes
Advogado: Fausto Schumaher Ale (OAB/RO 4165)
Agravada: Centrais Elétricas de Rondônia S/A - CERON
Relator: Desembargador Sansão Saldanha
Data distribuição: 17/10/2017 10:40:41
Despacho Vistos.
Em leitura ao despacho de ID 2570053, constatou-se que não houve
a intimação da parte contrária para oferecimento de contraminuta
ao recurso.
Dessa forma, com fins preventivos de sanar eventual nulidade,
chamo o feito à ordem para revogar a determinação de inclusão em
pauta (ID 2719069) e determinar a intimação da Agravada para que
possa, querendo, apresentar contraminuta ao recurso, em atenção
ao art. 1.019, II, facultando-lhe a juntada da documentação que
entender necessária.
Prazo de 15 dias.
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, setembro de 2018.
Desembargador Sansão Saldanha, Relator.
1ª Câmara Cível
ACÓRDÃO
Data distribuição: 03/11/2016 11:15:19
Data julgamento: 04/09/2018
Agravo de Instrumento n. 0801165-07.2016.8.22.0000 (PJe)
Origem: 0072764-33.2007.8.22.0007 – Cacoal/ 2ª Vara Cível
Agravante: Clodoaldo Tosi
Advogado: José Jovino de Carvalho (OAB/RO 385-A)
Agravado: Lair Gomes da Silva
Advogados: Diógenes Nunes de Almeida Neto (OAB/RO 3.831)
Agravada: Gomes & Tosi Ltda
Defensor Público: José Oliveira de Andrade
Relator: Desembargador Sansão Saldanha
Agravo de Instrumento. Cumprimento de sentença Título executivo
judicial. Substituição de polo passivo. Superveniência de decisão
prejudicial do mérito. Impossibilidade. Preclusão. Coisa julgada.
Efeitos já produzidos. Segurança jurídica. Partes alheias à
demanda.
Na hipótese de o intento da parte se resguardar na desconstituição
do título executivo judicial válido e que já produziu seus efeitos no
mundo jurídico, com o fito de se ver retirado do polo passivo e,
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assim, isentar da obrigação de indenizar solidariamente o credor,
sua simples petição incidental informando julgado prejudicial
advindo de processo diverso não é a via adequada para atender
seu pleito. Entender de maneira diversa seria ferir a segurança
jurídica, inerente à coisa julgada, em detrimento do direito adquirido
do detentor do título executivo judicial.
RECURSO PROVIDO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR,
À UNANIMIDADE.
SANSÃO SALDANHA
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
1ª CÂMARA CÍVEL
Agravo de Instrumento n. 0803475-83.2016.8.22.0000 (PJe)
Origem: 0006019-45.2010.8.22.0014 - Vilhena/ 1ª Vara Cível
Agravante: Salatiel da Silva Santos
Advogados: Bruno Trajano Pintar (OAB/RO 7.533), Roniéder
Trajano Soares Silva (OAB/RO 3.694)
Agravado: Leonildo Longo
Advogado: Sérgio Abrahão Elias (OAB/RO 1.223)
Relator: Desembargador Sansão Saldanha
Redistribuído por prevenção em 3/11/2016
Despacho Vistos.
Conforme certidão de ID 1128489, verifica-se que o recurso não
está instruído com as cópias de todas as peças obrigatórias
descritas no art. 1.017, I, CPC/15, estando ausentes a petição
inicial, contestação e petição que ensejou a decisão agravada.
Assim, chamo o feito à ordem para, em atenção ao art. 932,
parágrafo único, CPC/15, conceder o prazo de 5 dias para que o
Agravante proceda à regularização do instrumento com a juntada
dos documentos obrigatórios ausentes, sob pena de negação de
seguimento ao recurso.
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, setembro de 2018.
Desembargador Sansão Saldanha, Relator.
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
1ª CÂMARA CÍVEL
Agravo de Instrumento n. 0800175-16.2016.8.22.0000 (PJe)
Origem: 0023664-20.2013.8.22.0001 - Porto Velho/1ª Vara Cível
Agravante: Itau Unibanco S.A.
Advogados: Mauricio Coimbra Guilherme Ferreira (OAB/RJ
151056-S), Eliana Soleto Alves Massaro (OAB/RO 1.847), Willian
Sevalho da Silva Medeiros (OAB/RO 7.101), Eny Ange Soledade
Bittencourt de Araújo ((OAB/BA 29.442), Celso Roberto de Miranda
Ribeiro Junior (OAB/PA 18.736)
Agravada: Hilda Altmann Tenorio
Advogados: Gustavo Bernardo Hadamés Bernardi Monteiro (OAB/
RO 5.275)
Relator: Desembargador Sansão Saldanha
Distribuído por sorteio em 26/1/2016
Decisão Vistos.
Conforme se infere da certidão de ID 257756 e da preliminar
trazida em contraminuta (ID 272642), o presente recurso não
veio instruído com cópia da procuração outorgada à causídica da
Agravada, documento esse obrigatório para a regular formação do
instrumento, nos moldes do art. 525, I, CPC/73.
Assim, ante a evidenciada deficiência do recurso, dele não conheço
em razão da sua inadmissibilidade.
Arquive-se.
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, setembro de 2018.
Desembargador Sansão Saldanha, Relator.
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2ª CÂMARA CÍVEL
ESTADO DE RONDÔNIA
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Cível / Gabinete Des. Marcos Alaor Diniz Grangeia
PROCESSO Nº: 0802544-12.2018.8.22.0000 - AGRAVO DE
INSTRUMENTO (202)
ORIGEM: 7000606-18.2017.8.22.0003 - Jaru - 2ª Vara Cível
AGRAVANTE:
LOTEAMENTO
RESIDENCIAL
ORLEANS
JARU SPE LTDA Advogado: ANDRE RICARDO STRAPAZZON
DETOFOL (OAB/RO 4234)
Advogado: JURANDIR ASSIS SANT ANA FERREIRA (OAB/SP 349275)
AGRAVADO: LUIZ CARLOS DA SILVA Advogado: WUDSON
SIQUEIRA DE ANDRADE (OAB/RO 1658)
RELATOR: MARCOS ALAOR DINIZ GRANGEIA
DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 12/09/2018 12:13:49
DESPACHO
Visto.
Conforme o Termo de Triagem e Análise (ID n. 4472468), com
relação a origem de n. 7000606-18.2017.8.22.0003 (cumprimento
de sentença), este foi distribuído por dependência ao processo
n. 0003309-46.2014.8.22.0003, que possui recurso de
apelação distribuído à relatoria do Desembargador Marcos Alaor
Diniz Grangeia, no sistema SDSG.
Examinados. Decido.
Realizada a análise aos autos e registros dos Sistemas
Jurídicos desta Corte, verifica-se que nos autos n.° 000330946.2014.8.22.0003, houve efetivamente a interposição de recurso
de apelação distribuído em 05/01/2015, no âmbito da 2ª Câmara
Cível, à relatoria do Desembargador Marcos Alaor Diniz Grangeia,
sob o n.° 0003309-46.2014.8.22.0003. Que, julgou pelo não
provimento do recurso, à unanimidade, em 19/10/2016.
Assim, evidenciada a prevenção, determino a redistribuição do
presente recurso à relatoria, no âmbito da 2ª Câmara Cível, nos
termos do art. 142 do RITJ/RO.
Publique-se. Cumpra-se.
Porto Velho, 12 de setembro de 2018.
Desembargador Eurico Montenegro
Vice-Presidente em substituição regimental do TJ/RO
ESTADO DE RONDÔNIA
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Cível / Gabinete Des. Alexandre Miguel
PROCESSO Nº: 0802555-41.2018.8.22.0000
CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
ORIGEM: 7010060-28.2017.8.22.0001 - Porto Velho/7ª Vara Cível
AGRAVANTE: PORTOSOFT INFORMATICA LTDA - ME
Advogado: FELIPE AUGUSTO RIBEIRO MATEUS (OAB/RO 1641)
Advogado: IRAN DA PAIXAO TAVARES JUNIOR (OAB/RO 5087)
Advogado: ANDREY CAVALCANTE DE CARVALHO (OAB/RO 303-B)
Advogado: PAULO BARROSO SERPA (OAB/RO 4923)
AGRAVADO: RAFAEL ALVES SOUZA
Advogada: MARIA NAZARETE PEREIRA DA SILVA (OAB/RO 1073)
Advogado: CARLOS ALBERTO TRONCOSO JUSTO (OAB/RO 535-A)
RELATOR: ALEXANDRE MIGUEL
Impedido: Isaias Fonseca Moraes
DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 12/09/2018 12:16:26
Despacho
Visto.
Conforme o Termo de Triagem e Análise (ID n. 4472768), com
relação a origem de n. 7010060-28.2017.8.22.0001 (cumprimento
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de sentença), este foi distribuído por dependência ao processo
n. 0198483-72.2009.8.22.0001, que possui recurso de
apelação distribuído à relatoria do Desembargador Alexandre
Miguel, no sistema SDSG.
Examinados. Decido.
Realizada a análise aos autos e registros dos Sistemas
Jurídicos desta Corte, foi possível verificar que nos autos n.° 019848372.2009.8.22.0001, houve efetivamente a interposição de recurso
de apelação, sob a numeração 0198483-72.2009.8.22.0001,
distribuído em 05/12/2011, no âmbito da 2ª Câmara Cível, à relatoria
do Desembargador Alexandre Miguel. Em que, julgou pelo parcial
provimento do recurso, monocraticamente, em 26/11/2013.
Assim, tendo em vista que o Desembargador Alexandre Miguel
conheceu primeiro da matéria discutida nos autos, determino a
redistribuição do presente recurso à sua relatoria no âmbito da 2ª
Câmara Cível, nos termos do art. 142 do RITJ/RO.
Publique-se. Cumpra-se.
Porto Velho, 12 de setembro de 2018.
Desembargador Eurico Montenegro
Vice-Presidente em substituição regimental do TJ/RO
ESTADO DE RONDÔNIA
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Cível / Gabinete Des. Isaias Fonseca Moraes
Nº: 0802225-44.2018.8.22.0000 Agravo de Instrumento (PJE)
Origem: 0064093-05.2008.8.22.0001 Porto Velho / 2ª Vara Cível
Agravante: Emal Empresa de Mineração Aripuana Ltda
Advogado: Paulo Honório de Castro Júnior (OAB/MG 140220)
Advogado: Rodrigo Henrique Pires (OAB/MG 143096)
Agravado: Companhia de Mineração de Rondônia
Advogado: Jonathas Coelho Baptista de Mello (OAB/RO 3011)
Advogado: Vinícius Jacome dos Santos Júnior (OAB/RO 3099)
Advogado: José Corsino de Carvalho Baptista Júnior (OAB/RO
1011)
Relator: DES. ISAIAS FONSECA MORAES
Distribuído por Sorteio em 15/08/2018
Despacho
Vistos,
Considerando as razões aduzidas pela Empresa de Mineração
Aripuanã Ltda. – EMAL no agravo de instrumento interposto
neste Tribunal (fls. 8/27), referente à decadência e prescrição
da cobrança da Compensação Financeira pela Exploração de
Recursos Minerais – CFEM, bem como para evitar possível
nulidade processual, encaminhem-se os autos para manifestação
da Procuradoria da Fazenda Nacional e para a Advocacia-Geral da
União do Estado de Rondônia.
Após, retornem os autos conclusos.
C.
Porto Velho, 12 de setembro de 2018
Desembargador ISAIAS FONSECA MORAES
Relator
ESTADO DE RONDÔNIA
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Cível / Gabinete Des. Marcos Alaor Diniz Grangeia
Autos nº: 0007251-45.2012.8.22.0007
Classe: APELAÇÃO (198)
APELANTE: OSMAR PASSARELI
Advogada: PAULA DAIANE ROCHA (OAB/RO 3979)
APELADA: PROCURADORIA DA FAZENDA NACIONAL DO
ESTADO DE RONDONIA REPRESENTANTE
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PROCESSUAL: PGFN - PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA
NACIONAL
Data da Distribuição: 08/08/2018 11:37:54
Despacho
Vistos.
Conforme Termo de Triagem e Análise (ID n. 4317691), a
matéria constante nos autos não se enquadra às competências
estabelecidas no Regimento Interno para os órgãos jurisdicionais
deste Tribunal.
Examinados. Decido.
Analisando os autos, verifica-se tratar de recurso de apelação
interposto pela UINÃO representada pela Fazenda Nacional,
pleiteando a reforma da decisão do juízo a quo que julgou
procedente em parte os pedidos de Osmar Passarelo
Sendo que figura como parte no polo ativo da presente ação a
PROCURADORIA DA FAZENDA NACIONAL, incompetente este
tribunal para seu julgamento, tendo em vista que a matéria tratada
se encontra afeta à competência da Justiça Federal.
Assim, tendo em vista que este recurso foi interposto no Sistema
de Processo Judicial Eletrônico – PJe e não existe possibilidade de
remessa dos autos ao Tribunal Regional Federal da 1ª Região por
meio do sistema, determino ao Departamento da 2ª Câmara Cível
que proceda o necessário para o envio àquela Corte.
Após, dê-se baixa no Sistema de Processo Judicial Eletrônico –
PJe.
Publique-se. Cumpra-se.
Porto Velho, 20 de agosto de 2018.
Desembargador Renato Martins Mimessi
Vice-Presidente do TJ/RO
ESTADO DE RONDÔNIA
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Cível / Gabinete Des. Paulo Kiyochi
Processo: 7004888-30.2016.8.22.0005 Recurso Especial (PJE)
Origem: 7004888-30.2016.8.22.0005 Ji-Paraná / 4ª Vara Cível
Recorrente : Maria Cassimiro de Oliveira
Advogado : Milton Fugiwara (OAB/RO 1194)
Recorrido : Banco Pan S/A
Advogado : Antônio de Moraes Dourado Neto (OAB/PE 23255)
Advogado : Urbano Vitalino de Melo Neto (OAB/PE 17700)
Interposto em 01/09/2018
ABERTURA DE VISTA
Nos termos do Provimento n. 001/2001-PR, de 13/9/2001, fico o
recorrido intimado para, querendo, apresentar contrarrazões ao
Recurso Especial.
Porto Velho/RO, 13 de setembro de 2018.
Bela. Lorenza da Veiga Lima Darwich Passos
Diretora do 2º DEJUCÍVEL
ESTADO DE RONDÔNIA
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Cível / Gabinete Des. Marcos Alaor Diniz Grangeia
PROCESSO Nº: 7001994-59.2017.8.22.0001 - APELAÇÃO
ORIGEM: 7001994-59.2017.8.22.0001 - PORTO VELHO - 1ª
VARA CÍVEL
APELANTES: NILTON LIMA TOME E OUTRAS
Advogada: CLAIR BORGES DOS SANTOS (OAB/RO 7688)
Advogada: CYANIRA DE FATIMA SOUSA OLIVEIRA MACIEL
(OAB/RO 5449)
Advogado: PAULO FERNANDO LERIAS (OAB/RO 3747)
Advogado: PAULO ROBERTO DA SILVA MACIEL (OAB/RO 4132)
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APELADO: SANTO ANTONIO ENERGIA S.A.
Advogada: LUCIANA SALES NASCIMENTO (OAB/RO 5082)
Advogado: EVERSON APARECIDO BARBOSA (OAB/RO 2803)
Advogado: CLAYTON CONRAT KUSSLER (OAB/RO 3861)
RELATOR: DES. MARCOS ALAOR DINIZ GRANGEIA
DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 15/08/2018 16:55:11
DESPACHO
Vistos.
Conforme Termo de Triagem e Análise (ID Num. 4289486) existe,
com relação a origem de nº 7001994-59.2017.8.22.0001 (ação
de indenização por dano moral), a interposição de agravo de
instrumento distribuído à relatoria do Desembargador Marcos Alaor
Diniz Grangeia, no sistema PJe 2° grau.
Examinados. Decido.
Realizada a análise aos autos e registros dos Sistemas Jurídicos
desta Corte, verifica-se que em relação a ação primária, houve
efetivamente a interposição de agravo de instrumento distribuído
em 21/09/2017, à relatoria do Desembargador Marcos Alaor Diniz
Grangeia, sob o n. 0802584-28.2017.8.22.000, no âmbito da 2ª
Câmara Cível em que, julgou por rejeitar a preliminar, e no mérito o
recurso não provido, à unanimidade, em 06/12/2017.
Assim, evidenciada a prevenção, determino a redistribuição do
presente recurso à relatoria do Desembargador Marcos Alaor Diniz
Grangeia, no âmbito da 2ª Câmara Cível nos termos do art. 142 do
RITJ/RO.
Publique-se. Cumpra-se.
Porto Velho, 15 de agosto de 2018.
Desembargador Renato Martins Mimessi
Vice-Presidente do TJ/RO
ACÓRDÃO
Data do julgamento: 05/09/2018
7004651-71.2017.8.22.0001 Apelação (PJE)
Origem: 7004651-71.2017.8.22.0001 Porto Velho / 2ª Vara Cível
Apelantes : Club Mais Administradora de Cartões Ltda e outra
Advogado : James Nicodemos de Lucena (OAB/RO 973)
Advogada : Valeria Cristina Baggio de Carvalho Richter (OAB/MT
4676)
Apelada : Ana Maria Soleto Alves
Advogada : Eliana Soleto Alves Massaro (OAB/RO 1847)
Relator : DES. MARCOS ALAOR DINIZ GRANGEIA
Distribuído por Sorteio em 23/05/2018
DECISÃO: “RECURSO NÃO PROVIDO NOS TERMOS DO VOTO
DO RELATOR, À
UNANIMIDADE.”
EMENTA: Apelação cível. Inscrição indevida em cadastro de
inadimplentes. Dano moral. Indenização. Valor. Critérios de
fixação. Redução. Impossibilidade. Sentença mantida. Exercício
regular de direito. Caráter protelatório. Litigância de má-fé. Não
configuração. Honorários recursais. Incidência. O arbitramento
da indenização decorrente de dano moral deve ser feito caso a
caso, com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se
à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e
repercussão dos danos, à capacidade econômica, características
individuais e o conceito social das partes, devendo ser mantido
quando se mostrar compatível com tais parâmetros. A interposição
de recurso contra sentença desfavorável à parte, sem que esteja
evidenciado o intuito protelatório, configura exercício regular de
direito e não caracteriza litigância de má-fé. Aplica-se à sentença
proferida após a entrada em vigor do CPC/2015, a regra estampada
no art. 85, §11, do referido código, no que se refere à majoração
dos honorários sucumbenciais em sede recursal.
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ACÓRDÃO
Data do julgamento: 05/09/2018
7001343-28.2016.8.22.0012 Apelação (PJE)
Origem: 700134-28.2016.8.22.0012 Colorado do Oeste / 1ª Vara
Cível
Apelante : Elias Pereira da Silva
Advogada : Eliane Duarte Ferreira (OAB/RO 3915)
Apelada : Losango Promoções de Vendas Ltda
Advogado : Renato Pina Antônio (OAB/RO 6978)
Advogado : Guilherme da Costa Ferreira Pignaneli (OAB/RO 5546)
Advogado : Edson Antônio Sousa Pinto (OAB/RO 4643)
Relator : DES. MARCOS ALAOR DINIZ GRANGEIA
Distribuído por Sorteio em 24/07/2017
DECISÃO: “RECURSO PROVIDO NOS TERMOS DO VOTO DO
RELATOR, À
UNANIMIDADE.”
EMENTA: Apelação cível. Dano moral. Autor. Falecimento no curso
dos autos. Extinto o processo. Direito transmissível aos herdeiros.
Sucessão processual. Possibilidade. Interpretação de instância
superior. Recurso provido. Nos termos do entendimento firmado por
tribunal superior quanto à interpretação na norma prevista no art.
943 do Código Civil, tem-se que, no curso dos autos, o falecimento
do titular do direito pleiteado à reparação por dano moral não impede
que o processo tenha continuidade com a sucessão processual,
que ocorrerá em observância à regra processual vigente.
ACÓRDÃO
Data do julgamento: 05/09/2018
7006473-83.2017.8.22.0005 Apelação (PJE)
Origem: 7006473-83.2017.8.22.0005 Ji Paraná / 1ª Vara Cível
Apelante : Nelson Aparecido Corilaço
Advogado : Everton Egues de Brito (OAB/RO 4889)
Apelada : Azul Linhas Aéreas Brasileiras S/A
Advogada : Carla Denes Ceconello Leite (OAB/MT 8840)
Advogado : Itallo Gustavo de Almeida Leite (OAB/MT 7413)
Relator : DES. MARCOS ALAOR DINIZ GRANGEIA
Distribuído por Sorteio em 19/06/2018
DECISÃO: “RECURSO NÃO PROVIDO NOS TERMOS DO VOTO
DO RELATOR, À
UNANIMIDADE.”
EMENTA: Apelação Cível. Responsabilidade civil. Empresa Aérea.
Falha na prestação de serviço. Fato incontroverso. Dano moral.
Indenização mantida. Provada a falha na prestação de serviço
consistente em cancelamento de voo, é devida indenização por
dano moral resultante da demora, desconforto, aflição e dos
transtornos suportados pelo passageiro. No tocante ao quantum
indenizatório, este deve atender aos princípios da proporcionalidade
e razoabilidade para que não seja considerado irrisório ou elevado,
de modo que a condenação atinja seus objetivos.
ESTADO DE RONDÔNIA
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Cível / Gabinete Des. Alexandre Miguel
Processo: 0800698-62.2015.8.22.0000 Agravo Interno em Agravo
de Instrumento (PJE)
Origem: 0002707-61.2014.8.22.0001 Porto Velho / 8ª Vara Cível
Agravante: Antônio Pereira Leite e outros
Advogado: Dirceu Ribeiro de Lima (OAB/RO 3471)
Advogado: Antônio Camargo Junior (OAB/PR 15066)
Agravado: HSBC Bank Brasil S/A - Banco Múltiplo
Advogado: Iran da Paixão Tavares Junior (OAB/RO 5087)
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Advogada: Lidiany Fabiula Moreira Marques (OAB/RO 6505)
Advogada: Mirele Rebouças de Queiroz Juca (OAB/RO 3193)
Advogado: Felipe Augusto Ribeiro Mateus (OAB/RO 1641)
Advogado: Paulo Barroso Serpa (OAB/RO 4923)
Advogado: Andrey Cavalcante de Carvalho (OAB/RO 303-B)
Advogado: Luiz Rodrigues Wambier (OAB/PR 7295)
Advogado: Evaristo Aragão Ferreira dos Santos (OAB/PR 24498)
Advogada: Rita de Cassia Correa de Vasconcelos (OAB/RO 6637)
Advogado Diego Vinicius Sant’ana (OAB/RO 6880)
Relator: JUIZ CONVOCADO JOHNNY GUSTAVO CLEMES
Interposto em 30/08/2018
ABERTURA DE VISTA
Nos termos do art. 3º e 4º do Ato 95/2017 (DJe 01/02/2017), ficam
os agravantes intimados para recolher em dobro o valor das custas
do Agravo Interno, no prazo de 05 dias, sob pena de deserção.
Porto Velho/RO, 5 de setembro de 2018.
Bela. Lorenza da Veiga Lima Darwich Passos
Diretora do 2º DEJUCIVEL
ESTADO DE RONDÔNIA
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Cível / Gabinete Des. Paulo Kiyochi
Processo: 0801451-14.2018.8.22.0000 Recurso Especial (PJE)
Origem: 7064987-75.2016.8.22.0001 Porto Velho / 6ª Vara Cível
Recorrente : Santo Antônio Energia S/A
Advogado : Ari Bruno Carvalho de Oliveira (OAB/RO 3989)
Advogado : Everson Aparecido Barbosa (OAB/RO 2803)
Advogada : Luciana Sales Nascimento (OAB/RO 5082)
Advogado : Clayton Conrat Kussler (OAB/RO 3861)
Recorrida : Aurea Cardoso Rodrigues
Advogado : Jonatas Rocha Sousa (OAB/RO 7819)
Advogada : Débora Pantoja Bastos (OAB/RO 7217)
Advogada : Denise Gonçalves da Cruz Rocha (OAB/RO 1996)
Advogado : Valnei Gomes da Cruz Rocha (OAB/RO 2479)
Interposto em 31/08/2018
ABERTURA DE VISTA
Nos termos do Provimento n. 001/2001-PR, de 13/9/2001, fica o
recorrido intimado para, querendo, apresentar contrarrazões ao
Recurso Especial.
Porto Velho/RO, 3 de setembro de 2018.
Belª. Lorenza da Veiga Lima Darwich Passos
Diretora do 2º DEJUCÍVEL
ACÓRDÃO
Data do julgamento: 05/09/2018
7006584-67.2017.8.22.0005 Apelação (PJE)
Origem: 7006584-67.2017.8.22.0005 Ji-Paraná / 5ª Vara Cível
Apelante : Sabemi Seguradora S/A
Advogado : Juliano Martins Mansur (OAB/RS 113786)
Apelada : Nerly Gomes Faria
Advogada : Cleide Gomes de Lima Bernardi (OAB/RO 5559)
Advogada : Suellen Santana de Jesus (OAB/RO 5911)
Relator : DES. MARCOS ALAOR DINIZ GRANGEIA
Distribuído por sorteio em 04/12/2017
DECISÃO: “RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE NOS
TERMOS DO VOTO DO
RELATOR, À UNANIMIDADE.”
EMENTA: Apelação cível. Seguro. Contratação. Ausência de
comprovação. Desconto indevido. Ato ilícito. Restituição em dobro.
Dano moral configurado. Valor. Parâmetros de fixação. Redução.
Possibilidade. Recurso parcialmente provido. Caracteriza dano
moral indenizável o desconto indevido de operação não realizada
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pelo consumidor, privando-o por meses da quantia subtraída,
situação que extrapola o mero dissabor cotidiano e rende ensejo
à restituição em dobro da quantia. O arbitramento da indenização
decorrente de dano moral deve ser feito caso a caso, com bom senso,
moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com
relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos, à
capacidade econômica, características individuais e o conceito
social das partes, devendo ser reduzido quando não se mostrar
compatível com tais parâmetros.
ACÓRDÃO
Data do julgamento: 05/09/2018
7064010-83.2016.8.22.0001 Apelação (PJE)
Origem: 7064010-83.2016.8.22.0001 Porto Velho / 1ª Vara Cível
Apelante : Renova Companhia Securitizadora de Créditos
Financeiros S/A
Advogada : Thais Cristina Guimaraes Rodrigues (OAB/SP 327246)
Advogado : Luciano da Silva Buratto (OAB/SP 179235)
Advogado : Alan de Oliveira Silva (OAB/SP 208322)
Apelada : Viviane Ferreira Barbosa
Advogada : Helen Sime Marques Moreira (OAB/RO 6705)
Relator : DES. MARCOS ALAOR DINIZ GRANGEIA
Distribuído por Sorteio em 04/06/2018
DECISÃO: “RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE NOS
TERMOS DO VOTO DO
RELATOR, À UNANIMIDADE.”
EMENTA: Cessão de crédito. Cessionária. Débito. Origem. Prova.
Ausência. Cadastro de inadimplentes.Inscrição indevida. Dano
moral. Reconhecimento. Fixação. O cessionário de suposto crédito
cedido tem a obrigação de comprovar a existência e origem da
dívida. Reconhecida a ilegalidade em apontamento negativo, o
consumidor deve ser indenizado pelo dano moral sofrido. A fixação
da indenização decorrente de dano moral deve ser feita caso a
caso, com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se
à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e
repercussão dos danos, à capacidade econômica, características
individuais e ao conceito social das partes.
ACÓRDÃO
Data do julgamento: 05/09/2018
7001222-70.2016.8.22.0021 Apelação (PJE)
Origem: 7001222-70.2016.8.22.0021 Buritis / 2ª Vara Genérica
Apelante : Kleiton de Araújo Ortega
Advogado : Juniel Ferreira de Souza (OAB/RO 6635)
Apelada : Centrais Elétricas de Rondônia S/A - CERON
Advogado : Alex Cavalcante de Souza (OAB/RO 1818)
Advogada : Gabriela de Lima Torres (OAB/RO 5714)
Relator : DES. MARCOS ALAOR DINIZ GRANGEIA
Distribuído por Sorteio em 01/09/2017
DECISÃO: “RECURSO PROVIDO NOS TERMOS DO VOTO DO
RELATOR, À
UNANIMIDADE.”
EMENTA: Apelação cível. Indenização. Energia elétrica.
Interrupção indevida. Falha na prestação de serviços. Dano moral.
Configuração. Valor. Parâmetros de fixação. Majoração do valor da
indenização. É devida indenização por dano moral decorrente de
falha no fornecimento de energia elétrica que priva o consumidor, por
várias horas, de utilizar serviço essencial. O quantum indenizatório
fixado no juiz a quo pode ser minorado ou majorado quando não
atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade e não
observar os parâmetros de grau de culpa, extensão e repercussão
dos danos, capacidade econômica, características individuais e
conceito social das partes.
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ACÓRDÃO
Data do julgamento: 05/09/2018
0803029-46.2017.8.22.0000 Embargos de Declaração em Agravo
de Instrumento (PJE)
Origem: 7040987-11.2016.8.22.0001 Porto Velho / 10ª Vara Cível
Embargantes : João Baldez da Silva e outra
Advogado : Raimisson Miranda de Souza (OAB/RO 5565)
Advogada : Octavia Jane Silva Morheb (OAB/RO 1160)
Embargados : Vinícius Brasil Correa da Cunha e outra
Advogado : Walter Airam Naimaier Duarte Júnior (OAB/RO 1111)
Relator : DES. MARCOS ALAOR DINIZ GRANGEIA
Interpostos em 11/06/2018
DECISÃO: “EMBARGOS REJEITADOS NOS TERMOS DO VOTO
DO RELATOR, À UNANIMIDADE.”
EMENTA: Embargos de Declaração. Agravo de Instrumento.
Omissão. Contradição. Obscuridade. Inexistência do vício.
Rejeitado. Prequestionamento. Devem ser rejeitados os embargos
de declaração quando inexistentes os vícios indicados. De acordo
com o Novo Código de Processo Civil, ainda que rejeitados
os Embargos de Declaração, consideram-se incluídos no
acórdão os elementos que o embargante suscitou para fins de
prequestionamento.
ESTADO DE RONDÔNIA
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Cível / Gabinete Des. Alexandre Miguel
7000145-83.2017.8.22.0023 Recurso Especial em Apelação (PJE)
Origem: 7000145-83.2017.8.22.0023 São Francisco do Guaporé /
Vara Única
Recorrente :Banco da Amazônia S/A
Advogada :Daniele Gurgel do Amaral (OAB/RO 1221)
Advogada :Elaine Ayres Barros (OAB/RO 8596-A)
Advogada :Keyla Márcia Gomes Rosal (OAB/TO 2412)
Advogado :José Frederico Fleury Curado Brom (OAB/RO 8593-A)
Recorrido :Ademar Campos Delorto
Advogado :Francisco de Assis Fernandes (OAB/RO 1048)
Relator :Des. Walter Waltenberg Silva Junior
ABERTURA DE VISTA
Nos termos do Provimento n. 001/2001-PR, de 13/9/2001,
fica(m) o(s) recorrido(s) intimado(s) para, querendo, apresentar
contrarrazões ao Recurso Especial.
Porto Velho/RO, 13 de setembro de 2018.
Belª. Lorenza da Veiga L. Darwich Passos
Diretora do 2º DEJUCIVEL/TJRO
ESTADO DE RONDÔNIA
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Cível / Gabinete Des. Isaias Fonseca Moraes
0008380-59.2015.8.22.0014 Recurso Especial em Apelação (PJE)
Origem : 0008380-59.2015.8.22.0014 Vilhena / 2ª Vara Cível
Recorrente :Eva Bueno Gomes
Advogada :Vera Lúcia Paixão (OAB/RO 206)
Advogada :Amanda Iara Tachini de Almeida (OAB/RO 3146)
Advogado :Antônio Eduardo Schramm de Souza (OAB/RO 4001)
Advogado :Newton Schramm de Souza (OAB/RO 2947)
Recorrido :Willy Ripke
Advogado :João Paulo das Virgens Lima (OAB/RO 4072)
Advogado :Paulo Batista Duarte Filho (OAB/RO 4459)
Terceiro Interessado: Augusto João Alnoch
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Defensor Público: Defensoria Pública do Estado de Rondônia
Relator :Des. Walter Waltenberg Silva Junior
ABERTURA DE VISTA
Nos termos do Provimento n. 001/2001-PR, de 13/9/2001, fica o
recorrido intimado para, querendo, apresentar contrarrazões ao
Recurso Especial.
Porto Velho/RO, 13 de setembro de 2018.
Belª. Lorenza da Veiga L. Darwich Passos
Diretora do 2ºDEJUCÍVEL/TJRO
ACÓRDÃO
Data do julgamento: 05/09/2018
7008941-03.2015.8.22.0001 Apelação (PJE)
Origem: 7008941-03.2015.8.22.0001 Porto Velho / 10ª Vara Cível
Apelante : Barbara Edilena Amâncio Yamara
Advogado : Vinicius Silva Lemos (OAB/RO 2281)
Advogado : Walter Gustavo da Silva Lemos (OAB/RO 655-A)
Apelado : Banco BMG S/A
Advogado : Antônio de Moraes Dourado Neto (OAB/PE 23255)
Advogada : Anna Luiza Soares Diniz Dos Santos (OAB/RO 5841)
Relator : DES. MARCOS ALAOR DINIZ GRANGEIA
Distribuído por Sorteio em 23/06/2016
DECISÃO: “RECURSO PROVIDO NOS TERMOS DO VOTO DO
RELATOR, À UNANIMIDADE.”
EMENTA: Apelação cível. Medida cautelar. Exibição de documentos.
Honorário. Causa de pequeno valor. Arbitramento equitativo. Nas
causas de pequeno valor o arbitramento dos honorários devem ser
feitos mediante apreciação equitativa do juiz.
ACÓRDÃO
Data do julgamento: 05/09/2018
0801279-72.2018.8.22.0000 Agravo em Embargos de Declaração
em Agravo de Instrumento (PJE)
Origem: 7006427-72.2018.8.22.0001 Porto Velho / 10ª Vara Cível
Agravante : Vitorino Lopes Gonçalves
Advogado : Vinícius Silva Lemos (OAB/RO 2281)
Advogado : Walter Gustavo da Silva Lemos (OAB/RO 655-A)
Advogada : Anna Luíza Soares Diniz dos Santos (OAB/RO 5841)
Agravada : Lucinda Julieta Perez
Advogado : Izidoro Celso Nobre da Costa (OAB/RO 3361)
Relator : DES. MARCOS ALAOR DINIZ GRANGEIA
Interposto em 13/07/2018
DECISÃO: “RECURSO NÃO PROVIDO NOS TERMOS DO VOTO
DO RELATOR, À UNANIMIDADE.”
EMENTA: Agravo interno em embargos de declaração em agravo
de instrumento. Desconstituição de fundamento. Não ocorrência.
Manutenção da decisão. Multa do art. 1.021, §4º, do CPC/15.
É inviável o agravo que não desconstituiu os fundamentos da
decisão recorrida, devendo ser mantida a conclusão externada
monocraticamente. Sendo reconhecido o caráter protelatório do
agravo interno julgado improcedente à unanimidade, é cabível a
aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC/15.
ACÓRDÃO
Data do julgamento: 05/09/2018
7001756-50.2016.8.22.0009 Apelação (PJE)
Origem: 7001756-50.2016.8.22.0009 Pimenta Bueno / 1ª Vara
Cível
Apelante : Embratel TVSAT Telecomunicações S/A
Advogada : Ana Paula Arantes de Freitas (OAB/DF 13166)
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Advogado : Rafael Gonçalves Rocha (OAB/RS 41486)
Apelado : Carlos Roberto de Oliveira
Advogado : Gabriel Almeida Meurer (OAB/RO 7274)
Advogado : Leliton Luciano Lopes da Costa (OAB/RO 2237)
Advogado : Carlos Oliveira Spadoni (OAB/RO 607-A)
Relator : DES. MARCOS ALAOR DINIZ GRANGEIA
Distribuído por Sorteio em 04/09/2017
DECISÃO: “RECURSO PROVIDO NOS TERMOS DO VOTO DO
RELATOR, À
UNANIMIDADE
EMENTA: Apelação cível. Inscrição indevida. Cadastro de
inadimplentes. Dano moral. Configuração. Indenização devida.
Valor. Critérios de fixação. Quantum minorado. Recurso provido.
O arbitramento da indenização decorrente de dano moral deve ser
feito caso a caso, com bom senso, moderação e razoabilidade,
atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa,
extensão e repercussão dos danos, à capacidade econômica,
características individuais e ao conceito social das partes, devendo
ser reduzido quando se mostrar incompatível com tais parâmetros.
ESTADO DE RONDÔNIA
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Cível / Gabinete Des. Paulo Kiyochi
7007550-73.2016.8.22.0002 Recurso Especial em Apelação (PJE)
Origem: 7007550-73.2016.8.22.0002 Ariquemes / 1ª Vara Cível
Recorrente :Francisco Alves de Sousa
Advogado :Bruno Alves da Silva Cândido (OAB/RO 5825)
Recorrido :BV Financeira S/A Credito Financiamento e Investimento
Advogada :Ana Paula Alves Freire (OAB/SP 240295)
Advogado :Bruno Henrique de Oliveira Vanderlei (OAB/PE 21678)
Relator :Des. Walter Waltenberg Silva Junior
ABERTURA DE VISTA
Nos termos do Provimento n. 001/2001-PR, de 13/9/2001, fica o
recorrido intimado para, querendo, apresentar contrarrazões ao
Recurso Especial.
Porto Velho/RO, 13 de setembro de 2018.
Belª. Lorenza da Veiga L. Darwich Passos
Diretora do 2ºDEJUCÍVEL/TJRO
ESTADO DE RONDÔNIA
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Cível / Gabinete Des. Isaias Fonseca Moraes
0800999-04.2018.8.22.0000 Agravo em Agravo de Instrumento
(PJE)
Origem: 7011065-51.2018.8.22.0001 Porto Velho / 2ª Vara Cível
Agravante :BV Financeira S/A Crédito Financiamento e Investimento
Advogado :Harry Friedrichsen Junior (OAB/SC 27584)
Advogado :Sérgio Schulze (OAB/SC 7629)
Agravada :Aieska Maciel da Silva
Relator :DES. ISAIAS FONSECA MORAES
Interposto em 11/09/2018
ABERTURA DE VISTA
Nos termos art. 1.007, § 4º, do Código de Processo Civil, fica(m)
o(s) agravante(s) intimado(s) para recolher, em dobro o valor das
custas do Agravo, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção.
Porto Velho/RO, 13 de setembro de 2018.
Bela. Lorenza da Veiga Lima Darwich Passos
Diretora do 2º DEJUCIVEL
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1ª CÂMARA ESPECIAL
0802556-26.2018.8.22.0000 Agravo de Instrumento
Origem: 0070190-75.1995.8.22.0001 Porto Velho/1ª Vara da
Fazenda Pública
Agravante: Borges, Hansenclever e Vasconelos Sociedade de
Advogados
Advogado: Newton Vasconcelos Pereira (OAB/MG 79852)
Advogada: Cristiane da Silva Lima (OAB/RO 1569)
Agravado: Estado de Rondônia
Relator: DES. GILBERTO BARBOSA
Data da Distribuição: 11/09/2018
Despacho
Visto.
Conforme Termo de Triagem e Análise (ID Num. 4474575)
existe, com relação a origem de nº 0070190-75.1995.8.22.0001
(cumprimento de sentença), a interposição de recurso de apelação
distribuído à relatoria do Desembargador Renato Martins Mimessi,
no sistema SAP 2° grau.
Examinados. Decido.
Realizada a análise aos autos e registros dos Sistemas Jurídicos
desta Corte, verifica-se que em relação a ação primária, houve
efetivamente a interposição de agravo de instrumento distribuído
em 10/07/2008, sob o n. 1007019-75.1995.8.22.0001, no âmbito
da 2ª Câmara Especial ao Relator Desembargador Renato Martins
Mimessi, em que julgou por rejeitar a preliminar, e no mérito,
recurso parcialmente provido, à unanimidade, em 09/06/2009.
Assim, evidenciada a prevenção, determino a redistribuição do
presente recurso à relatoria do Desembargador Renato Martins
Mimessi, no âmbito da 2ª Câmara Especial nos termos do art. 142
do RITJ/RO.
Publique-se. Cumpra-se.
Porto Velho, 12 de setembro de 2018.
Desembargador Eurico Montenegro
Vice-Presidente em substituição regimental do TJ/RO
7007644-53.2018.8.22.0001 Apelação (PJe)
Origem: 7007644-53.2018.8.22.0001 Porto Velho/1ª Vara da
Fazenda Pública
Apelante: Alex Souza Santos
Advogado: Eliel Soeiro Soares (OAB/RO 8442)
Advogada: Marília Lisboa Benincasa Moro (OAB/RO 2252)
Apelado: Estado de Rondônia
Procurador: Thiago Araújo Madureira de Oliveira
Relator: DES. OUDIVANIL DE MARINS
Data da Distribuição: 31/08/2018
Despacho
Visto.
Conforme Termo de Triagem e Análise (ID Num. 4425161) existe,
com relação a origem de nº 7007644-53.2018.8.22.0001 (Mandado
de Segurança), a interposição de agravo de instrumento distribuído
à relatoria do Desembargador Oudivanil de Marins, no sistema PJe
2º Grau.
Examinados. Decido.
Realizada a análise aos autos e registros dos Sistemas Jurídicos
desta Corte, verifica-se que em relação a ação primária, houve
efetivamente a interposição de agravo de instrumento distribuído
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em 05/03/2018, sob o n. 0800553-98.2018.8.22.0000, no âmbito
da 1ª Câmara Especial à relatoria Desembargador Oudivanil
de Marins, em que indeferiu o pedido de tutela antecipada, em
06/03/2018. Entretanto, julgou o recurso prejudicado, ante a
prolação de Sentença.
Assim, evidenciada a prevenção, determino a redistribuição do
presente recurso à relatoria do Desembargador Oudivanil de
Marins, no âmbito da 1ª Câmara Especial nos termos do art. 142
do RITJ/RO.
Publique-se. Cumpra-se.
Porto Velho, 11 de setembro de 2018.
Desembargador Eurico Montenegro
0802370-03.2018.8.22.0000 Agravo de Instrumento
Origem: 7007683-38.2018.8.22.0005 Ji-Paraná/2ª Vara Cível
Agravante: Estado de Rondônia
Procuradora: Caroline Mezzomo Barroso Bittencourt (OAB/RO
2267)
Agravado: Ian Luigi Silva de Carvalho representado pela genitora
Cheila Cristina Silva de Lima de Carvalho
Defensor Público: João Verde Navarro França Pereira
Relator: DES. EURICO MONTENEGRO
Data de Distribuição: 28/08/2018
DECISÃO
Vistos.
Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo
(doc.e- 4375799), interposto pelo Estado de Rondônia, contra
decisão interlocutória (doc. e- 20760073 dos autos originários),
proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Ji-Paraná,
nos autos da Ação Ordinária de Obrigação de Fazer, com pedido
de antecipação de tutela, de n. 7007683-38.2018.8.22.0005, que
é movida por I.L.S.D.C., representado por sua genitora e pela
Defensoria Pública, em face do ora Agravante.
Na inicial, pleitou o ora Agravado, o fornecimento de medicamento
de auto custo denominado Óleo Rico em CBD 5000 “Everyday
Advanced” 100ml, da empresa Charlotte’s Web, em razão de ser
portador de Esclerose Tuberosa (CID 10 Q 85.1); Sindromede
West (CID 10 G 40.4) e Autismo infantil (CID 10 F84.0).
A decisão agravada deferiu pedido de antecipação de tutela, em
suma, nos moldes a seguir transcritos:
Após detida análise dos autos, observo que o medicamento
postulado pelo autor em sede de antecipação de tutela não
possui registro nas listas oficiais do SUS – Sistema Único de
Saúde, conforme alegado na inicial, onde logrou em demonstrar
que apesar de o referido medicamento não possuir registro
perante a ANVISA – Agência Nacional de Vigilância Sanitária,
órgão responsável pela valoração, fiscalização e liberação do
uso e venda de medicamentos, fármacos e princípios ativos no
Brasil, seria o único medicamento com a finalidade de apresentar
melhora satisfatória e controle do quadro do autor. Apesar de ser
medicamento importado à base de canabidiol, o Conselho Nacional
de Medicina por meio da Resolução CFM nº 2113/2014 e ainda
por meio de RDC n. 66/2016, a ANVISA autorizou a prescrição
de produtos que possuam tais substâncias, tendo sido incluído
na Lista das outras Substâncias Sujeitas a Controle Especial.
Petição/STF nº 14.198/2010PROCESSO PAUTA PREGÃO
SUSTENTAÇÃO ORAL.1. Eis as informações EMENTA: [...]
(STF - RE: 566471 RN, Relator: Min. MARCO AURÉLIO, Data de
Julgamento: 19/03/2010, Data de Publicação: DJe-086 DIVULG.
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13/05/2010 PUBLIC. 14/05/2010). Desse modo, trata-se de tema
de repercussão geral, já sedimentado pelo informativo n. 0142 do
STJ, MEDICAMENTOS. FORNECIMENTO GRATUITO. A Turma
decidiu que é dever do Estado, em obediência aos princípios
constitucionais, fornecer os medicamentos, embora não incluídos
na relação do Ministério da Saúde, indispensáveis ao tratamento de
pessoa carente portadora de retardo mental, hemiatropia esquerda,
epilepsia de longa duração, tricotilomania e transtorno orgânico da
personalidade. Precedentes citados do STF: AGRRE 271.286RS, DJ 24/11/2000; do STJ: REsp 212.346-RJ, DJ 4/2/2002; RMS
11.183-PR, DJ 4/9/2000, e RMS 11.129-PR, DJ 18/2/2002. RMS
13.452-MG, Rel. Min. Garcia Vieira, julgado em 13/8/2002. (grifei).
Com relação a obrigação dos entes em fornecer medicamentos
que não estejam incluídos na lista da ANVISA, verifica-se que
ainda se encontra pendente de julgamento o RE 657.718/MG, em
que discute a possibilidade de se obrigar, mediante ação judicial,
o poder público a fornecer medicamento não registrado pela
Anvisa. Nesse sentido, para deferimento e reconhecimento do
direito individual ao fornecimento, pelo Estado, de medicamento
de alto custo, não incluído em Política Nacional de Medicamentos
ou em Programa de Medicamentos de Dispensação em Caráter
Excepcional, a teor do disposto pelo Ministro Barroso em seu voto
faz-se necessário averiguar a comprovação da imprescindibilidade
– adequação e necessidade – da impossibilidade de substituição
do fármaco e da incapacidade financeira do enfermo e dos
membros da família solidária, respeitadas as disposições sobre
alimentos dos artigos 1.694 a 1.710 do Código Civil. O que está
preenchido no caso em tela. No que se refere ao pedido de tutela
de urgência, o art. 300 do Código de Processo Civil, afirma que
a sua concessão será possível quando houver elementos que
evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o
risco ao resultado útil do processo. In casu, observa-se o direito
requerido nos presentes autos encontra-se mais que evidenciado,
visto que em se tratando de direito à saúde, é perfeitamente
dispensável uma extensa comprovação deste direito. Com efeito, a
priori, há fundado receio de dano irreparável, pois em caso de mora
no fornecimento da medicação e consequentemente na realização
do tratamento, poderá comprometer o bem-estar do autor e
ainda a saúde da criança vir a se agravar. No entanto, deverá ser
respeitado o período prescrito para o tratamento no laudo médico
juntado aos autos, qual seja, 01 (um) ano (Id nº 2052881), devendo
ainda a parte autora prestar contas do valor disponibilizado.
Assim, DEFIRO o pedido de tutela de urgência e determino que o
Requerido, ESTADO DE RONDÔNIA PROVIDENCIE, no prazo de
48 (quarenta e oito) horas, em favor da criança IAN LUIGI SILVA
DE CARVALHO providenciando imediatamente 33 (trinta e três)
frascos do medicamento ÓLEO RICO EM CBD 5000 “EVERYDAY
ADVANCED” 100ml, da empresa CHARLOTTE’S WB, sob pena de
SEQUESTRO (RESP. 820674 STJ) do valor necessário.
Em suas razões, sustenta o Agravante, em síntese, a necessidade
de concessão do efeito suspensivo ao recurso, sob o argumento de
estarem presentes os requisitos autorizadores (fumus boni iuris e
periculum in mora), respectivamente: (a) por estar caracterizada a
violação ao princípio da isonomia, bem como por ter sido praticado
excesso quando da determinação de fornecimento imediato
(quarenta e oito horas) de tratamento orçado em R$29.510,25, sob
pena de sequestro de verbas públicas; e (b) pelo fato de que a não
suspensão dos efeitos da decisão implicará despesa não prevista
pelo Estado de Rondônia.
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Frente a isso, pugna seja concedido efeito suspensivo ao recurso
de agravo de instrumento e, no mérito, que seja este provido para
fins de reformar a decisão agravada.
É o relatório. Decido.
O Novo Código de Processo Civil, em seu artigo 1.019, inciso I,
dispõe que o relator poderá atribuir efeito suspensivo ou antecipação
de tutela ao recurso, comunicando ao juiz sua decisão, de forma
que para tal concessão, deverão estar presentes os requisitos
previstos no art. 995, parágrafo único, do mesmo diploma legal, a
saber, a probabilidade de provimento do recurso e o perigo de dano
grave, de difícil ou impossível reparação.
Diante disso, neste momento, cumpre aferir se restam presentes
tais pressuposto no caso em comento, com vistas a deferir, ou não,
o efeito suspensivo.
Pois bem.
No que diz respeito ao requisito da probabilidade de provimento do
recurso, por ora, da análise superficial do momento, entendo que
este resta ausente, pelos fundamentos que passo a expor.
Acerca da temática – quanto ao fornecimento de medicamentos fora
da lista do SUS – impede destacar que houve recente julgamento
de Recurso Repetitivo, no âmbito do Superior Tribunal de Justiça
(Tema 106, Resp 1657156), que fixou a tese no sentido de que:
A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos
do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos:
(i) comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e
circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente,
da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim
como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos
fornecidos pelo SUS;
(ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento
prescrito;
(iii) existência de registro na ANVISA do medicamento.
Ainda, estabeleceu-se modulação de efeitos, no sentido de que
o referido julgado apenas passaria a ter efeito vinculante para os
processos que fossem distribuídos a partir da conclusão do referido
julgamento (acórdão publicado em DJe de 04/05/2018).
Assim, ainda que não tenha ocorrido o trânsito em julgado de tal
decisão, seu conteúdo pode ser utilizado como parâmetro para o
julgamento de ações que tratem do assunto, de modo que, neste
particular, cumpre aferir a presença dos elementos delineados.
Conforme constata-se dos documentos colacionados aos autos
originários, possível aferir a presença dos itens mencionados:
(i) há diversos laudos médicos que atestam a necessidade e
insubstituibilidade do medicamento, inclusive destacando a
tentativa frustrada de tratamento com vários outros fármacos e
a imprescindibilidade do remédio pleiteado (doc.e- 20528879,
pág. 9/10; 20528881, pág. 1/7); (ii) evidencia-se a incapacidade
financeira de arcar com os custos do medicamento prescrito (doc.e20528873, pág 3 . 20528879 ); e (iii) apesar de não haver registro
na ANVISA do medicamento, há autorização válida desta Agência
Reguladora para a importação excepcional do produto à base de
Canabidiol (doc.e- 20528882).
Destaque-se, ainda, o fato de ter sido apontado pelos médicos
responsáveis que a ausência do medicamento poderá implicar
a morte do ora Agravado, haja vista que, as crises epilépticas
constantes podem desenvolver o quadro “Status Epiléptioco” e
levar à morte neurológica do paciente (doc.e- 20528881, pág. 6).
Diante disso, reputo ausente o requisito da probabilidade de
provimento do recurso.
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Por outro lado, mesmo que presente o risco de dano grave, de difícil
ou impossível reparação, consubstanciado no fato de o Estado ter
que dispender dinheiro para o fornecimento de medicamento de
auto custo, medida que se impõe é o indeferimento do pedido de
efeito suspensivo, vez que necessária a configuração conjunta de
ambos os requisitos.
Diante disso, ausente o requisito autorizador, indefiro pedido de
efeito suspensivo.
Intime-se o Agravado para apresentar contraminuta, no prazo legal.
Após, à Procuradoria-Geral de Justiça para emissão de parecer.
Por fim, com manifestação ou transcorrido in albis o prazo, retornem
conclusos os autos.
Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.
Porto Velho/RO, 12 de setembro de 2018.
Desembargador Eurico Montenegro Júnior
Relator
7003182-67.2016.8.22.0019 Apelação (PJe)
Origem: 7003182-67.2016.8.22.0019 – Machadinho do Oeste/Vara
Única
Apelante: Conselho Regional de Farmácia do Estado de Rondônia
Advogada: Ândia Nara de Oliveira Freitas (OAB/RO 7.482)
Advogada: Silvana Laura de Souza Andrade (OAB/RO 4.080)
Apelado: Oliveira Medicamentos Ltda – ME
Relator: DES. GILBERTO BARBOSA
Data da redistribuição: 05/09/2018
DESPACHO
Vistos etc.
Não há no processo indicativo de que a empresa Oliveira
Medicamentos Ltda. – ME efetivamente não tenha apresentado
contrarrazões, o que impõe o retorno do processo à instância de
origem para que seja sanada essa irregularidade.
Após, volte-me concluso.
Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.
Porto Velho, 11 de setembro de 2018.
Des. Gilberto Barbosa
Relator
0800875-21.2018.8.22.0000- Agravo de Instrumento
Origem:0242579-12.2008.8.22.0001 Porto Velho/1ª Vara de
Execuções Fiscais e Precatórias Cíveis
Agravante: Vanessa de Souza Cordeiro
Advogado: Raimisson Miranda de Souza (OAB/RO 5565)
Agravado: Estado de Rondônia
Procuradora: Luciana Fonseca Azevedo
Relator:DES. OUDIVANIL DE MARINS
Data de Distribuição: 03/04/2018
Despacho
VISTOS.
Muito embora o agravo de instrumento esteja instruído para análise
do mérito, resta pendente de julgamento o agravo interno interposto
pela agravante.
Posto isso, intime-se o agravado para contraminuta em relação ao
agravo interno.
Porto Velho, 13 de setembro de 2018
DES. OUDIVANIL DE MARINS
RELATOR
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PUBLICAÇÃO DE ACÓRDÃOS
1ª Câmara Especial
Distribuido em 12/01/2018
Data do Julgamento : 06/09/2018
Processo: 0001936-68.2010.8.22.0019 Apelação (PJe)
Origem: 0001936-68.2010.8.22.0019 Machadinho do Oeste/Vara
Única
Apelante/Apelado:Francisco das Chagas Leite Ribeiro
Advogado: Luciano Douglas Ribeiro dos Santos Silva (OAB/RO
3091)
Apelante/Apelado:Estado de Rondônia
Procurador: Olival Rodrigues Gonçalves Filho
Apelado: Rochael Borges Pires
Advogado: Luciano Douglas Ribeiro dos Santos Silva (OAB/RO
3091)
Apelado: Ministério Público do Estado de Rondônia
Relator: DES. GILBERTO BARBOSA
Decisão: “REJEITADAS AS PRELIMINARES. NO MÉRITO,
NEGOU-SE PROVIMENTO AO RECURSO DE FRANCISCO DAS
CHAGAS LEITE RIBEIRO E DEU-SE PROVIMENTO PARCIAL
AO DO ESTADO DE RONDÔNIA NOS TERMOS DO VOTO DO
RELATOR, À UNANIMIDADE.”
Ementa: Apelação. Improbidade administrativa. Servidor público.
Policial civil. Exigência de vantagem patrimonial indevida. Violação
a princípio da Administração Pública. Prescrição intercorrente.
Condenação criminal. Absolvição administrativa. Independência
de instâncias. Perda da função pública. Sanções. Aplicação
cumulativa. Dolo. 1. Por ausência de previsão legal, não é possível
decretar a prescrição intercorrente nas ações de improbidade
administrativa. 2. A condenação criminal torna indiscutível os fatos
e a autoria no juízo cível. Inteligência do art. 935 do Código Civil.
3. Em homenagem ao princípio da independência de instâncias,
estampado no art. 12 da Lei 8.429/92, a absolvição no processo
administrativo não é capaz de fazer coisa julgada na esfera cível.
4. Impõe-se a decretação de perda da função pública do policial
civil que, em palmar desvio ético, exige propina para prática de ato
de ofício. 5. Ao exigir propina o servidor público atenta frontalmente
contra os princípios democráticos republicanos, bem como contra
a boa-fé e a moral da sociedade, merecendo, por isso, a aplicação
íntegra das penalidades previstas no art. 12, inc. I, da LIA. 6. Impõese afastar da vida pública os agentes que evidenciem degeneração
de caráter incompatível com a natureza da atividade exercida.
7. Nos termos da jurisprudência do STF e conforme expressa
disposição legal, não há impedimento à aplicação cumulativa das
sanções previstas no art. 12 da LIA. 8. Não há falar em improbidade
administrativa quando a conduta do agente público não está
delineada de forma clara e objetiva, de modo a autorizar conclusão
no sentido de que tenha participado de atuar ilícito. 9. Apelo do
Estado de Rondônia parcialmente provido. Apelo de Francisco das
Chagas Leite Ribeiro não provido.
PUBLICAÇÃO DE ACÓRDÃOS
1ª Câmara Especial
Distribuido em 15/06/2018
Data do Julgamento : 06/09/2018
Processo: 7003472-81.2017.8.22.0008 Apelação (PJe)
Origem: 7003472-81.2017.8.22.0008 Espigão do Oeste/1ª Vara
Genérica
Apelante: Estado de Rondônia
Procurador: Lúcio Júnior Bueno Alves (OAB/RO 6454)
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Apelado: Leonardo da Silva Santos representado pelo genitor
Marco Antônio Gonçalves dos Santos
Defensor Público: Célio Renato da Silveira
Relator: DES. OUDIVANIL DE MARINS
Decisão: “ REJEITADAS AS PRELIMINARES. NO MÉRITO,
NEGOU-SE PROVIMENTO AO RECURSO NOS TERMOS DO
VOTO DO RELATOR, À UNANIMIDADE.”
Ementa: Apelação cível. Obrigação de fazer. Preliminares.
Afastadas. Tratamento odontológico. Concessão. Recurso não
provido. A perda do objeto e a falta de interesse de agir não devem
ser reconhecidas, quando a obrigação de fazer determinada ao
ente público somente ficou cumprida, em razão do deferimento
da tutela de urgência. A solidariedade dos três entes federativos
no polo passivo da ação é imposta por ser o SUS composto pela
União, Estados e Municípios. A assistência à saúde é direito de
todos garantido constitucionalmente, devendo o Poder Público
custear os medicamentos e tratamentos aos necessitados. Recurso
a que se nega provimento.
PUBLICAÇÃO DE ACÓRDÃOS
1ª Câmara Especial
Distribuido em 25/09/2017
Data do Julgamento : 06/09/2018
Processo: 0001752-67.2014.8.22.0021 Apelação (PJe)
Origem: 0001752-67.2014.8.22.0021 Buritis/2ª Vara Genérica
Apelante: Ministério Público do Estado de Rondônia
Apelado: Gargarim Carlos de Moraes
Advogado: Sidney Gonçalves Correia (OAB/RO 2361)
Apelado: Ademir Fernandes da Silva
Advogada: Hianara de Marilac Braga Ocampo (OAB/RO 4783)
Advogado: Marcos Henrique Silva Dias (OAB/RO 7362)
Interessado (Parte Ativa): Município de Buritis
Procurador: Rafael Hideshi Medeiros Hiroki (OAB/RO 3867)
Relator: DES. GILBERTO BARBOSA
Decisão: “DEU-SE PROVIMENTO AO RECURSO NOS TERMOS
DO VOTO DO RELATOR, À UNANIMIDADE.”
Ementa: Apelação. Improbidade administrativa. Servidor público.
Exigência de propina para agendamento de exames médicos.
Violação a princípio da Administração Pública. Enriquecimento ilícito.
Perda da função pública. 1. Impõe-se a decretação de perda da
função pública daquele que, em palmar desvio ético, exige propina
para agendar exames médicos. 2. Ao exigir propina o servidor público
atenta frontalmente contra os princípios democráticos republicanos,
bem como contra a boa-fé e a moral da sociedade, merecendo, por
isso, a aplicação em grau máximo das penalidades previstas no art.
12, inc. I, da LIA. 3. Impõe-se afastar da vida pública os agentes que
evidenciem degeneração de caráter incompatível com a natureza da
atividade exercida. 4. Apelo provido.
PUBLICAÇÃO DE ACÓRDÃOS
1ª Câmara Especial
Distribuido em 10/08/2017
Data do Julgamento : 12/07/2018
Processo: 0012398-65.2015.8.22.0001 Apelação (PJe)
Origem: 0012398-65.2015.8.22.0001 Porto Velho/8ª Vara Cível
Apelante: André Luiz Souza de Menezes
Advogada: Regina Célia Santos Terra Cruz (OAB/RO 1.100)
Apelado: Instituto Nacional de Seguridade Social – INSS
Procuradora: Michele Pimentel Kroeff
Relator: DES. GILBERTO BARBOSA
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Decisão: “ REJEITADA A PRELIMINAR. NO MÉRITO, NEGOUSE PROVIMENTO AO RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DO
RELATOR, À UNANIMIDADE.”
Ementa: Apelação. Previdenciário. Auxílio-acidente. Redução da
capacidade não comprovada. Ausência de sequela. Cerceamento
de defesa. Inocorrência. 1. Nos termos do art. 86 da Lei
8.213/1991, será devido o auxílio-acidente, como indenização,
quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente
de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução
da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia. 2.
Não comprovada a redução da capacidade para o exercício de
atividades laborais não há falar em concessão de auxílio-acidente.
3. Apelo não provido.
PUBLICAÇÃO DE ACÓRDÃOS
1ª Câmara Especial
Distribuido em 22/12/2017
Interposto em 19/02/2018
Data do Julgamento : 09/08/2018
Processo: 0803538-74.2017.8.22.0000 Agravo e Agravo de
Instrumento (PJe)
Origem: 7045539-82.2017.8.22.0001 Porto Velho/1ª Vara da
Fazenda Pública
Agravante/Agravado: Estado de Rondônia
Procuradora: Marta Carolina Fahel Lôbo (OAB/RO 6105)
Agravado/Agravante: Município de Novo Horizonte do Oeste
Procurador: Sidnei Furtado Mendonça (OAB/RO 4880)
Relator: DES. EURICO MONTENEGRO
Decisão: “ NEGOU-SE PROVIMENTO AO AGRAVO DE
INSTRUMENTO E JULGOU-SE PREJUDICADO O AGRAVO
INTERNO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, À
UNANIMIDADE.”
Ementa: Agravo de Instrumento. Convênio. Certidão de Regularidade
de Precatório. Transporte escolar. Ação voltada à educação. Lei de
Responsabilidade Fiscal. Exceção legal. Exigência ilegal. Recurso
a que se nega provimento. 1. Sobre transferências voluntárias
entre os entes federativos, o artigo 25, §3º, da LC nº 101/2000
(Lei de Responsabilidade Fiscal, LRF) disciplina que as ações que
envolvam educação, saúde e assistência social estão excluídas da
aplicação de sanções de suspensão em razão de inadimplência.
2. Tratando-se de convênio relativo a ações voltadas à educação
– transporte escolar em área rural –, indevida a exigência de
comprovação de regularidade de precatório, conforme previsão da
LRF. 3. Recurso que a se nega provimento.

2ª CÂMARA ESPECIAL
ESTADO DE RONDÔNIA
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª CÂMARA ESPECIAL
ACÓRDÃO
PROCESSO:7000355-34.2016.8.22.0003 APELAÇÃO (PJE)
ORIGEM: 7000355-34.2016.8.22.0003 JARU/1ª VARA CÍVEL
APELANTE: MUNICÍPIO DE JARU
PROCURADOR: MÁRIO ROBERTO PEREIRA DE SOUZA (OAB/
RO1765)
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PROCURADOR: MERQUIZEDKS (OAB/RO 501)
PROCURADOR: JOSÉ PEREIRA TAVARES (OAB/RO 441)
PROCURADOR: NAYBERTH HENRIQUE ALCURI AQUINO
BANDEIRA (OAB/RO 2854)
PROCURADOR: DELMÁRIO SANTANA SOUZA (OAB/RO 1531)
PROCURADOR: ALEXANDRE MORAES DOS SANTOS (OAB/RO 3044)
APELADO: COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DE RONDÔNIA
– CAERD
ADVOGADA: INGRID RODRIGUES DE MENEZES DORNER
(OAB/RO 1460)
ADVOGADA: KHARIN DE CAMARGO (OAB/RO 2150)
RELATOR: DES. ROOSEVELT QUEIROZ COSTA
DISTRIBUÍDO EM 22/07/2016
DECISÃO: “REJEITADAS AS PRELIMINARES. NO MÉRITO,
NEGOU-SE PROVIMENTO AO RECURSO, POR UNANIMIDADE.”
EMENTA: Apelação. Ação de cobrança. Município. Preliminares.
Inépcia da inicial, cerceamento de defesa e impossibilidade jurídica
do pedido rejeitadas. Serviço de água e esgotamento sanitário.
Serviço prestado. Comprovação. Reconvenção. Compensação
de CDA em ação em curso. Ausência de conexão com a ação
principal. Inadmissibilidade. Recurso improvido.
A peça vestibular só pode ser considerada inepta quando o vício
constante apresente tamanha gravidade que impossibilite a defesa
do réu, ou a própria prestação jurisdicional, o que não é o caso dos
autos, pois há causa de pedir e pedido certo no feito.
Cabe ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as
provas necessárias à instrução do processo, indeferindo as diligências
inúteis ou meramente protelatórias, nos termos da legislação em vigor,
de modo que não há cerceamento de defesa se, in casu, sequer restou
esclarecido quais foram os prejuízos advindos.
No caso em tela, o pedido formulado pela apelada é juridicamente
possível, buscando o recebimento de valores que entende devidos
em razão da prestação de serviços realizada à municipalidade,
consistentes em água e esgotamento sanitário, exigindo-se,
destarte, a contraprestação, sob pena de ocorrer enriquecimento
ilícito do Município.
A reconvenção com a pretensão de compensação de valores de
CDA, objeto de discussão em ação distinta, torna inadmissível
o pleito em sede recovencional, máxime se não possui conexão
com o pedido na ação principal (cobrança), impondo-se, destarte,
extinguir, confirmando-se o ato sentencial.
ESTADO DE RONDÔNIA
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PROCESSO: 0802414-22.2018.8.22.0000 - AGRAVO DE
INSTRUMENTO (PJe)
ORIGEM: 7011099-57.2017.8.22.0002 ARIQUEMES/1ª VARA CÍVEL
AGRAVANTE: ESTADO DE RONDÔNIA
PROCURADOR: SÉRGIO FERNANDES DE ABREU JÚNIOR
(OAB/RO 6629)
AGRAVADO: PNEUS CACHOEIRENSE EIRELI – EPP
ADVOGADO: MÁRIO CÉSAR TORRES MENDES (OAB/RO 2305)
RELATOR: DESEMBARGADOR ROOSEVELT QUEIROZ COSTA
DATA DISTRIBUIÇÃO: 30/08/2018 17:03:29
DECISÃO
“Vistos
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo
Estado de Rondônia contra decisão prolatada pelo juízo da 1ª Vara
Cível da Comarca de Ariquemes, que julgou procedente o pedido
contido nos autos de ação declaratória de inexistência de relação
tributária movida pela PNEUS Cachoeirense - EPP, ora agravada.
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Segundo narrativa inicial, o contrato social da empresa dispõe que
esta exerce atividades de alinhamento e balanceamento de veículos
automotores, serviços de borracharia para veículos automotores,
Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras de ar e comércio
a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores.
Alega, contudo, exercer atividade exclusiva de recauchutagem de
pneus, não exercendo atividade de comercialização e circulação
de mercadorias ou serviços, razão pela qual não se enquadra
como contribuinte de ICMS no Estado de Rondônia, recolhendo o
referido tributo somente quando adquire matéria-prima destinada
à sua atividade, na condição de destinatária final do produto,
pagando então ICMS ao estado sede da indústria de borrachas e
demais insumos.
Aduz ter o Fisco estadual procedido com lançamento de crédito de
ICMS quando os produtos adquiridos pela requerente chegavam
ao Posto Fiscal Portal da Amazônia, localizado no município de
Vilhena, como se a apelante fosse revendedora dos produtos
adquiridos.
O juízo a quo, rejeitou a impugnação ao cumprimento de
sentença, oferecida pelo executado e reconheceu como vigente
em seus efeitos o acórdão proferido nos autos de n. 005324468.2008.8.22.0002, persistindo para o executado as obrigações de
fazer ali impostas.
Em suas razões de recurso, o Estado de Rondônia sustenta ser
comum empresas atuantes no ramo de recapagem lançarem
mão de “firulas jurídicas” a fim de se esquivarem da incidência de
tributos, mormente o ICMS.
Aduz que a prática consiste em a empresa proceder com registro
junto a SEFIN para obter “inscrição estadual”, adquirindo, assim,
condição de contribuinte do ICMS e, após isso, busca tutela
jurisdicional a fim de ver reconhecida sua isenção do tributo em
face da natureza de sua atividade empresarial, consistente na
mera prestação de serviços de recapagem.
Com isso, a empresa fica munida de documentos tanto de
contribuinte como de não-contribuinte do ICMS, podendo
apresentar o que melhor lhe aprouver, a depender das
circunstâncias da relação. Com essas considerações pede a
reforma da decisão agravada, com essas ponderações pugna
pela concessão da medida antecipatória recursal para suspender
a decisão impugnada e, ao final, o provimento do agravo para,
reconhecendo-se a manutenção dos efeitos do acórdão nos autos
0053244-68.2008.8.22.0002, indeferir o pedido de anulação dos
créditos cuja origem não esteja comprovada nos autos e indeferir
o pedido de anulação dos créditos acima mencionados em virtude
de a requerente constar na nota fiscal como sendo contribuinte do
ICMS, o que atrai a responsabilidade sobre o ICMS-DIFAL.
É o relatório.
Decido.
O agravo de instrumento é a via recursal adequada para
impugnação de decisões interlocutórias que versarem sobre as
hipóteses previstas no artigo 1.015 do Novo CPC.
Nelson Nery Junior em Comentários ao Código de Processo Civil,
esclarece o seguinte:
No CPC/1973, bastava que a decisão se encaixasse na definição
de interlocutória para que dela fosse cabível o recurso de agravo,
fosse por instrumento, fosse retido nos autos – sendo este último
a regra do sistema. O atual CPC agora pretende manter a regra
do agravo retido sob outra roupagem, a da preliminar de apelação.
Porém a regra não mais se pauta pelo caráter de urgência e de
prejuízo que o não julgamento da interlocutória possa ter, como
ocorria no CPC/1973, mas sim por uma seleção de onze situações
que parecem ser, ao legislador, as únicas nas quais se pode ter
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prejuízo ao devido andamento do processo caso apreciadas de
imediato em segundo grau de jurisdição (Nelson Nery Junior, Rosa
Maria de Andrade Nery, Comentários ao Código de Processo Civil,
Editora Revista dos Tribunais, 2015, pág. 2079).
O dispositivo legal supracitado, em seu parágrafo único prevê
que “também caberá agravo de instrumento contra decisões
interlocutórias proferidas em fase de liquidação de sentença ou de
cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo
de inventário”.
Nesta senda, o recurso adequado, que visa à possibilidade de uma
célere reavaliação do caso pelo órgão superior, garantindo o duplo
grau de jurisdição acerca de matéria prevista expressamente no
dispositivo citado, é o agravo de instrumento.
O agravante pretende obter uma tutela provisória em segundo
grau, sendo inadequado o utilizar o termo “efeito suspensivo ativo”,
conforme preleciona Luiz Guilherme Marinoni, Sergio Cruz Arenhart
e Daniel Mitidiero, in Código de Processo Civil Comentado, in verbis:
“(...) Quando o recorrente pretende a concessão de tutela
jurisdicional ao direito negada pela decisão recorrida, obviamente
não se mostra adequado postular a outorga de efeito suspensivo
ao agravo, já que suspender uma omissão jurisdicional não produz
qualquer efeito no plano concreto. É de rigor que se requeira nesse
caso a antecipação de tutela recursal – vale dizer, que o relator
conceda exatamente aquela providência que foi negada pela
decisão recorrida (...)”.
O art. 300 do NCPC elenca os requisitos para a concessão da
tutela de urgência:
Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver
elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de
dano ou o risco ao resultado útil do processo.
“A probabilidade do direito que autoriza o emprego da técnica
antecipatória para a tutela dos direitos é a probabilidade lógica
– que é aquela que surge da confrontação das alegações e das
provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a
hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau de
refutação nesses elementos. O juiz tem que se convencer de que
o direito é provável para conceder a tutela provisória. Já o perigo
de dano caracteriza-se quando a demora pode comprometer a
realização imediata ou futura do direito”. (Luiz Guilherme Marinoni,
Sérgio Cruz Arenhart, Daniel Mitidieiro, Novo Código de Processo
Civil Comentado, ed. Revista dos Tribunais, 2015, pág. 312).
Pois bem.
Controvérsia contida nos autos consiste em verificar a higidez dos
lançamentos de cobranças de diferença de alíquota de ICMS, gerados
pelo Estado, ora apelante, nas compras realizadas pela apelada em
Estado diverso, sendo que a atividade por ela desenvolvida, consistente
na recauchutagem de pneus de terceiro, incide apenas ISSQN.
O busílis da questão reside na análise da alíquota de ICMS a incidir
na relação entre a empresa recorrente e o fornecedor de seus
insumos, quando este se localizar em outra unidade da federação:
se a alíquota interna do estado de origem, ou se a alíquota
interestadual reduzida, com dispensa de pagamento da diferença
ao Estado receptor.
Colocada sobre este prisma, a questão revela-se de simples
solução e já foi analisada outras vezes por esta relatoria.
In casu, a empresa agravada, ao que se percebe, geralmente
adquire bens de uso, consumo e ativo fixo destinados à
regeneração de pneus em outra Unidade da Federação. Realiza,
portanto, operações interestaduais de aquisição de mercadorias,
na qualidade de consumidora final, já que tais produtos (insumos)
não se destinam à revenda, e sim, ao emprego na atividade de
recauchutagem de pneus de terceiros.
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É evidente que tanto nas operações estaduais internas como nas
operações interestaduais de circulação de mercadorias incide o
ICMS, que é pago geralmente pelo fornecedor, o qual é tido como
o contribuinte de direito do mencionado tributo, enquanto que a
empresa adquirente é contribuinte apenas de fato por suportar os
ônus financeiros da tributação, uma vez que obviamente já se inclui
no preço dos produtos o valor referente ao imposto de circulação.
A Constituição Federal de 1988 trouxe normatização específica para
o recolhimento do ICMS concernente a operações interestaduais.
Trata-se do art. 155, § 2º, que nos incisos VII e VIII discrimina as
respectivas hipóteses:
Art. 155. Compete aos Estados e ao Distrito Federal instituir
impostos sobre:
[...]
II - operações relativas à circulação de mercadorias e sobre
prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal
e de comunicação, ainda que as operações e as prestações se
iniciem no exterior;
[...]
§ 2º. O imposto previsto no inciso II atenderá o seguinte:
[...]
VII - em relação às operações e prestações que destinem bens
e serviços a consumidor final localizado em outro Estado, adotarse-á:
a) a alíquota interestadual , quando o destinatário for contribuinte
do imposto;
b) a alíquota interna , quando o destinatário não for contribuinte
dele;
VIII - na hipótese da alínea a do inciso anterior, caberá ao Estado da
localização do destinatário o imposto correspondente à diferença
entre a alíquota interna e a interestadual “.
Neste viés, tem-se que a agravada, ao dedicar-se exclusivamente
à prestação de serviços de recauchutagem de pneus a terceiros,
enquadra-se como consumidora final dos bens de uso, consumo
e ativo fixo que adquire em outro Estado da Federação para a
realização de suas atividades. Mas, como o tributo que recolhe
em razão dos serviços que presta é apenas o ISS, não pode ser
tida como contribuinte de direito de ICMS, porque não realiza
habitualmente nenhuma operação de circulação de mercadoria ou
prestação de serviços de transporte interestadual ou intermunicipal
ou de comunicação.
Nesse caso, em operações interestaduais, o fornecedor, que
é o contribuinte de direito, recolherá ao Estado de sua origem a
totalidade do ICMS devido, pela alíquota interna cheia daquele
Ente Federado, porque a disciplina incidente no caso é a do art.
155, § 2º, inciso VII, letra b, retrotranscrito. De fato, não subsiste
nenhum resíduo de diferencial a ser pago pela empresa unicamente
prestadora de serviços de recauchutagem de pneus. No entanto,
a recauchutadora deve suportar, por óbvio, como contribuinte de
fato, o ônus do pagamento do ICMS integral ao Estado de origem
da mercadoria, porque o tributo em causa, pago pelo fornecedor,
faz parte do custo do produto e vem destacado na Nota Fiscal. Na
prática, esse custo é repassado depois ao seu cliente, o usuário
final do pneu recauchutado, que arcará também, na qualidade de
contribuinte de fato, com o ISS.
Como explica Almir José Gorges:
[...] quem adquire esses insumos para incorporá-los aos serviços
que prestam a terceiros usuários finais não tem direito ao crédito
do ICMS para compensação, pois não é contribuinte de tal tributo e
nada tem a compensar. (O seu plantão fiscal - dicionário do ICMS SC : o ICMS de A a Z. 4. ed. Florianópolis: Edições Facel e Koenig,
2002, p. 279).
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A discussão contida nos autos é decorrente da confusão que se faz entre
o contribuinte de direito, que recolhe ISS e/ou ICMS pelas atividades
que exerce a sociedade empresária segundo a sua vocação estatutária
(prestação de serviços e/ou comércio); e o contribuinte de fato (e às
vezes também de direito, como ocorre nas operações interestaduais)
que suporta ICMS na aquisição de mercadorias para empregá-las na
prestação de serviços, seja em operação interestadual ou interna.
Não há dúvida de que a empresa que se dedica exclusivamente
à prestação de serviços de recauchutagem de pneus usados
de terceiros, tal qual o caso da ora recorrente, só recolhe, como
contribuinte de direito, o ISS devido. Mas se esta empresa adquire
mercadorias para exercer essa atividade em outras unidades da
federação, há de suportar, como contribuinte de fato e consumidor
final, o ICMS pago pelo fornecedor, pela alíquota interna cheia
tanto nas operações internas quanto nas interestaduais.
Para bem ilustrar o raciocínio, procedo a seguinte análise: Se a
compra dos produtos pela Empresa apelada se destinassem
à circulação de mercadoria e fosse realizada dentro do próprio
Estado de Rondônia, o ICMS seria devido com base na alíquota
interna deste ente federativo e, caso fossem adquiridas de outras
Unidades da Federação, o ICMS é recolhido é com base na alíquota
interestadual, que é reduzido, sendo o diferencial de alíquotas
devidos ao Estado destino, in casu, Estado de Rondônia.
Conforme notas fiscais trazidas aos autos, a empresa ora apelada,
se utiliza da sua inscrição estadual para realizar suas compras,
por sair mais barato, e quando chega essa mercadoria no Estado
de Rondônia, alega ser contribuinte apenas do ISSQN, para não
pagar o diferencial de alíquota devido.
Portanto, em análise perfunctória, presentes a probabilidade
do direito e o perigo de dano, pois a suspensão da cobrança da
diferença de ICMS, acarretaria grave prejuízos aos cofres públicos.
Em face do exposto, em cognição sumária, DEFIRO a liminar
pleiteada para suspender a decisão agravada, até o julgamento de
mérito deste recurso.
Intimem-se, publicando.
Oficie-se ao juízo de primeiro grau, facultando-lhe prestar as
informações que julgar necessárias.
Ao mesmo tempo, ao agravado para contraminuta.
Após, retornem-me conclusos.”
Porto Velho, 12 de setembro de 2018.
Des. Roosevelt Queiroz Costa
Relator
ESTADO DE RONDÔNIA
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Especial / Gabinete Des. Roosevelt Queiroz
Agravo de Instrumento n° 0802491-31.2018.8.22.0000 (PJe)
Origem: 7003547-38.2017.8.22.0003 2ª Vara Cível de Jaru - RO
Agravante: Município de Jaru - RO
Procuradora: Priscila de Souza Ribeiro (OAB/RO 6067)
Agravado: Iody Wanio de Oliveira Soares
Relator: Des. Roosevelt Queiroz Costa
DESPACHO
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento interposto pela Fazenda Pública
do Município de Jaru-RO contra decisão proferida pela 1ª Vara Cível
da Comarca de Jaru, que nos autos de execução fiscal indeferiu
pedido de diligências via sistemas RENAJUD e INFOJUD, sob o
argumento de que seriam “reiteradas as tentativas de arrestos em
execuções fiscais e que restam infrutíferas”, bem como porque
ainda não teria aperfeiçoada a citação da parte executada.
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Em suas razões de agravo, em resumo, argumentou que nos termos
do art. 7º, III, da Lei nº 6.830/80 é possível, sem prévia intimação
do executado, o bloqueio eletrônico de valores em conta-corrente,
aduzindo, ainda, que, com a vigência da Lei nº 11.382/2006, não
se faz indispensável esgotar outras diligências extrajudiciais de
localização de bens do devedor, pois o pagamento em dinheiro é a
primeira forma legal de satisfação do débito.
Outrossim, em havendo empecilho para a citação do devedor, deve
ser feito o arresto executivo para evitar a paralisação da execução
fiscal, indicando que somente após a realização da citação é que será
convertido o arresto em penhora. Finalmente, pontuou que a desídia
do devedor em não atualizar informações do domicílio fiscal não pode
servir de escudo para assegurar o não pagamento de tributos.
Pugnou pela concessão de antecipação de tutela da pretensão
recursal e, no mérito, pelo provimento do agravo (fls. 4/45).
É o relatório.
Decido.
O agravo de instrumento é a via recursal adequada para
impugnação de decisões interlocutórias que versarem sobre as
hipóteses previstas no art. 1.015 do CPC/2015.
Nelson Nery Junior, em Comentários ao Código de Processo Civil,
esclarece o seguinte:
No CPC/1973, bastava que a decisão se encaixasse na definição
de interlocutória para que dela fosse cabível o recurso de agravo,
fosse por instrumento, fosse retido nos autos – sendo este último
a regra do sistema. O atual CPC agora pretende manter a regra
do agravo retido sob outra roupagem, a da preliminar de apelação.
Porém a regra não mais se pauta pelo caráter de urgência e de
prejuízo que o não julgamento da interlocutória possa ter, como
ocorria no CPC/1973, mas sim por uma seleção de onze situações
que parecem ser, ao legislador, as únicas nas quais se pode ter
prejuízo ao devido andamento do processo caso apreciadas de
imediato em segundo grau de jurisdição.
(Nelson Nery Junior, Rosa Maria de Andrade Nery, Comentários
ao Código de Processo Civil, ed. Revista dos Tribunais, 2015, p.
2.079).
O dispositivo legal supracitado, em seu parágrafo único prevê
que “Também caberá agravo de instrumento contra decisões
interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de
cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo
de inventário.”
Nessa senda, o recurso adequado, que visa à possibilidade de uma
célere reavaliação do caso pelo órgão superior, garantindo o duplo
grau de jurisdição acerca de matéria prevista expressamente no
dispositivo citado, é o agravo de instrumento.
É sabido que para a concessão de tutela provisória de urgência a
decisão precária deve justificar-se pela presença de dois requisitos,
quais sejam, (i) elementos que evidenciem a probabilidade
do direito e (ii) o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do
processo (artigos 294 e 300, ambos do CPC/15). Por se tratarem
de requisitos essenciais, devem ser cumulativos e concomitantes,
traduzindo-se a falta de um deles na impossibilidade da concessão
da medida antecipatória.
Na análise do requisito do fumus boni iuris, tenho-o como presente,
pois fulcrado no art. 7º, III, da Lei de Execução Fiscal (LEF), que
enuncia:
Art. 7º - O despacho do Juiz que deferir a inicial importa em ordem
para:
[...]
III - arresto, se o executado não tiver domicílio ou dele se ocultar;
Em conjugação, o art. 854 do CPC/2015 indica que o ato deve,
inclusive, ser praticado sem a ciência prévia do executado.
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Sobre o esgotamento de diligências para a localização de bens
do devedor, o Colendo Superior Tribunal de Justiça, na análise do
tema e em sede de sistema dos recursos repetitivos, já assentou:
A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento
do Tema 425, vinculado ao Recurso Especial repetitivo 1.184.765/
PA, da relatoria do Min. Luiz Fux, firmou o entendimento de que a
utilização do Sistema BACENJUD, no período posterior à vacatio
legis da Lei 11.382/2006 (21.1.2007), prescinde do exaurimento
de diligências extrajudiciais, por parte do exequente, a fim de
se autorizar o bloqueio eletrônico de depósitos ou de aplicações
financeiras. [...].
(STJ. 1ª Turma. AI no REsp 1.350.333/RS/2012.0221850-3, Rel.
Min. Napoleão Nunes Maia, julgado em 20/4/2017).
Por sua vez, agora em análise do requisito do periculum in mora,
realmente não se mostra prudente paralisar a execução fiscal sem
a observância da lei e de precedente pacífico do STJ, causando
prejuízo processual no sentido da previsibilidade da interpretação da
norma e impedimento na pronta recuperação de tributos, dando azo
ao devedor que, nesse meio tempo, se desfaça de bens e valores.
Em face do exposto, em cognição sumária, presentes os requisitos
necessários à concessão de tutela antecipada da pretensão
recursal (artigos 294, 300 e 1.019, I, todos do CPC/2015) e
atentando-se para os documentos apresentados no feito e que
indicam a necessidade de medida antecipatória, defiro-a para o
fim de determinar as diligências de arresto reclamadas e mediante
consulta aos sistemas RENAJUD e INFOJUD, devendo a consulta
neste último sistema, dada a natureza dos dados, permanecer sob
sigilo, o que deverá ser observado pelo juízo primevo.
Intime-se a parte agravada para, querendo, contraminutar (art.
1.019, II, do CPC/2015).
Após, à d. Procuradoria de Justiça para, querendo, emitir parecer
(inciso III do artigo retro). Ao mesmo tempo, venham informações
do juízo de primeiro grau, cientificando-o.
Finalmente, tornem-me conclusos.
Publique-se. Cumpra-se
Porto Velho/RO, 12 de setembro de 2018.
Desembargador Roosevelt Queiroz Costa
Relator
ESTADO DE RONDÔNIA
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PROCESSO: 7003404-21.2018.8.22.0001 - APELAÇÃO (PJe)
ORIGEM: 7003404-21.2018.8.22.0001 PORTO VELHO/1ª VARA
DE FAZENDA PÚBLICA
APELANTE: AUGISLANE COSTA SOARES
ADVOGADO: KHARIN DE CAMARGO (OAB/RO 2150)
APELADO: ESTADO DE RONDÔNIA
PROCURADOR: SÁVIO DE JESUS GONÇALVES (OAB/RO 519A)
RELATOR: DESEMBARGADOR HIRAM SOUZA MARQUES
DATA DISTRIBUIÇÃO: 13/08/2018 14:45:51
DECISÃO
“Vistos.
Cuida-se de Apelação, com pedido de tutela de urgência, em face
da decisão proferida pelo juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública
da Capital que, nos autos do Mandado de Segurança impetrado
por Augislaine Costa Soares contra o Superintendente de Gestão
de Pessoas do Estado de Rondônia, indeferiu sua convocação e
nomeação para o cargo público pleiteado, ao argumento de que
não lhe assiste direito líquido e certo pois decorre da conveniência
e oportunidade da Administração Pública promover a convocação
dos aprovados no período de validade do certame.
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Segundo consta, a apelante participou do certame regido pelo
edital nº 237/GCP/SEGEP/2016, em que foram oferecidas 73
vagas para o cargo de professor de matemática, embora somente
14 candidatos tenham sido efetivamente aprovados para o cargo
almejado, tendo a recorrente se classificado na 12ª colocação.
Ocorre que, no momento de sua convocação ainda não havia
concluído o ensino superior, razão pela qual requereu reclassificação
para o final da fila, nos termos do item 14.10 do edital e, tendo em
conta que os demais aprovados já foram nomeados, impetrou a
aludida ação mandamental.
Informação prestada pela Gerente de Concursos, conforme ID.
17681383, em que esclarece que o concurso em comento fora
prorrogado, com nova data de validade para o dia 18.01.2019.
Em razões, sustenta que embora tenha sido aprovada dentro do
número de vagas previstas no edital, se dirigiu várias vezes junto
à Secretaria de Estado da Educação - SEDUC/RO e não obteve
resposta quanto a sua convocação.
Ressalta que há vários processos seletivos em aberto para
contratação de profissionais para o cargo de professor em
matemática, demonstrando inequivocamente a existência de
interesse e necessidade pelo ente público apelado.
Com isso, sustenta estar evidente a preterição de seu direito
subjetivo à nomeação, nos termos da jurisprudência vigente sobre
a matéria, estando presentes à verossimilhança do direito invocado
e o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação, a
ensejar de pronto à concessão dos efeitos da tutela e, ao final, a
reforma in totum a decisium exarada.
Embora intimado, o ente público não apresentou contrarrazões.
Parecer do Ministério Público pelo conhecimento e, no mérito,
pelo provimento do apelo, reformando-se a sentença do juízo
sentenciante.
É o relatório. Decido.
De início, sabe-se que o Novo CPC, em seu artigo 932, IV e V, prevê
as possibilidades em que o relator poderá julgar monocraticamente
improvido ou provido um recurso, evidenciando a força vinculante
dos precedentes judiciais que servem de direcionamento para as
decisões judiciais no caso concreto dentro de diversas hipóteses
legais e possibilitando a prolação de decisão monocrática pelo
Relator do recurso.
Em razão disso, passo a decidir.
A controvérsia dos autos circunscreve-se, portanto, quanto
a obrigatoriedade da Administração Pública em promover a
convocação de servidora aprovada dentro do número de vagas
quando o certame ainda encontra-se dentro do prazo de validade.
Pois bem. Inicialmente, há de consignar que a aprovação em
concurso para preenchimento de cargo no serviço público gera
para o candidato aprovado a expectativa do direito à nomeação,
mas o ato de nomear é discricionário da Administração segundo
conveniência do serviço.
Logo, repito, dentro do prazo de validade do concurso público a
administração pública possui a discricionariedade para realizar as
nomeações em atenção à conveniência e à oportunidade.
No caso concreto, conforme informação prestada pelo Estado de
Rondônia, o Concurso Público teve o prazo de validade prorrogado
pelo Edital n. 309/GCP/SEGEP, de 14 de dezembro de 2017, com
nova data de validade até o dia 18 de janeiro de 2019.
Daí, ressalta-se que o prazo de validade do concurso em discussão
ainda não expirou, de forma que não assiste direito líquido e
certo à apelante vez que, como dito, cabe a Administração, em
homenagem ao principio da conveniência administrativa determinar
o momento adequado para a nomeação, tendo como prazo limite
dessa iniciativa o da validade do certame. Porém, não poderá
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dispor sobre a própria nomeação, a qual, de acordo com o edital,
passa a constituir um direito do concursando aprovado e, dessa
forma, um dever imposto ao poder público, conforme assim decidiu
o STF, no RE 598.099, tema 161.in DJE 189 e 3-10-2011.
Assim, monocraticamente, conheço do presente apelo, no entanto,
nego-lhe provimento, a teor do art. 932, IV, alínea “b”, do CPC/2015.
Publique-se. Registre-se. Intime-se.
Porto Velho, 11 de setembro de 2018
DES. HIRAM SOUZA MARQUES
RELATOR
ESTADO DE RONDÔNIA
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª CÂMARA ESPECIAL
ACÓRDÃO
PROCESSO:
0802340-02.2017.8.22.0000
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO (PJE)
ORIGEM: 0003918-92.2015.8.22.0003 JARU/1ª VARA CÍVEL
AGRAVANTE: J SA COSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA.ME
ADVOGADO: DOUGLAS WAGNER CODIGNOLA (OAB/RO 2480)
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE RONDÔNIA
RELATOR: DES. HIRAM SOUZA MARQUES
DISTRIBUÍDO EM 29/08/2017
ADIADO EM 07/08/2018
DECISÃO: “RECURSO NÃO PROVIDO, POR UNANIMIDADE.”
EMENTA: Agravo de Instrumento. Ação Civil Pública. Deferimento
do pedido de tutela antecipada. Responsabilidade pelos danos
ambientais. Recurso não provido.
A responsabilidade da construtora agravante pela reparação do
meio ambiente degradado ainda persiste, por força do princípio
do poluidor-pagador, com fundamento no §1° do art. 14 da Lei de
Política Nacional do Meio Ambiente, uma vez que não comprova
o cumprimento de todas as suas obrigações na entrega do
loteamento.
ESTADO DE RONDÔNIA
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Especial / Gabinete Des. Roosevelt Queiroz
AGRAVO DE INSTRUMENTO nº 0802829-39.2017.8.22.0000
ORIGEM: 70066028220178220007/3ª Vara Cível da Comarca de
Cacoal/RO
AGRAVANTE: JUAREZ FERREIRA DOS SANTOS
ADVOGADO: EVANDRO ALVES DOS SANTOS (OAB/RO 6095)
AGRAVANTE: MARLETH PEREIRA DE SOUSA XAVIER
ADVOGADO: EVANDRO ALVES DOS SANTOS (OAB/RO 6095)
AGRAVANTE: MARCELO FREZ VALENTIN
ADVOGADO: EVANDRO ALVES DOS SANTOS (OAB/RO 6095)
AGRAVANTE: LENI HENRIQUE BARRETO
ADVOGADO: EVANDRO ALVES DOS SANTOS (OAB/RO 6095)
AGRAVANTE: LEILA DE SOUZA SCANDIUSSE
ADVOGADO: EVANDRO ALVES DOS SANTOS (OAB/RO 6095)
AGRAVADO: ESTADO DE RONDÔNIA
RELATOR: DES.ROOSEVELT QUEIROZ COSTA
Despacho
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por Juarez Ferreira
dos Santos, Marleth Pereira de Sousa Xavier, Marcelo Frez
Valentin, Leni Henrique Barreto e Leila de Souza Scandiusse,
no intuito de reformar a decisão interlocutória proferida pelo juízo
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da 3ª Vara Cível da comarca de Cacoal, que indeferiu o pedido
de gratuidade de justiça, determinando que os agravantes
providenciem o recolhimento do valor das custas processuais ou,
caso insistam pela gratuidade, que juntem aos autos documentos
comprobatórios, bem como de eventual cônjuge.
Em consulta ao PJe (Processo Judicial Eletrônico), constatei
que em 28/03/2018 foi prolatada a sentença, na qual o juízo a
quo homologou a desistência da ação formulada pelos autores
originários, extinguindo o feito, sem resolução do mérito.
É o relatório. Decido.
Diante do exposto, evidenciada a perda do objeto recursal, com
fundamento no inc. VI, do art. 485 do Código de Processo Civil,
julgo prejudicado o presente agravo de instrumento.
Intimem-se, publicando.
Após o trânsito em julgado e as anotações de estilo, arquive-se.
Porto Velho - RO, 12 de setembro de 2018.
Desembargador Roosevelt Queiroz Costa
Relator
ESTADO DE RONDÔNIA
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Especial / Gabinete Des. Roosevelt Queiroz
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0802449-79.2018.8.22.0000
(PJe)
ORIGEM: 0003622-50.2014.8.22.0021 - 2ª VARA GENÉRICA DA
COMARCA DE BURITIS
AGRAVANTE: ESTADO DE RONDÔNIA
PROCURADOR: VALDECI DA SILVA MACIEL (OAB/RO 390)
AGRAVADO: GILSON SOARES - ME
RELATOR: DES. ROOSEVELT QUEIROZ COSTA
DISTRIBUÍDO EM: 03/09/2018
Despacho Vistos.
Compulsando os autos, constatei não haver pedido de liminar.
Pois bem.
Deixo de encaminhar à agravada para contraminuta, posto que não
há advogado constituído nos autos originários (execução fiscal).
Oficie-se o Juízo a quo, para prestar as informações que julgar
necessárias.
Publique-se e cumpra-se, após conclusos.
Porto Velho - RO, 12 de setembro de 2018.
Des. Roosevelt Queiroz Costa
Relator
ESTADO DE RONDÔNIA
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Especial / Gabinete Des. Roosevelt Queiroz
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0802546-79.2018.8.22.0000 (PJe)
ORIGEM: 7030710-62.2018.8.22.0001 – 1ª VARA DA FAZENDA
PÚBLICA
AGRAVANTE: CLEDENICE BLACKMAN
ADVOGADO: RENAN ROCHA DE OLIVEIRA FRANCELINO
(OAB/RO nº 9366)
ADVOGADO: ALEX NASCIMENTO DE OLIVEIRA (OAB/RO nº
7670)
AGRAVADO: SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE DO ESTADO
DE RONDÔNIA
TERCEIRO INTERESSADO: ESTADO DE RONDÔNIA
PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO DE RONDÔNIA
RELATOR: DES. ROOOSEVELT QUEIROZ COSTA
DISTRIBUÍDO EM 11/09/2018
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Despacho
Vistos
Compulsando os autos, e atento a informação prestada pelo
Departamento à fl. 51 dos autos digitais, por não constar nos autos
pedido de assistência judiciária gratuita, recolha o agravante as custas
recursais em dobro, nos termos do art. 16, do Novo Regimento de
Custas Lei n. 3.896, de 24 de Agosto de 2016 e art. 1.007, § 4º, NCPC.
Prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso.
Intime-se, publicando.
Porto Velho, 12 de setembro de 2018.
Des. Roosevelt Queiroz Costa
Relator
ESTADO DE RONDÔNIA
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Especial / Gabinete Des. Roosevelt Queiroz
AGRAVO DE INSTRUMENTO nº 0802835-46.2017.8.22.0000
ORIGEM: 70067249520178220007/1ª Vara Cível da Comarca de
Cacoal/RO
AGRAVANTE: DIOMAR SAMPAIO DA SILVA
ADVOGADO: EVANDRO ALVES DOS SANTOS (OAB/RO 6095)
AGRAVANTE: NELSON JOÃO DA SILVA
ADVOGADO: EVANDRO ALVES DOS SANTOS (OAB/RO 6095)
AGRAVANTE: MICHAEL HEINZEN
ADVOGADO: EVANDRO ALVES DOS SANTOS (OAB/RO 6095)
AGRAVANTE: JOSÉ ALFREDO DA SILVA
ADVOGADO: EVANDRO ALVES DOS SANTOS (OAB/RO 6095)
AGRAVANTE: EMERSON CUENTRO RAMOS
ADVOGADO: EVANDRO ALVES DOS SANTOS (OAB/RO 6095)
AGRAVADO: ESTADO DE RONDONIA
RELATOR: DES.ROOSEVELT QUEIROZ COSTA
Distribuído em 18/10/2017
Despacho
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por Diomar Sampaio
da Silva, Nelson João da Silva, Michael Heinzen, José Alfredo da
Silva e Emerson Cuentro Ramos, no intuito de reformar a decisão
interlocutória proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível da comarca de
Cacoal, a qual determinou que os agravantes fixassem o valor da
repetição de indébito, adequando o valor da causa aos pedidos,
bem como indeferindo o pedido de gratuidade de justiça.
Em consulta ao PJe (Processo Judicial Eletrônico), constatei
que em 19/02/2018 foi prolatada a sentença, na qual o juízo a
quo homologou a desistência da ação formulada pelos autores
originários, extinguindo o feito, sem resolução do mérito.
É o relatório. Decido.
Diante do exposto, evidenciada a perda do objeto recursal, com
fundamento no inc. VI, do art. 485 do Código de Processo Civil,
julgo prejudicado o presente agravo de instrumento.
Intimem-se, publicando.
Após o trânsito em julgado e as anotações de estilo, arquive-se.
Porto Velho - RO, 12 de setembro de 2018.
Desembargador Roosevelt Queiroz Costa
Relator
ESTADO DE RONDÔNIA
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª CÂMARA ESPECIAL
ACÓRDÃO
PROCESSO:0802127-93.2017.8.22.0000
INSTRUMENTO (PJE)

AGRAVO

DE
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ORIGEM: 1000157-42.2015.8.22.0001 PORTO VELHO/1ª VARA
DE EXECUÇÕES FISCAIS E PRECATÓRIAS CÍVEIS
AGRAVANTE: MORAIS NAVARRO EIRELI
ADVOGADA: SABRINA PUGA (OAB/RO 4879)
AGRAVADO: ESTADO DE RONDÔNIA
PROCURADOR: VALDECIR DA SILVA MACIEL (OAB/RO 390)
RELATOR: DES. ROOSEVELT QUEIROZ COSTA
DISTRIBUÍDO EM 05/04/2018
Decisão: “RECURSO PROVIDO, POR UNANIMIDADE.”
EMENTA: Agravo de instrumento. Execução fiscal. ICMS. Pessoa
jurídica. Restrição de licenciamento. Maior gravidade. Restrição
de transferência. Menor gravidade. Alteração. Possibilidade.
Apresentação de garantia nos autos originários. Provimento.
É admissível, no Sistema Renajud, o envio de ordens autônomas
de restrição de transferência, licenciamento e circulação de veículo,
bem como de registro de penhora.
Na espécie, consistiu em ordem judicial do juízo a quo, impondo
restrição no Sistema Renajud, de veículo de propriedade da
agravante, caminhão, obstando sua circulação, licenciamento e
transferência, impondo-se, destarte, revogação para permanecer
apenas a transferência do bem.
Portanto, é direito da empresa, sempre realizar licenciamento
anual veicular, sob pena de ficar impedida de obter emissão de
IPVA, bem como de circular, ato inerente ao exercício da atividade
empresarial, ferindo o princípio da menor onerosidade, máxime se
para o débito fiscal ainda consigna garantia nos autos originários,
de debênture.
ESTADO DE RONDÔNIA
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª CÂMARA ESPECIAL
ACÓRDÃO
7009557-41.2016.8.22.0001 APELAÇÃO (PJE)
ORIGEM: 7009557-41.2016.8.22.0001 PORTO VELHO/2ª VARA
DE FAZENDA PÚBLICA
APELANTE: JOÃO IZAIAS SALES CARDOSO
ADVOGADO: UILIAN HONORATO TRESSMANN (OAB/RO 6805)
ADVOGADO: GILBER ROCHA MERCES (OAB/RO 5797)
APELADO: ESTADO DE RONDÔNIA
PROCURADORA: LÍVIA RENATA DE OLIVEIRA SILVA (OAB/RO
1373)
PROCURADOR: HELDER LUCAS SILVA NOGUEIRA DE AGUIAR
(OAB/RO 6857)
PROCURADORA: NAIR ORTEGA DOS SANTOS BONFIM (OAB/
RO 7999)
RELATOR: ROOSEVELT QUEIROZ COSTA
DISTRIBUÍDO EM 13/12/2016
DECISÃO: “RECURSO PROVIDO, POR UNANIMIDADE.”
EMENTA: Apelação cível. Ação de cobrança e ação declaratória
julgada. Coisa julgada. Pedido e partes diversos. Juizado Especial
da Fazenda e Justiça Comum. Valor da causa superior a alçada
daquele. Competência absoluta. Inexistência. Opção do autor.
Competência. Vara da Fazenda Pública. Precedentes do STJ e
TJRO. Provimento.
Ação declaratória já julgada, visando unicamente a implantação de
adicional em contracheque, a partir do ajuizamento, não faz coisa
julgada em nova demanda, ação de cobrança, se nesta tem partes
e pedido diversos.

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

ANO XXXVI

NÚMERO 172

DIARIO DA JUSTIÇA

Entendimento consolidado é de que o processamento da ação
perante o Juizado Especial é opção do autor, que pode, se preferir,
ajuizar sua demanda perante a Justiça Comum.
Se o valor da causa for superior a alçada do Juizado Especial da
Fazenda pública, não há se falar em competência absoluta para o
julgamento da demanda, a não ser que renuncie o valor excedente.
Do contrário, estando no polo passivo o Estado, o feito deve ser
processado e julgado na Vara da Fazenda Pública, aí prosseguindo
a nova ação cognitiva.

CÂMARAS ESPECIAIS REUNIDAS
ESTADO DE RONDÔNIA
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PROCESSO: 0801884-52.2017.8.22.0000 - AÇÃO RESCISÓRIA
(PJe)
ORIGEM: 00002341-25.2014.822.0000 TRIBUNAL DE JUSTIÇA/1ª
CÂMARA ESPECIAL
AUTOR: SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCAÇÃO
NO ESTADO DE RONDÔNIA
ADVOGADO: HÉLIO VIEIRA DA COSTA (OAB/RO 640)
ADVOGADA: ZÊNIA LUCIANA CERNOV DE OLIVEIRA (OAB/RO
641)
ADVOGADA: MARIA DE LOURDES DE LIMA CARDOSO (OAB/
RO 4114)
RÉU: MUNICÍPIO DE ITAPUÃ DO OESTE - RO
PROCURADOR: JOSÉ ALBERTO ANÍSIO (OAB/RO 6623)
RELATOR: DESEMBARGADOR RENATO MARTINS MIMESSI
DATA DISTRIBUIÇÃO: 03/08/2017 07:32:49
DESPACHO
“Vistos.
SINTERO – Sindicato dos Trabalhadores em Educação no Estado
de Rondônia peticiona (Id Num. 3248563) esclarecendo que o
saldo bancário aludido na decisão retro, na verdade, refere-se
a quantia pertencente aos servidores filiados à entidade oriunda
de ação judicial em que se reconheceu o direito dos substituídos
ao adicional de isonomia (proc. nº 2039/89), sendo que o valor
encontra-se depositado em conta específica denominada
“SINTERO ISONOMIA”.
Sustenta que, por não pertencer ao sindicato, referido numerário
não pode servir de óbice a concessão do benefício de assistência
judiciária. Junta cópia de extrato bancário no intento de comprovar
estado de hipossuficiência. Requer, nestes termos, seja ao menos
concedido parcelamento das despesas processuais de custas e
depósito prévio para que o acesso ao Poder Judiciário não reste
impedido em razão do alto valor da causa.
Segundo aponta, o valor das custas iniciais (R$ 50.970,00) mais o
valor do depósito prévio (R$ 166.962,92), alcança monta bastante
significativa, pelo que postula seja o valor parcelado em 10 vezes.
O Município de Itapuã do Oeste atravessa petição pugnando pela
atualização do valor da causa, bem como requerendo julgamento
antecipado da lide por ausência de recolhimento do depósito prévio
da ação rescisória.
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Pois bem.
Trata-se do terceiro pronunciamento nestes autos acerca do pedido
de assistência judiciária formulada pelo sindicato requerente.
Desta vez, pretende o autor lhe seja deferido pedido de pagamento
parcelado das custas iniciais e depósito prévio do art. 968, inciso
II do NCPC que, somados, alcançam quantia equivalente a R$
217.932,92.
Sabe-se que o SINTERO é um dos maiores, senão maior,
sindicato de servidores públicos do Estado de Rondônia, tendo
recentemente completado 29 anos de existência, se tratando, pois,
de uma entidade há muito estabelecida neste Estado, com notável
estrutura administrativa e presumível capacidade financeira – o que
somente seria ilidido mediante prova cabal em contrário. A simples
colação de extrato bancário de uma conta específica do sindicato
não é documento bastante para comprovar o alegado estado de
hipossuficiência.
Não obstante, o Sindicato logrou comprovar ser alvo de ações judiciais,
e que inclusive resultou em bloqueio dos valores depositados na conta
bancária destinada ao depósito da “isonomia” de seus substituídos,
demonstrando assim enfrentar adversidades financeiras.
O Novo Código de Processo Civil deu nova roupagem ao benefício
da assistência judiciária, criando diversos mecanismos para que o
juiz, sopesando as peculiaridades do caso, possa garantir o acesso
da parte necessitada ao Poder Judiciário. Dentre estas medidas,
está o de parcelamento de despesas processuais, expressamente
previsto no art. 98, §6º do NCPC.
Na espécie, considerando o fato das despesas processuais serem
de fato elevadas, bem como as notícias de que o Sindicato enfrenta
outras ações judiciais, não vejo óbice ao acolhimento da pretensão
de parcelamento da obrigação, até porque tal medida não tem o
condão de gerar prejuízos.
Quanto a manifestação do Município de Itapuã do Oeste, registrese ser descabida a atualização constante do valor da causa
para fins de elevação das despesas que o autor deve adiantar –
que é claramente a intenção do ente municipal. De igual modo,
considerando estar ainda em discussão a concessão de benefício
de assistência judiciária, tem-se por inoportuno, neste momento,
julgamento antecipado da lide pro ausência de depósito prévio.
Face ao exposto, DEFIRO pedido de parcelamento das despesas
que o sindicato requerente tem de adiantar (custas iniciais e depósito
prévio), dividindo a obrigação em 10 parcelas de igual valor,
cabendo ao autor comprovar o recolhimento da primeira parcela
em até cinco dias, contados da data de publicação desta decisão, e
as demais parcelas até o dia 10 dos meses subsequentes.
Advirto que o inadimplemento de qualquer das parcelas,
independente de intimação, resultará na cassação imediata do
benefício e consequente cancelamento da distribuição do feito (art.
290 do NCPC).
O município de Itapuã do Oeste, embora não citado formalmente,
já ofertou contestação, sendo dispensável produção de provas haja
vista a controvérsia ser estritamente de direito.
Assim, comprovado o recolhimento da primeira parcela, dê-se vista
à d. PGJ para Parecer. Acaso certificado transcurso do prazo sem
a comprovação, faça o feito concluso.
Intime-se.”
Porto Velho, 12 de setembro de 2018.
Desembargador Roosevelt Queiroz Costa
Relator em substituição regimental
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DESPACHOS
1ª CÂMARA CÍVEL
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
1ª Câmara Cível
0000218-46.2013.8.22.0014 - Apelação
Origem:0000218-46.2013.8.22.0014 Vilhena / 3ª Vara Cível
Apelante:GEAP Autogestão em Saúde
Advogado:Nizam Ghazale (OAB/DF 21664)
Advogado:Marcilio Alfredo Rebelatto (OAB/RS 49276)
Advogado:Rafael D Alessandro Calaf (OAB/DF 17161)
Apelado:Brasílio Antônio Ugolini
Advogada: Adriana Regina Pagnoncelli Golin (OAB/RO 3021)
Relator:Desembargador Sansão Saldanha
Vistos.
A parte apelante foi intimada para complementar o preparo,
apresentando o valor das custas iniciais diferidas (fls. 399/400),
nos termos do regramento próprio das custas iniciais diferidas (art.
6º, §6º, da Lei Ordinária Estadual n. 301/1990), vigente na época
da interposição do recurso, as custas iniciais diferidas deveria ter
sido recolhida junto com o preparo recursal.
Porém, a apelante não efetuou o pagamento da referida taxa
judiciária (fls. 400). Assim, julgo deserto o presente recurso de
apelação, na forma do art. 1.007, §2º do CPC.
Porto Velho, setembro de 2018.
(e-sig.) Desembargador Sansão Saldanha
Relator
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
1ª Câmara Cível
0001602-34.2010.8.22.0019 - Apelação
Origem:0001602-34.2010.8.22.0019 Machadinho do Oeste / 1ª
Vara Cível
Apelante:Loubivar de Castro Araújo
Advogado:Alexandre dos Santos Nogueira (OAB/RO 2892)
Apelado:Ministério Público do Estado de Rondônia
Relator:Desembargador Sansão Saldanha
Vistos.
Analisando os autos, verifica-se que se trata de recurso de apelação
em ação civil pública por ato de improbidade administrativa,
apresentada em desfavor de Loubivar de Castro Araújo e Luiz
Flávio Carvalho Ribeiro.
Assim, nos termos do Art. 115, VIII, às Câmaras Especiais compete
processar e julgar o presente recurso de apelação, originário de
ação de improbidade administrativa.
Encaminhem-se os autos à Vice-Presidência para redistribuição
deste recurso a umas das Câmaras Especiais.
Porto Velho, setembro de 2018.
(e-sig.) Desembargador Sansão Saldanha, Relator
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
1ª Câmara Cível
0008368-03.2014.8.22.0007 - Apelação
Origem: 0008368-03.2014.8.22.0007 Cacoal / 2ª Vara Cível
Apelante: Geralda de Souza
Advogada: Flávia Aparecida Flores (OAB/RO 3111)
Apelada: Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S/A
Advogado: Álvaro Luiz da Costa Fernandes (OAB/RO 5369)
Advogado: Lucas Vendrusculo (OAB/RO 2666)
Relator(a) : Desembargador Sansão Saldanha
Revisor(a) : Desembargador Raduan Miguel Filho

SEXTA-FEIRA, 14-09-2018

43

Vistos.
Trata-se de recurso de apelação interposto por Geralda de
Souza contra a sentença que julgou improcedente o pedido
de complementação à indenização relativa a seguro DPVAT,
considerando que o valor recebido administrativamente
corresponde ao devido, de acordo com a incapacidade sofrida e a
Tabela SUSEP. Em face da sucumbência, condenou a autora, aqui
apelante, ao pagamento das custas e honorários advocatícios no
importe de 10% sobre o valor da causa.
Nas razões, alega a parte apelante que foi vítima de acidente
de trânsito ocorrido em 6.8.2013, sofrendo fratura cominutiva
de diáfase de fêmur do membro inferior direito e trauma crânio
encefálico leve na região frontal, conforme atestado no Laudo
Cinesiológico-Funcional de fls. 15/20 e Relatório Médico de fl. 28.
Sustenta que o laudo judicial de fl. 118 concluiu pela incapacidade
funcional permanente, parcial e incompleta, com 20% de perda
da função do joelho direito, não observando, todavia, as sequelas
decorrentes do “Trauma Crânio Encefálico – TCE”, conforme
atestado pelos relatórios médicos. Aponta que o percentual
indicado pelo perito é irrelevante e errado, pois a invalidez da
apelante engloba o membro inferior (fêmur) e não apenas o joelho.
Aduz, ainda, que o juiz de primeiro grau não apreciou a petição de
impugnação do laudo (fl. 124), bem como não intimou o perito para
esclarecer os pontos controvertidos.
Apresenta nova radiografia da perna direita e respectivo laudo,
além de fotos, como prova da redução óssea. Pede o provimento
do recurso a fim de que seja anulada a sentença, com retorno dos
autos a origem para realização de nova perícia médica.
Contrarrazões pelo improvimento do recurso, onde o apelado
afirma que a indenização paga administrativamente no valor de
R$ 2.362,50 está em conformidade com a extensão das lesões
apuradas pela perícia especializada (fls. 147/149).
É o relatório.
Examinados, decido.
Convém registrar que o presente feito fora sentenciado sob a égide
do Código de Processo Civil de 1973, impondo-se que seja tal
regramento ainda considerado neste julgamento, o que se faz com
fundamento na regra estabelecida pelo art. 14 do Novo Código de
Processo Civil.
Da análise dos autos, verifica-se que o juiz de origem indeferiu o
pedido de gratuidade judiciária requerido pela autora, aqui apelante,
diferindo o recolhimento das custas ao final, conforme lhe faculta o
art. 6º, § 5º, da Lei Estadual n. 301/90 (Despacho de fl. 72).
Dispõe o § 6º do citado dispositivo que, em caso de apelação, o
recolhimento a que se refere o parágrafo anterior será feito junto
com o preparo, sempre pelo vencido. Deste modo, o termo final
para pagar as custas diferidas é o momento da apelação, ocasião
em que a parte recorrente deve também recolher o preparo, sob
pena de preclusão consumativa, conforme o disposto no art. 511
do CPC/73.
Nota-se que a parte apelante não renovou nesta instância recursal
o pedido de gratuidade, tampouco comprovou o pagamento do
preparo.
Assim, não havendo os recolhimentos das custas diferidas e
do preparo, o apelo não merece ser conhecido, ante a evidente
deserção.
Isto posto, nega-se seguimento ao recurso por ser manifestamente
inadmissível, nos termos do art. 557 do CPC/73.
Feitas as anotações necessárias, remeta-se à origem.
Porto Velho, 11 de setembro de 2018.
Desembargador Sansão Saldanha
Relator
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Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
1ª Câmara Cível
0238684-94.2009.8.22.0005 - Apelação
Origem:0238684-94.2009.8.22.0005 Ji-Paraná / 1ª Vara Cível,
Reg. Púb. e Correg. dos Cart. Extra
Apelante:Coriolano Nogueira Franco
Advogado:Marcelo Nogueira Franco (OAB/RO 1037)
Apelado:Diocese de Ji-paraná
Advogada:Cléia Aparecida Ferreira (OAB/RO 69A)
Advogada:Alice Barbosa Reigota Ferreira (OAB/RO 164)
Relator:Desembargador Sansão Saldanha
Vistos.
Analisando estes autos, constatou-se que o Desembargador
Rowilson Teixeira foi relator do recurso de apelação n. 008445057.2009.8.22.0005, que se refere a ação de manutenção de posse,
apresentada pela Diocese de Ji-Paraná em face de Coriolano Nogueira
Franco, referente ao imóvel objeto desta ação de imissão de posse.
O referido Desembargador foi o primeiro quem conheceu da causa
possessória que envolve a área em litígio descrita na inicial.
Assim, encontra-se prevento o referido Desembargador para o
julgamento do presente recurso, distribuído em 13/10/2014 (art.
142 do Regimento Interno).
Em observância ao critério da prevenção, encaminhem-se os
autos à Vice-Presidência para redistribuição deste recurso ao
Desembargador Rowilson Teixeira, nos termos do artigo 142, § 2º
do Regimento Interno deste e. Tribunal.
Porto Velho, setembro de 2018.
(e-sig.) Desembargador Sansão Saldanha, Relator.

2ª CÂMARA CÍVEL
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
2ª Câmara Cível
0003507-42.2012.8.22.0007 - Embargos de Declaração
Origem: 0003507-42.2012.8.22.0007 Cacoal / 1ª Vara Cível
Embargante: Miguel Machado Neto
Advogado: José Edilson da Silva (OAB/RO 1554)
Advogada: Maria Gabriela de Assis Souza (OAB/RO 3981)
Embargada: Maria Helena Vieira
Advogada: Rosane Corina Odisio dos Santos (OAB/RO 1468)
Relator: Juiz Convocado Johnny Gustavo Clemes
Vistos.
Intime-se o embargada a se manifestar no prazo de 05 (cinco) dias
sobre os embargos opostos, nos termos do art. 1.023 do CPC/15.
Publique-se. Intime-se.
Porto Velho, 13 de setembro de 2018.
Juiz Johnny Gustavo Clemes
Relator

ABERTURA DE VISTAS
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Presidência
ABERTURA DE VISTA - SDSG
0013568-94.2014.8.22.0005 - Recurso Especial
Origem: 0013568-94.2014.8.22.0005 Ji-Paraná / 1ª Vara Cível,
Reg. Púb. e Correg. dos Cart. Extra
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Recorrente: Hudson da Costa Pereira
Advogado: Flademir Raimundo de Carvalho Avelino (OAB/RO 2245)
Advogado: Hudson da Costa Pereira (OAB/RO 6084)
Recorrente: Tatiana Vieira Guimarães
Advogado: Flademir Raimundo de Carvalho Avelino (OAB/RO 2245)
Advogado: Hudson da Costa Pereira (OAB/RO 6084)
Recorrida: M. M Marmoraria Ltda ME Rondomármore
Advogada: Maria Luíza de Almeida (OAB/RO 200B)
Advogada: Larissa Lopes Nunes (OAB/RO 5469)
Relator(a) : Desembargador Walter Waltenberg Silva Junior
Nos termos do Provimento n. 001/2001-PR, de 13/9/2001,
fica(m) o(s) recorrido(s) intimado(s) para, querendo, apresentar
contrarrazões ao Recurso Especial.
Porto Velho, 13 de setembro de 2018.
Bela. Lorenza da Veiga Lima Darwich Passos
Diretora do 2º DEJUCÍVEL
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Presidência
ABERTURA DE VISTA - SDSG
0012110-54.2014.8.22.0001 - Recurso Especial
Origem: 0012110-54.2014.8.22.0001 Porto Velho - Fórum Cível /
3ª Vara Cível
Recorrente: Decio Freire e Advogados Associados
Advogado: Décio Flávio Gonçalves Torres Freire (OAB/RO 6540)
Advogada: Camila Chaul Aidar Pereira (OAB/RO 5777)
Advogada: Monize Natália Soares de Melo (OAB/RO 3449)
Advogado: Luiz Antônio Simões (OAB/SP 175849)
Advogada: Clara Sabry Azar Marques (OAB/RO 4681)
Recorrido: Edmar Queiroz Damasceno Filho
Advogada: Taísa Alessandra dos Santos Souza (OAB/RO 5033)
Advogado: Pedro Origa Neto (OAB/RO 2A)
Relator(a) : Desembargador Walter Waltenberg Silva Junior
Nos termos do Provimento n. 001/2001-PR, de 13/9/2001,
fica(m) o(s) recorrido(s) intimado(s) para, querendo, apresentar
contrarrazões ao Recurso Especial.
Porto Velho, 13 de setembro de 2018.
Bela. Lorenza da Veiga Lima Darwich Passos
Diretora do 2º DEJUCÍVEL
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Presidência
ABERTURA DE VISTA - SDSG
0023610-20.2014.8.22.0001 - Recurso Especial
Origem: 0023610-20.2014.8.22.0001 Porto Velho - Fórum Cível /
8ª Vara Cível
Recorrente: Direcional Engenharia S.A.
Advogado: Humberto Rossetti Portela (OAB/MG 91263)
Advogado: Valnei Gomes da Cruz Rocha (OAB/RO 2479)
Advogado: Leonardo Braz de Carvalho (OAB/MG 76653)
Advogada: Manuela Gsellmann da Costa (OAB/RO 3511)
Advogado: Roberto Jarbas Moura de Souza (OAB/RO 1246)
Advogada: Francimeyre Rúbio Passos (OAB/RO 6507)
Advogado: Thales Rocha Bordignon (OAB/RO 4863)
Advogado: Marcelo Feitosa Zamora (OAB/AC 4711)
Advogada: Mirele Rebouças de Queiroz Jucá (OAB/RO 3193)
Recorrente: Seabra Empreendimentos Imobiliários Ltda
Advogado: Humberto Rossetti Portela (OAB/MG 91263)
Advogado: Valnei Gomes da Cruz Rocha (OAB/RO 2479)
Advogado: Leonardo Braz de Carvalho (OAB/MG 76653)
Advogada: Manuela Gsellmann da Costa (OAB/RO 3511)
Advogado: Roberto Jarbas Moura de Souza (OAB/RO 1246)
Advogada: Francimeyre Rúbio Passos (OAB/RO 6507)
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Advogado: Thales Rocha Bordignon (OAB/RO 4863)
Advogado: Marcelo Feitosa Zamora (OAB/AC 4711)
Advogada: Mirele Rebouças de Queiroz Jucá (OAB/RO 3193)
Recorrido: Andson Francisco Martins da Silva
Advogado: Thiago de Souza Gomes Ferreira (OAB/RO 4412)
Advogado: Alexandre Leandro da Silva (OAB/RO 4260)
Relator(a) : Desembargador Walter Waltenberg Silva Junior
Nos termos do Provimento n. 001/2001-PR, de 13/9/2001,
fica(m) o(s) recorrido(s) intimado(s) para, querendo, apresentar
contrarrazões ao Recurso Especial.
Porto Velho, 13 de setembro de 2018.
Bela. Lorenza da Veiga Lima Darwich Passos
Diretora do 2º DEJUCÍVEL

1ª CÂMARA ESPECIAL
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
1ª Câmara Especial
0003847-54.2015.8.22.0015 - Apelação
Origem: 0003847-54.2015.8.22.0015 Guajará-Mirim / 2ª Vara Cível
Apelante: Município de Guajará-Mirim - RO
Procurador: Dayan Roberto dos Santos Cavalcante (OAB/RO 1679)
Procuradora: Luana Vassilakis Moura Mendes (OAB/RO 3796)
Apelado: Estado de Rondônia
Procurador: Olival Rodrigues Gonçalves Filho (OAB/RO 7141)
Procurador: Carlos Roberto Bittencourt Silva (OAB/RO 6098)
Apelado: Atalíbio José Pegorini
Advogado: João Evangelista Minari (OAB/RO 574A)
Apelado: Dayan Cavalcante Saldanha
Advogada: Audrey Cavalcante Saldanha (OAB/RO 570A)
Apelado: Associação Folclórica e Cultural Boi Bumbá Malhadinho
Apelada: Associação Folclórica e Cultural do Boi Bumbá Flor do Campo
Relator(a) : Desembargador Eurico Montenegro
Revisor(a) :
Vistos.
Considerando o disposto no art. 178 do CPC, remetam-se os autos
a d. Procuradoria de Justiça para manifestação.
Cumpra-se.
Porto Velho, 12 de setembro de 2018.
Des. Eurico Montenegro
Relator

2ª CÂMARA ESPECIAL
2ª Câmara Especial
Despacho DO RELATOR
Mandado de Segurança
Número do Processo :0004088-68.2018.8.22.0000
Impetrante: Alexandre Ronald Lopes da Silva
Advogado: Marçal Amora Couceiro(OAB/RO 8653)
Advogado: Joelma Alberto(OAB/RO 7214)
Impetrante: Isaias de Oliveira Rodrigues
Advogado: Marçal Amora Couceiro(OAB/RO 8653)
Advogado: Joelma Alberto(OAB/RO 7214)
Impetrante: Josiley Pedreira de Souza
Advogado: Marçal Amora Couceiro(OAB/RO 8653)
Advogado: Joelma Alberto(OAB/RO 7214)
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Impetrante: Marcelo Bezerra Lopes
Advogado: Marçal Amora Couceiro(OAB/RO 8653)
Advogado: Joelma Alberto(OAB/RO 7214)
Impetrante: Sebastião Rodrigues Alves
Advogado: Marçal Amora Couceiro(OAB/RO 8653)
Advogado: Joelma Alberto(OAB/RO 7214)
Impetrado: Juiz de Direito da 1ª Vara de Delitos de Tóxicos da Comarca
de Porto Velho - RO
Relator:Des. Hiram Souza Marques
Vistos e etc.
Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por Josiley Pedreira
de Souza, Sebastião Rodrigues Alves, Alexandre Ronald Lopes da
Silva e Isaias de Oliveira Rodrigues em face de decisão proferida pelo
juízo da 1ª Vara de Delitos de Tóxicos que não conheceu do pedido de
revogação de medidas cautelares diversas da prisão.
Sustentam os impetrantes, em síntese, ter decorrido mais de 15 (quinze)
meses desde a fixação das medidas cautelares menos gravosas que a
prisão, contudo, sequer há conclusão do inquérito policial.
Afirmam que o excesso de prazo traz prejuízos tanto para os agentes
penitenciários, que deixam de auferir gratificações extras no serviço,
quanto para o Estado, posto que os investigados gozam de remuneração
sem exercer a função pública.
Assim, requerem a revogação das medidas cautelares, possibilitandoos o retorno às suas funções laborais.
É a síntese.
Decido.
Prima facie, a pretensão engendrada no presente mandado de
segurança esbarra em óbice intransponível, consubstanciado na
ausência de demonstração do direito líquido e certo amparável na via
mandamental (art. 1º da Lei 12.016/2009).
Dos autos extrai-se que, no bojo da denominada “Operação Meganha”,
deflagrada em 09 de março de 2017, com o fim de desarticular e apurar
a atuação de organização criminosa envolvendo agentes penitenciários,
o juízo da 1ª Vara de Delitos de Tóxicos da Comarca de Porto Velho
determinou a prisão preventiva dos ora impetrantes.
Em face desta decisão, os requerentes impetraram habeas corpus
e esta Câmara Especial concedeu a ordem, porém fixou algumas
medidas cautelares consistentes no afastamento do cargo, proibição de
entrar em contato com os demais investigados e de acesso a quaisquer
estabelecimentos prisionais.
Sustentando excesso de prazo da execução das medidas supracitadas,
pugnou junto ao juízo da 1ª Vara de Delitos de Tóxicos pela revogação
de tais cautelares.
Porém, citado juízo não conheceu do pedido por considerar-se
incompetente para revogar as medidas cautelares determinadas por
esta Câmara. E, em face desta decisão, os impetrantes manejaram o
presente mandamus.
Ocorre que não é possível constatar no proceder da autoridade judicial
nenhum ato ilegal ou praticado com abuso de poder, pois sabe-se que
a utilização do mandado de segurança em face de decisão judicial só
tem razão de ser em casos teratológicos, de flagrante ilegalidade ou
abuso de poder, susceptíveis de causar dano irreparável ou de difícil e
incerta reparação.
Considerando que o juízo de primeiro grau apenas julgou-se
incompetente para revisar as medidas cautelares determinadas por
este órgão julgador, não há que se falar em teratologia, abusividade
ou ilegalidade na decisão combatida, a autorizar o manejo do presente
mandamus.
Diante desse contexto, conclui-se que não há direito violado ou ato
coator a ser combatido, razão pela qual carecem os impetrantes de
interesse de agir.
Registre-se, contudo, que apesar de a autoridade impetrada não ter
competência para revogar as medidas cautelares determinadas por

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

ANO XXXVI

NÚMERO 172

DIARIO DA JUSTIÇA

esta Câmara, o alegado excesso de prazo para conclusão do inquérito
policial traz ao procedimento um fato novo, desvinculado do habeas
corpus decididido por esta Câmara, o por essa razão é que deveria ter
conhecido e apreciado o pedido que lhe fora apresentado.
Firme nestas considerações, indefiro a inicial, fazendo-o com fundamento
no artigo 1º c/c 10 da Lei 12.016/2009 e art. 485, I e VI do CPC/2015.
Contudo, de ofício, devolvo ao juízo de primeiro grau a análise quanto ao
excesso de prazo para o término das investigações.
Cumpra-se.
Publique-se. Registre-se. Intime-se.
Após o trânsito, arquive-se.
Porto Velho, 31 de agosto de 2018.
Desembargador Hiram Souza Marques
Relator
2ª Câmara Especial
Despacho DO RELATOR
Apelação
Número do Processo :0018122-05.2015.8.22.0501
Processo de Origem : 0018122-05.2015.8.22.0501
Apelante: Ministério Público do Estado de Rondônia
Apelado: Milton Luiz Moreira
Advogado: Maguis Umberto Correia(OAB/RO 1214)
Advogado: Allan Pereira Guimarães(OAB/RO 1046)
Advogada: Sicília Maria Andrade Tanaka(OAB/RO 5940)
Advogado: Lester Pontes de Menezes Junior(OAB/RO 2657)
Apelado: Irineu Gonçalves Ferreira
Advogada: Valdelise Martins dos Santos Ferreira(OAB/RO 6151)
Advogado: Wagner Gonçalves Ferreira(OAB/RO 8686)
Advogado: Eduardo Belmonth Furno(OAB/RO 5539)
Relator:Des. Hiram Souza Marques
Vistos
Os autos vieram conclusos a esta Presidência em razão da petição de
fls. 632/633, na qual Irineu Gonçalves Ferreira requer devolução do
prazo recursal em razão de os autos terem sido retirados em carga por
advogado de outra parte.
Note-se que a pretensão formulada pelo peticionante é simplesmente
justificar o protocolo dos Embargos de Declaração após findo prazo legal
para tanto, de modo que o enfrentamento das alegações suscitadas
pela parte integram o juízo de admissibilidade do recurso interposto,
cuja competência é do próprio relator do feito.
Assim, remeta-se os autos ao e. des. Hiram Souza Marques, relator
dos autos e autoridade competente para proceder com juízo de
admissibilidade dos Embargos de Declaração opostos.
Porto Velho - RO, 13 de setembro de 2018.
Desembargador Roosevelt Queiroz Costa
Presidente da 2ª Câmara Especial em substituição regimental

ABERTURA DE VISTAS
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Presidência
ABERTURA DE VISTA - SDSG
0001085-10.2015.8.22.0001 - Recurso Especial
Origem: 0001085-10.2015.8.22.0001 Porto Velho - Fórum Cível / 2ª
Vara da Fazenda Pública
Recorrente: Estado de Rondônia
Procuradora: Ellen Cristine Alves de Melo (OAB/RO 5985)
Recorrida: Trivale Administração Ltda
Advogada: Aline Sumeck Bombonato (OAB/RO 3728)

SEXTA-FEIRA, 14-09-2018

46

Advogada: Marcela Cunha Guimaraes (OAB/MG 84177)
Advogado: Wanderley Romano Donadel (OAB/MG 78870)
Advogada: Sally Anne Bowmer Beça Coutinho (OAB/RO 2980)
Advogado: Bernardo Augusto Galindo Coutinho (OAB/RO 2991)
Relator(a) : Desembargador Walter Waltenberg Silva Junior
Revisor(a) : Não informado
Fica a recorrida intimada para, querendo, apresentar contrarrazões ao
Recurso Especial.
Porto Velho, 13 de setembro de 2018.
Keila Breda Sanches Modesto
Cad. 207111-8 2º Dejuesp

1ª CÂMARA CRIMINAL
1ª Câmara Criminal
Despacho DO RELATOR
Habeas Corpus
Número do Processo :0005288-13.2018.8.22.0000
Processo de Origem : 1012042-37.2017.8.22.0501
Paciente: Aldair José dos Santos Júnior
Impetrante(Advogado): Eric Julio dos Santos Tiné(OAB/RO 2507)
Impetrado: Juiz de Direito da 2ª Vara do Tribunal do Júri da Comarca
de Porto Velho - RO
Relator:Juiz José Antonio Robles
Vistos.
Trata-se de ação de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado por
Julio dos Santos Tiné (OAB/RO 2507), em favor de Aldair José dos
Santos Júnior, preso preventivamente em 21/06/2018, pela suposta
prática do crime previsto no artigo 121, § 2º, inciso IV, na forma do art.
29, todos do Código Penal, apontando como autoridade coatora o Juiz
de Direito da 2ª Vara do Tribunal do Júri de Porto Velho/RO.
O pedido de revogação de prisão preventiva foi indeferido, ao
fundamento de garantir a ordem pública, a conveniência da instrução
criminal, assegurar a aplicação da lei penal, bem como resguardar a
integridade da testemunha protegida.
Alega o impetrante, em síntese, não haver justificativa para os
fundamentos invocados na decretação da prisão preventiva, visto que a
ordem pública não foi violada, a instrução processual está segura, além
de que a gravidade abstrata do crime imputado não pode ser invocado
como fundamento da medida.
Aduz, ainda, que com a prisão preventiva de Daniel Silva Fonseca,
terceiro que supostamente cometeu o delito com o paciente, a garantia
da ordem pública se dissipou e não há mais justificativas para a
manutenção da sua prisão.
Sustenta que o paciente faz jus à liberdade provisória, mediante
aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, visto que tratase de réu primário e de bons antecedentes, com residência fixa em
Pimenta Bueno e emprego lícito, com registro na CTPS.
Afirma que a liberdade do paciente não trará prejuízo às investigações
ou ao processo, pois está morando a mais de 530 km do local dos fatos,
sem qualquer poder de influência sobre testemunhas ou outro meio de
atrapalhar a instrução processual.
Requer, assim, liminarmente e com a confirmação no mérito, que
seja expedido alvará de soltura em favor da paciente, e caso entenda
conveniente, que sejam aplicadas medidas cautelares diversas da prisão.
É a síntese do necessário.
Decido sobre o pedido liminar.
A concessão de medida liminar em habeas corpus se dá de forma
excepcional, reservada para as situações em que a ilegalidade ou
abuso de poder, após cognição sumária, restem inequivocamente
evidenciados.
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Pela análise dos autos, em sede de cognição sumária, não verifico a
presença de elementos suficientes que demonstrem a existência de
constrangimento ilegal a justificar o deferimento da medida liminar de
urgência, bem como, por ter natureza satisfativa, merece minucioso
exame e juízo valorativo, o que não é cabível neste momento preliminar.
Com essas considerações, indefiro a medida liminar.
Solicitem-se as informações ao Juízo impetrado para prestá-las em 48
horas.
Após, com as informações do juízo impetrado, ou, em caso de ausência
destas, com as devidas certificações, encaminhem-se os autos à d.
Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se.
Publique-se.
Porto Velho - RO, 13 de setembro de 2018.
Juiz José Antonio Robles
Relator
1ª Câmara Criminal
Despacho DO RELATOR
Apelação
Número do Processo :0000369-72.2018.8.22.0002
Processo de Origem : 0000369-72.2018.8.22.0002
Apelante: Thiago Pereira Barros
Defensor Público: Defensoria Pública do Estado de Rondônia( )
Apelado: Ministério Público do Estado de Rondônia
Relator:Juiz José Antonio Robles
Vistos.
Compulsando os autos, verifico a juntada de documentação após as
contrarrazões de apelação (fls. 272/299).
Desta forma, para evitar eventual arguição de nulidade por cerceamento
de defesa, proceda-se a abertura de vista dos autos à Defensoria
Pública para ratificar as razões já apresentadas ou, querendo, retificálas. O mesmo procedimento deverá ser feito para a acusação.
Após, à Procuradoria de Justiça, para parecer.
Cumpridas as diligências, tornem-me os autos conclusos.
Publique-se.
Intime-se.
Porto Velho - RO, 12 de setembro de 2018.
Juiz José Antonio Robles
Relator
Despacho DO RELATOR
Habeas Corpus
Número do Processo :0004679-30.2018.8.22.0000
Processo de Origem : 0001677-78.2016.8.22.0014
Paciente: Marcilene Serafina Gomes
Impetrante(Advogado): Roberto Carlos Maílho(OAB/RO 3047)
Advogado: Hulgo Moura Martins(OAB/RO 4042)
Impetrado: Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Vilhena
- RO
Relator:Juiz José Antonio Robles
RELATÓRIO.
Trata-se de ação de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado pelo
advogado Roberto Carlos Maílho (OAB 3047) em favor de Marcilene
Serafina Gomes, cumprindo pena pela prática do delito capitulado no
art. 171, §2º, c/c art. 29, ambos do CP, em regime fechado em Vilhena/
RO(fls.365/445). A paciente foi condenada pelo Juízo Federal da
Subseção Judiciária de Vilhena, em 7 (sete) anos, 11 (onze) meses e
13 (treze) dias de reclusão.
Aduz, o impetrante, que a paciente ficou presa cautelarmente desde
23/03/2016 até 22/07/2016, ou seja, durante 03 (três) meses e 30
(trinta) dias, sendo que, com a detração, sua pena passou a perfazer 07
(sete) anos e 07 (sete) meses e 13 (treze) dias.
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Informa que, atualmente, a paciente encontra-se cumprindo prisão
domiciliar, mediante monitoramento eletrônico, por possuir filho menor
de 12 anos, conforme decisão liminar deferida nos autos fls.(21/23).
Aponta ter pleiteado, em 1ª instância, a progressão de regime, tendo
o ente ministerial manifestado-se favoravelmente, contudo, tal pedido
restou indeferido, sob argumento de não ser possível sua concessão
por se encontrar suspenso o feito executório, em decorrência do
cumprimento de prisão domiciliar.
Dessa forma, a paciente encontra-se sofrendo constrangimento ilegal,
vez que faz jus à progressão do regime fechado para o semiaberto,
tendo em vista o lapso temporal das penas preventivas que já foram
cumpridas e os benefícios de remição de pena.
Assim, requer, liminarmente, e com a confirmação no mérito, que seja
concedido o benefício da progressão para o regime semiaberto.
Houve indeferimento ao pedido de liminar (fls. 21/23).
O juízo de primeiro grau prestou informações (fl.26).
O eminente Procurador de Justiça, Dr. Charles José Grabner, em
parecer, opina pelo conhecimento e denegação de ordem (fls. 30/31).
É o relatório.
Decido.
Pela análise dos autos, tenho que a presente ordem não deve ser
conhecida. Explico.
Consta nos autos, que a paciente foi condenada a pena de 7 (sete) anos,
11 (onze) meses e 13 (treze) dias de reclusão, em regime fechado, pelo
cometimento do crime capitulado no art. 171, §2º, c/c art. 29, ambos
do CP, tendo permanecido presa cautelarmente entre 23/03/2016 e
22/07/2016, ou seja, durante 03 (três) meses e 30 (trinta) dias, de modo
que, com a detração, sua pena passou a ser de 07 (sete) anos e 07
(sete) meses e 13 (treze) dias.
Observo que, de fato, a prisão em flagrante foi depois convertida em
prisão domiciliar, fato este que, a meu ver, não impede a progressão de
regime, contudo, estando em curso o processo de execução de pena, tal
pedido deve ser nele aventado, visto que sua análise nesta via estreita
do Habeas Corpus representaria hipótese de sucedâneo recursal.
Sabe-se que o Habeas Corpus é o remédio constitucional, de natureza
processual subsidiária, de modo que, existindo recurso adequado
para impugnar a decisão que, em tese, esteja a suprimir a liberdade
de locomoção da paciente, deve a insatisfação ser manejada pela via
recursal própria como ocorre na hipótese dos autos.
Nesse sentido já decidiu o STJ:
[…] Esta Corte e o Supremo Tribunal Federal pacificaram orientação
no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso
legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento
da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante
ilegalidade no ato judicial impugnado. No caso, não se observa flagrante
ilegalidade a justificar a concessão do habeas corpus, de ofício. (HC
376.678/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA,
julgado em 16/03/2017, DJe 23/03/2017).
[…] O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de
recurso próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia
constitucional, com a exceção de quando a ilegalidade apontada é flagrante,
hipótese em que se concede a ordem de ofício. (...) 7. Ordem não conhecida.
(HC 430498 / RJ, Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta
Turma, Data do Julgamento 20/02/2018, DJe 27/02/2018).
Verifico ainda a inexistência de flagrante ilegalidade a ensejar a concessão
da ordem de ofício, tendo em vista, que a paciente permanece cumprido
sua pena em regime domiciliar.
Isso posto, indefiro a inicial do presente writ, com fundamento no art.
123, IV, do RITJRO c/c art.330, inc. III, do CPC.
Intime-se.
Porto Velho - RO, 12 de setembro de 2018.
Juiz José Antonio Robles
Relator
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Despacho DO RELATOR
Habeas Corpus
Número do Processo :0004893-21.2018.8.22.0000
Processo de Origem : 0008998-90.2018.8.22.0501
Paciente: Helio Soares da Silva
Impetrante(Advogada): Eliana dos Santos Ferreira(OAB/RO 6010)
Impetrado: Juiz de Direito da 1ª Vara de Delitos de Tóxicos da Comarca de
Porto Velho - RO
Relator:Juiz José Antonio Robles
RELATÓRIO.
Trata-se de ação de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado por
Eliana dos Santos (OAB/RO 6010), em favor de Helio Soares da Silva, preso
em flagrante no dia 09/06/2018 pela suposta prática dos delitos descritos no
artigo 33 da Lei 11.343/2006.
O auto foi homologado e a prisão convertida em preventiva em 09/06/2018,
em Plantão Forense, pela Juíza da 1ª Vara Criminal da comarca de Porto
Velho, ao fundamento de assegurar a ordem pública.
Pela defesa foi pleiteado liberdade provisória, sob o argumento de não
estarem presentes os requisitos autorizadores da prisão cautelar, requerendo
aplicação de medidas cautelares distintas da prisão, o que foi indeferido pelo
Juízo da 1ª Vara Criminal de Porto Velho.
Sustenta o impetrante que não há fundamentos para manutenção da prisão
cautelar do paciente. Afirma que o paciente faz jus à liberdade provisória, pois
trata-se de réu com residência fixa, emprego lícito de pedreiro, não oferece
perigo à sociedade, bem como não responde por nenhum outro delito.
Requer a revogação da prisão preventiva, com a expedição, de alvará de
soltura.
O pedido liminar foi indeferido (fls.88/89).
Informações da autoridade coatora, comunicando que o paciente teve sua
prisão substituída por cautelares menos gravosas (fls. 92/93).
O d. Procurador de Justiça, Ildemar Kussler, manifesta-se pela perda
superveniente do seu objeto (fls. 98/99).
É o sucinto relatório.
Decido.
O pedido formulado no presente writ restou prejudicado ante a perda
superveniente do objeto, incumbindo a este relator assim declará-lo,
conforme artigo 659 do CPP.
De acordo com as informações prestadas pela autoridade coatora e
acesso ao Sistema de Acompanhamento Processual – SAP, o paciente
teve sua prisão substituída por cautelares menos gravosas.
“[...] Outrossim, informo que, nesta data, o paciente teve sua prisão
substituída por cautelares menos gravosas por este juízo, conforme
decisão em anexo […]”.
Nesse passo, restou evidenciada a perda do objeto, razão pela qual
julgo o presente feito prejudicado, com base no art. 659 do Código de
Processo Penal e art.139, inc. V, do Regimento Interno desta Corte.
Publique-se.
Comunique-se.
Cumpridas as formalidades pertinentes, arquive-se.
Porto Velho - RO, 12 de setembro de 2018.
Juiz José Antonio Robles
Relator
Despacho DO RELATOR
Habeas Corpus
Número do Processo :0004929-63.2018.8.22.0000
Processo de Origem : 0001068-60.2018.8.22.0003
Paciente: Hian Rodrigues Belfort
Impetrante(Advogado): Roberto Egmar Ramos(OAB/RO 5409)
Impetrado: Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Jaru - RO
Relator:Juiz José Antonio Robles
RELATÓRIO
Trata-se de ação de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado por
Roberto Egmar Ramos (OAB/RO 5409), em favor de Hian Rodrigues
Belfort, preso em flagrante em 22/07/2018, pela prática dos delitos
descritos nos artigos 33 da Lei 11.343/2006.
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O auto de prisão em flagrante foi homologado e convertido em
preventiva pelo juiz plantonista e ratificada em audiência de custódia,
ao fundamento de garantir a ordem pública, a conveniência da instrução
criminal e a aplicação da lei penal.
Sustenta o impetrante que não há fundamentos para manutenção da
prisão cautelar do paciente, pois inexistentes os pressupostos do art.
312 do CPP. Afirma que o paciente faz jus à liberdade, pois trata-se de
réu primário, e tem residência fixa.
Requer, assim, a confirmação no mérito, a revogação da prisão
preventiva do paciente, mediante imposição de medidas cautelares,
para que possa responder ao processo em liberdade.
O pedido liminar foi indeferido as fls.52/53.
Informações da autoridade coatora à fl.56, comunicando a revogação
da prisão do paciente em 30/08/2018.
O eminente Procurador de Justiça, Dr. Ladner Martins Lopes,
manifesta-se pelo não conhecimento da ordem impetrada, ante a perda
superveniente do seu objeto. (fls. 60/61).
É o sucinto relatório.
Decido.
O pedido formulado no presente writ restou prejudicado ante a perda
superveniente do objeto, incumbindo a este relator assim declará-lo,
conforme artigo 659 do CPP.
De acordo com as informações prestadas pela autoridade coatora e
acesso ao Sistema de Acompanhamento Processual – SAP, o paciente
teve sua prisão preventiva revogada, em razão de excesso de prazo,
pois encontra-se pendente a oitiva de testemunha arrolada pelas partes,
em comarca diversa.
“[...] A denúncia foi oferecida pelo Ministério Público, onde o paciente
foi dado como incurso no artigo 33 da Lei 11.343/2006, sendo recebida
nesta data e no mesmo ato,foi determinada a revogação de sua prisão
preventiva nos referidos autos.
Desse modo, agora é aguardada a citação do acusado e o regular
prosseguimento do feito[...]”.
Nesse passo, restou evidenciada a perda do objeto, razão pela qual
julgo o presente feito prejudicado, com base no art. 659 do Código de
Processo Penal e art.139, inc. V, do Regimento Interno desta Corte.
Publique-se.
Comunique-se.
Cumpridas as formalidades pertinentes, arquive-se.
Porto Velho - RO, 12 de setembro de 2018.
Juiz José Antonio Robles
Relator
Despacho DO RELATOR
Habeas Corpus
Número do Processo :0005218-93.2018.8.22.0000
Processo de Origem : 0000693-02.2018.8.22.0022
Paciente: Ivanildo Verissimo de Luna
Impetrante(Advogado): Gabriel Feltz(OAB/RO 5656)
Impetrado: Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de São
Miguel do Guaporé - RO
Relator:Juiz José Antonio Robles
Vistos.
Trata-se de ação de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado
por Gabriel Feltz (OAB/RO 5656), em favor de Ivanildo Veríssimo de
Luna, preso por determinação judicial contida nos autos nº 000069302.2018.8.22.0022, da 1ª Vara Criminal da Comarca de São Miguel
do Guaporé, em flagrante em 22/08/2018, por ser, em tese, o líder
de uma associação criminosa, que supostamente praticavam os
crimes de estelionato, falsidade ideológica, fraudes previdenciárias e a
contravenção penal de exercício irregular da profissão.
O auto de prisão em flagrante foi homologado e a prisão convertida em
preventiva em 20/08/2018 pela Juíza da 1ª Vara Criminal da Comarca
de São Miguel do Guaporé, ao fundamento de garantir a ordem pública,
a conveniência da instrução criminal e assegurar a aplicação da lei
penal.
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Em suma, o impetrante aduz que a prisão preventiva dos pacientes é
ilegal, pois não estão presentes os pressupostos para a sua decretação,
dispostos no art. 312 do CPP.
Afirma que o paciente faz jus à liberdade provisória, pois trata-se de
paciente possuidor de condições favoráveis, possui residência fixa,
trabalho lícito, não registra antecedentes criminais em casos similares
ao da investigação em tela.
Requer, assim, liminarmente e com a confirmação do mérito, a
expedição de alvará de soltura
É a síntese do necessário.
Decido sobre o pedido liminar.
A concessão de medida liminar em habeas corpus se dá de forma
excepcional, reservada para as situações em que a ilegalidade ou abuso
de poder, após cognição sumária, restem inequivocamente evidenciados.
Pela análise dos autos, em sede de cognição sumária, não verifico a
presença de elementos suficientes que demonstrem a existência de
constrangimento ilegal a justificar o deferimento da medida liminar de
urgência, bem como, por ter natureza satisfativa, merece minucioso
exame e juízo valorativo, o que não é cabível neste momento preliminar.
Com essas considerações, indefiro a medida liminar.
Solicitem-se as informações ao Juízo impetrado para prestá-las em 48
horas.
Após, com ou sem as informações do juízo impetrado, com as devidas
certificações, encaminhem-se os autos à d. Procuradoria-Geral de
Justiça.
Intime-se.
Publique-se.
Porto Velho - RO, 12 de setembro de 2018.
Juiz José Antonio Robles
Relator
1ª Câmara Criminal
Despacho DO RELATOR
Habeas Corpus
Número do Processo :0005283-88.2018.8.22.0000
Processo de Origem : 0002537-11.2018.8.22.0014
Paciente: Jean Carlos Tavares Brunelli
Impetrante(Advogado): Roberto Carlos Maílho(OAB/RO 3047)
Paciente: Rafaeli Feliz de Souza
Impetrante(Advogado): Roberto Carlos Maílho(OAB/RO 3047)
Impetrado: Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Vilhena
- RO
Relator:Des. Daniel Ribeiro Lagos
Vistos.
O advogado Roberto Carlos Maílho, impetra ordem de habeas corpus em
favor dos pacientes Jean Carlos Tavares Brunelli e Rafaeli Feliz de Souza,
presos, em tese, por ter praticado o delito previsto no art. 121, §2º, inciso I e
IV, na forma do art. 29 “caput” do CP, apontando como autoridade coatora
o Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Vilhena/RO.
Alega o impetrante, em síntese, que não há indícios de autoria do delito,
diante disso, os pacientes estão sofrendo constrangimento ilegal, pois o
decreto preventivo está fundamentado na gravidade abstrata do delito,
sem apontar de forma concreta a necessidade da medida cautelar
e, não há nos autos qualquer evidência que se furtariam aos termos
do processo, pondo em risco a ordem pública, instrução processual,
tampouco futura aplicação da lei penal.
Sustenta que a prisão dos pacientes está sendo usada como punição
antecipada, ferindo, portanto, o princípio da presunção de inocência.
Aduz que a autoridade dita coatora não analisou a possibilidade de
aplicar aos pacientes as medidas cautelares diversas da prisão, o que
poderia ser aplicado no caso em exame. Afirma também, que a paciente
Rafaeli faz jus a prisão domiciliar, pois possui uma filha de 4 anos.
Firme nesses argumentos, pleiteia a concessão de liminar aos fins de
liberação provisória dos pacientes, podendo, ainda, a concessão ser
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cumulada com algumas das medidas cautelares. E, alternativamente,
prisão domiciliar para a paciente Rafaeli. No mérito, requer sua
confirmação, caso concedido.
Relatei. Decido.
É dos autos que a vítima Valdir da Silva Guimarães, era padastro da
paciente Rafaeli e, no dia das Mães, do ano corrente, por motivos
desconhecidos, iniciou-se uma discussão sendo proferido diversas
ofensas entre eles, oportunidade em que a paciente desferiu um chute
na vítima. A confusão cessou, após, o paciente Jean realizar um disparo
de arma de fogo para o alto, ocasião em que a paciente afirmou que se
fosse ofendida novamente, iria matar a vítima.
No dia 15.07.2018, por volta das 00h50min, a vítima estava no interior
de sua residência localizada na Linha 140, Chácara 43, Zona Rural,
no Município de Vilhena, quando foi alvejado por múltiplos disparos de
arma de fogo e, mesmo ferida, teria realizado ligações telefônicas para
familiares, noticiando os fatos, pedindo por socorro e, afirmando que o
paciente Jean era o autor dos disparos.
Segundo as investigações, no dia fatídico, os pacientes estavam em
uma confraternização na residência de amigos e, por volta das 22h30,
saíram do local, em uma motocicleta de terceiro, sob a alegação de
que “iriam comprar cigarro” e que “logo voltariam”, porém, decorrente
da demora, considerando que só retornaram às 01h30min, justificaram
que a motocicleta apresentou defeito na corrente.
Consta também que os pacientes chegaram no local da confraternização
em uma motocicleta modelo Titan, contudo, pediram emprestado a
motocicleta Honda, modelo Tornado, Off Road, veículo alto e próprio
para trafegar em terrenos com maior obstáculos. E ainda, que tinha
conhecimento que a vítima estava sozinha no sítio naquela noite.
Como se vê, os fatos imputados aos pacientes são graves, reclamando
maior cautela na análise do pedido, notadamente nesta fase processual,
que requer relevante convencimento através das circunstâncias fáticas
que devem ser capazes de conduzir à concessão do pedido liminar de
forma inconteste.
In casu, estão presentes indícios de autoria e materialidade, se
amoldando a conduta dos pacientes, em tese, ao tipo penal indicado,
portanto, não vislumbro, a priori, manifesta ilegalidade, capaz de
autorizar a concessão do pleito in limine da ordem, razão pelo qual
INDEFIRO a liminar, reservando-me para decisão a respeito, quando das
informações do juízo singular. Requisitem-se informações à autoridade
coatora em até 48 horas, a serem prestadas por e-mail dejucri@tjro.jus.
br ou malote digital, por questão de celeridade e economia processual.
Após, remetam-se os autos à Procuradoria de Justiça.
Publique-se.
Porto Velho - RO, 13 de setembro de 2018.
Desembargador Daniel Ribeiro Lagos
Relator

ABERTURA DE VISTAS
1ª Câmara Criminal
ABERTURA DE VISTA
Apelação nrº 0002726-51.2016.8.22.0501
Apelante: Elismar Felício de Lima
Advogado: Jacson da Silva Sousa (OAB/RO 6785)
Apelado: Ministério Público do Estado de Rondônia
[...]
“Nos termos do Provimento n. 001/2001-PR, de 13/9/2001,abro
vista ao advogado do Apelante Elismar Felício de Lima, para
apresentar as razões ao recurso interposto.”
Porto Velho, 13 de setembro de 2018
(a) Belª Maria das Graças Couto Muniz
Diretora do 1DEJUCRI
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1ª Câmara Criminal
ABERTURA DE VISTA
Apelação nrº 0011543-46.2012.8.22.0501
Apte/Ação: Ministério Público do Estado de Rondônia
Apdo/Apte: Claudio Sergio Gois de Carvalho
Advogado: Daison Nobre Belo (OAB/RO 4796)
Advogado: Oscar Dias de Souza Netto (OAB/RO 3567)
Advogado: Raphael Luiz Will Bezerra (OAB/RO 8687)
Advogado: Marlon Leite Rios (OAB/RO 7642)
Relator: Des. Valter de Oliveira
“ Nos termos do Provimento n. 001/2001-PR, de 13/9/2001, fica o
apelado/apelante Claudio Sergio Gois de Carvalho intimado para,
querendo, apresentar contrarrazões ao recurso interposto pelo
Ministério Público do Estado de Rondônia.”
Porto Velho, 13 de setembro de 2018
(a) Belª Vanessa Abdo Brugnari Condeli
Diretora do 1DEJUCRI em exercício

2ª CÂMARA CRIMINAL
2ª Câmara Criminal
Despacho DA RELATORA
Habeas Corpus
Número do Processo :0005196-35.2018.8.22.0000
Processo de Origem : 0001323-15.2018.8.22.0004
Paciente: Jair Amgles Dubke Corrêa
Impetrante(Advogada): Maria da Conceição Souza Vera(OAB/RO 573)
Impetrado: Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Ouro
Preto do Oeste - RO
Relatora:Desª Marialva Henriques Daldegan Bueno
Vistos,
Trata-se de Habeas Corpus com pedido de liminar impetrado pela
advogada Maria da Conceição Souza Vera (OAB/RO 573) em favor de
Jair Amgles Dubke Corrêa, preso em flagrante delito no dia 30.08.2018,
pela prática do crime previsto no art. 16, parágrafo único, inciso I, da
Lei 10.826/03, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito
da 1ª Vara Criminal da Comarca de Ouro Preto/RO, que manteve a
conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva (fls. 22/23) ao
indeferir pedido de liberdade provisória (fls. 32/33).
A impetrante alega que não estão presentes os motivos ensejadores da
custódia cautelar, previstos no art. 312 do Código de Processo Penal,
aduzindo, inclusive, a ausência de justa causa para a segregação
cautelar do paciente.
Argumenta ainda, que a decisão impugnada não possui fundamentação
idônea, pois não está concretamente fundamentada, violando o disposto
no art. 93, IX da Constituição Federal.
Aduz que a autoridade coatora não apontou razões concretas para
manter o paciente segregado, pois não há notícias de que em liberdade
ele tenha o intuito de frustrar a aplicação da lei penal, nem de prejudicar
a instrução criminal, tampouco motivo que possa justificar a garantia da
ordem pública, caracterizando suposta abusividade da medida, que a
seu ver, se assemelha a mera antecipação de pena
Pontua a possibilidade da substituição da prisão preventiva por medidas
cautelares previstas nos arts. 318 e 319 do CPP.
Aduz que o paciente é tecnicamente primário, tem residência fixa, é
trabalhador rural, ostentando requisitos pessoais favoráveis para
responder ao processo em liberdade.
Pugna pela concessão da liberdade ao paciente em sede de liminar,
ou aplicação das medidas previstas no art. 319 do CPP, e no mérito a
concessão da ordem.
Juntou as peças de fls. 07/33.
Em relação à concessão de liminar, não se pode olvidar que, nas
palavras de Ada Pellegrini Grinover e outros:
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Apesar da sumariedade do procedimento do habeas corpus, certas
situações excepcionais recomendam a antecipação da restituição da
liberdade ao paciente ou, então, tratando-se de ordem requerida em
caráter preventivo, a adoção de providências urgentes para o resguardo
do direito de ir, vir e ficar. (GRINOVER, Ada Pellegrini; GOMES FILHO,
Antonio Magalhães e FERNANDES, Antonio Scarance. Recursos no
Processo Penal, 6ª ed., Edit. RT, pág. 292).
“Assim”, continuam os autores, “embora não prevista em lei para o
remédio aqui analisado, a concessão de liminar vem sendo admitida
pela jurisprudência, em caráter excepcional, sempre que presentes os
requisitos das medidas cautelares em geral (fumus boni iuris e periculum
in mora), por analogia com a previsão existente em relação ao mandado
de segurança”. (obra citada). Negritamos.
Neste diapasão é o entendimento jurisprudencial evidenciado no
julgado TJDFT - 20070020059222HBC, Relator ROMÃO C. OLIVEIRA,
2ª Turma Criminal, j. em 21/06/2007, DJ 08/08/2007 p. 92:
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS - INDEFERIMENTO
DA LIMINAR. RECURSO DESPROVIDO. Liminar em habeas corpus
decorre de construção pretoriana para remediar situações onde seja
manifesta a ilegalidade e/ou abuso de poder. Se a decisão hostilizada
no writ não se mostra teratológica, manifestamente ilegal ou abusiva,
correto o indeferimento do pedido de liminar. Negritamos.
No mesmo sentido: STJ HC 6575, Relator Ministro Edson Vidigal, 5ª T.,
10/02/1998; STJ HC 5785, Relator Ministro Cid Flaquer Scartezzini, 5ª
T., 17/06/1997.
Em exame perfunctório dos autos não verifico presentes os requisitos
que poderiam autorizar a concessão da liminar pleiteada, por não
evidenciar de plano a ilegalidade alegada, guardando-me para analisar
oportunamente o mérito, após as informações a serem prestadas pela
d. autoridade apontada como coatora, motivo pelo qual a INDEFIRO.
Solicitem-se com urgência informações ao i. Juízo impetrado para
prestá-las em 48 horas, conforme preceituam os arts. 662 do CPP e
298 do RITJRO, facultando-lhe prestá-las pelo e-mail, dejucri2@tjro.jus.
br, com solicitação de confirmação de recebimento, sem necessidade
do envio por malote, por questão de celeridade e economia processual.
Após, com as informações do juízo impetrado, ou, em caso de ausência
destas, com as devidas certificações, encaminhem-se os autos à d.
Procuradoria Geral de Justiça.
Intime-se.
Publique-se.
Porto Velho, 13 de setembro de 2018.
Desembargadora Marialva Henriques Daldegan Bueno
Relatora
2ª Câmara Criminal
Despacho DA RELATORA
Habeas Corpus
Número do Processo :0004996-28.2018.8.22.0000
Processo de Origem : 0000065-31.2018.8.22.0016
Paciente: Felipe Garcia Calheiros
Impetrante(Advogada): Márcia Cristina dos Santos(OAB/RO 7986)
Paciente: Uelisson Vieira
Impetrante(Advogada): Márcia Cristina dos Santos(OAB/RO 7986)
Impetrado: Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Presidente
Médici - RO
Relatora:Desª Marialva Henriques Daldegan Bueno
Vistos,
No presente habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor dos
pacientes Felipe Garcia Calheiros e Uelisson Vieira, alegou-se a existência
de excesso de prazo para encerramento da instrução criminal por parte do
Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Presidente Médici/RO.
Todavia, em consulta ao sistema informatizado (SAP) verificou-se que
no mesmo dia da interposição deste writ (29.08.018), a autoridade
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impetrada concluiu a instrução criminal e abriu prazo para as alegações
finais, oportunidade em que foi mantida a custódia cautelar dos
representados.
Atualmente o feito aguarda a manifestação da defesa, estando na
iminência de ser prolatada a sentença.
Dessa forma, tendo sido encerrada a instrução criminal, resta superado o
alegado excesso de prazo, havendo de ser reconhecida a perda de objeto.
Da mesma forma já decidiu este E. Tribunal de Justiça:
HABEAS CORPUS. PERDA DE OBJETO. PEDIDO PREJUDICADO.
Julga-se prejudicado o pedido de habeas corpus quando se constata
que o objeto colimado tenha sido alcançado por decisão da própria
autoridade impetrada. (HC 0008548-79.2010.8.22.0000, Relator
Desembargador Valter de Oliveira, j. 29.07.10)
Ante o exposto, com fundamento nos artigos 659, do CPP, e 123, V, do
RI/TJRO-2016, julgo prejudicado a presente ordem de habeas corpus.
Publique-se.
Intime-se.
Decorrido prazo recursal, Arquive-se.
Porto Velho, 13 de setembro de 2018.
Desembargadora Marialva Henriques Daldegan Bueno
Relatora
2ª Câmara Criminal
Despacho DA RELATORA
Habeas Corpus
Número do Processo :0005207-64.2018.8.22.0000
Processo de Origem : 0000592-95.2018.8.22.0011
Paciente: Fagner Fernandes Machado
Impetrante(Advogado): Diego Castro Alves Toledo(OAB/RO 7923)
Impetrado: Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Alvorada
do Oeste - RO
Relatora:Desª Marialva Henriques Daldegan Bueno
Vistos,
Trata-se de Habeas Corpus com pedido de liminar impetrado pelo
advogado Diego Castro Alves Toledo (OAB/RO 7923) em favor de
Fagner Fernandes Machado, preso em flagrante no dia 03.08.2018, pela
prática dos delitos previstos nos artigos 33, caput, da Lei 11.343/06 e art.
180, caput, do Código Penal, apontando como autoridade coatora o Juízo
de Direito da 1ª Vara Criminal de Comarca de Alvorada do Oeste/RO, que
indeferiu pedido de revogação da prisão preventiva (fls. 17/18).
O impetrante afirma que não estão presentes os requisitos que autorizam
a prisão preventiva e que a autoridade impetrada não justificou de forma
concreta os motivos que autorizam a medida excepcional, porquanto
fez referência genérica aos requisitos do art. 312 do CPP, afrontando,
desta forma, a garantia constitucional da liberdade e aos princípios da
não-culpabilidade.
Aduz que ter sido apreendida quantidade ínfima de entorpecente (0,01
g), sendo que a manutenção da medida excepcional é abusiva, pois
em nada garante o resultado útil do processo, tratando-se, de mera
antecipação de pena.
Alega que em eventual condenação o paciente fará jus a causa de
diminuição de pena, prevista no §4º do art. 33 da Lei n. 11.343/06,
resultando numa pena privativa de liberdade inferior a dois anos,
ensejando o cumprimento da sanção no regime aberto.
Aponta ainda, a possibilidade de substituição da prisão preventiva por
alguma das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP.
Afirma ainda que o paciente possui esposa que está grávida com 37
semanas de gestação, a qual depende totalmente dele, eis que está
desempregada, e espera o nascimento do filho para o dia 26 de setembro.
Assevera que o paciente é primário, possui residência fixa, família,
preenchendo, destarte, os requisitos pessoais para responder o feito
em liberdade, pontuando pairar em seu favor o princípio constitucional
da inocência.
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Pugna pela concessão da liberdade ao paciente em sede de liminar, e
no mérito a concessão da ordem.
Juntou as peças de fls. 17/48.
Examinados, decido.
Em relação à concessão de liminar, não se pode olvidar que, nas
palavras de Ada Pellegrini Grinover e outros:
Apesar da sumariedade do procedimento do habeas corpus, certas
situações excepcionais recomendam a antecipação da restituição da
liberdade ao paciente ou, então, tratando-se de ordem requerida em
caráter preventivo, a adoção de providências urgentes para o resguardo
do direito de ir, vir e ficar. (GRINOVER, Ada Pellegrini; GOMES FILHO,
Antonio Magalhães e FERNANDES, Antonio Scarance. Recursos no
Processo Penal, 6ª ed., Edit. RT, pág. 292).
“Assim”, continuam os autores, “embora não prevista em lei para o
remédio aqui analisado, a concessão de liminar vem sendo admitida
pela jurisprudência, em caráter excepcional, sempre que presentes os
requisitos das medidas cautelares em geral (fumus boni iuris e periculum
in mora), por analogia com a previsão existente em relação ao mandado
de segurança”. (obra citada). Negritamos.
Neste diapasão é o entendimento jurisprudencial evidenciado no
julgado TJDFT - 20070020059222HBC, Relator ROMÃO C. OLIVEIRA,
2ª Turma Criminal, j. em 21/06/2007, DJ 08/08/2007 p. 92:
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS - INDEFERIMENTO
DA LIMINAR. RECURSO DESPROVIDO. Liminar em habeas corpus
decorre de construção pretoriana para remediar situações onde seja
manifesta a ilegalidade e/ou abuso de poder. Se a decisão hostilizada
no writ não se mostra teratológica, manifestamente ilegal ou abusiva,
correto o indeferimento do pedido de liminar. Negritamos.
No mesmo sentido: STJ HC 6575, Relator Ministro Edson Vidigal, 5ª T.,
10/02/1998; STJ HC 5785, Relator Ministro Cid Flaquer Scartezzini, 5ª
T., 17/06/1997.
Em exame perfunctório dos autos não verifico presentes os requisitos
que poderiam autorizar a concessão da liminar pleiteada, por não
evidenciar de plano a ilegalidade alegada, guardando-me para analisar
oportunamente o mérito, após as informações a serem prestadas pela
d. autoridade apontada como coatora, motivo pelo qual a INDEFIRO.
Solicitem-se com urgência informações ao i. Juízo impetrado para
prestá-las em 48 horas, conforme preceituam os arts. 662 do CPP e
298 do RITJRO, facultando-lhe prestá-las pelo e-mail, dejucri2@tjro.jus.
br, com solicitação de confirmação de recebimento, sem necessidade
do envio por malote, por questão de celeridade e economia processual.
Após, com as informações do juízo impetrado, ou, em caso de ausência
destas, com as devidas certificações, encaminhem-se os autos à d.
Procuradoria Geral de Justiça.
Intime-se.
Publique-se.
Porto Velho, 13 de setembro de 2018.
Desembargadora Marialva Henriques Daldegan Bueno
Relatora
2ª Câmara Criminal
Despacho DA RELATORA
Habeas Corpus
Número do Processo :0004192-60.2018.8.22.0000
Processo de Origem : 0002994-79.2018.8.22.0002
Paciente: Daniel Jarlison Cardoso dos Santos
Impetrante(Defensor Público): Defensoria Pública do Estado de Rondônia( )
Impetrado: Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Ariquemes
- RO
Relatora:Desª Marialva Henriques Daldegan Bueno
Vistos.
Verifico que a impetrante, embora devidamente intimada (fls. 16-v), não
atendeu a determinação de instruir corretamente o feito (fls. 15), pois não
trouxe aos autos os documentos necessários para análise da matéria.
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Assim, ante a indevida instrução do feito, não viabilizando a análise
do suposto constrangimento ilegal, impõe-se o não conhecimento do
habeas corpus, com o indeferimento da petição inicial.
Neste sentido tem sido o entendimento da 2ª Câmara Criminal:
Habeas corpus. Superveniência de sentença condenatória. Liberdade
provisória. Perda do objeto. Inocorrência. Instrução deficiente.
Impugnação de fundamentos de decisão cuja cópia não se juntou aos
autos. Liberdade provisória. Ausência dos requisitos da prisão preventiva.
Impossibilidade de aferição. Ordem não conhecida. A deficiência de
instrução do habeas corpus inviabiliza a análise da sua fundamentação, e,
consequentemente, a possibilidade de concessão da ordem, presumindose válidos os fundamentos a quo. Ordem não conhecida.
(HC 0011211-59.2014.8.22.0000, Relator Desembargador Valdeci
Castellar Citon, j. 26.11.2014) - negritamos.
(HC 101542, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira
Turma, julgado em 04/05/2010, DJe-096 DIVULG 27-05-2010 PUBLIC
28-05-2010 EMENT VOL-02403-04 PP-01149 LEXSTF v. 32, n. 378,
2010, p. 472-478)
HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PEDIDO
EM PRIMEIRO GRAU. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NÃO
CONHECIMENTO. I. A ausência de comprovação de ter o paciente
efetivado o pedido junto ao juízo competente impossibilita o conhecimento do
habeas corpus pelo Tribunal de Justiça, sob pena de supressão da instância
inferior. II. Ordem não conhecida. (HC 0016923-69.2010.8.22.0000, Relator
Desembargador Raduan Miguel Filho, j. 19.01.2011) Negritamos.
Igualmente, cito precedente dos Tribunais Superiores:
HC 91755, Relator(a): Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, julgado
em 30/10/2007, DJe-147 DIVULG 22-11-2007 PUBLIC 23-11-2007 DJ
23-11-2007 PP-00080 EMENT VOL-02300-03 PP-00625
Ante o exposto, com fundamento no artigo 123, IV, do novo RI/TJRO,
indefiro a petição inicial.
Publique-se.
Intime-se.
Arquive-se.
Porto Velho, 13 de setembro de 2018.
Desembargadora Marialva Henriques Daldegan Bueno
Relatora
2ª Câmara Criminal
Despacho DO RELATOR
Recurso em Sentido Estrito
Número do Processo :0001525-95.2018.8.22.0002
Processo de Origem : 0001525-95.2018.8.22.0002
Recorrente: Leonardo Macedo Pardinho
Advogado: Jackeline Sanches Silva(OAB/RO 7108)
Advogado: José de Oliveira Heringer(OAB/RO 575)
Advogado: Weverton Jefferson Teixeira Heringer(OAB/RO 2514)
Recorrente: Marcio Ribeiro Mendes
Advogada: Sandra Pires Correa Araújo(OAB/RO 3164)
Recorrido: Ministério Público do Estado de Rondônia
Relator:Des. Valdeci Castellar Citon
Vistos.
A promotoria de justiça de Ariquemes requer a juntada de cópia do
laudo pericial de exame de DNA e relatório da POLITEC, referente à
materialidade do crime de homicídio apurado nestes autos, o que é
questionado nas razões recursais de Márcio Ribeiro Mendes, razão pela
qual, defiro a juntada e abro vista às partes, inclusive à Procuradoria de
Justiça, para ciência dos referidos documentos, pelo prazo de 5 dias.
Havendo manifestação, abram-se vistas ao Ministério Público.
Publique-se.
Porto Velho - RO, 12 de setembro de 2018.
Desembargador Valdeci Castellar Citon
Relator
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2ª Câmara Criminal
Despacho DO RELATOR
Embargos de Declaração - Nrº: 1
Número do Processo :0002821-61.2018.8.22.0000
Processo de Origem : 0000146-77.2018.8.22.0501
Embargante: W. I.
Advogado: Rochilmer Mello da Rocha Filho(OAB/RO 635)
Advogado: Marcela Trigo de Souza(OAB/RJ 127614)
Advogado: Davi de Paiva Costa Tangerino(OAB/SP 200793)
Advogado: Jaime Pedrosa dos Santos Neto(OAB/RO 4315)
Advogado: Aldo Guilherme da Costa Tourinho Teixeira Souza(OAB/RO
6848)
Embargado: Juiz de Direito da 1ª Vara de Delitos de Tóxicos da
Comarca de Porto Velho - RO
Relator:Des. Miguel Monico Neto
Vistos.
Dê-se vista dos autos à d. Procuradoria de Justiça para, querendo,
manifestar-se sobre os embargos de declaração. Após retorne-me os
autos conclusos.
Porto Velho, 13 de setembro de 2018.
Desembargador Miguel Monico Neto.
Relator.

ABERTURA DE VISTAS
2ª Câmara Criminal
ABERTURA DE VISTA
Apelação nrº 0007544-46.2016.8.22.0501
Apelante: Namir Alquieri
Advogada: Sara Sheron Rosa Lelis Almeida (OAB/RO 4710)
Advogado: Eliseu dos Santos Paulino (OAB/RO 6558)
Advogado: Cesar Eduardo Manduca Pacios (OAB/RO 520)
Advogada: Patrícia Canuto Resende (OAB/RO 6512)
Apelado: Ministério Público do Estado de Rondônia
Nos termos do Provimento n. 001/2001-PR, de 13/9/2001, abro
vista ao apelante para apresentar as razões ao recurso interposto.
Porto Velho, 13 de setembro de 2018
Belª Maria Socorro Furtado Marques
Diretora do 2DEJUCRI

CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS
Câmaras Criminais Reunidas
Despacho DA RELATORA
Revisão Criminal
Número do Processo :0005276-96.2018.8.22.0000
Processo de Origem : 0010641-54.2016.8.22.0501
Revisionando: Mauricio Alexandre da Silva
Advogada: Lenilce Santos da Silva Franzolini(OAB/RO 3932)
Revisionado: Ministério Público do Estado de Rondônia
Relatora:Desª Marialva Henriques Daldegan Bueno
Vistos.
Vistas à PGJ.
Após, voltem-me conclusos.
P. I. C.
Porto Velho - RO, 13 de setembro de 2018.
Desembargadora Marialva Henriques Daldegan Bueno
Relatora
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PAUTA DE JULGAMENTO
1ª CÂMARA CÍVEL
Poder Judiciário do Estado de Rondônia
1ª Câmara Cível
Pauta de Julgamento
Sessão 1.832
Pauta elaborada nos termos do artigo 246 e seguintes do Regimento
Interno deste Tribunal, relativa aos processos abaixo relacionados,
bem como aqueles adiados de pautas já publicadas, que serão
julgados em sessão que se realizará no 1º Plenário deste Tribunal,
aos vinte e cinco dias do mês de setembro do ano de dois mil e
dezoito, às 08h30.
Obs.:Para a sustentação oral, conforme previsto no artigo 57 caput
e parágrafo 1º do referido Regimento, os senhores advogados
deverão inscrever-se, previamente, junto ao 1º Departamento
Cível, ou verbalmente, até o início da Sessão, observando-se, o
disposto nos parágrafos 1º e 2º do artigo 271 da mesma norma.
Interesse do Ministério Público
01. Agravo de Instrumento n. 0800971-36.2018.8.22.0000 (PJe)
Origem: 7001122-83.2018.8.22.0009 – Pimenta Bueno/ 1ª Vara
Cível
Agravante: Frigomil Frigorífico Mil Ltda. – EPP
Advogada: Pâmela Evangelista de Almeida (OAB/RO 7.354)
Agravada: Xinguara Indústria e Comércio S/A – Em Recuperação
Judicial
Advogados: Thales Cedrik Catafesta (OAB/RO 8.136) e Taciana
Stanislau Afonso Bradley Alves (OAB/PE 19.130)
Agravado: Banco Sofisa S/A
Relator: Juiz Convocado Rinaldo Forti Silva
Assunto: Ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização
por danos morais. Sustação de protesto. Depósito do valor da
dívida. Caução. Antecipação de tutela recursal deferida.
Parecer da Procuradoria-Geral de Justiça: pugna pelo provimento
do agravo de instrumento.
Distribuído por sorteio em 10/4/2018
Interesse do Ministério Público
02. Agravo de Instrumento n. 0801259-81.2018.8.22.0000 (PJe)
Origem: 7037748-96.2016.8.22.0001 – Porto Velho/ 1ª Vara Cível
Agravante: Santo Antônio Energia S/A
Advogados: Clayton Conrat Kussler (OAB/RO 3.861), Everson
Aparecido Barbosa (OAB/RO 2.803), Luciana Sales Nascimento
(OAB/RO 5.082), Ari Bruno Carvalho de Oliveira (OAB/RO 3.989),
Rafaela Pithon Ribeiro (OAB/BA 21.026) (OAB/RO 3.989) e outros
Agravados: José Ueliton da Silva, Maria Ivanilce das Neves da Silva,
M. E. da S. N. representada por sua genitora M. I. das N. da S.
Advogados: Mateus Baleeiro Alves (OAB/RO 4.707), Robson
Araújo Leite (OAB/RO 5.196)
Relator: Juiz Convocado Rinaldo Forti Silva
Assunto: Ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos
morais. Construção de usina hidrelétrica. Inversão do ônus da
prova. Princípio da precaução.
Parecer da Procuradoria-Geral de Justiça: pugna pelo não
provimento do agravo de instrumento.
Distribuído por sorteio em 7/5/2018
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Interesse do Ministério Público
03. Agravo de Instrumento n. 0801805-39.2018.8.22.0000 (PJe)
Origem: 7031809-04.2017.8.22.0001 – Porto Velho/ 8ª Vara Cível
Agravantes: Amauri Nogueira Soares, Wanilce Siqueira Campos e
Anderson Soares Campos
Advogados: Denise Gonçalves da Cruz Rocha (OAB/RO 1.996) e
Valnei Gomes da Cruz Rocha (OAB/RO 2.479)
Agravada: Santo Antônio Energia S/A
Advogados: Clayton Conrat Kussler (OAB/RO 3.861), Luciana
Sales Nascimento (OAB/PB 17.625-B) e Everson Aparecido
Barbosa (OAB/RO 2.803)
Relator: Juiz Convocado Rinaldo Forti Silva
Assunto: Ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos
materiais e morais. Construção de usina hidrelétrica. Prescrição.
Pedido de efeito suspensivo concedido.
Parecer da Procuradoria-Geral de Justiça: pugna pelo provimento
do agravo de instrumento.
Distribuído por sorteio em 2/7/2018
Interesse do Ministério Público
04. Apelação n. 0005569-05.2010.8.22.0014 (SDSG)
Origem: 0005569-05.2010.8.22.0014 – Vilhena/ 1ª Vara Cível
Apelantes: R. A. L. M. representado por seu pai C. L. R. M.,
Cleverson Lucineir Ribeiro Mafra e Polliana Cristina Lima dos
Santos
Advogados: Gilson Ely Chaves de Matos (OAB/RO 1.733), Estevan
Soletti (OAB/RO 3.702) e Rodrigo Rodrigues (OAB/RO 2.902)
Apelada: COOPMEDH – Cooperativa de Serviços Médicos e
Hospitalares
Advogadas: Elaine Cristina Barbosa dos Santos Franco (OAB/RO
1.627) e Astrid Senn (OAB/RO 1.448)
Relator: Juiz Convocado Rinaldo Forti Silva
Assunto: Ação de reparação de danos materiais e morais.
Tratamento médico/hospitalar.
Parecer da Procuradoria-Geral de Justiça: pugna pelo não
provimento do apelo.
Distribuído por sorteio em 8/10/2015
Interesse do Ministério Público
05. Agravo de Instrumento n. 0802083-74.2017.8.22.0000 (PJe)
Origem: 7003060-35.2017.8.22.0014 – Vilhena/ 4ª Vara Cível
Agravante: Jucimar Alves da Silva (Acampamento Jhone Santos –
Liga dos Camponeses Pobres)
Advogado: Flávia Aparecida Flores (OAB/RO 3.111)
Agravado: Ricardo Rossi
Advogado: José Alberto Anísio (OAB/RO 6.623)
Relator: Desembargador Sansão Saldanha
Assunto: Ação de reintegração de posse. Necessidade de
intimação prévia do Ministério Público. Nulidade. Desocupação de
área. Conflito fundiário coletivo rural.
Parecer da Procuradoria-Geral de Justiça: pugna improvimento do
agravo.
Distribuído por sorteio em 2/8/2017
Interesse do Ministério Público
06. Apelação n. 7009294-94.2016.8.22.0005 (PJe)
Origem: 7009294-94.2016.8.22.0005 – Ji-Paraná/ 3ª Vara Cível
Apelante: Sebastião Prata de Oliveira
Advogados: Juliana Trautwein Chede (OAB/RO 8.307) e Bruno
Augusto Sampaio Fuga (OAB/PR 48.250)
Apelada: Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S/A
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Advogado: Álvaro Luiz da Costa Fernandes (OAB/RO 5.369)
Relator: Desembargador Sansão Saldanha
Assunto: Ação de produção antecipada de prova. Exibição de
documentos. Extinto o feito sem resolução do mérito. Indeferimento
da petição inicial.
Parecer da Procuradoria-Geral de Justiça: pugna pelo provimento
do apelo.
Distribuído por sorteio em 30/10/2017
Interesse do Ministério Público
07. Apelação n. 7030806-48.2016.8.22.0001 (PJe)
Origem: 7030806-48.2016.8.22.0001 – Porto Velho/ 5ª Vara Cível
Apelante: Sebastião Gonçalves da Cruz
Advogados: Heliton Santos de Oliveira (OAB/RO 5.792), Adriana
Nazaré Sezário Soares Monteiro (OAB/RO 7.453) e Vinícius
Jacome dos Santos Júnior (OAB/RO 3.099)
Apelado: Centrais Elétricas de Rondônia SA – CERON
Advogados: Érica Cristina Claudino (OAB/RO 6.207), Daniel Penha
de Oliveira (OAB/RO 3.434), Marcelo Rodrigues Xavier (OAB/RO
2.391), Silvia de Oliveira (OAB/RO 1.285), Gabriela de Lima Torres
(OAB/RO 5.714) e outros
Relator: Desembargador Sansão Saldanha
Assunto: Ação revisional de consumo de energia elétrica. Idoso.
Cobrança com recuperação irregular de faturamento. Não
comprovação da regularidade do débito.
Parecer da Procuradoria-Geral de Justiça: pugna pelo provimento
do recurso.
Distribuído por sorteio em 30/10/2017
Interesse do Ministério Público
08. Apelação n. 7010454-57.2016.8.22.0005 (PJe)
Origem: 7010454-57.2016.8.22.0005 – Ji-Paraná/ 3ª Vara Cível
Apelante: Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia – CAERD
Advogados: Marco Aurélio Gonçalves (OAB/RO 1.447), Patricia
Ferreira Rolim (OAB/RO 783), Maricélia Santos Ferreira de Araújo
(OAB/RO 324-B), Tales Mendes Mancebo (OAB/RO 6.743), Márcio
Fábio Alves da Silva Júnior (OAB/RO 8.624) e outros
Apelado: Antônio Barbosa Lima
Advogados: Bassem de Moura Mestou (OAB/RO 3.680) e Dilcenir
Camilo de Melo (OAB/RO 2.343)
Relator: Desembargador Sansão Saldanha
Assunto: Ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos
morais. Fornecimento de água. Falha na prestação dos serviços.
Ausência de abastecimento regular de água em unidade
consumidora. Idoso.
Parecer da Procuradoria-Geral de Justiça: pugna pelo não
provimento do apelo.
Distribuído por sorteio em 6/11/2017
Interesse do Ministério Público
09. Apelação n. 7001955-39.2016.8.22.0020 (PJe)
Origem: 7001955-39.2016.8.22.0020 – Nova Brasilândia do Oeste/
Vara Única
Apelante/Apelado: Banco BMG S/A
Advogados: Marcelo Tostes de Castro Maia (OAB/MG 63.440) e
Flávia Almeida Moura Di Latella (OAB/MG 109.730)
Apelado/Apelante: João Lampir
Advogado: Gabriel Feltz (OAB/RO 5.656)
Relator: Desembargador Sansão Saldanha

SEXTA-FEIRA, 14-09-2018

54

Assunto: Ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização
por danos morais. Ausência de relação jurídica. Refinanciamento de
empréstimo consignado. Desconto de valores em benefício previdenciário.
Parecer da Procuradoria-Geral de Justiça: pugna pelo provimento do recurso
de João Lampir e pelo improvimento do recurso do Banco BMG S/A.
Redistribuído por prevenção em 23/10/2017
Interesse do Ministério Público
10. Apelação n. 7002886-39.2016.8.22.0021 (PJe)
Origem: 7002886-39.2016.8.22.0021 – Buritis/ 2ª Vara Genérica
Apelante: Manoel Antônio Bernardo
Advogadas: Valdelice da Silva Vilarino (OAB/RO 5.089) e Débora
Aparecida Marques Micalzenzen (OAB/RO 4.988)
Apelado: Banco do Estado do Rio Grande do Sul S/A
Advogados: Gustavo Dal Bosco (OAB/RO 6.480), Elisa Maria Loss
Medeiros (OAB/RS 19.646), Benira Soares Rocha (OAB/RS 36.007),
Jairo Portella Camera (OAB/RS 27.989), Maria Regina Schafer (OAB/RS
35.706) e outros
Relator: Desembargador Raduan Miguel Filho
Assunto: Ação de reparação de danos materiais e morais c/c anulação de
negócio jurídico. Idoso. Empréstimos consignados. Desconto de valores
em benefício previdenciário.
Parecer da Procuradoria-Geral de Justiça: pugna pelo provimento do
recurso.
Distribuído por sorteio em 3/7/2017
11. Embargos de Declaração em Agravo de Instrumento n. 080352053.2017.8.22.0000 (PJe)
Origem: 0012529-08.2013.8.22.0002 – Ariquemes/ 4ª Vara Cível
Embargante: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Ariquemes
Ltda. – CREDISIS CREDIARI
Advogados: Valdomiro Jacintho Rodrigues (OAB/RO 2.368) e William
Alves Jacintho Rodrigues (OAB/RO 3.272)
Embargados: Ivo de Oliveira Alves e Ivone Ribeiro de Abreu Alves
Advogados: Luís Cláudio Gerhardt Steglich (OAB/RS 59.579), Renato
Augusto Platz Guimarães Júnior (OAB/SP 142.953), Aline Ângela Duarte
(OAB/RO 2.095), Marcos Rodrigues Cassetari Júnior (OAB/RO 1.880),
Dênio Franco Silva (OAB/RO 4.212) e outros
Relator: Juiz Convocado Rinaldo Forti Silva (Desembargador Rowilson
Teixeira)
Assunto: Omissão. Prequestionamento. Decisão colegiada negou
provimento ao recurso. Ação de execução de título extrajudicial.
Contadoria judicial. Apresentação de cálculos.
Opostos em 21/6/2018
12. Embargos de Declaração em Agravo de Instrumento n.
0803397-55.2017.8.22.0000 (PJe)
Origem: 0000809-08.2013.8.22.0014 – Vilhena/ 4ª Vara Cível
Embargantes: Arthur Frozoni e Carolina Torres Frozoni
Advogados: Dariano José Secco (OAB/SP 164.619-A), Márcio Mello Casado
(OAB/RO 6.647-A) e Joaquim Ernesto Palhares (OAB/SP 129.815-A)
Embargado: Gilberto Silva Bonfim
Advogados: Gilberto Silva Bonfim (OAB/RO 1.727)
Relator: Juiz Convocado Rinaldo Forti Silva (Desembargador
Rowilson Teixeira)
Assunto: Omissão. Decisão colegiada negou provimento ao
recurso. Cumprimento de sentença. Acordo inadimplido. Cálculos
realizados por contador judicial. Presunção de legalidade.
Opostos em 28/6/2018
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13. Embargos de Declaração em Agravo de Instrumento n.
0800776-51.2018.8.22.0000 (PJe)
Origem: 7009597-05.2016.8.22.0007 – Cacoal/ 1ª Vara Cível
Embargante: Sefrin Negócios Imobiliários Ltda – ME
Advogado: Thiago Caron Fachetti (OAB/RO 4.252)
Embargados: Dierson Rodrigues de Morais e Luciana Maria Pedrotti de Souza
Advogados: Rosangela Alves de Lima (OAB/RO 7.985), Elenara
Ues Cury (OAB/RO 6.572), Hosney Repiso Nogueira (OAB/RO
6.327), Ellen de Oliveira Albuquerque (OAB/PR 77.550) e Mayra
Camilo Rodrigues (OAB/RO 8.067)
Relator: Desembargador Rowilson Teixeira
Assunto: Prequestionamento. Decisão colegiada negou provimento
ao recurso. Ação declaratória de inexistência de débito c/c
reparação de danos materiais e morais. Ilegitimidade passiva.
Denunciação à lide. Impossibilidade.
Opostos em 16/7/2018
14. Agravo Interno e Agravo de Instrumento n. 080169892.2018.8.22.0000 (PJe)
Origem: 7021082-49.2018.8.22.0001 – Porto Velho/ 8ª Vara Cível
Agravantes: Gilson dos Santos Campos, Valéria Martins Fernandes,
Rinaldo Paiva de Souza, Gelenilza Morais da Silva e Outros
Advogados: Renato Thiago Paulino de Carvalho (OAB/RO 7.653)
Agravados: Fernando da Silva Maia e Raimunda Valmeire Lima
Galvão Maia
Advogado: Fernando da Silva Maia (OAB/RO 452)
Relator: Juiz Convocado Rinaldo Forti Silva
Assunto: Reconsideração da r. decisão monocrática que indeferiu o
pedido de efeito suspensivo do agravo de instrumento. Reintegração
de posse. Ausência de intervenção do Ministério Público.
Interposto em 18/7/20118 e Redistribuído por sorteio em 19/6/2018
15. Agravo de Instrumento n. 0802215-34.2017.8.22.0000 (PJe)
Origem: 0022492-14.2011.8.22.0001 – Porto Velho/ 1ª Vara Cível
Agravante: Márcia Cristina da Silva Borges
Advogados: José Raimundo de Jesus (OAB/RO 3.975) e Izidoro
Celso Nobre da Costa (OAB/RO 3.361)
Agravada: Santo Antônio Energia S/A
Advogados: Clayton Conrat Kussler (OAB/RO 3.861), Bruna Rebeca
Pereira da Silva (OAB/RO 4.982), Miriani Inah Kussler Chinelato
(OAB/DF 33.642), Ariane Diniz da Costa (OAB/MG 131.774), Everson
Aparecido Barbosa (OAB/RO 2.803), Mirian Rafael Caraúba (OAB/
RO 3.364), Luciana Sales Nascimento (OAB/SP 156.820) e outros
Agravados: Carlos dos Reis Sampaio e Marcela dos Santos Tenório
Sampaio
Advogados: Flávio Henrique Teixeira Orlando (OAB/RO 2.003),
Tadeu Aguiar Neto (OAB/RO 1.161) e Ivanilde Pereira Almeida
(OAB/RO 8.448)
Relator: Juiz Convocado Rinaldo Forti Silva
Assunto: Ação de execução de título extrajudicial. Contrato de
cessão de crédito. Substituição processual.
Redistribuído por prevenção em 4/10/2017
16. Agravo de Instrumento n. 0801800-17.2018.8.22.0000 (PJe)
Origem: 7005023-17.2017.8.22.0002 – Ariquemes/ 3ª Vara Cível
Agravante: Carlos Jamal de Paula Furtado
Advogado: Beniamine Gegle de Oliveira Chaves (OAB/RO 123-B)
Agravada: Fanny Cristina Nakad
Advogados: Gabriela Nakad dos Santos (OAB/RO 7.924), Alexandre
Jenner A. Moreira (OAB/RO 2.005), Juliane Silveira S. A. Moreira
(OAB/RO 2.268) e João Gomes de Oliveira Júnior (OAB/RO 4.305)
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Relator: Juiz Convocado Rinaldo Forti Silva
Assunto: Ação de indenização por danos morais decorrentes de
assédio moral.
Distribuído por sorteio em 29/6/2018
17. Agravo de Instrumento n. 0801789-85.2018.8.22.0000 (PJe)
Origem: 0011549-35.2011.8.22.0001 – Porto Velho/ 6ª Vara Cível,
Falências e Recuperações Judiciais
Agravante: Banco Bradesco S/A
Advogados: José Edgard da Cunha Bueno Filho (OAB/RO 4.570),
Paulo Eduardo Prado (OAB/SP 182.951), Reinaldo Tadeu Luís
Rondina Mandaliti (OAB/SP 257.220), Karina de Almeida Batistuci
(OAB/SP 178.033), Renato Tadeu Rondina Mandaliti (OAB/SP
115.762) e outros
Agravada: Clarisse Aparecida Scolari
Advogadas: Joseane Duarte da Costa (OAB/RO 3.397) e Cheila
Edjane de Andrade Raposo (OAB/RO 3.124)
Relator: Juiz Convocado Rinaldo Forti Silva
Assunto: Cumprimento de sentença. Litigância de má-fé. Multa.
Distribuído por sorteio em 28/6/2018
18. Agravo de Instrumento n. 0801738-74.2018.8.22.0000 (PJe)
Origem: 0000718-83.2011.8.22.0014 – Vilhena/ 4ª Vara Cível
Agravante: William Chagas Sérgio
Advogados: Estevan Soletti (OAB/RO 3.702) e Gilson Ely Chaves
de Matos (OAB/RO 1.733)
Agravada: Retifica de Motores Vilhena Ltda. – ME
Agravado: Paulo César da Silva Lima
Agravado: Antônio Domingos de Pinho
Agravada: Nilza Alves da Silva
Relator: Juiz Convocado Rinaldo Forti Silva
Assunto: Cumprimento de sentença. Ação de despejo c/c cobrança
de aluguéis. Suspensão da CNH dos devedores.
Distribuído por sorteio em 22/6/2018
19. Agravo de Instrumento n. 0803260-73.2017.8.22.0000 (PJe)
Origem: 0007663-88.2008.8.22.0015 – Guajará-Mirim/ 1ª Vara
Cível
Agravante: Banco da Amazônia S/A
Advogados: Aline Fernandes Barros (OAB/RO 2.708), Michel
Fernandes Barros (OAB/RO 1.790), Gabrielly Rodrigues (OAB/RO
7.818), Monamnares Gomes (OAB/RO 903), Daniele Gurgel do
Amaral (OAB/RO 1.221) e outros
Agravado: Agropecuária Mamoré Ltda. – ME
Advogados: Larissa Cristina Cordeiro de Lucena (OAB/RO 7.574) e
Patrícia Bergamaschi de Araújo (OAB/RO 4.242), José Bernardes
Passos Filho (OAB/RO 245-B), Jonathas Coelho Baptista de Melo
(OAB/RO 3.011) e Alexandre do Carmo Batista (OAB/CE 20.060)
Agravado: Nilton Leite
Advogados: Lindolfo Cardoso Lopes Júnior (OAB/RO 4.974) e
Samuel Carlos de Souza (OAB/RO 6.265)
Relator: Juiz Convocado Rinaldo Forti Silva
Assunto: Ação de execução de título extrajudicial. Cédulas rurais
e pignoratícios e hipoteca. Imóvel vendido em hasta pública.
Levantamento das hipotecas.
Distribuído por sorteio em 23/11/2017
20. Agravo de Instrumento n. 0801809-76.2018.8.22.0000 (PJe)
Origem: 7001265-57.2018.8.22.0014 – Vilhena/ 4ª Vara Cível
Agravante: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão do Centro
Leste de Rondônia Ltda. – CREDISIS LESTE
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Advogado: Gilvan Rocha Filho (OAB/RO 2.650)
Agravado: Manoel Francisco dos Santos
Advogados: Tatiane Guedes Cavallo Baptista (OAB/RO 6.835),
Hélio Daniel de
Favare Baptista (OAB/RO 4.513) e Amanda Setubal Rodrigues
(OAB/RO 9.164)
Relator: Juiz Convocado Rinaldo Forti Silva
Assunto: Tutela em caráter antecedente. Título. Sustação de
protesto. Multa diária.
Distribuído por sorteio em 29/6/2018
21. Agravo de Instrumento n. 0801495-33.2018.8.22.0000 (PJe)
Origem: 7001603-84.2016.8.22.0019 – Machadinho do Oeste/
Vara Única
Agravante: Bernardo Alimentos Indústria e Comércio Ltda.
Advogado: Pablo Eduardo Moreira (OAB/RO 6.281)
Agravados: Walter Eugênio dos Santos e Walter Eugênio dos
Santos – ME
Advogados: Severino José Peterle Filho (OAB/RO 437), Luciene
Peterle (OAB/RO 2.760), Pedro Henrique Gomes Peterle (OAB/RO
6.912) e Rodrigo Peterle (OAB/RO 2.572)
Relator: Juiz Convocado Rinaldo Forti Silva
Assunto: Cumprimento de sentença. Ação monitória. Expedição de
mandado de penhora e avaliação de veículo. Busca e apreensão.
Distribuído por sorteio em 28/5/2018
22. Agravo de Instrumento n. 0801528-23.2018.8.22.0000 (PJe)
Origem: 7001943-05.2018.8.22.0004 – Ouro Preto/ 2ª Vara Cível
Agravante: Oziel Alfredo de Aquino
Advogados: Filiph Menezes da Silva (OAB/RO 5.035) e Herbert
Wender Rocha (OAB/RO 3.739)
Agravado: Jairo Rodrigues Torrente
Advogados: Thiago Mafia Miranda (OAB/RO 4.970) e Eliana Lemos
de Oliveira (OAB/RO 4.423)
Relator Juiz Convocado Rinaldo Forti Silva
Assunto: Ação de obrigação de fazer. Transferência de veículo junto
ao DETRAN. Multa diária. Pedido de efeito suspensivo deferido.
Distribuído por sorteio em 29/5/2018
23. Apelação n. 7004230-06.2016.8.22.0005 (PJe)
Origem: 7004230-06.2016.8.22.0005 – Ji-Paraná/ 4ª Vara Cível
Apelante: Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S/A
Advogados: Alexandre Paiva Calil (OAB/RO 2.894), Renato Chagas
Corrêa da Silva (OAB/RO 8.768), Edyen Valente Calepis (OAB/MS
8.767), Ernesto Borges Filho (OAB/MS 379), Vair Helena Arantes
Paulista (OAB/GO 28.459-A) e outros
Apelado: Diego Cavalcante de Oliveira
Advogado: Eder Kenner dos Santos (OAB/RO 4.549)
Relator Juiz Convocado Rinaldo Forti Silva
Assunto: Ação de cobrança de seguro obrigatório. DPVAT. Acidente
de trânsito. Pedido administrativo indeferido. Perícia.
Distribuído por sorteio em 22/2/2018
24. Apelação n. 7044481-78.2016.8.22.0001 (PJe)
Origem: 7044481-78.2016.8.22.0001 – Porto Velho/ 5ª Vara Cível
Apelante: Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S/A
Advogados: Álvaro Luiz da Costa Fernandes (OAB/RO 5.369) e
Leonardo Costa (OAB/AC 3.584)
Apelado: Bruno Charles Ribeiro dos Anjos
Advogados: Emerson Baggio (OAB/SC 19.262) e Thiago de Assis
da Silva (OAB/SC 35.135)
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Relator Juiz Convocado Rinaldo Forti Silva
Assunto: Ação de cobrança. Seguro obrigatório. DPVAT. Acidente
de trânsito. Perícia.
Distribuído por sorteio em 29/11/2017
25. Apelação n. 7000831-57.2016.8.22.0008 (PJe)
Origem: 7000831-57.2016.8.22.0008 – Espigão do Oeste/ 1º Vara Genérica
Apelante: Seguradora Líder dos Consórcios Do Seguro DPVAT S/A
Advogados: Álvaro Luiz da Costa Fernandes (OAB/RO 5.369) e
Leonardo Costa (OAB/AC 3.584)
Apelado: Edenildo Martins dos Santos
Advogados: André Bonifácio Ragnini (OAB/RO 1.119) e Juliana
Carvalho da Silva (OAB/RO 5.511)
Relator: Juiz Convocado Rinaldo Forti Silva
Assunto: Ação de cobrança. Seguro obrigatório. DPVAT. Acidente
de trânsito. Saldo remanescente.
Distribuído por sorteio em 16/3/2018
26. Apelação n. 0002698-26.2015.8.22.0014 (PJe)
Origem: 0002698-26.2015.8.22.0014 – Vilhena/ 1ª Vara Cível
Apelante: Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT SA
Advogados: Álvaro Luiz da Costa Fernandes (OAB/RO 5.369) e
Leonardo Costa (OAB/AC 3.584)
Apelada: Ivanilda Pinheiro de Godoy
Advogados: José Antônio Corrêa (OAB/RO 5.292), Valdete
Tabalipa (OAB/RO 2.140), Claudinei Marcon Júnior (OAB/RO
5.510) e Andréa Melo Romão Comim (OAB/RO 3.960)
Relator Juiz Convocado Rinaldo Forti Silva
Assunto: Ação de cobrança de seguro obrigatório. DPVAT. Acidente
de trânsito. Perícia.
Distribuído por sorteio em 7/3/2018
27. Apelação (Recurso Adesivo) n. 7002800-76.2017.8.22.0007 (PJe)
Origem: 7002800-76.2017.8.22.0007 – Cacoal/ 2ª Vara Cível
Apelante/Recorrida: Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro
DPVAT S/A
Advogados: Álvaro Luiz da Costa Fernandes (OAB/RO 5.369),
Jefferson Luís Lravchychyn (OAB/RR 471-A), Trajano Bastos de
Oliveira Neto Friedrich (OAB/RR 474-A) e Rui Ferras Paciornik
(OAB/RR 475-A)
Apelada/Recorrente: Rosângela Aparecida Souza Moura Teixeira
Advogado: Leonardo Fabri Souza (OAB/RO 6.217)
Relator: Juiz Convocado Rinaldo Forti Silva
Assunto: Ação de cobrança de seguro obrigatório. DPVAT. Acidente
de trânsito. Correção monetária.
Distribuído por sorteio em 18/4/2018
28. Apelação n. 7021765-23.2017.8.22.0001 (PJe)
Origem: 7021765-23.2017.8.22.0001 – Porto Velho/ 10ª Vara Cível
Apelante: Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S/A
Advogados: Álvaro Luiz da Costa Fernandes (OAB/RO 5.369),
Jefferson Luís Lravchychyn (OAB/RR 471-A), Trajano Bastos de
Oliveira Neto Friedrich (OAB/RR 474-A) e Rui Ferras Paciornik
(OAB/RR 475-A)
Apelado: Samuel Lauro Nobre
Advogados: Pablo Rosa Correa Carneiro de Andrade (OAB/RO
4.635) e Ânderson Felipe Reusing Bauer (OAB/RO 5.530)
Relator Juiz Convocado Rinaldo Forti Silva
Assunto: Ação de cobrança de seguro obrigatório. DPVAT. Acidente
de trânsito. Pedido administrativo indeferido.
Distribuído por sorteio em 16/4/2018
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29. Apelação n. 7002680-33.2017.8.22.0007 (PJe)
Origem: 7002680-33.2017.8.22.0007 – Cacoal/ 3ª Vara Cível
Apelante: Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S/A
Advogados: Álvaro Luiz da Costa Fernandes (OAB/RO 5.369), Jefferson
Luís Lravchychyn (OAB/RR 471-A), Trajano Bastos de Oliveira Neto
Friedrich (OAB/RR 474-A) e Rui Ferras Paciornik (OAB/RR 475-A)
Apelado: Deorico Goveia de Souza
Advogados: Douglas Tosta Feitosa (OAB/RO 8.514) e Ronilson
Wesley Pelegrini Barbosa (OAB/RO 4.688)
Relator: Juiz Convocado Rinaldo Forti Silva
Assunto: Ação de cobrança. Seguro obrigatório. DPVAT. Acidente
de trânsito. Saldo remanescente.
Distribuído por sorteio em 16/4/2018
30. Apelação n. 7001911-37.2017.8.22.0003 (PJe)
Origem: 7001911-37.2017.8.22.0003 – Jaru/ 2ª Vara Cível
Apelante: Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S/A
Advogados: Álvaro Luiz da Costa Fernandes (OAB/RO 5.369), Jefferson
Luís Kravchychyn (OAB/RR 471-A), Trajano Bastos de Oliveira Neto
Friedrich (OAB/RR 474-A) e Rui Ferraz Paciornik (OAB/RR 475-A)
Apelado: Valdomiro Procópio de Souza
Advogados: Irineu Ribeiro da Silva (OAB/RO 133)
Relator: Juiz Convocado Rinaldo Forti Silva
Assunto: Ação de cobrança da diferença do seguro obrigatório –
DPVAT. Acidente de trânsito. Saldo remanescente. Perícia.
Distribuído por sorteio em 18/4/2018
31. Apelação n. 7010853-86.2016.8.22.0005 (PJe)
Origem: 7010853-86.2016.8.22.0005 – Ji-Paraná/ 4ª Vara Cível
Apelante: João de Jesus Campos
Advogados: Juliana Trautwein Chede (OAB/RO 8.307) e Bruno
Augusto Sampaio Fuga (OAB/PR 48.250)
Apelada: Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S/A
Advogados: Andrey Cavalcante de Carvalho (OAB/RO 303-B),
Wilson Vedana Júnior (OAB/RO 6.665), Henrique Barroso Serpa
(OAB/RO 9.117), Clayton Conrat Kussler (OAB/RO 3.861), Ana
Paula dos Santos (OAB/RO 4.794) e outros
Relator Juiz Convocado Rinaldo Forti Silva
Assunto: Ação de cobrança de seguro obrigatório. DPVAT. Acidente
de trânsito. Perícia. Saldo remanescente.
Distribuído por sorteio em 19/12/2017
32. Apelação n. 0018134-98.2014.8.22.0001 (SDSG)
Origem: 0018134-98.2014.8.22.0001 – Porto Velho/ 6ª Vara Cível,
Falências e Recuperações Judiciais
Apelante: Odivan de Oliveira Menezes
Advogado: Ermelino Alves de Araújo Neto (OAB/RO 4.317)
Apelada: Sul América Seguro Saúde S/A
Advogados: Renato Tadeu Rondina Mandaliti (OAB/SP 115.762),
Paulo Eduardo Prado (OAB/RO 4.881), Iran da Paixão Tavares
Júnior (OAB/RO 5.087), Andrey Cavalcante de Carvalho (OAB/RO
303-B), Paulo Barroso Serpa (OAB/RO 4.923) e outros
Relator: Juiz Convocado Rinaldo Forti Silva
Assunto: Ação ordinária. Plano de saúde. Procedimento
neurocirúrgico. Negativa de cobertura.
Distribuído por sorteio em 28/9/2015
33. Apelação n. 0005301-02.2015.8.22.0005 (SDSG)
Origem: 0005301-02.2015.8.22.0005 – Ji-Paraná/ 5ª Vara Cível
Apelante: Edilson Fernandes da Silva
Advogado: Marco Antônio de Oliveira Lopes (OAB/RO 1.706)
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Apelada: Centrais Elétricas de Rondônia S/A – CERON
Advogados: Érica Cristina Claudino de Assunção (OAB/RO 6.207),
Alex Cavalcante de Souza (OAB/RO 1.818), Jonathas Coelho
Baptista de Mello (OAB/RO 3.011), Marcelo Rodrigues Xavier (OAB/
RO 2.391), Daniel Penha de Oliveira (OAB/RO 3.434) e outros
Relator: Juiz Convocado Rinaldo Forti Silva
Assunto: Ação ordinária. Fornecimento de energia elétrica.
Recuperação de consumo.
Distribuído por sorteio em 8/10/2015
34. Apelação n. 0017206-38.2014.8.22.0005 (SDSG)
Origem: 0017206-38.2014.8.22.0005 – Ji-Paraná/ 5ª Vara Cível
Apelante: Mar Del Plata Corretora de Seguros
Advogados: Julian Cuadal Soares (OAB/RO 2.597), Adriana Dondé
Mendes (OAB/RO 4.785) e Mariana Dondé Martins (OAB/RO
5.406)
Apelada: Mapfre Seguros S/A
Advogados: Carlos Antônio Harten Filho (OAB/PE 19.357), Karinny
de Miranda Campos (OAB/RO 2.413), Tânia Vainscencher (OAB/
PE 20.124), Albino José da Costa (OAB/PE 31.046), Adson Vitor
de Cupertino Galindo (OAB/PE 29.304) e outros
Relator: Juiz Convocado Rinaldo Forti Silva
Assunto: Ação de cobrança. Corretagem de seguro. Campanha
publicitária de incentivo à venda de apólices de seguro residencial.
Recebimento de valores por cotação realizada.
Distribuído por sorteio em 8/9/2015
35. Apelação n. 0020499-90.2008.8.22.0016 (SDSG)
Origem: 0020499-90.2008.8.22.0016 – São Francisco do Guaporé/
1ª Vara Cível
Apelante: Joel Albino de Almeida
Advogada: Joyce Borba Defendi (OAB/RO 4.030)
Apelada: Carevel Veículos Ltda.
Advogado: Valdir Antoniazzi (OAB/RO 375-B)
Apelada: Mazzutti Comércio de Veículos Ltda.
Advogados: Charles Baccan Júnior (OAB/RO 2.823), Carla Roque
dos Santos Zimmer (OAB/RO 3.228) e Silbene Maria Oliveira e
Oliveira (OAB/RO 3.150)
Apelada: Volkswagen do Brasil Indústria de Veículos Automotores
Ltda.
Advogados: Ana Carolina Remígio de Oliveira (OAB/MG 86.844),
José Neves Bandeira (OAB/RO 182), Marcelo Pereira de Carvalho
(OAB/SP 138.688), Juarez Cordeiro dos Santos (OAB/RO 3.262),
Leandra Cristina Soares Teixeira (OAB/SP 144.329), Fabricia
Uchaki da Silva (OAB/RO 3.062) e outros
Relator: Juiz Convocado Rinaldo Forti Silva
Assunto: Ação de vício redibitório c/c indenização por danos
morais, perdas e danos e lucros cessantes. Veículo. Denunciação
à lide. Perícia judicial não realizada devido a perda total do veículo
em acidente.
Distribuído por sorteio em 1º/10/2015
36. Apelação n. 0017709-08.2013.8.22.0001 (SDSG)
Origem: 0017709-08.2013.8.22.0001 – Porto Velho/ 8ª Vara Cível
Apelante: Salt Lake Corretora de Seguros S S Ltda.
Advogado: Erivaldo Monte da Silva (OAB/RO 1.247)
Apelante: Liberty Seguros S/A
Advogados: Marcos de Rezende Andrade Júnior (OAB/SP
188.846), Laed Alvares Silva (OAB/RO 263-A), Regina Aparecida
Sevilha Seraphico (OAB/SP 147.738), André Gonçalves de Arruda
(OAB/SP 200.777), Rafael Ortiz Lainetti (OAB/SP 211.647) e outros
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Apelada: Teodozia Galan Roeder
Advogado: Roberto de Almeida (OAB/SP 124.429)
Relator: Juiz Convocado Rinaldo Forti Silva
Impedido: Desembargador Sansão Saldanha
Assunto: Ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos
materiais, morais e restituição de valor pago. Contrato de seguro
de veículo automotor. Sinistro. Perda total.
Assunto:
Redistribuído por sorteio em 13/3/2018
37. Apelação n. 0008416-04.2015.8.22.0014 (SDSG)
Origem: 0008416-04.2015.8.22.0014 – Vilhena/ 4ª Vara Cível
Apelante: EUCATUR – Empresa União Cascavel de Transportes e
Turismo Ltda.
Advogados: Edson Ferreira do Nascimento (OAB/RO 296-B),
Gilberto Piselo do Nascimento (OAB/RO 78-B), Christiane Massaro
Lohmann (OAB/RO 4.765), Sílvia Letícia de Mello Rodrigues (OAB/
RO 3.911), André Luiz Delgado (OAB/RO 1.825) e outros
Apelada: Li T Sui Marrero
Advogados: Leandro Márcio Pedot (OAB/RO 2.022) e Valdinei Luiz
Bertolin (OAB/RO 6.883)
Relator: Juiz Convocado Rinaldo Forti Silva
Assunto: Ação de indenização por danos morais. Aquisição de
passagem de transporte terrestre intermunicipal. Atraso na saída
do ônibus. Veículo com defeito. Demora para realização do trajeto.
Distribuído por sorteio em 12/4/2016
38. Apelação n. 0006303-75.2013.8.22.0005 (SDSG)
Origem: 0006303-75.2013.8.22.0005 – Ji-Paraná/ 4ª Vara Cível
Apelante: Rosimar José Muravski
Advogados: Carlos Arthur Wanderbroock (OAB/RO 5.389), Fabrício
Moura Ferreira (OAB/RO 3.762) e Rooger Taylor Silva Rodrigues
(OAB/RO 4.791)
Apelada: EUCATUR – Empresa União Cascavel de Transporte e
Turismo Ltda.
Advogados: Edson Ferreira do Nascimento (OAB/RO 296-B),
Gilberto Piselo do Nascimento (OAB/RO 78-B), Christiane Massaro
Lohmann (OAB/RO 4.765), Sílvia Letícia de Mello Rodrigues (OAB/
RO 3.911), André Luiz Delgado (OAB/RO 1.825) e outros
Relator: Juiz Convocado Rinaldo Forti Silva
Assunto: Ação de reparação de danos materiais por acidente de
veículo. Transporte terrestre intermunicipal. Denunciação à lide.
Lucros cessantes.
Distribuído por sorteio em 21/9/2015
39. Apelação n. 0000245-47.2013.8.22.0008 (SDSG)
Origem: 0000245-47.2013.8.22.0008 – Espigão do Oeste/ 1ª Vara
Cível
Apelante: Paulo Roberto Masquio
Advogados: Marcelo Vendrusculo (OAB/RO 304-B) e Suéli Balbinot
da Silva (OAB/RO 6.706)
Interessados (Parte Ativa): Leandro Lúcio de Oliveira e Rosalina
Lúcio
Curador (Defensor Público): Geones Miguel Ledesma Peixoto
Interessado (Parte Ativa): Ivanildo Tolomeu Ribeiro
Advogados: Aécio de Castro Barbosa (OAB/RO 4.510) e Gilvani
Vaz Raizer Bordinhão (OAB/RO 5.339)
Apelado: Mickey Yuji Katsuragawa
Advogados: Cleodimar Balbinot (OAB/RO 3.663), Kely Cristine
Benevides (OAB/RO 3.843) e Sílvio Pinto Caldeira Júnior (OAB/
RO 3.933)
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Relator: Juiz Convocado Rinaldo Forti Silva
Assunto: Ação de reparação de danos materiais e morais. Lucros
cessantes. Compra e venda de gado. Procedência ilícita.
Distribuído por sorteio em 14/9/2015
40. Apelação n. 0007084-23.2015.8.22.0007 (SDSG)
Origem: 0007084-23.2015.8.22.0007 – Cacoal/ 3ª Vara Cível
Apelante: Canopus Administradora de Consórcios Ltda.
Advogados: Leandro César de Jorge (OAB/SP 200.651), Wilson
de Góis Zauhy Júnior (OAB/RO 6.598), José Luís Scarpelli Júnior
(OAB/SP 225.735), Paulo Roberto Gomes Azevedo (OAB/SP
213.028) e Luís Gustavo Paulani (OAB/SP 219.204)
Apelada: Simone Teixeira Dias da Silva
Advogado: Eliel Moreira de Matos (OAB/RO 5.725)
Relator: Juiz Convocado Rinaldo Forti Silva
Assunto: Ação de indenização por danos morais. Aquisição de
motocicleta. Consórcio. Quitação. Inscrição do nome no cadastro
restritivo de crédito.
Distribuído por sorteio em 14/6/2016
41. Apelação n. 0002440-31.2015.8.22.0009 (SDSG)
Origem: 0002440-31.2015.8.22.0009 – Pimenta Bueno/ 1ª Vara Cível
Apelante: Banco do Brasil S/A
Advogados: Rafael Sganzerla Durand (OAB/RO 4.872-A),Gustavo
Amato Pissini (OAB/RO 4.567), Nelson Wilians ratoni (OAB/
RO 4.875-A), Rômulo Romano Salles (OAB/RO 6.094), Carolina
Gioscia Leal de Melo (OAB/RO 2.592) e outros
Apelados: Elcio Sabain dos Santos e Elmir Valentim dos Santos
Advogado: César Augusto Vieira (OAB/RO 3.229)
Relator: Juiz Convocado Rinaldo Forti Silva
Assunto: Ação de indenização por danos morais. Contrato de
empréstimo rural. Quitação. Inscrição do nome no cadastro
restritivo de crédito.
Distribuído por sorteio em 8/7/2016
42. Apelação n. 0009411-90.2014.8.22.0001 (SDSG)
Origem: 0009411-90.2014.8.22.0001 – Porto Velho/ 7ª Vara Cível
Apelante: Tim Celular S/A
Advogados: Luís Carlos Monteiro Laurenço (OAB/BA 16.780),
José Manoel Alberto Matias Pires (OAB/RO 3.718), Taiana Santos
Azevedo (OAB/DF 22.452), Francisco Antônio Fragata Júnior
(OAB/SP 39.768), Celso David Antunes (OAB/RJ 33.027) e outros
Apelado: Ânderson Felipe Reusing Bauer
Advogados: Ânderson Felipe Reusing Bauer (OAB/RO 5.530) e
Pablo Rosa Corrêa Carneiro de Andrade (OAB/RO 4.635)
Relator: Juiz Convocado Rinaldo Forti Silva
Suspeito: Desembargador Raduan Miguel Filho
Assunto: Ação de indenização por danos morais e repetição de
indébito. Serviços de telefonia móvel. Dívida quitada. Inscrição do
nome no cadastro restritivo de crédito.
Redistribuído por sorteio em 13/9/2016
43. Apelação n. 0002750-49.2015.8.22.0005 (SDSG)
Origem: 0002750-49.2015.8.22.0005 – Ji-Paraná/ 1ª Vara Cível,
Reg. Púb. e Correg. dos Cart. Extra
Apelante: Telefônica Brasil S/A
Advogados: Neri Cezimbra Lopes (OAB/RO 653-A), Alan Arais
Lopes (OAB/RO 1.787), Daniel França Silva (OAB/DF 24.214), José
Alberto Couto Maciel (OAB/DF 513), Joahanes Lopes de Moura
(OAB/RO 4.497), Gilberto Silva Bonfim (OAB/RO 1.727) e outros
Apelado: Valdemir José Bento
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Advogados: Geneci Alves Apolinário (OAB/RO 1.007) e Adilson
Prudente de Oliveira (OAB/RO 5.314)
Relator: Juiz Convocado Rinaldo Forti Silva
Assunto: Ação de indenização por danos morais. Telefonia móvel.
Cobrança de serviços não contratados. Inscrição do nome no
cadastro restritivo de crédito.
Distribuído por sorteio em 30/9/2016
44. Apelação n. 0006809-53.2015.8.22.0014 (SDSG)
Origem: 0006809-53.2015.8.22.0014 – Vilhena/ 2ª Vara Cível
Apelante: Oziel Neiva de Carvalho
Advogados: Roniéder Trajano Soares Silva (OAB/RO 3.694) e
Rayana Vedana Scarmocin (OAB/RO 6.260)
Apelada: Telefônica Brasil S/A
Advogados: Wilker Bauher Viera Lopes (OAB/GO 29.320), Harthuro
Yacintho Alves Carneiro (OAB/GO 45.458), Daniel França Silva
(OAB/DF 24.214)
Relator: Juiz Convocado Rinaldo Forti Silva
Assunto: Ação declaratória de inexistência de relação jurídica c/c
indenização por danos materiais e morais. Ausência de relação
jurídica. Inscrição do nome no cadastro restritivo de crédito.
Distribuído por sorteio em 13/7/2016
45. Apelação n. 0009939-09.2014.8.22.0007 (SDSG)
Origem: 0009939-09.2014.8.22.0007 – Cacoal/ 1ª Vara Cível
Apelante: Telefônica Brasil S/A
Advogados: Eduardo Matzenbacher Zarpelon (OAB/SP 335.279),
Henrique de David (OAB/RS 84.740), Ricardo Leal de Moraes (OAB/
RS 56.486), Alan Arais Lopes (OAB/RO 1.787), José Alberto Couto
Maciel (OAB/DF 513), Daniel França Silva (OAB/DF 24.214) e outros
Apelada: Construtora Aripuanã Ltda.
Advogadas: Andreia Silva Vruck Ross (OAB/RO 4.744) e Kátia
Carlos Ribeiro (OAB/RO 2.402)
Relator: Juiz Convocado Rinaldo Forti Silva
Assunto: Ação declaratória de negativa de débito c/c indenização
por danos morais. Telefonia móvel empresarial. Cobrança de
serviços. Inscrição do nome no cadastro restritivo de crédito.
Distribuído por sorteio em 10/11/2016
46. Apelação n. 0006015-66.2014.8.22.0014 (SDSG)
Origem: 0006015-66.2014.8.22.0014 – Vilhena/ 3ª Vara Cível
Apelante: Oi Móvel S/A
Advogados: Rochilmer Mello da Rocha Filho (OAB/RO 635), Inaiara
Gabriela Penha dos Santos (OAB/RO 5.594), Marcelo Ferreira
Campos (OAB/RO 3.250), Alessandra Mondini Carvalho (OAB/RO
4.240), Marcelo Lessa Pereira (OAB/RO 1.501), Antônio Ricardo
Carneiro Andrade (OAB/RO 6.347) e outros
Apelado: Rinaldo Benassi
Advogados: Priscila Sagrado Uchida (OAB/RO 5.255) e Sérgio
Abrahão Elias (OAB/RO 1.223)
Relator: Juiz Convocado Rinaldo Forti Silva
Assunto: Ação declaratória de inexistência de débito c/c restituição
do indébito e indenização por danos morais. Cobrança de serviços
não contratados. Inscrição do nome no cadastro restritivo de crédito.
Distribuído por prevenção em 30/6/2016
47. Apelação (Recurso Adesivo) n. 0023400-66.2014.8.22.0001 (SDSG)
Origem: 0023400-66.2014.8.22.0001 – Porto Velho/ 5ª Vara Cível
Apelante/Recorrida: Confecções Oliveira de Ibitinga Ltda. – EPP
Advogado: Deivid Zanelato (OAB/SP 213.826)
Apelada/Recorrente: Silvane Rodrigues Lima
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Advogados: Maria Nazarete Pereira da Silva (OAB/RO 1.073) e
Carlos Alberto Troncoso Justo (OAB/RO 535-A)
Relator: Juiz Convocado Rinaldo Forti Silva
Assunto: Ação declaratória de inexigibilidade de débito e reparação
por danos morais. Ausência de relação jurídica. Inscrição do nome
no cadastro restritivo de crédito.
48. Apelação n. 0019120-52.2014.8.22.0001 (SDSG)
Origem: 0019120-52.2014.8.22.0001 – Porto Velho/ 7ª Vara Cível
Apelante: Vagner do Nascimento Tico
Advogados: Maria Nazarete Pereira da Silva (OAB/RO 1.073) e
Carlos Alberto Troncoso Justo (OAB/RO 535-A)
Apelada: Absoluto Comércio de Confecções Ltda. – ME
Advogada: Sintia Maria Fontenele (OAB/RO 3.356)
Relator: Juiz Convocado Rinaldo Forti Silva
Assunto: Ação declaratória de inexigibilidade de débito c/c
reparação por danos morais. Inscrição do nome no cadastro
restritivo de crédito. Perícia judicial.
Distribuído por sorteio em 16/11/2016
49. Apelação n. 0008909-20.2015.8.22.0001 (SDSG)
Origem: 0008909-20.2015.8.22.0001 – Porto Velho/ 7ª Vara Cível
Apelante: Sandra de Souza Mota
Advogados: Maria Nazarete Pereira da Silva (OAB/RO 1.073) e
Carlos Alberto Troncoso Justo (OAB/RO 535-A)
Apelada: Natura Cosméticos S/A
Advogados: Fábio Rivelli (OAB/RO 6.640), Eduardo Luiz Brock
(OAB/SP 91.311), Gabriela de Lima Torres (OAB/RO 5.714), Daniel
Penha de Oliveira (OAB/RO 3.434), Vanessa Maria Sapiência
(OAB/SP 201.297) e outros
Relator: Juiz Convocado Rinaldo Forti Silva
Assunto: Ação declaratória de inexigibilidade de débito, negativa
de dívida c/c reparação por danos morais. Dívida renegociada.
Manutenção do nome no cadastro restritivo de crédito.
Distribuído por sorteio em 19/8/2016
50. Apelação n. 0010538-29.2015.8.22.0001 (SDSG)
Origem: 0010538-29.2015.8.22.0001 – Porto Velho/ 5ª Vara Cível
Apelante: Natura Cosméticos S/A
Advogados: Eduardo Luiz Brock (OAB/SP 91.311), Daniel Penha de
Oliveira (OAB/RO 3.434), Gabriela de Lima Torres (OAB/RO 5.714),
Fábio Rivelli (OAB/SP 297.608), Yun Ki Lee (OAB/SP 131.693) e outros
Apelada: Maria de Fátima Marinho da Silva
Advogada: Márcia Aparecida de Mello Artuso (OAB/RO 3.987)
Relator: Juiz Convocado Rinaldo Forti Silva
Assunto: Ação declaratória de inexigibilidade de débito c/c
indenização por danos morais. Dívida quitada. Inscrição do nome
no cadastro restritivo de crédito.
Distribuído por sorteio em 15/4/2016
51. Apelação n. 0007837-54.2013.8.22.0005 (SDSG)
Origem: 0007837-54.2013.8.22.0005 – Ji-Paraná/ 1ª Vara Cível,
Reg. Púb. e Correg. dos Cart. Extra
Apelante: Orcozol Assessoria e Consultoria de Cobranças Ltda.
Advogados: Rosilene Alves dos Santos (OAB/RO 178.232), Rodrigo
Rodrigues (OAB/RO 2.902), Hugo Ferreira de Sales Lopes (OAB/
SP 335.073), Natali Gomes Barbosa da Silva (OAB/SP 336.343)
Apelado: Ederson Neves da Silva
Advogados: Valdir Heesch (OAB/RO 1.245), Eurípedes Vaz de
Almeida (OAB/RO 1.484) e Jéssica Corrêa de Souza (OAB/RO 5.124)
Relator: Juiz Convocado Rinaldo Forti Silva
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Assunto: Ação de desconstituição de débitos c/c indenização por
danos morais. Inscrição do nome no cadastro restritivo de crédito.
Cobrança indevida. Descumprimento judicial. Dívida já discutida
judicialmente.
Distribuído por sorteio em 22/3/2016
52. Apelação (Recurso Adesivo) n. 0011042-35.2015.8.22.0001 (SDSG)
Origem: 0011042-35.2015.8.22.0001 – Porto Velho/ 8ª Vara Cível
Apelante/Recorrido: Banco Itaucard S/A
Advogados: José Almir da Rocha Mendes Júnior (OAB/RN 392-A),
Sérgio Cardoso Gomes Ferreira Júnior (OAB/RO 4.407), José Antônio
Franzzola Júnior (OAB/SP 208.109), Patrícia Gurgel Portela Mendes
(OAB/RN 5.424), Aline Anhezini de Souza (OAB/SP 188.322) e outros
Apelado/Recorrente: Raimundo Cardoso Barros
Advogados: José Adilson Inácio Martins (OAB/RO 4.907), Igor dos
Santos Cavalcante (OAB/RO 3.025) e Dulce Cavalcante G. Santos
(OAB/RO 6.450)
Relator: Juiz Convocado Rinaldo Forti Silva
Assunto: Ação declaratória de inexistência de débito c/c reparação
por danos morais. Ausência de relação jurídica. Fraude praticada
por terceiros. Impossibilidade de efetuar a perícia. Inscrição do
nome no cadastro restritivo de crédito.
Distribuído por sorteio em 30/5/2016
53. Apelação n. 0005864-08.2015.8.22.0001 (SDSG)
Origem: 0005864-08.2015.8.22.0001 – Porto Velho/ 7ª Vara Cível
Apelante: Miquele Araújo de Souza
Advogados: Maria Nazarete Pereira da Silva (OAB/RO 1.073) e
Carlos Alberto Troncoso Justo (OAB/RO 535-A)
Apelado: Banco Itaucard S/A
Advogados: José Almir da Rocha Mendes Júnior (OAB/RN 392-A),
Sérgio Cardoso Gomes Ferreira Júnior (OAB/RO 4.407), José Antônio
Franzzola Júnior (OAB/SP 208.109), Patrícia Gurgel Portela Mendes
(OAB/RN 5.424), Aline Anhezini de Souza (OAB/SP 188.322) e outros
Relator: Juiz Convocado Rinaldo Forti Silva
Assunto: Ação declaratória de inexigibilidade de débito c/c reparação
por danos morais. Inscrição do nome no cadastro restritivo de crédito.
Distribuído por sorteio em 24/8/2016
54. Apelação n. 0010779-03.2015.8.22.0001 (SDSG)
Origem: 0010779-03.2015.8.22.0001 – Porto Velho/ 3ª Vara Cível
Apelante/Apelado: José Lima da Silva Filho
Advogados: Maria Nazarete Pereira da Silva (OAB/RO 1.073) e
Carlos Alberto Troncoso Justo (OAB/RO 535-A)
Apelado/Apelante: Banco Itaucard S/A
Advogados: José Almir da Rocha Mendes Júnior (OAB/RN 392-A),
Sérgio Cardoso Gomes Ferreira Júnior (OAB/RO 4.407), José Antônio
Franzzola Júnior (OAB/SP 208.109), Patrícia Gurgel Portela Mendes
(OAB/RN 5.424), Aline Anhezini de Souza (OAB/SP 188.322) e outros
Relator: Juiz Convocado Rinaldo Forti Silva
Assunto: Ação declaratória de inexigibilidade de débito e negativa
de dívida c/c reparação por danos morais. Inscrição do nome no
cadastro restritivo de crédito.
Distribuído por sorteio em 21/10/2016
55. Apelação (Recurso Adesivo) n. 0010344-97.2013.8.22.0001
(SDSG)
Origem: 0010344-97.2013.8.22.0001 – Porto Velho/ 4ª Vara Cível
Apelante/Recorrido: Banco Sofisa S/A
Advogados: Nei Calderon (OABSP 114.904), Luana da Silva Antônio
(OAB/RO 7.470), Daniel Penha de Oliveira (OAB/RO 3.434), Anna
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Cristina de Azevedo Trapp Venâncio (OAB/SP 122.937), Mônica
Juvina de Alcântara Santos (OAB/PE 32.457), Gabriela de Lima
Torres (OAB/RO 5.714) e outros
Apelado/Recorrente: Marcelo Souza Silva
Advogados: Maria Nazarete Pereira da Silva (OAB/RO 1.073) e
Carlos Alberto Troncoso Justo (OAB/RO 535-A)
Relator: Juiz Convocado Rinaldo Forti Silva
Assunto: Ação declaratória de inexistência de relação jurídica e
inexigibilidade de débito c/c reparação por danos morais. Inscrição
do nome no cadastro restritivo de crédito. Perícia. Fraude praticada
por terceiros.
Distribuído por sorteio em 3/10/2016
56. Apelação (Recurso Adesivo) n. 0006362-07.2015.8.22.0001
(SDSG)
Origem: 0006362-07.2015.8.22.0001 – Porto Velho/ 10ª Vara Cível
Apelante/Recorrido: Banco Cifra S/A
Advogados: Flávia Almeida Moura Di Latella (OAB/MG 109.730),
Marcelo Tostes de Castro Maia (OAB/MG 63.440), Jaime Pedrosa
dos Santos Neto (OAB/RO 4.315), Amaro Vinícius Bacinello
Ramalho (OAB/RO 3.212) e outros
Apelado/Recorrente: Douglas Rafael Lins de Souza
Advogados: Maria Nazarete Pereira da Silva (OAB/RO 1.073) e
Carlos Alberto Troncoso Justo (OAB/RO 535-A)
Relator: Juiz Convocado Rinaldo Forti Silva
Assunto: Ação declaratória de inexigibilidade de débito c/c
reparação por danos morais. Dívida paga. Inscrição do nome no
cadastro restritivo de crédito.
Distribuído por sorteio em 26/8/2016
57. Apelação n. 0003182-87.2014.8.22.0010 (SDSG)
Origem: 0003182-87.2014.8.22.0010 – Rolim de Moura/ 1ª Vara Cível
Apelante: Banco da Amazônia S/A
Advogados: Washington Ferreira Mendonça (OAB/RO 1.946),
Daniele Gurgel do Amaral (OAB/RO 1.221), Marçal Marcellino da
Silva Neto (OAB/PA 5.865), Gilberto Silva Bonfim (OAB/RO 1.727),
Lauro Lúcio Lacerda (OAB/RO 3.919) e outros
Apelado: Diego Pereira de Souza
Advogado: Eloir Candioto Rosa (OAB/RO 4.355)
Relator: Juiz Convocado Rinaldo Forti Silva
Assunto: Ação de inexigibilidade de dívida c/c indenização por
danos morais. Contrato bancário. Inadimplência. Inscrição do nome
no cadastro restritivo de crédito. Dívida prescrita.
Distribuído por sorteio em 8/3/2016
58. Apelação n. 0012868-84.2015.8.22.0005 (SDSG)
Origem: 0012868-84.2015.8.22.0005 – Ji-Paraná/ 3ª Vara Cível
Apelante/Apelado: Rosiane Pereira de Almeida
Advogado: Milton Fugiwara (OAB/RO 1.194)
Apelado/Apelante: Banco Bradesco Cartões S/A
Advogados: Nelson Wilians Fratoni Rodrigues (OAB/RO 4.875-A),
Lídia Francisca Paula Padilha Rossendy (OAB/RO 6.139), Sérgio
Rodrigo Russo Vieira (OAB/BA 24.143), Fábio da Costa Vilar (OAB/
SP 167.078), Karem Lúcia Corrêa da Silva Rattmann (OAB/AM A4704) e outros
Relator: Juiz Convocado Rinaldo Forti Silva
Assunto: Ação declaratória de inexistência de débito c/c
indenização por danos morais. Dívida oriunda de cartão de crédito.
Renegociação quitada. Inscrição do nome no cadastro restritivo de
crédito.
Distribuído por sorteio em 4/7/2016
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59. Apelação n. 0003018-95.2014.8.22.0019 (SDSG)
Origem: 0003018-95.2014.8.22.0019 – Machadinho do Oeste/ 1ª
Vara Cível
Apelante: Mirtes Maria de Oliveira
Advogado: Flávio Antônio Ramos (OAB/RO 4.564)
Apelado: Banco Bradescard S/A
Advogados: Sérgio Cardoso Gomes Ferreira Júnior (OAB/RO
4.407), José Almir da Rocha Mendes (OAB/RN 392-A), Patrícia
Gurgel Portela Mendes (OAB/RN 5.424), Ana Tereza Guimarães
Alves (OAB/RN 9.552), Girnaldo Leonidas Jorge de Sousa Filho
Neto (OAB/RN 9.744) e outros
Relator: Juiz Convocado Rinaldo Forti Silva
Assunto: Ação declaratória de inexistência de débito c/c
indenização por danos morais e obrigação de fazer. Ausência de
relação jurídica. Inscrição do nome no cadastro restritivo de crédito.
Redistribuído por sorteio em 9/12/2016
60. Apelação n. 0001440-60.2015.8.22.0020 (SDSG)
Origem: 0001440-60.2015.8.22.0020 – Nova Brasilândia do Oeste/
1ª Vara Cível
Apelante: Banco Santander Brasil S/A
Advogados: Carlos Maximiano Mafra de Laet (OAB/RJ 15.311),
Marco André Honda Flores (OAB/MS 6.171), Gabriel Elias Bichara
(OAB/RO 6.905), Roberto Jarbas Moura de Souza (OAB/RO
1.246), Rafaela Cristina Baldin (OAB/SP 250.879), David Antônio
Avanso (OAB/RO 1.656) e outros
Apelado: Claudemir Ribeiro da Silva
Advogado: Edson Vieira dos Santos (OAB/RO 4.373)
Relator: Juiz Convocado Rinaldo Forti Silva
Assunto: Ação de inexistência de débito c/c reparação por danos
morais. Ausência de relação jurídica. Inscrição do nome no cadastro
restritivo de crédito.
Distribuído por sorteio em 25/10/2016
61. Apelação (Recurso Adesivo) n. 0010778-06.2015.8.22.0005
(SDSG)
Origem: 0010778-06.2015.8.22.0005 – Ji-Paraná/ 4ª Vara Cível
Apelante/Recorrido: Banco Cruzeiro do Sul S/A – em Liquidação
Extrajudicial
Advogados: Nelson Wilians Fratoni Rodrigues (OAB/RO 4.875A), Rafael Sganzerla Durnd (OAB/SP 211.648), Thiago Mahfuz
Vezzi (OAB/RO 6.476), Carlos Eduardo Pereira Teixeira (OAB/
SP 327.026), Daniel Penha de Oliveira (OAB/RO 3.434), Carla da
Prato Campos (OAB/SP 156.844) e outros
Apelada/Recorrente: Luzia Bizerra Siqueira
Advogado: Milton Fugiwara (OAB/RO 1.194)
Relator: Juiz Convocado Rinaldo Forti Silva
Assunto: Ação declaratória de inexistência de débito c/c reparação
por danos morais. Ausência de relação jurídica. Inscrição do nome
no cadastro restritivo de crédito.
Distribuído por sorteio em 16/11/2016
62. Apelação n. 0009390-80.2015.8.22.0001 (SDSG)
Origem: 0009390-80.2015.8.22.0001 – Porto Velho/ 4ª Vara Cível
Apelante: Banco IBI S/ A Banco Múltiplo
Advogados: Mauro Paulo Galera Mari (OAB/RO 4.937), Anne
Botelho Cordeiro (OAB/RO 4.370), David Alexander Carvalho
Gomes (OAB/RO 6.011), Gerson da Silva Oliveira (OAB/MT 8.350),
Marco Antônio Mari (OAB/MT 15.803) e outros
Apelado: Geandesson de Castro Sousa
Advogado: Douglas Ricardo Aranha da Silva (OAB/RO 1.779)
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Relator: Juiz Convocado Rinaldo Forti Silva
Assunto: Ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização
por danos morais. Ausência de relação jurídica. Inscrição do nome
no cadastro restritivo de crédito.
Distribuído por sorteio em 28/9/2016
63. Apelação n. 0003412-98.2015.8.22.0009 (SDSG)
Origem: 0003412-98.2015.8.22.0009 – Pimenta Bueno/ 2ª Vara Cível
Apelante: Idiomar Gonçalves Pinheiro
Advogados: Éder Timótio Pereira Bastos (OAB/RO 2.930), Priscila
Moraes Borges (OAB/RO 6.263), Noel Nunes de Andrade (OAB/
RO 1.586), Jonatas da Silva Alves (OAB/RO 6.883) e Joelma
Antônia Ribeiro de Castro (OAB/RO 7.052)
Apelada: Luiza Cred S/A – Sociedade de Crédito, Financiamento
e Investimento
Advogados: Wilson Sales Bechior (OAB/RO 6.484), Débora Renata
Lins Cattoni (OAB/RN 5.169), Daniel Penha de Oliveira (OAB/RO
3.434), Anastácio Jorge Matos de Sousa Marinho (OAB/CE 8.502),
Gabriela de Lima Torres (OAB/RO 5.714), Luiz Alexandre Liporoni
Martins (OAB/SP 134.074) e outros
Relator: Juiz Convocado Rinaldo Forti Silva
Assunto: Ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização
por danos morais. Ausência de relação jurídica. Fraude praticada
por terceiros. Inscrição do nome no cadastro restritivo de crédito.
Distribuído por prevenção em 7/6/2016
64. Apelação (Recurso Adesivo) n. 0012204-65.2015.8.22.0001
(SDSG)
Origem: 0012204-65.2015.8.22.0001 – Porto Velho/ 2ª Vara Cível
Apelante/Recorrido: Reci Foto X Studio Fotográfico Ltda. – Me
Advogado: Alex Galanti Nilsen (OAB/SP 350.355)
Apelada/Recorrente: Raimunda Benedita Correia do Rosário
Advogados: Maria Nazarete Pereira da Silva (OAB/RO 1.073) e
Carlos Alberto Troncoso Justo (OAB/RO 535-A)
Relator: Juiz Convocado Rinaldo Forti Silva
Assunto: Ação declaratória de inexistência de relação jurídica e
de inexigibilidade de débito, negativa de dívida c/c reparação por
danos morais. Inscrição do nome no cadastro restritivo de crédito.
Distribuído por sorteio em 3/10/2016
65. Apelação n. 0008395-67.2015.8.22.0001 (SDSG)
Origem: 0008395-67.2015.8.22.0001 – Porto Velho/ 7ª Vara Cível
Apelante: Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia – CAERD
Advogados: Kharin de Camargo (OAB/RO 2.150), Márcio Nobre do
Nascimento (OAB/RO 2.852), Ingrid Rodrigues de Menezes Dorner
(OAB/RO 1.460), Patrícia Ferreira Rolim (OAB/RO 783), Maricélia
Santos Ferreira de Araújo (OAB/RO 324-B) e outros
Apelado: Gilberto Santos Henz
Advogados: Jéferson Nunes Arantes Fuhr (OAB/RO 5.249) e
Adriana Longuini Raquebaque Costa Fuhr (OAB/RO 5.952)
Relator: Juiz Convocado Rinaldo Forti Silva
Assunto: Ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização
por danos morais. Fornecimento de água. Inscrição do nome no
cadastro restritivo de crédito.
Redistribuído por sorteio em 1/9/2016
66. Apelação n. 0003150-72.2015.8.22.0002 (SDSG)
Origem: 0003150-72.2015.8.22.0002 – Ariquemes/ 4ª Vara Cível
Apelante: Henrique Barbi Marchi
Advogado: Belmiro Rogério Duarte Bermudes Neto (OAB/RO
5.890)
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Apelada: Gazin Indústria e Comércio de Móveis e Eletrodomésticos
Ltda.
Advogados: Celso Nobuyuki Yokota (OAB/PR 33.389), Viviane
Andressa Moreira (OAB/RO 5.525), Júlio César Tissiani Bonjorno
(OAB/PR 33.390) e Armando Silva Bretas (OAB/PR 31.997)
Apelada: Zurich Minas Brasil Seguros S/A
Advogados: Francisco de Assis Lelis de Moura Júnior (OAB/PE
23.289), Gislene Trevizan (OAB/RO 7.032), José Carlos Dias
Júnior (OAB/RO 7.361), Valéria Camacho Martins Schmitke (OAB/
SP 147.082), Márcia dos Santos Ferreira (OAB/SP 168.219) e
outros
Relator: Juiz Convocado Rinaldo Forti Silva
Assunto: Ação de indenização por danos materiais e morais
c/c declaratória de nulidade. Aquisição de produtos. Garantia
estendida. Cobrança de serviços não contratado.
Distribuído por sorteio em 11/1/2016
67. Apelação n. 0004451-33.2015.8.22.0009 (SDSG)
Origem: 0004451-33.2015.8.22.0009 – Pimenta Bueno/ 1ª Vara Cível
Apelante: Banco Volkswagen S/A
Advogados: Manoel Archanjo Dama Filho (OAB/RO 4.658), Marcelo
Brasil Saliba (OAB/RO 5.258), Gabriela de Lima Torres (OAB/RO
5.714), Daniel Penha de Oliveira (OAB/RO 3.434), Vagner Marques
de Oliveira (OAB/SP 159.335) e outros
Apelado: João Batista dos Santos
Relator: Juiz Convocado Rinaldo Forti Silva
Assunto: Ação de busca e apreensão. Contrato bancário com
alienação fiduciária. Extinto o feito sem resolução do mérito.
Abandono da causa.
Distribuído por sorteio em 18/11/2016
68. Apelação n. 0019079-90.2011.8.22.0001 (SDSG)
Origem: 0019079-90.2011.8.22.0001 – Porto Velho/ 4ª Vara Cível
Apelante: Banco Bradesco S/A
Advogados: Mauro Paulo Galera Mari (OAB/RO 4.937), Anne
Botelho Cordeiro (OAB/RO 4.370), Leonir Galera Mari (OAB/
MT 3.007-A), Luciana Xavier Gaspar de Souza (OAB/RO 4.903),
Lucyanne C. Brandt Hitzeschky (OAB/RO 4.659) e outros
Apelado: Estilo Construtora e Incorporação Ltda.
Apelado: Lincoln José Piccoli Duarte
Relator: Juiz Convocado Rinaldo Forti Silva
Assunto: Ação de execução por título executivo extrajudicial. Cédula
de crédito bancário. Capital de giro. Extinto o feito sem resolução
do mérito. Superveniência da perda do interesse processual.
Redistribuído por sorteio em 23/11/2016
69. Apelação n. 0005050-98.2012.8.22.0001 (SDSG)
Origem: 0005050-98.2012.8.22.0001 – Porto Velho/ 1ª Vara Cível
Apelante: Banco Bradesco S/A
Advogados: Mauro Paulo Galera Mari (OAB/RO 4.937), Anne
Botelho Cordeiro (OAB/RO 4.370), Saionara Mari (OAB/MT 5.225),
Lucyanne Carratte Brandt Hitzeschky (OAB/RO 4.659), Jocieli da
Silva Vargas (OAB/RO 5.180) e outros
Apelados: N. M. de Oliveira Comércio de Hortifrutigranjeiros ME e
Natália de Oliveira Muller
Curador (Defensores Públicos): Victor Hulgo de Souza Lima e
Rafael Miyajima
Relator: Juiz Convocado Rinaldo Forti Silva
Assunto: Ação de execução por título executivo extrajudicial.
Extinto o feito sem resolução do mérito. Abandono da causa.
Distribuído por sorteio em 22/11/2016
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70. Apelação n. 0011938-49.2013.8.22.0001 (SDSG)
Origem: 0011938-49.2013.8.22.0001 – Porto Velho/ 1ª Vara Cível
Apelante: HSBC Bank Brasil S/A – Banco Múltiplo
Advogados: Maurício Coimbra Guilherme Ferreira (OAB/BA
40.981), Karinny de Miranda Campos (OAB/RO 2.413), Leonardo
Coimbra Nunes (OAB/RJ 122.535), Adriany Alves de Freitas (OAB/
CE 21.147), Alexandre Arantes Ferreira (OAB/RjJ128.439) e outros
Apelada: Isabel Carla de Mello Moura Piacentini
Advogados: Édison Fernando Piacentini (OAB/RO 978), Masterson
Neri Castro Chaves (OAB/RO 5.346)
Relator: Juiz Convocado Rinaldo Forti Silva
Assunto: Ação monitória. Cheque. Embargos monitórios julgados
parcialmente procedentes.
Distribuído por sorteio em 16/9/2015
71. Embargos de Declaração em Agravo de Instrumento n.
0802245-69.2017.8.22.0000 (PJe)
Origem: 0018316-89.2011.8.22.0001 – Porto Velho/ 2ª Vara Cível
Embargante: Raimundo Nonato Ribeiro
Advogados: Francisco Ricardo Vieira Oliveira (OAB/RO 1.959),
João Bosco Vieira de Oliveira (OAB/RO 2.213), Risolene Eliane
Gomes da Silva Pereira (OAB/RO 3.963), Cornélio Luiz Recktenvald
(OAB/RO 2.497) e outros
Embargada: Cooperativa de Economia e Crédito Mútuo dos
Servidores do Poder Executivo Federal do Estado de Rondônia –
CREDIFORTE
Advogados: Rozinei Teixeira Lopes (OAB/RO 5.195) e Antônio da
Fonseca Barbosa Atipos (OAB/RO 3.267)
Relator: Desembargador Sansão Saldanha
Assunto: Prequestionamento. Decisão colegiada negou provimento
ao recurso. Ação de execução de título extrajudicial contra devedor
solvente. Penhora de salário. 20% dos rendimentos. Possibilidade.
Razoabilidade do limite. Satisfação executiva.
Opostos em 30/7/2018
72. Agravo de Instrumento n. 0801198-31.2015.8.22.0000 (PJe)
Origem: 0020602-52.2007.8.22.0010 – Rolim de Moura/1ª Vara
Cível
Agravante: Rondoniagora Comunicações Ltda. – ME
Advogado: Eliânio de Nazaré Nascimento (OAB/RO 3.626)
Agravados: Pedro José de Almeida, Loudis Rodrigues de Almeida
Souza e Luzia da Silva Almeida
Advogados: Maycon Douglas Machado (OAB/RO 2.509) e
Leonardo Zanelato Gonçalves (OAB/RO 3.941)
Relator: Desembargador Sansão Saldanha
Assunto: Cumprimento de sentença. Ação de indenização por
danos morais. Penhora de equipamentos jornalísticos.
Distribuído por sorteio em 14/9/2015
73. Agravo de Instrumento n. 0801867-50.2016.8.22.0000 (PJe)
Origem: 0220578-96.2009.8.22.0001 – Porto Velho/ 5ª Vara Cível
Agravante: Safra Leasing S/A Arrendamento Mercantil
Advogados: Celso Marcon (OAB/RO 3.700), Carla Passos Melhado
(OAB/SP 187.329), Carlos Felyppe Tavares Pereira (OAB/ES
9.512), Luciano Mello de Souza (OAB/RO 3.519), Gabriel da Costa
Alexandre (OAB/RO 4.986) e outros
Agravada: Magna Mavione Germano da Silva
Advogados: Francisco Ricardo Vieira Oliveira (OAB/RO 1.959),
João Bosco Vieira de Oliveira (OAB/RO 2.213), Risolene Eliane
Gomes da Silva Pereira (OAB/RO 3.963), Cornélio Luiz Recktenvald
(OAB/RO 2.497) e outros
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Relator: Desembargador Sansão Saldanha
Assunto: Cumprimento de sentença. Impugnação. Conversão de
bloqueio em penhora. Excesso de execução.
Redistribuído por prevenção em 21/7/2016
74. Agravo de Instrumento n. 0802715-03.2017.8.22.0000 (PJe)
Origem: 7000094-09.2016.8.22.0023 – São Miguel do Guaporé/
Vara Única
Agravantes: Amazon Florestal Indústria e Comércio Ltda. – EPP e
Enedino Borges Bijos
Advogado: Rafhan da Silva Pereira (OAB/RO 5.924)
Agravado: Antelmo Soares Penha
Advogados: Felipe Góes Gomes de Aguiar (OAB/RO 4.494) e
Teresa Cristina Aranha de Brito (OAB/RO 5.798)
Relator: Desembargador Sansão Saldanha
Assunto: Cumprimento de sentença. Impugnação de cálculos.
Ação declaratória de rescisão contratual c/c reintegração de posse/
execução de título extrajudicial.
Distribuído por sorteio em 5/10/2017
75. Apelação n. 0001623-61.2015.8.22.0010 (PJe)
Origem: 0001623-61.2015.8.22.0010 – Rolim de Moura/ 1ª Vara Cível
Apelante: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados
do Vale Juruena – SICREDI UNIVALES MT
Advogados: André de Assis Rosa (OAB/RO 7.318), Edilena Maria de
Castro Gomes (OAB/RO 1.967), Matheus Evaristo Sant’Ana (OAB/
RO 3.230), Vivian Gonçalves P. Miranda (OAB/MS 16.252), Anali
Neves Costa (OAB/MS 14.198) e outros
Apelante: Cooperativa de Crédito Rural de Alta Floresta D’Oeste Ltda.
Advogados: Alvaro Marcelo Bueno (OAB/RO 6.843) e Roberto
Araújo Júnior (OB/RJ 137.438
Apelado: Manoel Antônio Teixeira
Advogado: Ricardo Fachin Cavalli (OAB/RO 4.094)
Relator: Desembargador Sansão Saldanha
Assunto: Ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos
morais. Plano de saúde. Cancelamento. Ausência de notificação.
Dissolução/liquidação de cooperativa.
Distribuído por sorteio em 5/9/2017
76. Apelação n. 0000660-05.2014.8.22.0005 (PJe)
Origem: 0000660-05.2014.8.22.0005 – Ji-Paraná/ 1ª Vara Cível
Apelantes: Eliude Rosa de Andrade Santos, Isael Fonseca dos
Santos, I. F. dos Santos Restaurante – ME
Advogado: Jobecy Geraldo dos Santos (OAB/RO 541-A)
Apelada: Cooperativa de Crédito Rural e dos Empresários do
Centro do Estado de Rondônia
Advogados: Rodrigo Totino (OAB/RO 6.338), Renata Alice Pessoa
Ribeiro de Castro Stutz (OAB/RO 1.112), Murilo Ferreira de Oliveira
(OAB/SP 236.143), Edilson Stutz (OAB/RO 3.09b), Marco Antônio
de Oliveira Lopes (OAB/RO 1.706) e outros
Relator: Desembargador Sansão Saldanha
Assunto: Ação declaratória de nulidade de cláusula contratual.
Cédula de crédito bancário com alienação fiduciária. Capital de
giro. Expropriação de bem imóvel.
Distribuído por sorteio em 1/11/2017
77. Apelação n. 7003901-57.2017.8.22.0005 (PJe)
Origem: 7003901-57.2017.8.22.0005 – Ji-Paraná/ 3ª Vara Cível
Apelante: Maria dos Santos Gomes
Advogado: Gildo Leobino de Souza Júnior (OAB/RO 8.806)
Apelado: Banco do Estado do Rio Grande do Sul S/A
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Advogados: Nelson Wilians Fratoni Rodrigues (OAB/RO 4.875A), Rafael Sganzerla Durand (OAB/SP 211.648), Elisa Maria Loss
Medeiros (OAB/RS 19.646), Daniel Bernhard (OAB/RS 37.663),
Élbio Ache Machado (OAB/RS 26.991) e outros
Relator: Desembargador Sansão Saldanha
Assunto: Ação anulatória de relação de consumo c/c indenização por
danos materiais e morais. Contrato de empréstimo consignado. Extinto
o feito sem resolução do mérito. Indeferimento da petição inicial.
Distribuído por sorteio em 16/10/2017
78. Apelação n. 7004162-08.2016.8.22.0021 (PJe)
Origem: 7004162-08.2016.8.22.0021 – Buritis/ 1ª Vara
Apelante: Belcho Gomes dos Santos
Advogado: Gildo Leobino de Souza Júnior (OAB/RO 8.806)
Apelado: Banco Bradesco S/A
Advogados: Karina de Almeida Batistuci (OAB/RO 4.571), José
Edgard da Cunha Bueno Filho (OAB/RO 4.570), Reinaldo Luís
Tadeu Rondina Mandaliti (OAB/SP 257.220), Paulo Eduardo Prado
(OAB/SP 182.951), Vivian Cristina Garcia de Freitas (OAB/SP
280.391) e outros
Relator: Desembargador Sansão Saldanha
Assunto: Ação anulatória de relação de consumo c/c indenização por
danos materiais e morais. Contratos de empréstimos consignados.
Idoso. Apresentação do Custo Efetivo Total – CET.
Distribuído por sorteio em 18/10/2017
79. Apelação n. 7014291-35.2016.8.22.0001 (PJe)
Origem: 7014291-35.2016.8.22.0001 – Porto Velho/ 6ª Vara Cível,
Falências e Recuperações Judiciais
Apelante: Joanice Clarinda dos Santos Mc Donald Davy
Advogados: Mabiagina Mendes de Lima (OAB/RO 3.912) e Sílvia
Luísa Clarinda dos Santos Mc Donald Davy (OAB/RO 6.658)
Apelado: Banco BMG S/A
Advogados: Flávia Almeida Moura Di Latella (OAB/MG 109.730),
Marcelo Tostes de Castro Maia (OAB/MG 63.440), Ricardo
Andreassa (OAB/SP 195.865), Juliana Maria de Moraes Veloso
(OAB/SP 280.212), André Corsino dos Santos Júnior (OAB/SP
273.769) e outros
Relator: Desembargador Sansão Saldanha
Assunto: Ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização
por danos morais. Contrato de empréstimo consignado. Quitação.
Inscrição do nome no cadastro restritivo de crédito.
Distribuído por sorteio em 22/9/2017
80. Apelação n. 0005490-92.2015.8.22.0000 (SDSG)
Origem: 0004636-58.2012.8.22.0015 – Guajará-Mirim/ 1ª Vara Cível
Apelante: Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S/A
Advogados: Álvaro Luiz da Costa Fernandes (OAB/RO 5.369) e
Leonardo Costa (OAB/AC 3.584)
Apelado: Gilson Afonso de Oliveira
Advogado: Fábio Antônio Moreira (OAB/RO 1.553)
Relator: Desembargador Sansão Saldanha
Assunto: Ação de cobrança. Seguro obrigatório. DPVAT. Acidente
de trânsito. Saldo remanescente. Perícia.
Distribuído por prevenção em 22/6/2015
81. Apelação n. 0001432-35.2014.8.22.0015 (SDSG)
Origem: 0001432-35.2014.8.22.0015 – Guajará-Mirim/ 2ª Vara Cível
Apelante: Plinio de Borba Martins Júnior
Advogado: Fábio Antônio Moreira (OAB/RO 1.553)
Apelada: Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S/A
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Advogados: Álvaro Luiz da Costa Fernandes (OAB/RO 5.369) e
Leonardo Costa (OAB/AC 3.584)
Relator: Desembargador Sansão Saldanha
Assunto: Ação de cobrança. Seguro obrigatório. DPVAT. Acidente
de trânsito. Extinto o feito sem resolução do mérito. Ausência de
constituição de desenvolvimento válido e regular do processo.
Distribuído por sorteio em 26/5/2015
82. Apelação n. 0000648-37.2014.8.22.0022 (SDSG)
Origem: 0000648-37.2014.8.22.0022 – São Miguel do Guaporé/ 1ª
Vara Cível
Apelante: Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S/A
Advogados: Álvaro Luiz da Costa Fernandes (OAB/RO 5369) e
Leonardo Costa (OAB/AC 3.584)
Apelado: Aleidiane Floripes Pedra Pereira
Advogado: Emerson Baggio (OAB/RO 4.272)
Relator: Desembargador Sansão Saldanha
Assunto: Ação de cobrança. Seguro obrigatório. DPVAT. Acidente
de trânsito. Saldo remanescente. Não realização de perícia.
Ausência de pagamento dos honorários periciais.
Distribuído por sorteio em 27/5/2015
83. Apelação n. 0004426-72.2014.8.22.0003 (SDSG)
Origem: 0004426-72.2014.8.22.0003 – Jaru/ 1ª Vara Cível
Apelante: José Oliveira Mendonça
Advogados: Eunice Braga Leme (OAB/RO 1.172) e Alexandre
Moraes dos Santos (OAB/RO 3.044)
Apelada: Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S/A
Advogado: Álvaro Luiz da Costa Fernandes (OAB/RO 5.369) e
Leonardo Costa (OAB/AC 3.584)
Relator: Desembargador Sansão Saldanha
Assunto: Ação de cobrança. Seguro obrigatório. DPVAT. Acidente
envolvendo trator. Pedido administrativo indeferido.
Distribuído por sorteio em 18/5/2015
84. Apelação n. 0001465-82.2015.8.22.0017 (SDSG)
Origem: 0001465-82.2015.8.22.0017 – Alta Floresta do Oeste/ 1ª
Vara Cível
Apelante: Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S/A
Advogados: Alexandre Paiva Calil (OAB/RO 2.894), Michele Luana
Sanches (OAB/RO 2.910), Edyen Valente Calepis (OAB/MS 8.767),
Ernesto Borges Filho (OAB/MS 379), Renato Chagas Corrêa da
Silva (OAB/MS 5.871) e outros
Apelada: G. C. A. de L. assistida por seu pai M. A. de L.
Advogado: Marcelo Penteado Rodrigues (OAB/RO 3.083)
Relator: Desembargador Sansão Saldanha
Assunto: Ação de cobrança de diferença de indenização do seguro
obrigatório – DPVAT. Acidente de trânsito.
Distribuído por sorteio em 28/10/2015
85. Apelação n. 0002377-93.2012.8.22.0014 (SDSG)
Origem: 0002377-93.2012.8.22.0014 – Vilhena/ 3ª Vara Cível
Apelante/Apelado: Antônio Carlos Rocha
Advogados: Andréa Melo Romão Comim (OAB/RO 3.960), Valdete
Tabalipa (OAB/RO 2.140) e Sérgio Abrahão Elias (OAB/RO 1.223)
Apelada/Apelante: Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT
Advogados: Álvaro Luís Fernandes (OAB/RO 5.369) e Leonardo
Costa (OAB/AC 3.584)
Relator: Desembargador Sansão Saldanha
Assunto: Ação de cobrança de seguro DPVAT. Seguro obrigatório.
Acidente de trânsito. Saldo remanescente.
Distribuído por prevenção em 10/6/2015
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86. Apelação (Agravo Retido) n. 0003366-46.2014.8.22.0009 (SDSG)
Origem: 0003366-46.2014.8.22.0009 – Pimenta Bueno/ 1ª Vara Cível
Apelante/Agravante: Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro
DPVAT S/A
Advogados: Álvaro Luiz da Costa Fernandes (OAB/RO 5.369) e
Leonardo Costa (OAB/AC 3.584)
Apelada/Agravada: Alessandra Alves Aguileira
Advogada: Flávia Aparecida Flores (OAB/RO 3.111)
Relator: Desembargador Sansão Saldanha
Assunto: Ação de cobrança de diferença do Seguro Obrigatório –
DPVAT. Acidente de trânsito. Saldo remanescente.
Distribuído por prevenção em 19/10/2015
87. Apelação n. 0005282-35.2011.8.22.0005 (SDSG)
Origem: 0005282-35.2011.8.22.0005 – Ji-Paraná/ 1ª Vara Cível,
Reg. Púb. e Correg. dos Cart. Extra
Apelante/Apelada: Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro
DPVAT S/A
Advogados: Álvaro Luiz da Costa Fernandes (OAB/RO 5.369) e
Leonardo Costa (OAB/AC 3.584)
Apelado/Apelante: Aldair Luís Voss
Advogados: Juliano Pinto Ribeiro (OAB/RO 3.940) e Dheime Matos
(OAB/RO 3.658
Relator: Desembargador Sansão Saldanha
Assunto: Ação de cobrança. Seguro obrigatório. DPVAT. Acidente
de trânsito. Saldo remanescente.
Distribuído por sorteio em 29/5/2015
88. Apelação (Agravo Retido) n. 0000134-72.2013.8.22.0005 (SDSG)
Origem: 0000134-72.2013.8.22.0005 – Ji-Paraná/ 1ª Vara Cível,
Reg. Púb. e Correg. dos Cart. Extra
Apelante/Agravante: Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro
DPVAT S/A
Advogados: Álvaro Luiz da Costa Fernandes (OAB/RO 5.369) e
Leonardo Costa (OAB/AC 3.584)
Apelado/Agravado: Genico Roberto de Moraes
Advogada: Vanessa Saldanha Vieira (OAB/RO 3587)
Relator: Desembargador Sansão Saldanha
Assunto: Ação de cobrança de seguro obrigatório – DPVAT.
Acidente de trânsito. Perícia.
Distribuído por sorteio em 26/5/2015
89. Apelação n. 0015235-18.2014.8.22.0005 (SDSG)
Origem: 0015235-18.2014.8.22.0005 – Ji-Paraná/ 5ª Vara Cível
Apelante: Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S/A
Advogados: Álvaro Luiz da Costa Fernandes (OAB/RO 5.369) e
Leonardo Costa (OAB/AC 3.584)
Apelado: Geraldo Gonçalves Maia
Advogada: Karina Jiosane Goreti Theis (OAB/RO 6.045)
Relator: Desembargador Sansão Saldanha
Assunto: Ação de cobrança de diferença do Seguro Obrigatório –
DPVAT. Acidente de trânsito.
Distribuído por sorteio em 27/5/2015
90. Apelação n. 0013993-24.2014.8.22.0005 (SDSG)
Origem: 0013993-24.2014.8.22.0005 – Ji-Paraná/ 5ª Vara Cível
Apelante: Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S/A
Advogados: Álvaro Luiz da Costa Fernandes (OAB/RO 5.369) e
Leonardo Costa (OAB/AC 3.584)
Apelado: Marcos Antônio da Silva
Advogado: Juliano Pinto Ribeiro (OAB/RO 3.940)
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Relator: Desembargador Sansão Saldanha
Assunto: Ação de cobrança. Seguro obrigatório. DPVAT. Acidente
de trânsito. Saldo remanescente. Perícia.
Distribuído por sorteio em 7/12/2015
91. Apelação n. 0003389-77.2014.8.22.0013 (SDSG)
Origem: 0003389-77.2014.8.22.0013 – Cerejeiras/ 2ª Vara Cível
Apelante: Miriam Pereira Tibúrcio
Advogadas: Shara Eugênio de Souza Silva (OAB/RO 3.754) e
Rafaela Geiciani Messias (OAB/RO 4.656)
Apelada: Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S/A
Advogado: Álvaro Luiz da Costa Fernandes (OAB/RO 5.369) e
Leonardo Costa (OAB/AC 3.584)
Relator: Desembargador Sansão Saldanha
Assunto: Ação de cobrança de seguro obrigatório. DPVAT. Acidente
de trânsito.
Distribuído por sorteio em 11/1/2016
92. Apelação n. 0000847-62.2014.8.22.0021 (SDSG)
Origem: 0000847-62.2014.8.22.0021 – Buritis/ 2ª Vara Cível
Apelante: Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S/A
Advogados: Alexandre Paiva Calil (OAB/RO 2.894), Luana Gorayeb
Guimarães (OAB/RO 5.094), Edyen Valente Calepis (OAB/MS
8.767), Ernesto Borges Filho (OB/MS 379), Renato Chagas Corrêa
da Silva (OAB/MS 5.871) e outros
Apelada: Patricia Holander de Paula
Advogado: Alberto Biaggi Netto (OAB/RO 2.740)
Relator: Desembargador Sansão Saldanha
Assunto: Ação de cobrança. Seguro obrigatório. DPVAT. Acidente
de trânsito. Saldo remanescente.
Distribuído por sorteio em 18/12/2015
93. Apelação n. 0002809-20.2013.8.22.0001 (SDSG)
Origem: 0002809-20.2013.8.22.0001 – Porto Velho/ 5ª Vara Cível
Apelante: Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S/A
Advogados: Álvaro Luiz da Costa Fernandes (OAB/RO 5369) e
Leonardo Costa (OAB/AC 3.584)
Apelado: Rafael Neves Souza Nunes
Advogadas: Ana Lídia da Silva (OAB/RO 4.153), Daniella Tomaz
Sidrim (OAB/RO 4.417)
Relator: Desembargador Sansão Saldanha
Assunto: Ação de cobrança de seguro DPVAT. Acidente de trânsito.
Vítima fatal.
Distribuído por prevenção em 19/5/2015
94. Apelação n. 0002636-25.2015.8.22.0001 (SDSG)
Origem: 0002636-25.2015.8.22.0001 – Porto Velho/ 3ª Vara Cível
Apelante: Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S/A
Advogados: Álvaro Luiz da Costa Fernandes (OAB/RO 5.369) e
Leonardo Costa (OAB/AC 3.584)
Apelado: José Tito Duarte Pereira
Advogada: Roselaine Ribeiro Vargas da Costa (OAB/RO 4.414)
Relator: Desembargador Sansão Saldanha
Assunto: Ação de cobrança de seguro DPVAT. Acidente de trânsito.
Distribuído por sorteio em 10/12/2015
95. Embargos de Declaração em Apelação n. 001594552.2011.8.22.0002 (SDSG)
Origem: 0015945-52.2011.8.22.0002 – Ariquemes/ 1ª Vara Cível
Embargante: Centrais Elétricas do Norte do Brasil S/A –
ELETRONORTE
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Advogados: Guilherme Vilela de Paula (OAB/RO 4.715), Roberto
Venesia (OAB/RO 4.716), Otávio Vieira Tostes (OAB/RO 6.253),
Fernando Aparecido Soltovski (OAB/RO 3.478) e Lígia de Souza
Frias (OAB/MG 84.507)
Embargados: Ângelo Gimenez e Zuleika Alves de Lima Gimenez
Advogada: Lauana de Lima Bezerra (OAB/RO 5.121)
Apelante: Linha Verde Transmissora de Energia S/A
Advogados: Nilmara Gimenes Navarro (OAB/RO 2.288), Diego
Herrera Alves de Moraes (OAB/DF 22.002), Marco Vanin Gasparetti
(OAB/SP 207.221), Bernardo Rosário Fusco Pessoa de Oliveira (OAB/
DF 7.669) e José Manoel de Arruda Alvim Netto (OAB/SP 12.363)
Relator: Desembargador Sansão Saldanha
Assunto: Omissão. Decisão colegiada negou provimento ao recurso. Ação
de constituição de servidão administrativa. Construção de subestação de
energia elétrica. Rede de eletrificação rural. Custeio da obra.
Opostos em 2/3/2018
96. Embargos de Declaração em Apelação n. 000077067.2015.8.22.0005 (SDSG)
Origem: 0000770-67.2015.8.22.0005 – Ji-Paraná/ 5ª Vara Cível
Embargante: Paulo Roberto Garcia Maioli
Advogado: José Alberto Borges (OAB/RO 4.607)
Embargada: Centrais Elétricas de Rondônia S/A – CERON
Advogados: Gabriela de Lima Torres (OAB/RO 5.714), Alex
Cavalcante de Souza (OAB/RO 1.818), Paulo Rogério Barbosa
Aguiar (OAB/RO 1.723), Sílvia de Oliveira (OAB/RO 1.285),
Francianny Aires da Silva Ozias (OAB/RO 1.190) e outros
Relator: Desembargador Sansão Saldanha
Assunto: Omissão. Decisão colegiada deu parcial provimento
ao recurso. Ação declaratória de inexigibilidade de débito c/c
indenização por danos morais. Energia elétrica. Cobrança.
Consumo não faturado. Irregularidade no medidor. Perícia
unilateral. Inexigibilidade do débito.
Opostos em 8/6/2018
97. Embargos de Declaração em Apelação n. 002287203.2012.8.22.0001 (SDSG)
Origem: 0022872-03.2012.8.22.0001 – Porto Velho/ 10ª Vara Cível
Embargante: Gafisa SPE 85 Empreendimentos Imobiliários Ltda.
Advogados: Rodrigo Borges Soares (OAB/RO 4.712), Lanessa
Back Thomé
(OAB/RO 6.360), Marta Turola de Araujo Penna (OAB/SP 300.884),
Carl Teske Júnior (OAB/RO 3.297), Fernanda Maia Marques (OAB/
RO 3.034) e outros
Embargados: Francisco de Paula Gonçalves Pinheiro Melgarejo e
Jaqueline Ferreira Barbosa Melgarejo
Advogado: Pedro Alexandre Assis Moreira (OAB/RO 3.675)
Relator: Desembargador Sansão Saldanha
Assunto: Prequestionamento. Decisão colegiada negou provimento
ao recurso. Ação ordinária de reparação de danos materiais e
morais por descumprimento de contrato. Compra e venda de
imóvel. Cláusula abusiva. Lucros cessantes. Atraso na entrega de
imóvel. Aquisição na planta.
Opostos em 9/3/2018
98. Embargos de Declaração em Apelação n. 000826344.2014.8.22.0001 (SDSG)
Origem: 0008263-44.2014.8.22.0001 – Porto Velho/ 3ª Vara Cível
Embargante: Bairro Novo Porto Velho Empreendimento Imobiliário S/A
Advogados: Paulo Barroso Serpa (OAB/RO 4.923), Andrey
Cavalcante de Carvalho (OAB/RO 303-B), Gustavo Clemente
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Vilela (OAB/SP 220.907), Alexandre Batista Fregonesi (OAB/SP
172.276), Felipe Augusto Ribeiro Mateus (OAB/RO 1.641) e outros
Embargado: Elizeu Ferreira dos Santos
Advogado: Elias Donadon Batista (OAB/RO 4.334)
Relator: Desembargador Sansão Saldanha
Assunto: Omissão. Contradição. Prequestionamento. Decisão
colegiada afastou a preliminar suscitada e, no mérito, negou provimento
ao recurso. Ação de rescisão contratual c/c repetição dos valores pagos
e danos materiais e morais. Atraso imotivado na entrega de imóvel.
Aquisição na planta. Indenização. Danos materiais. Lucros cessantes.
Opostos em 7/6/2018
99. Embargos de Declaração em Apelação n. 000051280.2013.8.22.0020 (SDSG)
Origem: 0000512-80.2013.8.22.0020 – Nova Brasilândia do Oeste/
1ª Vara Cível
Embargante: Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S/A
Advogados: Álvaro Luiz da Costa Fernandes (OAB/RO 5.369),
Leonardo Costa (OAB/AC 3.584), Edson Vieira dos Santos (OAB/
RO 4.373), Ana Gabriela Rover (OAB/RO 5.210) e outros
Embargado: Pedro Domingos de Jesus
Advogada: Lígia Veronica Marmitt Guedes (OAB/RO 4.195)
Relator: Desembargador Sansão Saldanha
Assunto: Contradição. Decisão colegiada negou provimento ao
recurso. Ação de cobrança de indenização securitária. Acidente de
trânsito. Seguro obrigatório. DPVAT. Laudo do IML. Perícia judicial.
Desnecessidade.
Opostos em 19/3/2018
100. Embargos de Declaração em Embargos de Declaração em
Apelação n. 0001776-97.2011.8.22.0022 (SDSG)
Origem: 0001776-97.2011.8.22.0022 – São Miguel do Guaporé/ 1ª
Vara Cível
Embargante: Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S/A
Advogados: Álvaro Luiz da Costa Fernandes (OAB/RO 5.369) e
Leonardo Costa (OAB/AC 3.584)
Embargado: Fernandes Bezerra do Nascimento
Advogado: José Luís Torelli Gabaldi (OAB/RO 2543)
Relator: Desembargador Sansão Saldanha
Assunto: Omissão. Contradição. Decisão monocrática rejeitou os
Embargos de Declaração opostos. Monocraticamente negou-se
seguimento à apelação. Ação de cobrança. Seguro Obrigatório.
DPVAT. Acidente de trânsito.
Opostos em 10/5/2018
101. Embargos de Declaração em Apelação n. 000139179.2015.8.22.0000 (SDSG)
Origem: 0185940-71.2008.8.22.0001 – Porto Velho/ 2ª Vara Cível
Embargante: Raimunda Marculino Medeiros
Advogados: Carlos Alberto Troncoso Justo (OAB/RO 535-A) e
Maria Nazarete Pereira da Silva (OAB/RO 1.073)
Embargado: Banco BMG S/A
Advogados: Felipe Gazola Vieira Marques (OAB/MG 76.696),
Amanda Alvarenga Campos (OAB/MG 99.054) e Israel Augusto
Alves Freitas da Cunha (OAB/RO 2.913)
Relator: Desembargador Sansão Saldanha
Assunto: Contradição. Prequestionamento. Decisão colegiada
negou provimento ao recurso. Ação revisional de contrato c/c
reparação por danos morais. Contrato de empréstimo. Multa diária.
Obrigação de pagar. Não cabimento.
Opostos em 20/3/2018
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102. Embargos de Declaração em Apelação n. 001771515.2013.8.22.0001 (SDSG)
Origem: 0017715-15.2013.8.22.0001 – Porto Velho/ 7ª Vara Cível
Embargante/Embargado: Banco do Brasil S/A
Advogados: Rafael Sganzerla Durand (OAB/RO 4.872-A), Louise
Rainer Pereira Gionédis (OAB/PR 8.123), Nelson Wilians Fratoni
Rodrigues (OAB/RO 4.875-A), Rômulo Romano Salles (OAB/RO
6.094) e Maria Heloísa Bisca Bernardi (OAB/RO 5.758)
Embargado/Embargante: Carlos Mateus Chaves de Souza
Advogados: Maria Nazarete Pereira da Silva (OAB/RO 1.073) e
Carlos Alberto
Troncoso Justo (OAB/RO 535-A)
Relator: Desembargador Sansão Saldanha
Assunto: Contradição. Prequestionamento. Decisão colegiada
negou provimento ao recurso. Ação declaratória de inexigibilidade
de débito c/c reparação por danos morais. Cerceamento de defesa.
Julgamento antecipado. Possibilidade. Instituição financeira.
Responsabilidade civil. Não constatação.
Opostos em 19/3/2018 e 20/3/2018
103. Embargos de Declaração em Apelação n. 000020136.2015.8.22.0015 (SDSG)
Origem: 0000201-36.2015.8.22.0015 – Guajará-Mirim/ 2ª Vara Cível
Embargante: Banco Panamericano S/A
Advogados: Antônio de Moraes Dourado Neto (OAB/PE 23.255),
Diogo Morais da Silva (OAB/RO 3.830) e Renan Thiago Pasqualotto
Silva (OAB/RO 6.017)
Embargado: Cleto Alves Gondim
Advogado: Nivaldo Ribera de Oliveira (OAB/RO 3.527)
Relator: Desembargador Sansão Saldanha
Assunto: Omissão. Prequestionamento. Decisão colegiada deu
provimento ao recurso do Banco Panamericano S/A e negou
provimento ao recurso de Cleto Alves Gondim. Ação declaratória
de inexistência de débito e contrato c/c indenização por danos
morais. Empréstimo consignado. Redução da margem. Parcelas
quitadas parcialmente. Negativação devida.
Opostos em 26/3/2018
104. Embargos de Declaração Agravo de Instrumento n. 080261803.2017.8.22.0000 (PJe)
Origem: 0024973-91.2000.8.22.0014 – Vilhena/ 3ª Vara Cível
Embargante: Nauro Soares de Lima
Advogados: Rodrigo Tosta Giroldo (OAB/RO 4.503) e Marcos
Rogério Schmidt (OAB/RO 4.032)
Embargados: HB Participações Ltda. e Otávio Scalcon
Advogados: Estevan Soletti (OAB/RO 3.702) e Gilson Ely Chaves
de Matos (OAB/RO 1.733)
Embargado: Cooperativa dos Produtos de Hortifrutigranjeiros Brasil
Norte Ltda. – COOPERNORTE
Advogado: Fábio Leandro Aquino Maia (OAB/RO 1.878)
Embargado: Banco da Amazônia S/A
Advogados: Gilberto Silva Bomfim (OAB/RO 1.727), Daniele Gurgel
do Amaral (OAB/RO 1.221), Marcelo Longo de Oliveira (OAB/RO
1.096), Monamares Gomes Grossi (OAB/RO 903), Paulo Eduardo
da Silva Nascimento (OAB/RO 2.537) e outros
Relator: Desembargador Raduan Miguel Filho
Assunto: Omissão. Decisão colegiada afastou a preliminar
suscitada e, no mérito, negou provimento ao recurso. Ação de
execução de título extrajudicial. Subrrogação do crédito. Remissão
de dívida antes da adjudicação.
Opostos em 25/6/2018
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105. Embargos de Declaração em Apelação (Recurso Adesivo) n.
7013900-17.2015.8.22.0001 (PJe)
Origem: 7013900-17.2015.8.22.0001 – Porto Velho/ 4ª Vara Cível
Embargante: Telefônica Brasil S/A
Advogados: Wilker Bauher Vieira Lopes (OAB/GO 29.320), Carlos
Cantanhede Junior (OAB/RO 8100), Eduardo Abílio Kerber Diniz
(OAB/RO 4.389), Daniel França Silva (OAB/DF 24.214), Leonardo
Guimarães Bressan Silva (OAB/RO 1.583) e outros
Embargada: Jane Vieira
Advogados: Maria Nazarete Pereira da Silva (OAB/RO 1.073) e
Carlos Alberto Troncoso Justo (OAB/RO 535-A)
Relator: Desembargador Raduan Miguel Filho
Assunto: Omissão. Decisão colegiada rejeitou a preliminar suscitada
e, no mérito, deu-se parcial provimento ao recurso de Jane Vieira
e negou-se provimento ao recurso da Telefônica Brasil S/A. Ação
declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos
morais. Negativa de prestação jurisdicional. Inocorrência.
Opostos em 8/5/2017
106. Agravo de Instrumento n. 0801619-16.2018.8.22.0000 (PJe)
Origem: 7013225-49.2018.8.22.0001 – Porto Velho/ 1ª Vara de
Família
Agravante: F. M. C.
Advogada: Elda Luciana Oliveira Melo (OAB/RO 3.924)
Agravada: L. G. C. representada por sua genitora C. G. S.
Advogados: Fabrício Matos da Costa (OAB/RO 3.270) e José
Valter Nunes Júnior (OAB/RO 5.653)
Relator: Desembargador Raduan Miguel Filho
Assunto: Ação de alimentos. Arbitramento de alimentos provisórios
pelo juízo de origem.
Distribuído por sorteio em 8/6/2018
107. Agravo de Instrumento n. 0801728-30.2018.8.22.0000 (PJe)
Origem: 7013124-12.2018.8.22.0001 – Porto Velho/ 1ª Vara de
Família
Agravante: C. R. F.
Advogados: Márcio Silva dos Santos (OAB/RO 838) e Vanessa
Rodrigues Alves Moita (OAB/RO 5.120)
Agravada: V. C. de O.
Advogada: Patricia Oliveira de Holanda Rocha (OAB/RO 3.582)
Relator: Desembargador Raduan Miguel Filho
Assunto: Cumprimento de sentença. Divórcio. Acordo judicial.
Entrega de imóvel. Multa diária.
Distribuído por sorteio em 21/6/2018
108. Agravo de Instrumento n. 0801355-96.2018.8.22.0000 (PJe)
Origem: 7010955-74.2017.8.22.0005 – Ji-Paraná/ 3ª Vara Cível
Agravante: Larissa Souza dos Santos – ME
Advogados: Marcelo Poli (OAB/SP 202.846), Edvaldo Antônio
Rezende (OAB/SP 56.266), Gélia Camargo Martins Carvalho
(OAB/SP 301.632), Olívia Carolina de Oliveira (OAB/SP 301.891),
Lucas David Lara Carrera (OAB/SP 339.718) e outros
Agravados: Bruna Reginatto Carvalho, Luís César Giansante
Tonello e Nattus Alimentação Saudável
Advogados: Marcos Alcará (OAB/MS 9.113) e Jucilene Rodrigues
de Lima (OAB/MS 15.065)
Relator: Desembargador Raduan Miguel Filho
Assunto: Ação de rescisão contratual c/c cobrança c/c obrigação de
fazer e não fazer. Contratação de franquia de produtos alimentares.
Descumprimento contratual.
Distribuído por sorteio em 15/5/2018
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109. Agravo de Instrumento n. 0801445-07.2018.8.22.0000 (PJe)
Origem: 7030681-46.2017.8.22.0001 – Porto Velho/ 5ª Vara Cível
Agravante: Gafisa Spe-85 Empreendimentos Imobiliários Ltda.
Advogados: Rodrigo Borges Soares (OAB/RO 4.712) e Harlei
Jardel (OAB/RO 9.003)
Agravada: Darcia Francisca da Costa Marinho
Advogado: Matheus Evaristo Santana (OAB/RO 3.230)
Relator: Desembargador Raduan Miguel Filho
Assunto: Cumprimento de sentença. Impugnação. Indeferimento da inicial.
Redistribuído por prevenção em 23/05/2018
110. Agravo de Instrumento n. 0801613-09.2018.8.22.0000 (PJe)
Origem: 7003506-31.2018.8.22.0005 – Ji-Paraná/ 1ª Vara Cível
Agravante: Itau Unibanco S/A
Advogados: Felipe Andres Acevedo Ibanez (OAB/MT 22.131),
Daniela Veltri (OAB/SP 169.011), Camila Garcia (OAB/SP 250.371),
Ana Carolina Vivanco (OAB/SP 256.806), Acácio Chezorim (OAB/
SP 243.368) e outros
Agravado: Guilherme Alves Amorim
Advogados: Ivan Francisco Machiavelli (OAB/RO 307), Rodrigo
Totino (OAB/RO 6.338), Deolamara Lucindo Bonfa (OAB/
RO 1.561), Murilo Ferreira de Oliveira (OAB/RO 9.237), Thaís
Rodrigues de Oliveira (OAB/RO 8.965) e outros
Relator: Desembargador Raduan Miguel Filho
Assunto: Ação de busca e apreensão. Contrato de financiamento
com alienação fiduciária. Restituição do veículo.
Distribuído por sorteio em 8/6/2018
111. Agravo de Instrumento n. 0801463-28.2018.8.22.0000 (PJe)
Origem: 7001525-17.2016.8.22.0011 – Alvorada do Oeste/ Vara Única
Agravante: Odila Sene Guandalini
Advogado: Marcus Vinícius de Abreu Sampaio (OAB/SP 78.364)
Agravados: Clébson de Araújo Nascimento, Cleyton de Araújo
Nascimento e Cleoni de Araújo Nascimento
Advogado: Justino Araújo (OAB/RO 1.038)
Relator: Desembargador Raduan Miguel Filho
Assunto: Cumprimento de sentença provisório. Idosa. Condenação
em litigância de má-fé em fase de Embargos de Declaração.
Redistribuído por prevenção em 11/06/2018
112. Agravo de Instrumento n. 0801707-54.2018.8.22.0000 (PJe)
Origem: 7018206-29.2015.8.22.0001 – Porto Velho/ 7ª Vara Cível
Agravante: Santo Antônio Energia S/A
Advogados: Rafaela Pithon Ribeiro (OAB/BA 21.026), Clayton
Conrat Kussler (OAB/RO 3.861), Luciana Sales Nascimento
(OAB/RO 5.082), Everson Aparecido Barbosa (OAB/RO 2.803),
Alexandre Aguiar de Brito (OAB/BA 15.983) e outros
Agravados: Maria Virlene Viana Veiga, Pedro Oliveira dos Santos,
Pedro Afonso Viana Veiga e outros
Advogados: Jeanne Leite Oliveira (OAB/RO 1.068) e Antônio de
Castro Alves Júnior (OAB/RO 2.811)
Relator: Desembargador Raduan Miguel Filho
Assunto: Ação de indenização por danos materiais, perdas e danos
materiais e morais. Construção de Usina Hidrelétrica. Inversão do
ônus da prova. Produção de prova pericial.
Distribuído por sorteio em 19/6/2018
113. Agravo de Instrumento n. 0802094-69.2018.8.22.0000 (PJe)
Origem: 0103636-10.2007.8.22.0014 – Vilhena/ 3ª Vara Cível
Agravante: Auto Posto Planalto Ltda.
Advogados: Gilson Ely Chaves de Matos (OAB/RO 1.733) e
Estevan Soletti (OAB/RO 3.702)
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Agravados: Cristalpuro Distribuidora de Alimentos Ltda., Fernando
Luís Danzmann e Lilia Perez Soares
Curadores Especiais (Defensores Públicos): Eunice Jakymiu e
José Francisco Cândido
Relator: Desembargador Raduan Miguel Filho
Assunto: Cumprimento de sentença. Ação de cobrança.
Indeferimento dos Embargos de Declaração pelo juízo de origem.
Distribuído por sorteio em 31/7/2018
114. Apelação n. 7004515-05.2016.8.22.0003 (PJe)
Origem: 7004515-05.2016.8.22.0003 – Jaru/2ª Vara Cível
Apelante: Zurich Minas Brasil Seguros S/A
Advogados: Francisco de Assis Lelis de Moura Júnior (OAB/PE
23.289), Paulo José Henrique de Alcântara (OAB/PE 29.580),
Tatiana Simões Rabello (OAB/SP 266.649), Sérgio Murilo Leite
Galindo Júnior (OAB/PE 34.218), Manuela Motta Moura da Fonte
(OAB/PE 20.397) e outra
Apelados: Lair Alves Oliveira, Maria Alves Faino, Sinezio Alves
Vieira e outro
Advogado: Wudson Siqueira De Andrade (OAB/RO 1.658)
Relator: Desembargador Raduan Miguel Filho
Assunto: Ação de cobrança. Contrato de seguro de vida.
Beneficiários. Pedido administrativo não atendido.
Distribuído por sorteio em 30/7/2017
115. Apelação n. 0007134-72.2012.8.22.0001 (PJe)
Origem: 0007134-72.2012.8.22.0001 – Porto Velho/ 1ª Vara Cível
Apelantes: Telma Queiroz Coutinho e Espólio de José Bernardo
Coutinho, representados por Wanderley Queiroz Coutinho,
Telmário Queiroz Coutinho e Keneddy Queiroz Coutinho)
Advogados: Thiago de Oliveira Sá (OAB/RO 3.889), Antônio
Osman de Sá (OAB/RO 56-A), Mário Gomes de Sá Neto (OAB/RO
1.426) e Ana Carolina de Oliveira Sá (OAB/RO 2.455)
Apelado: Edmar Bizerra da Costa
Advogados: Ludmila Moretto Sbarzi Guedes (OAB/RO 4.546),
Welser Rony Alencar Almeida (OAB/RO 1.506), Alexandre
Camargo (OAB/RO 704), Orestes Muniz Filho (OAB/RO 40), Odair
Martini (OAB/RO 30-B) e outros
Terceiro Interessado: Ivonhoé Queiroz Coutinho
Curador (Defensores Públicos): Helio Vincente de Matos, Rafael de
Castro Magalhães e Fábio Roberto de Oliveira Santos
Relator: Desembargador Raduan Miguel Filho
Impedido: Desembargador Rowilson Teixeira
Assunto: Ação de imissão de posse. Imóvel urbano.
Redistribuído por prevenção em 18/5/2017
116. Apelação n. 7010271-80.2016.8.22.0007 (PJe)
Origem:7010271-80.2016.8.22.0007 – Cacoal/ 1ª Vara Cível
Apelante: UNIMED Ji-Paraná Cooperativa de Trabalho Médico
Advogados: Christian Fernandes Rabelo (OAB/RO 333-B), Diego
Rodrigo de Oliveira Domingues (OAB/RO 5.963), João Carlos Veris
(OAB/RO 906) e Cleber Carmona de Freitas (OAB/RO 3.314)
Apelado: Antônio Taumaturgo Pereira Sobrinho
Advogada: Nerli Tereza Fernandes (OAB/RO 4.014)
Relator: Desembargador Raduan Miguel Filho
Suspeito: Desembargador Rowilson Teixeira
Assunto: Ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos
materiais e morais. Plano de saúde. Negativa de cobertura.
Tratamento de quimioterapia e radioterapia. Custeio de
medicamento.
Redistribuído por prevenção em 20/7/2017
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117. Apelação n. 7048743-71.2016.8.22.0001 (PJe)
Origem: 7048743-71.2016.8.22.0001 – Porto Velho/ 1ª Vara Cível
Apelante/Apelado: Sindicato dos Trabalhadores da Saúde de
Rondônia
Advogados: Guilherme da Costa Ferreira Pignaneli (OAB/RO
5.546), Edson Antônio Sousa Pinto (OAB/RO 4.643), José Eduardo
Pires Alves (OAB/RO 6.171), Cleverton Reikdal (OAB/RO 6.688),
Manoel Jairo Batista de Lima Júnior (OAB/RO 7.423) e outros
Apelado/Apelante: Luiz de Gonzaga Morais Ferreira
Advogados: Cristian de Souza Araújo (OAB/RO 6.563) e Ana Paula
de Souza (OAB/RO 8.059)
Apelada: Federação das UNIMEDS da Amazônia – FAMA
Advogados: Juliana Ferreira Correia (OAB/AM 7.589), Rodrigo
Santos da Silva (OAB/AM 10.696), Gutemberg Dantas Licarião
(OAB/RR 187-B) e Rommel Luiz Paracat Lucena (OAB/RR 160)
Relator: Desembargador Raduan Miguel Filho
Assunto: Ação de obrigação de fazer. Plano de saúde. Cancelamento
unilateral. Restabelecimento da cobertura.
Data distribuição: 9/10/2017
118. Apelação n. 7003736-32.2016.8.22.0009 (PJe)
Origem: 7003736-32.2016.8.22.0009 – Pimenta Bueno/ 2ª Vara Cível
Apelante/Apelado: José Evaldo dos Santos
Advogados: Alexsandro Klingelfus (OAB/RO 2.395), Lauro Paulo
Kingelfus (OAB/RO 1.951) e Lauro Paulo Kingelfus Júnior (OAB/
RO 2.389)
Apelado/Apelante: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão do
Centro Sul Rondoniense – SICOOB CREDIP
Advogados: Noel Nunes de Andrade (OAB/RO 1.586), Éder Timótio
Pereira Bastos (OAB/RO 2.930), Priscila Moraes Borges (OAB/RO
6.263) e Joelma Antônia Ribeiro de Castro (OAB/RO 7.052)
Relator: Desembargador Raduan Miguel Filho
Assunto: Ação de obrigação de fazer c/c reparação de danos
morais. Cédula de crédito bancário. Alienação fiduciária. Veículo.
Quitação. Não remoção do gravame no órgão de trânsito.
Distribuído por sorteio em 26/10/2017
119. Apelação n. 7004358-38.2016.8.22.0001 (PJe)
Origem: 7004358-38.2016.8.22.0001 – Porto Velho/ 7ª Vara Cível
Apelante: João Soares da Silva
Advogado: Francisco Ferreira da Silva (OAB/RO 4.543)
Apelada: Centrais Elétricas de Rondônia SA – CERON
Advogados: Érica Cristina Claudino (OAB/RO 6.207), Alex
Cavalcante de Souza (OAB/RO 1.818), Francianny Aires da Silva
Ozias (OAB/RO 1.190), Paulo Rogério Barbosa Aguiar (OAB/RO
1.723), Rodrigo Augusto Barboza Pinheiro (OAB/RO 5.706) e
outros
Relator: Desembargador Raduan Miguel Filho
Assunto: Ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos
materiais. Construção de subestação de energia elétrica rural.
Incorporação. Custeio.
Distribuído por sorteio em 13/10/2017
120. Apelação n. 7001340-09.2017.8.22.0022 (PJe)
Origem: 7001340-09.2017.8.22.0022 – São Miguel do Guaporé/
Vara Única
Apelante: Centrais Elétricas de Rondônia S/A – CERON
Advogados: Vanessa Barros Silva Pimentel (OAB/RO 8.217),
Gabriela de Lima Torres (OAB/RO 5.714), Alex Cavalcante de
Souza (OAB/RO 1.818), Daniel Penha de Oliveira (OAB/RO 3.434),
Érica Cristina Claudino de Assunção (OAB/RO 6.207) e outros
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Apelado: Silvano Gomes Dias
Advogada: Vilma Barreto da Silva Munarin (OAB/RO 4.138)
Relator: Desembargador Raduan Miguel Filho
Assunto: Ação de ressarcimento por gasto de instalação de energia
elétrica rural. Construção de subestação de energia elétrica rural.
Custeio.
Distribuído por sorteio em 16/11/2017
121. Apelação (Agravo Retido) n. 0014667-14.2014.8.22.0001 (PJe)
Origem: 0014667-14.2014.8.22.0001 – Porto Velho/ 10ª Vara Cível
Apelante/Agravante: Miyoshi Eventos Eireli – EPP
Advogado: Sílvio Vinícius Santos Medeiros (OAB/RO 3.015)
Apelada/Agravada: Centrais Elétricas de Rondônia S/A – CERON
Advogados: Erica Cristina Claudino (OAB/RO 6.207), Sílvia
de Oliveira (OAB/RO 1.285), Alex Cavalcante de Souza (OAB/
RO1.818), Daniel Penha de Oliveira (OAB/RO 3.434), Marcelo
Rodrigues Xavier (OAB/RO 2.391) e outros
Relator: Desembargador Raduan Miguel Filho
Assunto: Ação ordinária. Fornecimento de energia elétrica. Fraude
nos medidores. Perícia unilateral. Recuperação de consumo.
Distribuído por sorteio em 25/4/2017
122. Apelação n. 0005705-91.2013.8.22.0015 (PJe)
Origem: 0005705-91.2013.8.22.0015 – Guajará-Mirim/1ª Vara
Cível
Apelante: Mauro Firmo de Araújo
Advogado: Samael Freitas Guedes (OAB/RO 2.596)
Apelado: Madson Luiz Zaramella
Advogados: Gigliane Portugal de Castro (OAB/RO 3.133) e Jordão
Demétrio Almeida (OAB/RO 2.754)
Terceiro Interessado (Parte Ativa): Ana Lúcia Montenegro Vieira
Defensoras Públicas: Silmara Borghelot e Rithyelle de Medeiros
Bissi
Relator: Desembargador Raduan Miguel Filho
Assunto: Ação de reparação de danos morais e materiais causados
em acidente de trânsito.
Distribuído por sorteio em 3/5/2017
123. Apelação (Recurso Adesivo) n. 0010532-38.2014.8.22.0007
(PJe)
Origem: 0010532-38.2014.8.22.0007 – Cacoal/ 2ª Vara Cível
Apelante/Recorrida: Sociedade Regional de Educação e Cultura
Ltda.
Advogadas: Gislaine Maira Mantovani Magalhães (OAB/RO 3.564),
Ana Paula de Lima Fank (OAB/RO 6.025)
Apelada/Recorrente: Renata Pereira Rosa
Advogados: Dieisso dos Santos Fonseca (OAB/RO 5.794) e Abdiel
Afonso Figueira (OAB/RO 3.092)
Relator: Desembargador Raduan Miguel Filho
Assunto: Ação de indenização por danos morais. Contrato de
prestação de serviços educacionais. Inadimplência de mensalidade.
Erro na emissão de boletos. Impedimento da acadêmica de fazer
avaliação.
Distribuído por sorteio em 19/4/2017
124. Apelação n. 0010051-12.2013.8.22.0007 (PJe)
Origem: 0010051-12.2013.8.22.0007 – Cacoal/ 2ª Vara Cível
Apelante: Concreaço da Amazônia Ltda.
Advogados: Juliano Ross (OAB/RO 4.743) e Katia Carlos Ribeiro
(OAB/RO 2.402)
Apelado: Randon S/A Implementos e Participações
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Advogados: Flávio Lauri Becher Gil (OAB/RS 41.063), Mariana
Carneiro (OAB/RS 62.571), Felipe André Corso (OAB/RS 84.031),
Queli Conte (OAB/RS 55.648), Charles Baccan Júnior (OAB/RO
2.283-A) e outros
Relator: Desembargador Raduan Miguel Filho
Assunto: Ação de reparação de danos materiais e morais. Veículo.
Defeito. Lucros cessantes.
Distribuído por sorteio em 27/4/2017
125. Apelação n. 7011068-74.2016.8.22.0001 (PJe)
Origem: 7011068-74.2016.8.22.0001 – Porto Velho/ 7ª Vara Cível
Apelante: Maria Carolina Barbosa Sobral
Advogado: Mauro Dias Gomes Júnior (OAB/RO 5.524)
Apelado: SBF – Comércio de Produtos Esportivos Ltda.
Advogados: Marcelo Tostes de Castro Maia (OAB/MG 63.440),
Karen Badaró Viero (OAB/SP 270.219), Rafaela Ramos (OAB/
SP 344.328), Ana Carolina Remigio de Oliveira (OAB/MG 86.844),
Daniel Cortes Siqueira (OAB/SP 172.326) e outros
Relator: Desembargador Raduan Miguel Filho
Assunto: Ação de indenização por danos morais e materiais.
Aquisição de produto pela internet. Devolução/troca do produto.
Pagamento de diferença de valores. Ausência de entrega.
Ressarcimento.
Distribuído por sorteio em 8/5/2017
126. Apelação n. 0003128-17.2015.8.22.0001 (PJe)
Origem: 0003128-17.2015.8.22.0001 – Porto Velho/ 7ª Vara Cível
Apelante: Mirela Cristina Martins Bertoleto
Advogados: Nathasha Maria Braga Arteaga Santiago (OAB/RO
4.965) e Felipe Gurjão Silveira (OAB/RO 5.320)
Apelado: SBS Empreendimentos Ltda.
Advogados: Marcelo Estebanez Martins (OAB/RO 3.208), Maguis
Umberto Correia (OAB/RO 1.214), Allan Pereira Guimarães (OAB/
RO 1.046), Sícilia Maria Andrade Tanaka (OAB/RO 5.940) e outros
Relator: Desembargador Raduan Miguel Filho
Assunto: Ação ordinária. Instrumento de cessão de direitos sobre
imóveis. Alteração do contrato unilateralmente. Índice de IGPM.
Nulidade de cláusula contratual.
Distribuído por sorteio em 29/9/2017
127. Apelação n. 7000108-32.2016.8.22.0010 (PJe)
Origem: 7000108-32.2016.8.22.0010 – Rolim de Moura/ 1ª Vara Cível
Apelante: Atlas Sistemas e Informática Ltda. – ME
Advogadas: Regiane Teixeira Struckel (OAB/RO 3.874) e Camila
Gheller (OAB/RO 7.738)
Apelado: B2W Companhia Digital – Americanas.com
Advogados: Thiago Mahfuz Vezzi (OAB/RO 6.479), Felipe Gazola
Vieira Marques (OAB/RO 6.235), Priscila Calvo Gonçalves (OAB/
SP 287.659), Ricardo Fortes Britto (OAB/RJ 174.498), Patrícia
Ferraz Studart Pereira (OAB/RJ 149.234) e outros
Apelado: SPACE TECH Indústria Comércio Importação Exportação
de Equipamentos de Informática Ltda.
Advogados: Eduardo Alexandre dos Santos (OAB/SP 176.780),
José Octavio Moraes Montesanti (OAB/SP 209.750), Leandro
Felipe Rueda (OAB/SP 252.186), Viviane Freitas Lora (OAB/SP
361.492) e outros
Relator: Desembargador Raduan Miguel Filho
Assunto: Ação de restituição de quantia c/c indenização por danos
morais. Compra e venda de produto. Defeito. Assistência técnica.
Problema não solucionado.
Distribuído por sorteio em 28/7/2017
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128. Apelação n. 7046220-86.2016.8.22.0001 (PJe)
Origem: 7046220-86.2016.8.22.0001 – Porto Velho/ 10ª Vara Cível
Apelante: Centrais Elétricas de Rondônia S/A – CERON
Advogados: Sílvia de Oliveira (OAB/RO 1.285), Erica Cristina
Claudino (OAB/RO 6.207), Alex Cavalcante de Souza (OAB/RO
1.818), Jonathas Coelho Baptista de Mello (OAB/RO 3.011), Daniel
Penha de Oliveira (OAB/RO 3.434) e outros
Apelado: ITAU Seguros de Auto e Residência S/A
Advogados: José Carlos Van Cleef de Almeida Santos (OAB/SP
273.843), Viviane Angelica Bizuli Chiantelli (OAB/SP 330.080),
Adriana Pereira Carvalho Simões (OAB/SP 189.730), Renata
Cristina Pastorino Guimarães Ribeiro (OAB/SP 197.485), Renata
Struckas de Sá (OAB/SP 219.089) e outros
Relator: Desembargador Raduan Miguel
Assunto: Ação regressiva de ressarcimentos de danos. Contrato de
seguro residencial. Instabilidade na tensão da rede elétrica. Danos
em eletroeletrônicos.
Distribuído por sorteio em 2/8/2017
129. Apelação (Recurso Adesivo) n. 0007647-94.2013.8.22.0004 (PJe)
Origem: 0007647-94.2013.8.22.0004 – Ouro Preto do Oeste/ 2ª
Vara Cível
Apelante/Apelado/Recorrido: Ciclo Cairu Ltda.
Advogados: José Ângelo de Almeida (OAB/RO 3.090) e Daniele
Pontes Almeida (OAB/RO 2.567)
Apelado/Recorrente: Agenor Pinheiro Pedrosa
Advogados: Karima Faccioli Caram (OAB/RO 3.460) e Éder Miguel
Caram (OAB/RO 5.368)
Apelante: José Pimenta Neto
Advogados: Teofilo Antônio da Silva (OAB/RO 1.415) e Rodolfo
Scher da Silva (OAB/RO 2.048)
Relator: Desembargador Raduan Miguel Filho
Assunto: Ação de ressarcimento de danos materiais e morais.
Acidente de trânsito. Lucros cessantes. Reconvenção.
Distribuído por sorteio em 1/8/2017
130. Apelação n. 7003598-26.2015.8.22.0001 (PJe)
Origem: 7003598-26.2015.8.22.0001 – Porto Velho/ 7ª Vara Cível
Apelantes: Vinícius Augusto Azzi Paes e Solange Favacho Amaral
Advogada: Ana Cristina da Silva Barbosa (OAB/RO 3232000)
Apelada: Fábia Maria dos Santos Silva
Advogados: Gabrielly Rodrigues (OAB/RO 7818000), Michel
Fernandes Barros (OAB/RO 1790), Washington Ferreira Mendonça
(OAB/RO 1.946), Aline Fernandes Barros (OAB/RO 2.708) e
Marcelli Rebouças de Queiroz Jucá Barros (OAB/RO 1.759)
Relator: Desembargador Raduan Miguel Filho
Assunto: Ação de rescisão contratual c/c perdas e danos. Contrato
de compromisso de compra e venda de imóvel. Avaliação a menor
do valor contratado.
Distribuído por sorteio em 25/9/2017
131. Apelação n. 0012102-31.2015.8.22.0005 (PJe)
Origem: 0012102-31.2015.8.22.0005 – Ji-Paraná/ 3ª Vara Cível
Apelante: Rinaldo Soldan Joazeiro
Advogado: Gustavo Caetano Gomes (OAB/RO 3.269)
Apelada: Residencial Veneza Incorporações Ltda.
Advogados: Carina Dalla Martha (OAB/RO 2.612), Thaís de Oliveira
Melo (OAB/GO 34.728) e Rebeca Moreno da Silva (OAB/RO 3.997)
Relator: Desembargador Raduan Miguel Filho
Assunto: Ação de repetição de indébito. Contrato de compra e
venda de imóvel urbano. Comissão de corretagem.
Distribuído por sorteio em 27/7/2017
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132. Apelação (Agravo Retido) n. 0000085-17.2012.8.22.0021 (PJe)
Origem: 0000085-17.2012.8.22.0021 – Buritis/ 1ª Vara Cível
Apelante/Agravante: Supridados – Informática e Representações Ltda.
– ME
Advogados: Marcelo Antônio Geron Ghellere (OAB/RO 1.842), Edio
José Ghellere (OAB/RO 389-A)
Apelado/Agravado: APP Comércio de Combustíveis e Derivados de
Petróleo Ltda.
Advogado: Alberto Biaggi Netto (OAB/RO 2.740)
Relator: Desembargador Raduan Miguel Filho
Assunto: Ação de rescisão contratual c/c devolução de produto e
restituição de quantia paga. Aquisição de produto. Vício Demora para
conserto.
Distribuído por sorteio em 11/5/2017
133. Apelação (Recurso Adesivo) n. 0019989-15.2014.8.22.0001 (PJe)
Origem: 0801122-07.2015.8.22.0000 – Porto Velho/ 2ª Vara Cível
Apelante/Recorrida: Ana Clara Medeiros de Almeida – ME
Advogado: Firmino Gisbert Banus (OAB/RO 163)
Apelada/Recorrente: Eliara Orlando
Advogados: Graziela Zanella de Corduva (OAB/RO 4.238), Aline Silva
Correa (OAB/RO 4.696)
Relator: Desembargador Raduan Miguel Filho
Assunto: Ação declaratória de rescisão contratual c/c devolução de
valores pagos c/c indenização por danos morais. Contrato de compra
de móveis planejados. Falha na prestação dos serviços. Móveis com
defeitos.
Redistribuição por prevenção em 29/9/2017
134. Apelação n. 7000736-18.2016.8.22.0011 (PJe)
Origem: 7000736-18.2016.8.22.0011 – Alvorada do Oeste / Vara Única
Apelante: Claro S/A
Advogados: Rafael Gonçalves Rocha (OAB/RS 41.486), Ana Paula
Arantes de Freitas (OAB/DF 13.166), Gabriel de Freitas Melro
Magadan (OAB/RS 44.046), Elaine Caroline Reis Dias (OAB/PA
21.176), Paula Maltz Nahon (OAB/RS 51.657) e outros
Apelado: Adeilson Estevam de Oliveira
Advogado: Marcos Antônio Oda Filho (OAB/RO 4760)
Relator: Desembargador Raduan Miguel Filho
Assunto: Ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização
por danos morais. Ausência de relação jurídica. Inscrição do nome
no cadastro restritivo de crédito.
Distribuído por sorteio em 16/11/2017
135. Apelação n. 7063449-59.2016.8.22.0001 (PJe)
Origem: 7063449-59.2016.8.22.0001 – Porto Velho/ 8ª Vara Cível
Apelante: Raimunda Socorro de Seixas Dias Martins
Advogados: Valnei Ferreira Gomes (OAB/RO 3.529) e Vanessa
Ferreira Gomes (OAB/RO 7.742)
Apelado: Banco PAN S/A
Advogados: Eduardo Chalfin (OAB/RO 7.520), Matheus Evaristo
Sant’Ana (OAB/RO 3.230), Ilan Golberg (OAB/SP 241.292), Clara
Vainboim (OAB/SP 241.305), Carlos Renato Godoy dos Santos
(OAB/PR 69.277), Paulo Maximilian Wilhelm Schonblum (OAB/RJ
92.946) e outros
Apelado: Banco Cruzeiro do Sul S/A – em Liquidação Extrajudicial
Advogados: Oreste Nestor de Souza Laspro (OAB/SP 98.628),
Yael Anna Simha (OAB/SP 140.278), Alisson Dilles dos Santos
Predolin (OAB/SP 285.526), Gustavo Nagalli Guedes de Camargo
(OAB/SP 306.029), Monica Moreno Tavares (OAB/SP 104.653) e
outros
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Relator: Desembargador Raduan Miguel Filho
Assunto: Ação declaratória de inexistência de débito c/c reparação
por danos morais. Cartão de crédito. Desconto de valores em folha
de pagamento.
Distribuído por sorteio em 7/11/2017
136. Apelação n. 7003522-02.2015.8.22.0001 (PJe)
Origem: 7003522-02.2015.8.22.0001 – Porto Velho/ 2ª Vara Cível
Apelante: Richardson dos Santos Pereira
Advogados: Maria Nazarete Pereira da Silva (OAB/RO 1.073) e
Carlos Alberto Troncoso Justo (OAB/RO 535-A)
Apelado: Banco Itaucard S/A
Advogados: José Almir da Rocha Mendes Júnior (OAB/RN 392A), Beatriz Dias Rizzo (OAB/SP 118.727), Ana Maria Figueiredo
Stefanowsky (OAB/SP 98.273), Patrícia Gurgel Portela Mendes
(OAB/RN 5.424), José Antônio Franzzola Júnior (OAB/SP 208.109)
e outros
Relator: Desembargador Raduan Miguel Filho
Assunto: Ação declaratória de inexigibilidade de débito e negativa
de dívida c/c reparação por danos morais. Inscrição do nome no
cadastro restritivo de crédito.
Distribuído por sorteio em 2/8/2017
137. Apelação n. 7003658-59.2016.8.22.0002 (PJe)
Origem: 7003658-59.2016.822.0002 – Ariquemes/ 3ª Vara Cível
Apelante: Randon Administradora de Consórcios Ltda.
Advogados: Patricia Biondo (OAB/RS 51.346), Marina Bortolon
Moreira (OAB/RS 96.638) e Belmiro Rogério Duarte Bermudes
Neto (OAB/RO 5.890)
Apelado: Normade Indústria e Comércio de Madeiras Ltda. – EPP
Advogado: Luiz Antônio Previatti (OAB/RO 213-B)
Relator: Desembargador Raduan Miguel Filho
Assunto: Ação de busca e apreensão. Contrato de financiamento
com alienação fiduciária. Veículo. Extinto o feito sem resolução de
mérito. Coisa julgada.
Distribuído por sorteio em 5/5/2017
138. Apelação n. 7001358-30.2016.8.22.0001 (PJe)
Origem: 7001358-30.2016.8.22.0001 – Porto Velho/ 8ª Vara Cível
Apelante: Aurilene Alves Gomes Lemos Fernandes
Advogados: Josimar Oliveira Muniz (OAB/RO 912), Rita de Cassia
Ferreira Nunes (OAB/RO 5.949), Vantuilo Geovanio Pereira da
Rocha (OAB/RO 6.229), Natália Lemos Mourão (OAB/RO 8.361)
e outros
Apelada: Maricélia Silva de Oliveira
Advogado: Gecilene Antunes Faustino (OAB/RO2.474)
Relator: Desembargador Raduan Miguel Filho
Assunto: Embargos de terceiros. Ação de execução de título
extrajudicial. Penhora de veículo. Desconstituição de constrição.
Distribuído por sorteio em 3/8/2017
139. Apelação n. 7000855-33.2017.8.22.0014 (PJe)
Origem: 7000855-33.2017.8.22.0014 – Vilhena/ 2ª Vara Cível
Apelante: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão do Sudoeste
da Amazônia Ltda. – SICOOB CREDISUL
Advogada: Cristiane Tessaro (OAB/RO 1.562)
Apelados: Jessica C. Barbosa Trentini – ME, Jéssica Cristina
Barbosa Trentini, Douglas Machry Bleichuwelh e outro
Advogados: Ewerton Orlando (OAB/RO 7.847) e Mário Luiz
Ansiliero (OAB/RO 7.562)
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Relator: Desembargador Raduan Miguel Filho
Assunto: Embargos à execução. Ação de execução de título
extrajudicial. Empréstimo bancário.
Distribuído por sorteio em15/9/2017
140. Apelação n. 0005481-88.2015.8.22.0014 (PJe)
Origem: 0005481-88.2015.8.22.0014 – Vilhena/ 1ª Vara Cível
Apelante: Banco Bradesco S/A
Advogados: Mauro Paulo Galera Mari (OAB/MT 3.056), Gerson
da Silva Oliveira (OAB/MT 8.350), Carmen Eneida da Silva Rocha
(OAB/RO 3.846), Anne Botelho Cordeiro (OAB/RO 4.370), Marco
Antônio Mari(OAB/Mt 15.803) e outros
Apelados: Adriani Stolaric Fanxi e A. A Comercial Ltda. – ME
Relator: Desembargador Raduan Miguel Filho
Assunto: Ação de execução de título extrajudicial. Cédula de crédito
bancário. Capital de giro. Extinto o feito sem resolução do mérito.
Abandono da causa.
Distribuído por sorteio em 10/10/2017
141. Apelação n. 0004955-92.2013.8.22.0014 (PJe)
Origem: 0004955-92.2013.8.22.0014 – Vilhena/ 4ª Vara Cível
Apelante: Banco Bradesco S/A
Advogados: Mauro Paulo Galera Mari (OAB/RO 4.937), Anne
Botelho Cordeiro (OAB/RO 4.370), Marlon Tramontina Cruz Urtozini
(OAB/SP 203.963), Thiago Andrade César (OAB/SP 237.705),
Carmen Eneida da Silva Rocha (OAB/RO 3.846) e outros
Apelados: Auto Posto RD III Ltda. e Roniellys Daniel Alencar
Curadores Especiais (Defensores Públicos): Ilcemara Sesquim
Lopes e George Barreto Filho
Relator: Desembargador Raduan Miguel Filho
Assunto: Ação de execução de título executivo extrajudicial. Cédula
de crédito bancário. Capital de giro. Extinto o feito sem resolução
do mérito. Abandono da causa.
Distribuído por sorteio em 6/11/2017
142. Apelação n. 0008577-87.2014.8.22.0001 (PJe)
Origem: 0008577-87.2014.8.22.0001 – Porto Velho/ 10ª Vara Cível
Apelante: Banco da Amazônia S/A – BASA
Advogados: Michel Fernandes Barros (OAB/RO 1.790), Aline
Fernandes Barros (OAB/RO 2.708), Ramiro de Souza Pinheiro
(OAB/RO 2.037), Daniel Solum Franco Maues (OAB/PA 13.590-B),
Daniele Gurgel do Amaral (OAB/RO 1.221) e outros
Apelados: Rosenir Alves da Silveira e Severino Cordeiro da Silva
Defensor Público: Victor Hugo de Souza Lima
Relator: Desembargador Raduan Miguel Filho
Assunto: Ação de execução. Contrato de financiamento. Extinto
o feito sem resolução do mérito. Ausência de pressupostos de
constituição e desenvolvimento válido e regular do processo.
Distribuído por sorteio em 2/8/2017
143. Apelação n. 0002520-14.2014.8.22.0014 (PJe)
Origem: 0002520-14.2014.8.22.0014 – Vilhena/ 1ª Vara Cível
Apelante: José Derenzo
Advogados: Romilson Fernandes da Silva (OAB/RO 5.109), Telma
Santos da Cruz (OAB/RO 3.156) e Gustavo José Seibert Fernandes
da Silva (OAB/RO 6.825)
Apelado: UNI Pneus – Serviços de Recapagem Ltda. – EPP
Advogados: Jeverson Leandro Costa (OAB/RO 3.134), Kelly
Mezzomo Crisostomo Costa (OAB/RO 3.551), Marianne Almeida
e Vieira de Freitas Pereira (OAB/RO 3.046) e Márcio Henrique da
Silva Mezzomo (OAB/RO 5.836)
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Relator: Desembargador Raduan Miguel Filho
Assunto: Ação monitória. Cheque. Boleto bancário prescrito.
Embargos monitórios parcialmente acolhidos.
Distribuído por sorteio em 28/7/2017
144. Apelação n. 0005707-17.2015.8.22.0007 (PJe)
Origem: 0005707-17.2015.8.22.0007 – Cacoal/ 3ª Vara Cível
Apelante: Wesley Constancio da Silva
Defensores Públicos: Roberson Bertone de Jesus e Yassuo
Trojahn Hayashi
Apelada: Associação Educacional de Rondônia
Advogados: Diógenes Nunes de Almeida Neto (OAB/RO 3.831) e
Lilian Mariane Lira (OAB/RO 3.579)
Relator: Desembargador Raduan Miguel Filho
Assunto: Ação monitória. Prestação de serviços educacionais.
Embargos monitórios julgados improcedentes.
Distribuído por sorteio em 31/10/2017
145. Apelação n. 7026370-46.2016.8.22.0001 (PJe)
Origem: 7026370-46.2016.8.22.0001 – Porto Velho/ 3ª Vara Cível
Apelante: Araquari Indústria e Comércio de Fibras Eireli – EPP
Advogados: Thaís Tonioti Thomaz (OAB/SC 31.996), Eduardo
Pieper (OAB/SC 33.363), Milena Holz (OAB/SC 19.229) e Janaína
Silveira Soares Madeira (OAB/SC 18.597)
Apelado: Suelene Silvério Dionísio
Relator: Desembargador Raduan Miguel Filho
Assunto: Ação monitória. Cheque. Endosso. Extinto o feito sem
resolução do mérito. Indeferimento da petição inicial.
Distribuído por sorteio em 9/5/2017
146. Apelação n. 7007684-40.2015.8.22.0001 (PJe)
Origem: 7007684-40.2015.8.22.0001 – Porto Velho/10ª Vara Cível
Apelante: Ana Olívia de Oliveira Souza
Advogados: Mauro Pereira Magalhães (OAB/RO 6.712) e Maria da
Conceição Souza Vera (OAB/RO 573)
Apelado: Geovane Bertoli
Advogados: Lincoln José Piccoli Duarte (OAB/RO 731) e Claudete
Furquim de Sousa (OAB/RO 6.009)
Relator: Desembargador Raduan Miguel Filho
Assunto: Ação monitória. Cheque.
Distribuído por sorteio em 3/8/2017
147. Embargos de Declaração em Apelação n. 000318219.2011.8.22.0002 (SDSG)
Origem: 0003182-19.2011.8.22.0002 – Ariquemes/ 3ª Vara Cível
Embargante/Embargado: Luiz Katsumi Yoshitomi
Advogados: Luiz Eduardo Staut (OAB/RO 882) e Igor Massayoshi
Yoshitomi (OAB/RO 7.249)
Embargada/Embargante: Interligação Elétrica do Madeira S/A
Advogados: Alecsandro Rodrigues Fukumura (OAB/RO 6.575),
Vinícius Vecchi de Carvalho Ferreira (OAB/RO 4.466), Ronaldo Bovo
(OAB/RO 4.780), Murilo de Oliveira Filho (OAB/SP 284.261) e outros
Relator: Desembargador Raduan Miguel Filho
Assunto: Omissão. Obscuridade. Prequestionamento. Decisão
colegiada negou conhecimento ao recurso de Luiz Katsumi
Yoshitomi e negou provimento ao recurso da Interligação Elétrica
do Madeira S/A. Ação de instituição de servidão administrativa.
Linha de transmissão de energia elétrica. Quantum indenizatório.
Laudo pericial. Juros moratórios. Termo inicial. Manutenção.
Opostos em 29/5/2018 e 30/5/2018
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148. Embargos de Declaração em Apelação n. 000196373.2013.8.22.0010 (SDSG)
Origem: 0001963-73.2013.8.22.0010 – Rolim de Moura/ 2ª Vara
Cível
Embargante/Embargado: José Paulino dos Santos
Advogado: Daniel dos Anjos Fernandes Júnior (OAB/RO 3.214),
Walter Gustavo da Silva Lemos (OAB/RO 655-A), Everton
Alexandre Reis (OAB/RO 7.649) e Mariza Meneguelli (OAB/RO
8.602)
Embargada/Embargante: Porto Seguro Companhia de Seguros
Gerais
Advogados: José Carlos Lino Costa (OAB/RO 1.163), Luciene Silva
Marins (OAB/RO 1.093), Karen Dal Santo Leal (OAB/SP 210.494)
e Mayara Aparecida Kalb (OAB/RO 5.043)
Embargadas: Crislaine Tasca e Maristela Artner Tasca representada
pelo curador Roque Tasca
Advogados: Rhenne Dutra dos Santos (OAB/RO 5.270), Nivaldo
Vieira de Melo (OAB/RO 257-A), Roberta de Oliveira Lima Paes
(OAB/RO 1.568) e Danúbia Aparecida Vidal Petrolini (OAB/RO
3.256)
Relator: Desembargador Raduan Miguel Filho
Assunto: Omissão. Contradição. Obscuridade. Decisão colegiada
acolheu a preliminar de intempestividade arguida pelo Ministério
Público e rejeitadas as preliminares de deserção, intempestividade
do apelo da seguradora e a de nulidade da sentença, à
unanimidade. No mérito, à unanimidade, não conheceu do apelo
de Crislaine Tasca e outra e negou provimento ao recurso de
Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais, e, por maioria, deu
parcial provimento ao recurso de José Paulino dos Santos. Ação
de indenização por danos materiais e morais. Acidente de trânsito.
Invasão de preferencial.
Opostos em 8/6/2018 e 14/6/2018
149. Embargos de Declaração em Apelação n. 001659772.2011.8.22.0001 (SDSG)
Origem: 0016597-72.2011.8.22.0001 – Porto Velho/ 1ª Vara Cível
Embargante: Estação Transmissora de Energia S/A
Advogados: Guilherme Vilela de Paula (OAB/RO 4.715), Roberto
Venesia (OAB/RO 4.716), Marco Vanin Gasparetti (OAB/SP
207.221), Israel Augusto Alves Freitas da Cunha (OAB/RO 2.913),
Fernanda Lopes Corrêa (OAB/DF 37.357) e outros
Apelada/Apelante: Agropecuária R. J. R. Ltda.
Advogados: José Cristiano Pinheiro (OAB/RO 1.529), Valéria Maria
Vieira Pinheiro (OAB/RO 1.528), Danyele de Alcântara (OAB/
RO 5.294), Jaqueline Pereira Pinto (OAB/RO 5.118) e Vinícius
Nascimento Saldanha de Oliveira (OAB/RO 1.933)
Relator: Desembargador Raduan Miguel Filho
Assunto: Omissão. Contradição. Decisão colegiada, por maioria,
deu parcial provimento ao recurso da Estação Transmissora de
Energia S/A e deu provimento ao recurso de Agropecuária R. J.
R. Ltda. Ação de constituição de servidão administrativa. Linha de
transmissão de energia elétrica. Coeficiente. Desmatamento prévio.
Pastagem. Depreciação da área remanescente. Honorários.
Opostos em 14/6/2018
Porto Velho, 13 de setembro 2018.
Desembargador Raduan Miguel Filho
Presidente da 1ª Câmara Cível em substituição
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Advogada: Teciana Mechora dos Santos (OAB/RO 5971)
Interessado (Parte Passiva): Estado de Rondônia
Procurador: Thiago Araújo Madureira de Oliveira (OAB/RO 7410)

Poder Judiciário do Estado de Rondônia

Distribuído em 24/04/2018

2ª Câmara Especial
Pauta de Julgamento

n. 04 7053595-07.2017.8.22.0001 Reexame Necessário (PJe)

Sessão 606

Relator: DES. ROOSEVELT QUEIROZ COSTA

Pauta elaborada nos termos do artigo 246 e seguintes do Regimento
Interno deste Tribunal, relativa aos processos abaixo relacionados,
bem como aqueles adiados de pautas já publicadas, que serão
julgados em sessão que se realizará no II Plenário deste Tribunal,
no 5º andar, aos dia vinte e cinco do mês de setembro do ano de

PROCESSO DE INTERESSE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
Origem: 7053595-07.2017.8.22.0001 Porto Velho/1ª Vara da
Fazenda Pública
Assunto:

CND/Certidão

Negativa

de

Débito/Suspensão

da

Exigibilidade de Crédito Tributário/ Licença de Funcionamento

dois mil e dezoito, às 08h30.

Interessada (Parte Ativa): Associação de Assitência a Cultura na

Obs.:Para a sustentação oral, conforme previsto no art. 57 caput

Advogada: Samantha de Souza Bezerra (OAB/RO 8111)

Amazônia Moacyr Grechi - AASCAM

e parágrafo 1º do referido Regimento, os senhores advogados
deverão inscrever-se, previamente, junto ao 2º Departamento
Judiciário Especial, ou verbalmente, até o início da Sessão,
observando-se, o disposto nos parágrafos 1º e 2º do artigo 271 da
mesma norma.
n.

01

Apelação

(PROCESSO

DIGITAL)

Distribuído em 20/06/2018
n.

05

1000311-60.2015.8.22.0001

Apelação

(PROCESSO

Fiscal/Exceção

de

Pré-

Executividade/Carência da Ação

Mérito/Execução Fiscal
Apelante: Estado de Rondônia
Procurador: Sérgio Fernandes de Abreu Junior (OAB/RO 6629)

Apelante/Apelado: Município de Ji-Paraná/RO
Procurador: Vagno Oliveira de Almeida (OAB/RO 5185)
Procurador: Sérgio Luiz Calcagnotto (OAB/RO 71B)
Procuradora: Leni Matias (OAB/RO 3809)

Apelado: Expresso Açailândia Ltda
Distribuído por Sorteio em 27/04/2016
n. 06 0025985-62.2012.8.22.0001 Apelação (PROCESSO DIGITAL)

Procurador: Daniel Rocha Monteiro (OAB/RO 6503)

Relator: DES. HIRAM SOUZA MARQUES

Apelado/Apelante: Antonio Francisco da Silva

Origem: 0025985-62.2012.8.22.0001 Porto Velho/1ª Vara da

Defensor Público: Lívia Carvalho Cantadori Iglecias

Fazenda Pública

Distribuído por Sorteio em 01/06/2016
n. 02 0000408-20.2015.8.22.0020
DIGITAL)

Origem: 1000311-60.2015.8.22.0001 Porto Velho / 1ª Vara de
Assunto: Dívida Ativa/Extinção do Processo Sem Resolução de

Origem: 0003774-83.2013.8.22.0005 Ji-Paraná/3ª Vara Cível
Ativa/Execução

Relator: DES. ROOSEVELT QUEIROZ COSTA
Execuções Fiscais e Precatórias Cíveis

Relator: DES. ROOSEVELT QUEIROZ COSTA
Dívida

Procurador: Procuradoria-Geral do Município de Porto Velho

DIGITAL)

0003774-83.2013.8.22.0005

Assunto:

Interessado (Parte Passiva): Município de Porto Velho/RO

Assunto: Licitações/Aplicação de Sanção/Declaração de Ausência
Apelação

(PROCESSO

de

Responsabilidade/Declaração

de

Existência

de

Saldo

Remanescente

Relator: DES. HIRAM SOUZA MARQUES

Apelante/Apelada: Rondomar Construtora de Obras Ltda

Origem: 0000408-20.2015.8.22.0020 Nova Brasilândia do Oeste/1ª

Advogado: Marcelo Estebanez Martins

Vara Cível

Advogada: Ketllen Keity Gois Pettenon (OAB/RO 6028)

Assunto: Fornecimento de Medicamentos

Advogada: Manuelle Freitas de Almeida (OAB/RO 5987)

Apelante: Estado de Rondônia

Apelado/Apelante: Município de Porto Velho/RO

Procurador: Vagno Oliveira de Almeida (OAB/RO 5185)

Procurador: Carlos Alberto de Sousa Mesquita (OAB/RO 805)

Apelado: Ministério Público do Estado de Rondônia

Procurador: Luiz Duarte Freitas Junior (OAB/RO 1058)

Distribuído por Sorteio em 30/06/2016

Procurador: Salatiel Lemos Valverde (OAB/RO 1998)
Distribuído por Prevenção de Magistrado em 17/12/2015

n. 03 7009301-64.2017.8.22.0001 Reexame Necessário (PJe)
Relator: DES. ROOSEVELT QUEIROZ COSTA

n.

07

0015548-76.2014.8.22.0005

Apelação

(PROCESSO

PROCESSO DE INTERESSE DO MINISTÉRIO PÚBLICO

DIGITAL)

Origem: 7009301-64.2017.8.22.0001 Porto Velho/2ª Vara da

Relator: DES. ROOSEVELT QUEIROZ COSTA

Fazenda Pública

Origem: 0015548-76.2014.8.22.0005 Ji-Paraná/1ª Vara Cível e

Assunto: Processo Administrativo de Reforma por Incapacidade

Registros Públicos

Definitiva/ Policial Militar

Assunto: Embargos à Execução/Indeferimento da inicial/Juntada

Interessado (Parte Ativa): Severino Inacio da Silva Filho

de Memória de Calculo
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Apelante: Estado de Rondônia

Procuradora: Andréa Cristina Nogueira

Procuradora: Caroline Mezzomo Barroso Bittencourt (OAB/RO 2267)

Apelado: Município de Costa Marques/RO

Apelado: Amarildo Corilaço

Procurador: Marcos Rogério Garcia Franco (OAB/RO 4081)

Advogada: Maria Luíza de Almeida (OAB/RO 3252)

Distribuído por Sorteio em 31/05/2016

Advogada: Michelly Mensch Fogiatto (OAB/RO 1473)
Advogada: Larissa Lopes Nunes (OAB/RO 5469)

n.

Distribuído por Sorteio em 01/07/2016

DIGITAL)

12

0000119-47.2015.8.22.0001

Apelação

(PROCESSO

Relator: DES. HIRAM SOUZA MARQUES
n.

08

0071142-85.2008.8.22.0005

Apelação

(PROCESSO

Origem: 0000119-47.2015.8.22.0001 Porto Velho/10ª Vara Cível

DIGITAL)

Assunto: Auxílio-Doença Acidentário

Relator: DES. HIRAM SOUZA MARQUES

Apelante: Erlan Cordeiro dos Santos

Origem: 0071142-85.2008.8.22.0005 Ji-Paraná/4ª Vara Cível

Advogada: Camila Varela Gregório (OAB/RO 4133)

Assunto: Dívida AtivaExecução Fiscal/Extinção/Pagamento de

Advogado: Vítor Martins Noé (OAB/RO 3035)

Honorários Advocatícios

Apelado: Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

Apelante: Estado de Rondônia

Procurador Federal: Thiago Silva Sampaio

Procuradora: Ana Paula de Freitas Melo Chagas (OAB/RO 1670)

Procuradora Federal: Josiane Tavares Gomes Simões

Procurador: Willame Soares Lima (OAB/RO 949)

Distribuído por Sorteio em 31/10/2016

Procurador: Toyoo Watanabe Junior (OAB/RO 5728)
Apelada: Rios Irmãos Bicicletas Ltda

n.

Apelado: José Ricardo Rios

DIGITAL)

Apelada: Domingas Gomes Rios

Relator: DES. ROOSEVELT QUEIROZ COSTA

Distribuído por Sorteio em 04/04/2016

Origem: 0000675-04.2015.8.22.0016 Costa Marques/1ª Vara Cível

13

0000675-04.2015.8.22.0016

Apelação

(PROCESSO

Assunto: Embargos à Execução/Prescrição/Cerceamento de
n.

09

0001850-60.2015.8.22.0007

Apelação

(PROCESSO

Defesa

DIGITAL)

Apelante: José Soares Neto

Relator: DES. ROOSEVELT QUEIROZ COSTA

Advogado: José Neves Bandeira (OAB/RO 182)

Origem: 0001850-60.2015.8.22.0007 Cacoal/3ª Vara Cível

Apelado: Município de Costa Marques/RO

Assunto: Embargos à Execução/Nulidade de Citação por Edital

Procurador: Marcos Rogério Garcia Franco (OAB/RO 4081)

Apelante: Júlio Agnaldo Oliveira Correa

Distribuído por Sorteio em 01/06/2016

Curador: Carlos Alberto Biozi
Apelado: Município de Cacoal/RO

n.

Procurador: Walter Matheus Bernardino Silva (OAB/RO 3716)

DIGITAL)

Procurador: Silvério dos Santos Oliveira (OAB/RO 616)

Relator: DES. HIRAM SOUZA MARQUES

Distribuído por Sorteio em 16/06/2016

PROCESSO DE INTERESSE DO MINISTÉRIO PÚBLICO

14

0005565-81.2013.8.22.0007

Apelação

(PROCESSO

Origem: 0005565-81.2013.8.22.0007 Cacoal/2ª Vara Cível
n.

10

0002300-21.2015.8.22.0001

Apelação

(PROCESSO

Assunto: Fornecimento de Medicamentos

DIGITAL)

Apelante: Estado de Rondônia

Relator: DES. HIRAM SOUZA MARQUES

Procurador: Henry Anderson Corso Henrique (OAB/RO 922)

Origem: 0002300-21.2015.8.22.0001 Porto Velho/1ª Vara da

Apelado: Paulo Miguel Neto

Fazenda Pública

Defensor Público: Adelino Caetano

Assunto: Nulidade de Lançamento Tributário

Interessado (Parte Ativa): Município de Cacoal/RO

Apelante: Município de Porto Velho/RO

Procurador: Walter Matheus Bernardino Silva (OAB/RO 3716)

Procurador: Carlos Alberto de Sousa Mesquita (OAB/RO 805)

Distribuído por Sorteio em 14/12/2016

Apelada: UNIRON - União das Escolas Superiores de Rondônia Ltda
Advogado: Henry Rodrigo Rodrigues Gouvêa (OAB/RO 632A)

n.

Distribuído por Sorteio em 18/11/2015

DIGITAL)

15

0003947-48.2015.8.22.0002

Apelação

(PROCESSO

Relator: DES. ROOSEVELT QUEIROZ COSTA
n.

11

0002652-36.2012.8.22.0016

Apelação

(PROCESSO

Origem: 0003947-48.2015.8.22.0002 Ariquemes/2ª Vara Cível

DIGITAL)

Assunto: Embargos à Execução/Invalidade do Lançamento do IPTU

Relator: DES. ROOSEVELT QUEIROZ COSTA

Apelante: A. D. S. Brasil Indústria e Comércio de Madeira Ltda

Origem: 0002652-36.2012.8.22.0016 Costa Marques/1ª Vara Cível

Advogada: Erlete Siqueira Araujo (OAB/RO 3778)

Assunto: Embargos à Execução/Documento que instruiu a Inicial/

Advogada: Taís Bringhenti Amaro Silva (OAB/RO 5234)

Descaracterização do Título Executivo

Apelado: Município de Ariquemes/RO

Apelante: Departamento de Estradas de Rodagem e Transportes

Procurador: Paulo César dos Santos (OAB/RO 4768)

do Estado de Rondônia - DER/RO

Distribuído por Sorteio em 08/06/2016
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n. 16 0000834-34.2012.8.22.0021 Embargos de Declaração em

Apelante: Talisson Rogério Ortiz Youpie

Apelação (PROCESSO DIGITAL)

Advogado: José Neves Bandeira (OAB/RO 182)

Relator: DES. HIRAM SOUZA MARQUES

Apelado: Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS

Origem: 0000834-34.2012.8.22.0021 Buritis/2ª Vara

Procurador Federal: Nick Simoneck Maluf Cavalcante

Assunto: Contradição/Efeito Infringente

Redistribuído em 03/04/2018

Embargante: Jacira Maria Correia Sousa
Advogado: Vinicius Vecchi de Carvalho Ferreira (OAB/RO 4466)
Embargado: Instituto Nacional do Seguro Social - INSS
Procurador Federal: Ricardo Santos Silva Leite (OAB/SE 1864)
Opostos em 02/08/2018
n. 17 0018618-55.2010.8.22.0001 Apelação (PROCESSO DIGITAL)
Relator: DES. ROOSEVELT QUEIROZ COSTA
PROCESSO DE INTERESSE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
Origem: 0018618-55.2010.8.22.0001 Porto Velho/2ª Vara da
Fazenda Pública
Assunto:

Improbidade

Administrativa/Violação

aos

Princípios

Administrativos
Apelante: Oanderson Amancio de Carvalho
Curador: Fábio Roberto de Oliveira Santos
Apelante: Jubivam Sebastião de Carvalho
Curador: Fábio Roberto de Oliveira Santos
Apelado: Ministério Público do Estado de Rondônia
Interessado (Parte Passiva): Estado de Rondônia
Procurador: Evanir Antônio de Borba (OAB/RO 776)
Procuradora: Marta Carolina Fahel Lôbo (OAB/RO 6105)
Distribuído por Sorteio em 28/06/2016
n. 18 7004672-18.2015.8.22.0001 Apelação (PJe)
Relator: DES. HIRAM SOUZA MARQUES
PROCESSO DE INTERESSE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
Origem: 7004672-18.2015.8.22.0001 Porto Velho/1ª Vara de
Fazenda Pública
Assunto: Renovação da Licença de Mototaxista
Apelante: Olindo Alves da Silva
Advogado: Deivid Crispim de Oliveira (OAB/RO 6913)
Apelada: Município de Porto Velho/RO
Procurador: Carlos Alberto de Souza Mesquita
Distribuído em 19/11/2015
n. 19 0023282-90.2014.8.22.0001 Apelação (PROCESSO DIGITAL)
Relator: DES. ROOSEVELT QUEIROZ COSTA
Origem: 0023282-90.2014.8.22.0001 Porto Velho/2ª Vara da
Fazenda Pública
Assunto: Ação de Cobrança/Bolsa de Estudo
Apelante: Associação dos Praças e Familiares da Policia e
Bombeiro Militar do Estado de Rondônia
Advogado: Allan Monte de Albuquerque (OAB/RO 5177)
Advogado: Sérgio Murilo Lemos Paraguassú Filho (OAB/RO 5428)
Apelado: Estado de Rondônia
Procurador: Glaucio Puig de Mello Filho (OAB/RO 6382)
Distribuído por Sorteio em 20/07/2015

n.

21

0002896-78.2011.8.22.0701

Apelação

(PROCESSO

DIGITAL)
Relator: DES. ROOSEVELT QUEIROZ COSTA
PROCESSO DE INTERESSE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
Origem: 0002896-78.2011.8.22.0701 Porto Velho/ 2º Juizado da
Infância e Juventude
Assunto: Restabelecimento do Transporte Público/Atendimento
Educacional
Apelante: Município de Porto Velho/RO
Procurador: Salatiel Lemos Valverde (OAB/RO 1998)
Procurador: Marcelo Lima de Oliveira (OAB/RO 598)
Procurador: Moacir de Souza Magalhães (OAB/RO 1129)
Apelado: Ministério Público do Estado de Rondônia
Distribuído por Sorteio em 09/09/2015
n. 22 0006361-04.2015.8.22.0007 Apelação (PJe)
Relator: DES. HIRAM SOUZA MARQUES
Origem: 0006391-04.2015.8.22.0007 Cacoal/2ª Vara Cível
Assunto:

Auxílio-Doença

Previdenciário/Aposentadoria

por

Invalidez
Apelante: Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS
Procuradora Federal: Luciana Santana do Carmo Pimenta
Apelado: Alisson Gomes Pereira
Advogado: Joaquim José da Silva Filho (OAB/RO 3952)
Advogado: Jefferson Willian Dalla Costa (OAB/RO 6074)
Redistribuído em 20/03/2018
n.

23

0000373-12.2014.8.22.0015

Apelação

(PROCESSO

DIGITAL)
Relator: DES. ROOSEVELT QUEIROZ COSTA
Origem: 0000373-12.2014.8.22.0015 Guajará-Mirim/1ª Vara Cível
Assunto: Fornecimento de Medicamento
Apelante: Estado de Rondônia
Procurador: Evanir Antônio de Borba (OAB/RO 776)
Procurador: Cássio Bruno Castro Souza (OAB/RO 7936)
Apelado: Josiel Ilorca Rapu
Defensor Público: Vitor Carvalho Miranda
Distribuído por Prevenção de Magistrado em 15/09/2016
n. 24 7008053-70.2016.8.22.0010 Apelação (PJe)
Relator: DES. HIRAM SOUZA MARQUES
Origem: 7008053-70.2016.8.22.00010 Rolim de Moura/2ª Vara
Cível
Assunto: Aposentadoria por invalidez/Auxílio Doença-Acidentário
Apelante/Apelada: Marisa Cassol

n. 20 0001012-27.2014.8.22.0016 Apelação (PJe)
Relator: DES. HIRAM SOUZA MARQUES
Origem: 0001012-27.2014.8.22.0016 Costa Marques/Vara Única

Advogado: Fernando Aparecido Soltovski (OAB/RO 3478)

Assunto: Auxílio-Doença Acidentário

Resistribuído em 03/04/2018

Apelado/Apelante: Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS
Procurador Federal: Nick Simone Maluf Cavalcante
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Assunto: Embargos à Execução/Excesso de Execução

DIGITAL)

Apelante: Estado de Rondônia

Relator: DES. ROOSEVELT QUEIROZ COSTA

Procuradora: Marcella Sanguinetti Soares Mendes (OAB/RO 5727)

Origem: 0004702-07.2013.8.22.0014 Vilhena/1ª Vara Cível

Apelado: Sindicato dos Servidores da Polícia Civil do Estado de

Assunto: Anulação de Débito Fiscal/ISSQN

Rondônia - SINSEPOL

Apelante: Município de Vilhena - RO

Advogado: Hélio Vieira da Costa (OAB/RO 640)

Procurador: Carlos Eduardo Machado Ferreira (OAB/RO 3691)

Advogada: Zênia Luciana Cernov de Oliveira (OAB/RO 641)

Apelado: Instituto do Rim de Rondônia Ltda

Advogada: Maria de Lourdes de Lima Cardoso (OAB/RO 4114)

Advogado: Thalles de Souza Rodrigues (OAB/MT 9874B)
Advogado: João Henrique de Paula Alves Ferreira (OAB/MT 11354)
Distribuído por Sorteio em 17/03/2015

n. 30 0801512-69.2018.8.22.0000 Agravo de Instrumento (PJe)
Relator: DES. HIRAM SOUZA MARQUES

n. 26 7000306-87.2016.8.22.0004 Apelação (PJe)

Origem: 7000138-20.2018.8.22.0003 Jaru/2ª Vara Cível

Relator: DES. HIRAM SOUZA MARQUES
Origem: 7000306-87.2016.8.22.0004 Ouro Preto do Oeste/1ª Vara Cível
Assunto: Aposentadoria por Invalidez/Auxílio Doença
Apelante: Instituto Nacional de Seguridade Social – INSS
Procurador Federal: Bruno Henrique Pinheiro Belfort
Advogada: Raquel Jacob do Nascimento (OAB/RO 5579)
Advogada: Robislete de Jesus Barros (OAB/RO 2943)
Redistribuído em 12/01/2018
27

0001917-12.2012.8.22.0013

Apelação

(PROCESSO

Origem: 0001917-12.2012.8.22.0013 Cerejeiras/2ª Vara
Assunto: Taxa de Iluminação Pública/Repetição de Indébito
Apelada: C. J. Sperotto & Cia Ltda
Advogado: Wagner Aparecido Borges (OAB/RO 3089)
Apelante: Centrais Elétricas de Rondônia S/A CERON
Advogado: Jonathas Coelho Baptista de Mello (OAB/RO 3011)
Advogado: Alex Cavalcante de Souza (OAB/RO 1818)
Advogado: Douglacir Antônio Evaristo Sant’Ana (OAB/RO 287)
Advogado: Ubirajara Rodrigues Nogueira de Rezende (OAB/RO 1571)
Interessado (Parte Ativa): Município de Cerejeiras/RO
Procurador: Roberto Silva Lessa Feitosa (OAB/RO 2372)
Distribuído por Sorteio em 03/03/2015

Redistribuído em 29/05/2018
n.

31

0004380-34.2011.8.22.0021

Apelação

(PROCESSO

Relator: DES. ROOSEVELT QUEIROZ COSTA
Origem: 0004380-34.2011.8.22.0021 Buritis/1ª Vara
Apelante: Município de Campo Novo de Rondônia/RO
Procurador: Jean Noujain Neto (OAB/RO 1684)
Apelado: Sindicato dos Agentes de Saúde do Estado de Rondônia
SINASER
Advogado: Lincoln Assis de Astrê (OAB/RO 2962)
Distribuído por Sorteio em 09/08/2016
n. 32 0800179-82.2018.8.22.0000 Agravo de Instrumento (PJe)
Relator: DES. HIRAM SOUZA MARQUES
PROCESSO DE INTERESSE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
Origem: 7009890-38.2017.8.22.0007 Cacoal/3ª Vara Cível
Assunto: Suspensão de Decreto Legislativo
Advogado: Abdiel Afonso Figueira (OAB/RO 3092)
Agravado: Município de Cacoal/RO

Relator: DES. HIRAM SOUZA MARQUES
Origem: 7005413-69.2017.8.22.0007 Cacoal/4ª Vara de Cível
Assunto: Aposentadoria por Invalidez/Auxílio-Doença Acidentário/
Requerimento Adoministrativo

Procurador: Caio Raphael Ramalho Veche e Silva (OAB/RO 6390)
Distribuído em 30/01/2018
n.

Apelante: Adair Marcos Vieira Gomes

33

0018676-19.2014.8.22.0001

Apelação

(PROCESSO

DIGITAL)

Advogada: Luzinete Pagel (OAB/RO 4843)
Apelado: Instituto Nacional de Seguridade Social-INSS
Procurador Federal: Nick Simonek

Relator: DES. ROOSEVELT QUEIROZ COSTA
PROCESSO DE INTERESSE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
Origem: 0018676-19.2014.8.22.0001 Porto Velho/2ª Vara da

Distribuído em 25/01/2018

Fazenda Pública
Apelação

(PROCESSO

DIGITAL)
Relator: DES. ROOSEVELT QUEIROZ COSTA
Origem: 0023382-45.2014.8.22.0001 Porto Velho/2ª Vara da
Fazenda Pública

Agravado: Município de Jaru/RO

Agravante: Câmara Municipal de Cacoal

n. 28 7005413-69.2017.8.22.0007 Apelação (PJe)

0023382-45.2014.8.22.0001

Advogado: José Maria de Souza Rodrigues (OAB/RO 1909)

Assunto: Adicional de Insalubridade

Relator: DES. ROOSEVELT QUEIROZ COSTA

29

Agravante: Pedro Jorge Gonçalves Magalhães

DIGITAL)

DIGITAL)

n.

Assunto: Exceção de Pré-executividade

Procurador: Hudson da Costa Pereira (OAB/RO 6084)

Apelada: Edna do Espírito Santo

n.

Distribuído por Sorteio em 20/05/2015

Assunto: Gratificação de Desempenho de Atividade Técnicoadministrativa - GDATA
Apelante: Elieni Duarte Araujo
Advogado: Franco Omar Herrera Alviz (OAB/RO 1228)
Advogado: Alberto Gauna Alvis (OAB/RO 4699)
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Apelante: Elisabeth Duarte Alves

Advogada: Jacira Silvino (OAB/RO 830)

Advogado: Franco Omar Herrera Alviz (OAB/RO 1228)

Advogado: Edison Correia de Miranda (OAB/RO 4886)

Advogado: Alberto Gauna Alvis (OAB/RO 4699)

Advogada: Moema Suelen de Oliveira de Miranda (OAB/RO 6188)

Apelante: Laide Pinheiro da Silva

Interposto em 27/10/2016

Advogado: Franco Omar Herrera Alviz (OAB/RO 1228)
Advogado: Alberto Gauna Alvis (OAB/RO 4699)

n. 37 0000016-72.2017.8.22.0000 Agravo de Instrumento (PJe)

Apelante: Maria das Gracas Amorim Sobrinho

Relator: DES. ROOSEVELT QUEIROZ COSTA

Advogado: Franco Omar Herrera Alviz (OAB/RO 1228)

PROCESSO DE INTERESSE DO MINISTÉRIO PÚBLICO

Advogado: Alberto Gauna Alvis (OAB/RO 4699)

Origem: 0021918-20.2013.8.22.0001 Porto Velho/2ª Vara da

Apelante: Maria Lúcia Batista Ramos

Fazenda Pública

Advogado: Franco Omar Herrera Alviz (OAB/RO 1228)

Assunto: Improbidade Administrativa/Indisponibilidade de Bens

Advogado: Alberto Gauna Alvis (OAB/RO 4699)

Agravante: Mário Sergio Leiras Teixeira

Apelante: Nilvanda Laborda de Oliveira

Advogado: Sebastião Teixeira Chaves (OAB/RO5853)

Advogado: Franco Omar Herrera Alviz (OAB/RO 1228)

Advogada: Marilda Shirley de Souza Leiras Teixeira Chaves (OAB/

Advogado: Alberto Gauna Alvis (OAB/RO 4699)

RO 1080)

Apelado: Presidente da Junta Comercial do Estado de Rondônia

Advogado: Fadricio Silva dos Santos (OAB/RO 6703)

- JUCER

Agravado: Ministério Público do Estado de Rondonia

Procuradora: Cássia Akemi Mizusaki Funada (OAB/RO 337B)

Distribuído em 06/01/2017

Distribuído por Prevenção de Magistrado em 07/05/2015
n. 38 0801901-88.2017.8.22.0000 Agravo e Agravo de Instrumento (PJe)
n. 34 7010646-62.2017.8.22.0002 Reexame Necessário (PJe)

Relator: DES.ROOSEVELT QUEIROZ COSTA

Relator: Des. HIRAM SOUZA MARQUES

Origem: 7003395-66.2017.8.22.0010 Rolim de Moura/1ª Vara Cível

PROCESSO DE INTERESSE DO MINISTÉRIO PÚBLICO

Assunto: Capitação e Distribuição de Água

Origem: 7010646-62.2017.8.22.0002 Ariquemes/4ª Vara Cível

Agravante/Agravado: Companhia de Aguas e Esgotos de Rondônia

Assunto: Nomeação e Posse

- CAERD

Interessado (Parte Ativa): Regina Pereira Ventura Volpato

Advogado: Adilson de Oliveira Silva - (OAB/RO 8047)

Advogado: Gustavo Henrique Machado Mendes (OAB/RO 4636)

Advogado: Marcio Fabio Alves da Silva Junior - (OAB/RO 8624)

Advogado: Gustavo da Cunha Silveira (OAB/RO 4717000)

Advogada: Candrica Madalena Silva - (OAB/RO 4420)

Interessado (Parte Passiva): Prefeitura do Municipio de Ariquemes/

Advogada: Lorena Gianotti Bortolete - (OAB/RO 8303)

RO

Advogado: Tales Mendes Mancebo - (OAB/RO 6743)

Procurador: Marco Vinicius de Assis Espíndola (OAB/RO 4312)

Advogado: Thiago Costa Miranda - (OAB/RO 3993)

Interessado (Parte Passiva): Prefeito do Município de Ariquemes

Advogada: Ana Paula Carvalho Vedana - (OAB/RO 6926)

Distribuído em 07/03/2018

Advogada: Fatima Goncalves Novaes - (OAB/RO 3268)
Advogado: Marco Aurelio Goncalves - (OAB/RO 1447)

n.

35

0002537-50.2014.8.22.0014

Apelação

(PROCESSO

Advogada: Patricia Ferreira Rolim - (OAB/RO 7830)

DIGITAL)

Advogada: Maricelia Santos Ferreira de Araujo - (OAB/RO 3240)

Relator: DES. ROOSEVELT QUEIROZ COSTA

Advogado: Alessandro Silva de Magalhaes - (OAB/RO 7427)

Origem: 0002537-50.2014.8.22.0014 Vilhena/3ª Vara Cível

Agravado/Agravante: Municipio de Rolim de Moura/RO

Assunto: Execução Fiscal/IPVA/Embargos à Execução

Procurador: Erivelton Kloos (OAB/RO 6710)

Apelante: Estado de Rondônia

Distribuído em 08/08/2017

Procurador: Antônio José dos Reis Júnior (OAB/RO 281B)

Interposto em 29/08/2017

Apelada: Martendal Indústria e Comércio de Madeiras Ltda ME
Advogado: Estevan Soletti (OAB/RO 3702)

n. 39 0802795-64.2017.8.22.0000 Agravo de Instrumento (PJe)

Advogado: Gilson Ely Chaves de Matos (OAB/RO 1733)

Relator: DES.ROOSEVELT QUEIROZ COSTA

Distribuído por Sorteio em 08/05/2015

Origem: 0002549-77.2013.8.22.0021 Buritis/2ª Vara Genérica
Assunto: Execução Fiscal/ICMS

n. 36 0803171-84.2016.8.22.0000 Agravo em Mandado de

Agravante: Estado de Rondônia

Segurança (PJe)

Procuradora: Luciana Fonseca Azevedo (OAB/RO 5726)

Relator: DES. ROOSEVELT QUEIROZ COSTA

Agravado: Schelbauer & Cardozo Industria e Comercio de Madeira Ltda

Assunto: Horário de Expediente Servidores da Polícia Civil do

Distribuído em 13/10/2017

Estado de Rondônia/Suspensão de Ato Administrativo
Agravante: Estado de Rondônia

Porto Velho, 11 de setembro de 2018

Procurador: Olival Rodrigues Gonçalve Filho (OAB/RO 7141)
Agravado: Sindicato dos Servidores da Policia Civil do Estado de
Rondônia

Desembargador Roosevelt Queiroz Costa
Presidente em substituição regimental da 2ª Câmara Especial
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2ª CÂMARA ESPECIAL
Poder Judiciário do Estado de Rondônia
2ª Câmara Especial
Ata de Julgamento
Sessão 604
Ata da sessão de julgamento realizada no II Plenário – 5º andar
deste Tribunal, situado na rua José Camacho, nº 585, Bairro
Olaria, no dia onze do mês de setembro do ano de dois mil e
dezoito. Presidência do Desembargador Roosevelt Queiroz
Costa. Presentes os Excelentíssimos Desembargador Hiram
Souza Marques e o Desembargador Eurico Montenegro Júnior,
este convidado em razão das férias do Desembargador Renato
Martins Mimessi. Procurador de Justiça Rodney Pereira de Paula.
Secretária Belª Valeska Pricyla Barbosa Sousa. Declarada aberta
a sessão às 08h30, pela ordem, foram submetidos a julgamento os
processos extrapauta e os constantes da pauta.
n. 01 7054559-34.2016.8.22.0001 Apelação (PJe)
Origem: 7054559-34.2016.8.22.0001 Porto Velho / 2ª Vara de
Fazenda Pública
Apelante: Estado de Rondônia
Procurador: Fábio de Sousa Santos (OAB/RO 5.221)
Procurador: Tiago Cordeiro Nogueira (OAB/RO 7.770)
Apelado: Gilmar Gomes Barreto
Advogado: Richardson Cruz da Silva (OAB/RO 2.767)
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Procurador: Tiago Cordeiro Nogueira (OAB/RO 7770)
Embargado: José Luiz Lenzi
Advogado: José de Almeida Júnior (OAB/RO 1370)
Advogado: Carlos Eduardo Rocha Almeida (OAB/RO 3593)
Relator: DES. HIRAM SOUZA MARQUES
Opostos em 23/07/2018
Decisão: “EMBARGOS NÃO PROVIDOS, POR UNANIMIDADE”
n. 04 7004257-95.2016.8.22.0002 Apelação (PJe)
Origem: 7004257-95.2016.8.22.0002 Ariquemes/1ª Vara Cível
Apelante: Estado de Rondônia
Procurador: Aparecido Paixão Ribeiro Júnior
Apelado: Ministério Público do Estado de Rondônia
Relator: DES. ROOSEVELT QUEIROZ COSTA
Distribuído em 11/05/2017
Adiado em 04/09/2018
Decisão: “RECURSO NÃO PROVIDO, POR UNANIMIDADE”
n. 05 7001038-62.2016.8.22.0006 Apelação (PJe)
Origem: 7001038-62.2016.8.22.0006 Presidente Médici/Vara Única
Apelante: Município de Presidente Médici/RO
Procurador: Sérgio da Silva Cezar (OAB/RO 5482)
Procuradora: Valeska de Souza Rocha (OAB/RO 5922)
Apelado: Ministério Público do Estado de Rondônia
Relator: DES. ROOSEVELT QUEIROZ COSTA
Distribuído em 04/07/2017
Adiado em 04/09/2018
Decisão: “RECURSO NÃO PROVIDO, POR UNANIMIDADE”

Relator: DES. ROOSEVELT QUEIROZ COSTA

n. 06 7000830-78.2016.8.22.0006 Apelação (PJe)
Origem: 7000830-78.2016.8.22.0006 Presidente Médici/Vara Única

Distribuído em 30/08/2017

Apelante: Município de Presidente Médici/RO

Dada a palavra ao Procurador Fábio de Sousa Santos (OAB/RO

Procuradora: Valeska de Souza Rocha

5.221) sustentou oralmente em favor do Estado de Rondônia
Decisão: “REJEITADA A PRELIMINAR. NO MÉRITO, DEU-SE
PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, POR UNANIMIDADE”

Apelado: Ministério Público do Estado de Rondônia

n. 02 7050276-65.2016.8.22.0001 Apelação (PJe)
Origem: 7050276-65.2016.8.22.0001 Porto Velho / 2ª Vara da
Fazenda Pública
Apelante: Estado de Rondônia
Procurador: Fábio de Sousa Santos (OAB/RO 5.221)
Procurador: Tiago Cordeiro Nogueira (OAB/RO 7.770)
Apelado: Gilmar Gomes Barreto
Advogado: Richardson Cruz da Silva (OAB/RO 2.767)
Relator: DES. ROOSEVELT QUEIROZ COSTA
Distribuído em 09/05/2017
Dada a palavra ao Procurador Fábio de Sousa Santos (OAB/RO
5.221) sustentou oralmente em favor do Estado de Rondônia
Decisão: “REJEITADA A PRELIMINAR. NO MÉRITO, DEU-SE
PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, POR UNANIMIDADE”
n. 03 0800417-04.2018.8.22.0000 Embargos de Declaração em
Agravo de Instrumento (PJe)
Origem: 0004735-07.2011.8.22.0001 Porto Velho/1ª Vara De
Execuções Fiscais Precatórias Cíveis
Embargante: Estado de Rondônia

Relator: DES. ROOSEVELT QUEIROZ COSTA
Distribuído em 09/11/2017
Adiado em 04/09/2018
Decisão: “RECURSO NÃO PROVIDO, POR UNANIMIDADE”
n. 07 0011680-05.2014.8.22.0001 Apelação (PJe)
Origem: 0011680-05.2014.8.22.0001 Porto Velho / 7ª Vara Cível
Apelante: Instituto Nacional de Seguridade Social – INSS
Procurador Federal: Ricardo Leite
Procurador Federal: Flávio Robson Almeida Barros
Apelado: Ismael Bispo da Silva
Advogada: Greyciane Braz Barroso (OAB/RO 5928)
Relator: DES. HIRAM SOUZA MARQUES
Distribuído em 23/02/2018
Adiado em 04/09/2018
Decisão: “RECURSO PROVIDO, POR UNANIMIDADE”
n. 08 0001961-81.2014.8.22.0006 Apelação (PROCESSO DIGITAL)
Origem: 0001961-81.2014.8.22.0006 Presidente Médici / 1ª Vara
Cível
Apelante: Município de Presidente Médici – RO
Procuradora: Valeska de Souza Rocha (OAB/RO 5922)

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

DIARIO DA JUSTIÇA

NÚMERO 172

ANO XXXVI

SEXTA-FEIRA, 14-09-2018

79

Procurador: Ademir Manoel de Souza (OAB-RO 781)

Procuradora Federal: Vanessa da Silva de Almeida (OAB/RS 76886)

Apelado: Anisio dos Santos

Relator: DES. HIRAM SOUZA MARQUES

Advogada: Silvia Leticia Cunha e Silva Caldas (OAB/RO 2661)

Distribuído por Sorteio em 11/11/2016

Apelada: Margarida Teodoro de Farias Santos

Decisão: “DEU-SE PROVIMENTO AO RECURSO DE ALBERTO

Advogada: Silvia Leticia Cunha e Silva Caldas (OAB/RO 2661)

BARBOSA DA SILVA E NEGOU-SE PROVIMENTO AO RECURSO

Relator: DES. ROOSEVELT QUEIROZ COSTA

DO INSS, POR UNANIMIDADE”

Distribuído por Sorteio em 15/12/2016
Decisão: “REJEITADA A PRELIMINAR. NO MÉRITO, NEGOU-SE

n.

PROVIMENTO AO RECURSO, POR UNANIMIDADE”

DIGITAL)

13

0009775-49.2011.8.22.0007

Apelação

(PROCESSO

Origem: 0009775-49.2011.8.22.0007 Cacoal / 4ª Vara Cível
n. 09 0006062-40.2014.8.22.0014 Reexame Necessário (PJe)

Apelante: Elzy Costa Ribeiro

Origem: 0006062-40.2014.8.22.0014 Vilhena - 4ª Vara Cível

Advogado: Fábio Charles da Silva (OAB/RO 4898)

Interessado (Parte Ativa): Donizetti Correia de Paiva

Advogada: Glória Chris Gordon (OAB/RO 3399)

Advogado: Denns Deivy Souza Garate (OAB/RO 4396)

Apelado: Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

Interessado (Parte Passiva): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

Procurador Federal: Adalberto Jorge Silva Porto

Procurador Federal: Fabio Corrêa de Oliveira

Relator: DES. ROOSEVELT QUEIROZ COSTA

Relator: DES. HIRAM SOUZA MARQUES

Distribuído por Sorteio em 14/10/2014

Redistribuído em 13/08/2018

Decisão: “REJEITADAS AS PRELIMINARES. NO MÉRITO, DEU-

Decisão: “SENTENÇA REFORMADA PARCIALMENTE, POR

SE PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, POR UNANIMIDADE”

UNANIMIDADE”
n.
n.

10

0015814-75.2014.8.22.0001

Apelação

(PROCESSO

14

0005255-46.2011.8.22.0007

Apelação

(PROCESSO

DIGITAL)

DIGITAL)

Origem: 0005255-46.2011.8.22.0007 Cacoal / 2ª Vara Cível

Origem: 0015814-75.2014.8.22.0001 Porto Velho - 1ª Vara Cível

Apelante: Walderley Felipe

Apelante: Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

Advogado: Valdinei Santos Souza Ferres (OAB/RO 3175)

Procuradora Federal: Natalia Galil Guilhermino

Apelado: Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

Apelado: Valdemir da Costa Almeida

Procurador Federal: Adalberto Jorge Silva Porto

Advogada: Maria Clara do Carmo Góes (OAB/RO 198-B)

Relator: DES. ROOSEVELT QUEIROZ COSTA

Advogada: Nájila Pereira de Assunção (OAB/RO 5787)

Distribuído por Sorteio em 02/06/2015

Relator: DES. HIRAM SOUZA MARQUES

Decisão: “RECURSO PROVIDO, POR UNANIMIDADE”

Distribuído por Sorteio em 24/02/2016
Decisão:

“RECURSO

PARCIALMENTE

PROVIDO,

POR

UNANIMIDADE”

n.

15

0011721-77.2007.8.22.0013

Apelação

(PROCESSO

DIGITAL)
Origem: 0011721-77.2007.8.22.0013 Cerejeiras / 2ª Vara Cível

n. 11 7006707-02.2016.8.22.0005 Apelação (PJe)

Apelante: Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

Origem: 7006707-02.2016.8.22.0005 Ji-Paraná – 5ª Vara Cível

Procurador Federal: Fabrício Mendes dos Santos (OAB/RO 3882)

Apelante: Antônio Lucas Ortega Alonso

Apelado: José Salu do Nascimento Segundo

Advogado: Fagner Rezende (OAB/RO 5607)

Advogado: José Roberto Migliorança (OAB/RO 3000)

Apelado: Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS

Relator: DES. ROOSEVELT QUEIROZ COSTA

Procuradora Federal: Carolina Ferreira Palma

Redistribuído por Permuta em 10/01/2014

Procurador Federal: Nick Simonek

Decisão: “RECURSO PROVIDO, POR UNANIMIDADE”

Procurador Federal: Bruno Henrique Pinheiro Belfort
Relator: DES. HIRAM SOUZA MARQUES

n.

Distribuído em 26/02/2018

DIGITAL)

Decisão:

“RECURSO

PARCIALMENTE

PROVIDO,

POR

UNANIMIDADE”

16

0014096-65.2013.8.22.0005

Apelação

(PROCESSO

Origem: 0014096-65.2013.8.22.0005 Ji-Paraná / 5ª Vara Cível
Apelante: Instituto Nacional do Seguro Social - INSS
Procuradora Federal: Laura Sirangelo Belmonte de Abreu (OAB/

n.

12

0011386-16.2015.8.22.0001

Apelação

(PROCESSO

RS 76620)

DIGITAL)

Procurador Federal: Antonio Carlos Mota Machado Filho (OAB/RJ

Origem: 0011386-16.2015.8.22.0001 Porto Velho - Fórum Cível /

145843)

5ª Vara Cível

Apelado: Luis Henrique Pereira

Apelante/Apelado: Alberto Barbosa da Silva

Advogado: Marcelo Peres Balestra (OAB/RO 4650)

Advogado: Casimiro Ancilon de Alencar Neto (OAB/RO 4569)

Relator: DES. ROOSEVELT QUEIROZ COSTA

Advogado: Diego José Nascimento Barbosa (OAB/RO 5184)

Distribuído por Sorteio em 27/03/2015

Apelado/Apelante: Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

Decisão: “RECURSO PROVIDO, POR UNANIMIDADE”
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Advogado: Izidoro Celso Nobre da Costa (OAB/RO 3361)

DIGITAL)

Apelada: Paloma Cristina de Figueiredo

Origem: 0022934-09.2013.8.22.0001 Porto Velho 8ª Vara Cível

Advogado: Juacy dos Santos Loura Júnior (OAB/RO 656A)

Apelante: Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

Advogado: Izidoro Celso Nobre da Costa (OAB/RO 3361)

Procuradora Federal: Angelina Pereira de Oliveira Lima (OAB/DF 31108)

Apelada: Flávia Pereira

Procurador Federal: Marcelo Mendes Tavares (OAB/RO 5686)

Advogado: Juacy dos Santos Loura Júnior (OAB/RO 656A)

Apelado: José Givaldo Alves Santos

Advogado: Izidoro Celso Nobre da Costa (OAB/RO 3361)

Advogada: Karoline Costa Monteiro Akl (OAB/RO 3905)

Relator: DES. ROOSEVELT QUEIROZ COSTA

Advogado: Castiel Ferreira de Paula (OAB/RO 8063)

Redistribuído por Sorteio em 29/11/2016

Advogado: Vinícius de Assis (OAB/RO 1470)

Decisão: “REJEITADA A PRELIMINAR. NO MÉRITO, NEGOU-SE

Relator: DES. HIRAM SOUZA MARQUES

PROVIMENTO AO RECURSO, POR UNANIMIDADE”

Distribuído por Prevenção de Magistrado em 06/12/2016
Decisão: “RECURSO NÃO PROVIDO, POR UNANIMIDADE”

n.

21

0001537-09.2014.8.22.0016

Apelação

(PROCESSO

DIGITAL)
n. 18 0000292-59.2015.8.22.0005 Apelação (PJe)

Origem: 0001537-09.2014.8.22.0016 Costa Marques / 1ª Vara

Origem: 0000292-59.2015.8.22.0005 Ji-Paraná / 4ª Vara Cível

Cível

Apelante: Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

Apelante: Fundação Universidade do Tocantins Unitins

Procurador Federal: Bruno Costa Malta Dantas

Procurador: Kledson de Moura Lima (OAB/TO 4111B)

Procuradora Federal: Débora Fernandes de Souza Mendes

Apelada: Nadia Pinheiro Casara

Procurador Federal: Giovany Ricardo Thibes

Advogado: José Neves Bandeira (OAB/RO 182)

Procuradora Federal: Rafaela Dutra de Oliveira

Relator: DES. ROOSEVELT QUEIROZ COSTA

Procurador Federal: Nick Simonek Maluf Cavalcante

Opostos em 15/05/2018

Apelado: Enock Condack de Freitas

Decisão: “REJEITADA A PRELIMINAR. NO MÉRITO, NEGOU-SE

Advogada: Eva Condack Dias Pereira da Silva (OAB/RO 2.273)

PROVIMENTO AO RECURSO, POR UNANIMIDADE”

Advogada: Eliane Aparecida de Barros (OAB/RO 2.064)
Relator: DES. ROOSEVELT QUEIROZ COSTA

n. 22 7004936-35.2015.8.22.0001 Apelação (PJe)

Distribuído em 04/07/2017

Origem: 7004936-35.2015.8.22.0001 Porto Velho - 1ª Vara de

Decisão: “RECURSO PROVIDO, POR UNANIMIDADE”

Fazenda Pública
Apelante: Estado de Rondônia

n.

19

0013405-51.2013.8.22.0005

Apelação

(PROCESSO

Procuradora: Livia Renata Oliveira Silva (OAB/RO 1673)

DIGITAL)

Procurador: Sávio Jesus Gonçalves (OAB/RO 519)

Relator: DES. HIRAM SOUZA MARQUES

Apelado: Robson Bergamasco dos Santos

Origem: 0013405-51.2013.8.22.0005 Ji-Paraná / 3ª Vara Cível

Advogado: Ilson Jaconi Junior (OAB/RO 5643)

Apelante: Estado de Rondônia

Relator: DES. HIRAM SOUZA MARQUES

Procuradora: Ana Paula de Freitas Melo Chagas (OAB/RO 1670)

Distribuído em 07/12/2015

Apelado: Ministério Público do Estado de Rondônia

Decisão: “RECURSO NÃO PROVIDO, POR UNANIMIDADE”

Distribuído por Sorteio em 03/05/2016
Decisão: “REJEITADA A PRELIMINAR. NO MÉRITO, DEU-SE

n. 23 7002521-62.2018.8.22.0005 Reexame Necessário (PJe)

PROVIMENTO AO RECURSO, POR UNANIMIDADE”

Origem: 7002521-62.2018.8.22.0005 Ji-Paraná / 5ª Vara Cível
Interessado (Parte Ativa): Josue Freitas da Silva

n.

20

0003435-81.2010.8.22.0021

Apelação

(PROCESSO

Advogado: Jefferson Diego da Silva (OAB/RO 8574)

DIGITAL)

Advogado: Valter Carneiro (OAB/RO 2466)

Origem: 0003435-81.2010.8.22.0021 Buritis / 1ª Vara Cível

Interessado (Parte Passiva): Município de Ji-Paraná/RO

Apelante: Fundação Universidade do Tocantins UNITINS

Procuradora: Sirlene Muniz Ferreira Cândido (OAB/RO4277)

Advogado: Stéffano José do Nascimento Rodrigues (OAB/RO 1336)

Relator: DES. ROOSEVELT QUEIROZ COSTA

Advogado: Genivan Caetano de Almeida (OAB/TO 5290)

Distribuído em 14/06/2018

Advogado: Adriano Bucar Vasconcelos (OAB/TO 2438)

Decisão: “SENTENÇA MANTIDA, POR UNANIMIDADE”

Apelada: Gizelle Lopes Santana
Advogado: Juacy dos Santos Loura Júnior (OAB/RO 656A)

n. 24 7003208-51.2018.8.22.0001 Reexame Necessário (PJe)

Advogado: Izidoro Celso Nobre da Costa (OAB/RO 3361)

Origem: 7003208-51.2018.8.22.0001 Porto Velho / 1ª Vara da

Apelada: Marlene Alves dos Anjos

Fazenda Pública

Advogado: Juacy dos Santos Loura Júnior (OAB/RO 656A)

Interessado (Parte Ativa): Edvagner Sérgio Leite de Carvalho

Advogado: Izidoro Celso Nobre da Costa (OAB/RO 3361)

Advogado: João Diego Raphael Cursino Bomfim (OAB/RO3669)

Apelada: Neusa de Oliveira Silva

Interessado (Parte Passiva): Diretora Executiva da Superintendência

Advogado: Juacy dos Santos Loura Júnior (OAB/RO 656A)

Estadual de Gestão de Pessoas - SEGEP
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Interessado (Parte Passiva): Estado de Rondônia

n. 29 0000182-69.2015.8.22.0002 Apelação (PROCESSO DIGITAL)

Procurador: Juraci Jorge da Silva (OAB/RO 528)

Origem: 0000182-69.2015.8.22.0002 Ariquemes 1ª Vara Cível

Relator: DES. ROOSEVELT QUEIROZ COSTA

Apelante/Apelado: Ministério Público do Estado de Rondônia

Distribuído em 12/06/2018

Apelado/Apelante: Município de Ariquemes/RO

Decisão: “SENTENÇA MANTIDA, POR UNANIMIDADE”

Procuradora: Quilvia Carvalho de Sousa Araújo (OAB/RO 3800)
Procurador: Michel Eugenio Madella (OAB/RO 3390)

n. 25 7002572-62.2017.8.22.0020 Apelação (PJe)

Procurador: Vergílio Pereira Rezende (OAB/RO 4068)

Origem: 7002572-62.2017.8.22.0020 Nova Brasilândia D’Oeste /

Relator: DES. HIRAM SOUZA MARQUES

Vara Única

Distribuído por Sorteio em 07/01/2016

Apelante: Município de Novo Horizonte do Oeste/RO

Decisão: “RECURSOS NÃO PROVIDOS, POR UNANIMIDADE”

Procurador: Sidnei Furtado Mendonça (OAB/RO 4880)
Apelada: Pricila Venturini

n. 30 0000446-84.2014.8.22.0014 Apelação (PROCESSO DIGITAL)

Advogado: Priscila de Souza Ribeiro (OAB/RO 6.067)

Origem: 0000446-84.2014.8.22.0014 Vilhena / 3ª Vara Cível

Relator: DES. ROOSEVELT QUEIROZ COSTA

Apelante: Ministério Público do Estado de Rondônia

Distribuído em 13/06/2018

Apelado: Wilson Luiz Negri

Decisão: “RECURSO NÃO PROVIDO, POR UNANIMIDADE”

Advogado: Alex Luis Luengo Lopes (OAB/RO 3282)
Advogado: André Ricardo Strapazzon Detofol (OAB/RO 4234)

n.

26

0007819-74.2015.8.22.0001

Apelação

(PROCESSO

Apelado: Nilton Valdir Locatelli

DIGITAL)

Advogado: Gilson Ely Chaves de Matos (OAB/RO 1733)

Origem: 0007819-74.2015.8.22.0001 Porto Velho - 2ª Vara da

Advogado: Estevan Soletti (OAB/RO 3702)

Fazenda Pública

Relator: DES. ROOSEVELT QUEIROZ COSTA

Apelante: Fernanda Gabry Scazuza Gomes de Souza

Distribuído por Sorteio em 12/02/2015

Advogada: Patrícia Bergamaschi de Araújo (OAB/RO 4242)

Decisão: “RECURSO NÃO PROVIDO, POR UNANIMIDADE”

Advogado: Raimundo Gonçalves de Araújo (OAB/RO 3300)
Apelado: Estado de Rondônia

n. 31 0800397-13.2018.8.22.0000 Agravo de Instrumento (PJe)

Procurador: Olival Rodrigues Gonçalves Filho (OAB/RO 7141)

Origem: 7000901-46.2017.8.22.0006 Presidente Médici/RO - Vara Única

Relator: DES. HIRAM SOUZA MARQUES

Agravante: Amaurilio Francisco de Jesus

Distribuído por Sorteio em 16/10/2015

Advogada: Sara Géssica Goubeti Melocra (OAB/RO 5099)

Decisão: “REJEITADA A PRELIMINAR. NO MÉRITO, DEU-SE

Advogado: Luciano da Silveira Vieira (OAB/RO 1643)

PROVIMENTO AO RECURSO, POR UNANIMIDADE”

Agravado: Ministério Público do Estado de Rondônia
Relator: DES. HIRAM SOUZA MARQUES

n. 27 0011496-31.2014.8.22.0007 Apelação (Recurso Adesivo) (PJe)

Redistribuído em 20/02/2018

Origem: 0011496-31.2014.8.22.0007 Cacoal / 2ª Vara Cível

Decisão: “RECURSO NÃO PROVIDO, POR UNANIMIDADE”

Apelante/Recorrido: Município de Cacoal/RO
Procurador: Caio Raphael Ramalho Veche e Silva (OAB/RO 6.390)

n.

Apelado/Recorrente: M. D. S. S. representada por sua genitora

DIGITAL)

Edileuza Maria dos Santos

Origem: 0004735-65.2015.8.22.0001 Porto Velho / 2ª Vara da

Advogado: Glória Chris Gordon (OAB/RO 3399)

Fazenda Pública

Advogado: Vinicius Pompeu da Silva Gordon (OAB/RO 5.680)

Apelante: Clério Almerindo Knaack

Relator: DES. ROOSEVELT QUEIROZ COSTA

Advogada: Lidia Ferreira Freming Quispilaya (OAB/RO 4928)

Distribuído em 11/07/2017

Advogada: Adriana Bezerra dos Santos (OAB/RO 5822)

Decisão: “REJEITADA A PRELIMINAR. NO MÉRITO, NEGOU-SE

Apelado: Estado de Rondônia

AO RECURSO DO MUNICÍPIO E JULGOU-SE PREJUDICADO O

Procurador: Helder Lucas Silva Nogueira de Aguiar (OAB/RO 6857)

RECURSO ADESIVO, POR UNANIMIDADE”

Relator: DES. ROOSEVELT QUEIROZ COSTA

32

0004735-65.2015.8.22.0001

Apelação

(PROCESSO

Distribuído por Sorteio em 09/11/2015
n.

28

0050261-95.2005.8.22.0101

Apelação

(PROCESSO

DIGITAL)

Decisão: “REJEITADA A PRELIMINAR. NO MÉRITO, DEU-SE
PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, POR UNANIMIDADE”

Origem: 0050261-95.2005.8.22.0101 Porto Velho 2ª Vara de
Execuções Fiscais e Registros Públicos

n.

Apelante: Município de Porto Velho/RO

DIGITAL)

Procurador: Jefferson de Souza (OAB/RO 1139)

Origem: 0008240-64.2015.8.22.0001 Porto Velho / 1ª Vara da

Apelado: Joélio Zacarias da Costa

Fazenda Pública

Relator: DES. HIRAM SOUZA MARQUES

Apelante: Sindicato dos Servidores Públicos da Agência de Defesa

Distribuído por Sorteio em 04/04/2016

Sanitária Agrosilvopastoril do Estado de Rondônia- SINDSID

Decisão: “RECURSO PROVIDO, POR UNANIMIDADE”

Advogado: Velci José da Silva Neckel (OAB/RO 3844)

33

0008240-64.2015.8.22.0001

Apelação

(PROCESSO
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Advogado: William Alves Borges (OAB/RO 5074)

Defensor Público: José Oliveira de Andrade (OAB/RO 111-B)

Apelada: Agência de Defesa Sanitária Agrosilvopastoril do Estado

Relator: DES. HIRAM SOUZA MARQUES

de Rondônia - IDARON

Distribuído em 20/06/2016

Procurador: André Luiz Moura Uchoa (OAB/RO 3966)

Decisão: “RECURSO PROVIDO, POR UNANIMIDADE”

82

Apelado: Estado de Rondônia
Procurador: Sávio de Jesus Gonçalves (OAB/RO 519A)

n. 38 7001199-64.2015.8.22.0020 Apelação (PJe)

Relator: DES. ROOSEVELT QUEIROZ COSTA

Origem: 7001199-64.2015.8.22.0020 Nova Brasilândia do Oeste -

Distribuído por Sorteio em 15/04/2016

Vara Única

Decisão: “RECURSO NÃO PROVIDO, POR UNANIMIDADE”

Apelante: Município de Nova Brasilândia D’Oeste/RO
Procurador: Bruno Leonardo Moreira e Vieira Pinto (OAB/RO 3585)

n.

34

0024972-91.2013.8.22.0001

Apelação

(PROCESSO

Apelado: Andre Paulo Eidt

DIGITAL)

Defensor Público: José Oliveira de Andrade (OAB/RO 111-B)

Origem: 0024972-91.2013.8.22.0001 Porto Velho / 1ª Vara da

Relator: DES. HIRAM SOUZA MARQUES

Fazenda Pública

Distribuído em 20/06/2016

Apelante: Sindicato dos Técnicos Tributários da Receita Federal do

Decisão: “RECURSO PROVIDO, POR UNANIMIDADE”

Brasil SINTEC
Advogado: Manoel Veríssimo Ferreira Neto (OAB/RO 3766)

n. 39 7001363-29.2015.8.22.0020 Apelação (PJe)

Advogado: Márcio Valério de Sousa (OAB/RO 4976)

Origem: 7001363-29.2015.8.22.0020 Nova Brasilândia do Oeste -

Apelado: Estado de Rondônia

Vara Única

Procuradora: Alciléa Pinheiro Medeiros (OAB/RO 500)

Apelante: Município de Nova Brasilândia D’Oeste/RO

Procurador: Igor Almeida da Silva Marinho (OAB/RO 6153)

Procurador: Bruno Leonardo Moreira e Vieira Pinto (OAB/RO 3585)

Relator: DES. ROOSEVELT QUEIROZ COSTA

Apelado: Valentim Aparecido de Almeida

Redistribuído por Prevenção de Magistrado em 22/08/2016

Relator: DES. HIRAM SOUZA MARQUES

Decisão: “RECURSO NÃO PROVIDO, POR UNANIMIDADE”

Distribuído em 20/06/2016
Decisão: “RECURSO PROVIDO, POR UNANIMIDADE”

n. 35 7053044-27.2017.8.22.0001 Reexame Necessário (PJe)
Origem: 7053044-27.2017.8.22.0001 Porto Velho / 2ª Vara de

n. 40 7001372-88.2015.8.22.0020 Apelação (PJe)

Fazenda Pública

Origem: 7001372-88.2015.8.22.0020 Nova Brasilândia do Oeste -

Interessado(Parte Ativa): Mauro Bianchin

Vara Única

Advogado: Aline Cristine Araújo Silva (OAB/RO 8690)

Apelante: Município de Nova Brasilândia D’Oeste

Interessado (Parte Passiva): Instituto de Previdência dos Servidores

Procurador: Bruno Leonardo Moreira e Vieira Pinto (OAB/RO 3585)

Públicos do Estado de Rondônia - IPERON

Apelado: Venancio Pereira

Procuradora: Nair Ortega Rezende dos Santos Bonfim (OAB/RO

Relator: DES. HIRAM SOUZA MARQUES

7999)

Distribuído em 20/06/2016

Relator: DES. ROOSEVELT QUEIROZ COSTA

Decisão: “RECURSO PROVIDO, POR UNANIMIDADE”

Distribuído em 11/06/2018
Decisão: “SENTENÇA MANTIDA, POR UNANIMIDADE”

n. 41 7001350-30.2015.8.22.0020 Apelação (PJe)
Origem: 7001350-30.2015.8.22.0020 Nova Brasilândia do Oeste -

n. 36 7048087-80.2017.8.22.0001 Reexame Necessário (PJe)

Vara Única

Origem: 7048087-80.2017.8.22.0001 Porto Velho / 2ª Vara da

Apelante: Município de Nova Brasilândia D’Oeste/RO

Fazenda Pública

Procurador: Bruno Leonardo Moreira e Vieira Pinto (OAB/RO 3585)

Interessado (Parte Ativa): Município de Porto Velho/RO

Apelado: Vera Lucia Bonfim de Melo

Procurador: Moacir de Souza Magalhães

Relator: DES. HIRAM SOUZA MARQUES

Procuradora: Ana Francisca de Jesus Monteiro (OAB/RO 1772)

Distribuído em 20/06/2016

Interessado (Parte Passiva): Paulo Altair Ortiz

Decisão: “RECURSO PROVIDO, POR UNANIMIDADE”

Relator: DES. ROOSEVELT QUEIROZ COSTA
Distribuído em 24/07/2018

n. 42 7001185-80.2015.8.22.0020 Apelação (PJe)

Decisão: “REEXAME NÃO CONHECIDO, POR UNANIMIDADE”

Origem: 7001185-80.2015.8.22.0020 Nova Brasilândia do Oeste Vara Única

n. 37 7001367-66.2015.8.22.0020 Apelação (PJe)

Apelante: Município de Nova Brasilândia D’Oeste/RO

Origem: 7001367-66.2015.8.22.0020 Nova Brasilândia do Oeste -

Procurador: Bruno Leonardo Moreira e Vieira Pinto (OAB/RO 3585)

Vara Única

Apelado: Aristides Gonçalves

Apelante: Município de Nova Brasilândia D’Oeste/RO

Relator: DES. HIRAM SOUZA MARQUES

Procurador: Bruno Leonardo Moreira e Vieira Pinto (OAB/RO 3585)

Distribuído em 20/06/2016

Apelado: Antônio da Silva Lima

Decisão: “RECURSO PROVIDO, POR UNANIMIDADE”
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n. 43 7001302-71.2015.8.22.0020 Apelação (PJe)

n. 48 7001473-28.2015.8.22.0020 Apelação (PJe)

Origem: 7001302-71.2015.8.22.0020 Nova Brasilândia do Oeste -

Origem: 7001473-28.2015.8.22.0020 Nova Brasilândia do Oeste -

Vara Única

Vara Única

Apelante: Município de Nova Brasilândia D’Oeste/RO

Apelante: Município de Nova Brasilândia D’Oeste/RO

Procurador: Bruno Leonardo Moreira e Vieira Pinto (OAB/RO 3585)
Apelado: Maria Cristina Batista Chaves
Relator: DES. HIRAM SOUZA MARQUES
Distribuído em 21/06/2016
Decisão: “RECURSO PROVIDO, POR UNANIMIDADE”
n. 44 7001458-59.2015.8.22.0020 Apelação (PJe)
Origem: 7001458-59.2015.8.22.0020 Nova Brasilândia do Oeste -

Procurador: Bruno Leonardo Moreira e Vieira Pinto (OAB/RO 3585)
Apelado: Jose Silvestre Andre
Defensor Público: José Oliveira de Andrade (OAB/RO 111-B)
Relator: DES. HIRAM SOUZA MARQUES
Distribuído em 20/06/2016
Decisão: “RECURSO PROVIDO, POR UNANIMIDADE”
ADIADO

Vara Única

n. 7000591-53.2016.8.22.0013 Apelação (PJe)

Apelante: Município de Nova Brasilândia D’Oeste/RO

Origem: 7000591-53.2016.8.22.0013 Cerejeiras / 2ª Vara Genérica

Procurador: Bruno Leonardo Moreira e Vieira Pinto (OAB/RO 3585)

Apelante: Janira Duquini Ferreira

Apelado: José Figueiredo

Advogado: Eber Coloni Meira da Silva (OAB/RO 4046)

Defensor Público: José Oliveira de Andrade (OAB/RO 111-B)

Advogada: Verônica Vilas Boas (OAB/RO 6515)

Relator: DES. HIRAM SOUZA MARQUES

Apelado: Município de Cerejeiras/RO

Distribuído em 21/06/2016

Procuradora: Nádia Miranda Delilo Leopoldino

Decisão: “RECURSO PROVIDO, POR UNANIMIDADE”

Procurador: Gustavo Alves Almeida Ferreira

n. 45 7001506-18.2015.8.22.0020 Apelação (PJe)

Relator: DES. ROOSEVELT QUEIROZ COSTA

Origem: 7001506-18.2015.8.22.0020 Nova Brasilândia do Oeste Vara Única
Apelante: Município de Nova Brasilândia D’Oeste/RO
Procurador: Bruno Leonardo Moreira e Vieira Pinto (OAB/RO 3585)
Apelado: Benedito Martins da Silva
Defensor Público: José Oliveira de Andrade (OAB/RO 111-B)
Relator: DES. HIRAM SOUZA MARQUES

Procuradora: Luciana Bussolaro Baraba
Redistribuído em 27/09/2017
RETIRADOS
n. 0022380-74.2013.8.22.0001 Apelação (PROCESSO DIGITAL)
Origem: 0022380-74.2013.8.22.0001 Porto Velho / 1ª Vara da
Fazenda Pública
Apelante: T. A. F. Representado(a) por sua mãe Érica de Araújo Almeida

Distribuído em 20/06/2016

Advogada: Ana Maria Lessa Mariaca (OAB/RO 1182)

Decisão: “RECURSO PROVIDO, POR UNANIMIDADE”

Apelado: Estado de Rondônia
Procurador: Juraci Jorge da Silva (OAB/RO 528)

n. 46 7001268-96.2015.8.22.0020 Apelação (PJe)

Relator: DES. ROOSEVELT QUEIROZ COSTA

Origem: 7001268-96.2015.8.22.0020 Nova Brasilândia do Oeste -

Distribuído por Sorteio em 15/07/2014

Vara Única
Apelante: Município de Nova Brasilândia D’Oeste/RO
Procurador: Bruno Leonardo Moreira e Vieira Pinto (OAB/RO 3585)
Apelado: Jandira Dias de Araújo
Defensor Público: José Oliveira de Andrade (OAB/RO 111-B)
Relator: DES. HIRAM SOUZA MARQUES
Distribuído em 21/06/2016
Decisão: “RECURSO PROVIDO, POR UNANIMIDADE”
n. 47 7001514-92.2015.8.22.0020 Apelação (PJe)
Origem: 7001514-92.2015.8.22.0020 Nova Brasilândia do Oeste Vara Única
Apelante: Município de Nova Brasilândia D’Oeste/RO
Procurador: Bruno Leonardo Moreira e Vieira Pinto (OAB/RO 3585)
Apelado: Valkiria Vieiera Bonventura
Defensor Público: José Oliveira de Andrade (OAB/RO 111-B)
Relator: DES. HIRAM SOUZA MARQUES
Distribuído em 20/06/2016
Decisão: “RECURSO PROVIDO, POR UNANIMIDADE”

n. 0000373-57.2015.8.22.0021 Apelação (PROCESSO DIGITAL)
Origem: 0000373-57.2015.8.22.0021 Buritis / 1ª Vara
Apelante: Estado de Rondônia
Procurador: Thiago Araujo Madureira de Oliveira (OAB/RO 7410)
Procurador: Olival Rodrigues Gonçalves Filho (OAB/RO 7141)
Apelado: Aldair Barbosa Coimbra
Advogada: Sandra Mirele Barros de Souza Amaral (OAB/RO 6642)
Advogado: Robson Clay Floriano Amaral (OAB/RO 6965)
Relator: DES. ROOSEVELT QUEIROZ COSTA
Redistribuído por Prevenção de Magistrado em 19/10/2016
Inexistindo

processos

para

julgamento,

o

Desembargador

Presidente determinou a leitura da presente ata, a qual foi aprovada
à unanimidade encerrando-se a sessão às 10h51min.
Porto Velho, 11 de setembro de 2018.
Desembargador Roosevelt Queiroz Costa
Presidente em substituição regimental da 2ª Câmara Especial
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0013291-90.2014.8.22.0001 – Apelação
Origem : 0013291-90.2014.8.22.0001 Porto Velho/RO (7ª Vara Cível)
Apelante : Bradesco Administradora de Consórcios Ltda.
Advogados: Maria Lucilia Gomes (OAB/SP 84206)
Luciano Boabaid Bertazzo (OAB/RO 1894)
Amandio Ferreira Tereso Junior (OAB/SP 107414)
Apelado : Aroldo Fonseca de Meneses
Relator: Desembargador Sansão Saldanha
Apelação. Busca e apreensão de veículo. Constituição em mora do
devedor. Notificação do devedor. Emenda da inicial.
A notificação do devedor deve ser realizada por intermédio do
cartório extrajudicial de títulos e documentos e comprovada com a
inicial da ação de busca e apreensão.
Determinada a emenda da inicial, para a comprovação da mora
do devedor, se a instituição financeira não traz o documento
necessário, no prazo legal, a inicial deve ser indeferida.
POR UNANIMIDADE, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.
Data de interposição: 23/07/2018
Data do julgamento: 04/09/2018
0011122-36.2014.8.22.0000 Embargos de Declaração em Apelação
Origem: 0004630-51.2012.8.22.0015 – Guajará-Mirim/2ª Vara Cível
Embargante: Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S/A
Advogados: Lucimar Cristina Gimenez Cano (OAB/RO 5.017),
Dayanne dos Santos Cavalcante Frigo (OAB/RO 1.410),
Luciana Veríssimo Gonçalves (OAB/MS 8.270),
Rodrigo Mari Salvi (OAB/RO 4.428),
Lílian Mariane Lira (OAB/RO 3.579) e outros
Embargado: Raylson Pessoa Teixeira
Advogado: Fábio Antônio Moreira (OAB/RO 1.553)
Relator: Desembargador Sansão Saldanha
POR UNANIMIDADE, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.
Data de distribuição: 12/03/2015
Data do julgamento: 04/09/2018
Apelação n. 0003051-23.2011.8.22.0009
Origem: 0003051-23.2011.8.22.0009 – Pimenta Bueno/ 1ª Vara Cível
Apelante: Banco do Brasil S/A
Advogados: Sérvio Túlio de Barcelos (OAB/RO 6.673) e Arnaldo
Janssen Nogueira (OAB/RO 6.676)
Apelado: Vantuir Feliciano da Silva
Advogados: Aurison da Silva Florentino (OAB/RO 308-B), Janaína
Pereira de Souza (OAB/RO 1.502) e Cherislene Pereira de Souza
(OAB/RO 4.106)
Apelado: José Correia da Silva
Relator: Desembargador Sansão Saldanha
Apelação. Execução de Título Extrajudicial. Inércia do autor.
Extinção do processo. Abandono da jurisdição. Citação da parte ré.
Havendo a citação da parte ré e esta não formulando pedido para
a extinção do processo, por abandono da jurisdição, o processo de
execução não pode ser extinto na forma do art. 267, III, do CPC
(Súmula n. 240 do STJ).
POR UNANIMIDADE, DAR PROVIMENTO AO RECURSO NOS
TERMOS DO VOTO DO RELATOR.
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Data de interposição: 13/07/2018
Data do julgamento: 04/09/2018
0001000-62.2013.8.22.0011 Embargos de Declaração em Apelação
Origem: 0001000-62.2013.8.22.0011 – Alvorada do Oeste/1ª Vara Cível
Embargante: Dirceu Corvello dos Santos
Advogados: Felipe Wendt (OAB/RO 4.590) e
Eber Coloni Meira da Silva (OAB/RO 4.046)
Embargada: Centrais Elétricas de Rondônia S/A – CERON
Advogados: Jonathas Coelho Baptista de Mello (OAB/RO 3.011),
Alex Cavalcante de Souza (OAB/RO 1.818),
Kênia de Carvalho Mariano (OAB/RO 994),
Silvia de Oliveira (OAB/RO 1.285),
José Roberto Wandembruck Filho (OAB/RO 5.063) e outros
Relator: Desembargador Sansão Saldanha
Embargos de declaração. Discordância. Rediscussão do
julgado. Ausência de demonstração de vícios previstos na lei.
Impossibilidade de ampliação. Recurso rejeitado.
A discordância da parte quanto ao conteúdo da decisão e a
pretensão de revisão do julgado que lhe foi desfavorável não autoriza
a interposição de embargos de declaração, que têm pressupostos
específicos (demonstração de algum dos vícios previstos no art.
1.022 do CPC/15), os quais não podem ser ampliados.
Rejeitam-se os embargos de declaração, ainda que manejados
com a finalidade de prequestionamento, pois esse recurso só se
presta a sanar obscuridade, omissão ou contradição e erro material
porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da
matéria já julgada no recurso.
POR UNANIMIDADE, REJEITAR OS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.
Data de distribuição: 03/02/2015
Data do julgamento: 04/09/2018
0024296-46.2013.8.22.0001 - Apelação
Origem : 00242964620138220001 Porto Velho/RO (5ª Vara Cível)
Apelante : Petrobras Distribuidora S/A
Advogado : Daniel Penha de Oliveira (OAB/RO 3434)
Advogado : Marcelo Rodrigues Xavier (OAB/RO 2391)
Advogado : Mauro Paulo Galera Mari (OAB/RO 4937)
Advogado : Julian Davis de Santa Rosa (OAB/MT 6998)
Advogado : Wagner Wanderley Maia (OAB/RJ 97697)
Advogada : Anne Botelho Cordeiro (OAB/RO 4370)
Advogado : Guilherme Rodrigues Dias (OAB/RJ 58476)
Advogado : Carlos Andre Viana Coutinho (OAB/DF 19423)
Apelada : Real Norte Transportes S/A
Apelada : Alessandra Rocha Pinheiro Mesquita da Fonseca
Apelada : Deborah Pinheiro Moura Rocha
Relator : Desembargador Sansão Saldanha
Apelação. Extinção do processo. Pressupostos de desenvolvimento
válido e regular do processo. Citação da parte executada.
Configurada a ausência dos pressupostos de desenvolvimento
válido e regular do processo, pois a parte autora não providenciou
a citação da parte executada, o processo deve ser extinto na forma
do art. 267, IV, do CPC.
POR UNANIMIDADE, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.
Data de interposição: 09/07/2018
Data do julgamento : 04/09/2018
Embargos de Declaração em Apelação n. 000700137.2011.8.22.0010
Origem: 0007001-37.2011.8.22.0010 – Rolim de Moura / 1ª Vara
Cível Embargante: Associação dos Produtores Rurais da Linha
172, KM 13,Lado Sul
Advogado: Márcio Antônio Pereira (RO 1.615)
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Embargado: Nilton da Silva Ferreira
Advogados: Salvador Luiz Paloni (OAB/RO 299-A), Marta Martins
Ferraz Paloni (OAB/RO 1.602) e Vanderlei Casprechen (OAB/RO
2.242) Relator: Desembargador Sansão Saldanha
Embargos de declaração. Discordância e rediscussão do
julgado. Ausência de demonstração de vícios previstos na lei.
Impossibilidade de ampliação. Recurso rejeitado.
A discordância da parte quanto ao conteúdo da decisão e a
pretensão de revisão do julgado que lhe foi desfavorável não autoriza
a interposição de embargos de declaração, que têm pressupostos
específicos (demonstração de algum dos vícios previstos no art.
1.022 do CPC/15), os quais não podem ser ampliados.
Rejeitam-se os embargos de declaração, ainda que manejados
com a finalidade de prequestionamento, pois esse recurso não
serve à rediscussão de matéria já julgada.
POR UNANIMIDADE, REJEITAR OS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.
Data de interposição: 12/06/2018
Data do julgamento : 04/09/2018
Embargos de Declaração em Apelação n. 002452569.2014.8.22.0001
Origem: 0024525-69.2014.8.22.0001 – Porto Velho/ 6ª Vara Cível,
Falências e Recuperações Judiciais
Embargante: Santo Antônio Energia S/A
Advogados: Andrey Cavalcante de Carvalho (OAB/RO 303-B),
Thaline Angélica de Lima (OAB/RO 7.196), Paulo Barroso Serpa
(OAB/RO 4.923), Iran da Paixão Tavares Junior (OAB/RO 5.087),
Mirele Rebouças de Queiroz Jucá (OAB/RO 3.193) e Felipe Augusto
Ribeiro Mateus (OAB/RO 1.641) Embargada: Izabel Aguiar Nunes
Advogada: Gecilene Antunes Faustino (OAB/RO 2.474)
Relator: Desembargador Sansão Saldanha
Embargos de declaração. Discordância e rediscussão do
julgado. Ausência de demonstração de vícios previstos na lei.
Impossibilidade de ampliação. Recurso rejeitado.
A discordância da parte quanto ao conteúdo da decisão e a
pretensão de revisão do julgado que lhe foi desfavorável não autoriza
a interposição de embargos de declaração, que têm pressupostos
específicos (demonstração de algum dos vícios previstos no art.
1.022 do CPC/15), os quais não podem ser ampliados.
Rejeitam-se os embargos de declaração, ainda que manejados
com a finalidade de prequestionamento, pois esse recurso só se
presta a sanar obscuridade, omissão ou contradição e erro material
porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da
matéria já julgada no recurso.
POR UNANIMIDADE, REJEITAR OS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.
Data de interposição: 24/07/2018
Data do julgamento: 04/09/2018
0006397-30.2012.8.22.0014 - Embargos de Declaração em
Apelação
Origem: 0006397-30.2012.8.22.0014 – Vilhena/RO (4ª Vara Cível)
Embargante: Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT
S.A.
Advogados: Álvaro Luiz da Costa Fernandes (OAB/RO 5369),
Armando Krefta (OAB/RO 321-B),
Leonardo Costa (OAB/AC 3584) e outros
Embargada: Zilma Lourenço de Oliveira
Advogado: Éric José Gomes Jardina (OAB/RO 3375)
Relator: Desembargador Sansão Saldanha
Processo civil. Embargos de declaração em apelação. Contradição.
Inocorrência. Recurso não provido.

SEXTA-FEIRA, 14-09-2018

85

A contradição que justifica a interposição de embargos de
declaração é a interna ao julgado e não a que resultaria do confronto
entre sua parte dispositiva e as provas constantes dos autos, cujo
reexame não é possível em sede de aclaratórios.
Recurso não provido.
POR UNANIMIDADE, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.
Data de interposição: 26/07/2018
Data do julgamento: 04/09/2018
0005091-02.2011.8.22.0001 - Embargos de Declaração em
Apelação
Origem: 0005091-02.2011.8.22.0001 – Porto Velho/RO (3ª Vara
Cível)
Embargante: Banco Volkswagen S/A
Advogados: Manuela Motta Moura da Fonte (OAB/PE 20.397),
Edson Leite Rodrigues de Oliveira Neto (OAB/PE 36.003),
Mélanie Galindo Martinho Azzi (OAB/RO 3.793),
Celso Marcon (OAB/RO 3.700),
Daguimar Lustosa Nogueira Cavalcante (OAB/RO 4.120),
Vagner Marques de Oliveira (OAB/SP 159.335),
Fernando Augusto Alves Pinto (OAB/SP 203.501),
Gabriel da Costa Alexandre (OAB/RO 4.986),
Francisco de Assis Lelis de Moura Junior (OAB/PE 23.289) e outros
Embargada: Ângela Nunes da Silva
Advogados: Walter Gustavo da Silva Lemos (OAB/RO 655-A),
Vinícius Silva Lemos (OAB/RO 2.281) e
Mabiagina Mendes de Lima (OAB/RO 3.912)
Relator: Desembargador Sansão Saldanha
Processo civil. Embargos de declaração em apelação. Omissão.
Inocorrência. Recurso não provido.
Não suportam embargos de declaração a decisão judicial que
não contém, para esclarecer, obscuridade, ou para eliminar
contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia
se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; ou para corrigir
erro material.
Os embargos de declaração não constituem a via processual
adequada para obter o sobrestamento do processo em virtude
de afetação da matéria pelo STJ, para julgamento sob o rito dos
recursos repetitivos.
Recurso não provido.
POR UNANIMIDADE, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.
Data de interposição: 13/07/2018
Data do julgamento: 04/09/2018
0000917-46.2013.8.22.0011 - Embargos de Declaração em
Apelação (Agravo Retido)
Origem: 0000917-46.2013.8.22.0011 – Alvorada do Oeste/ 1ª Vara
Cível
Embargante: Ladir Ribeiro da Silva
Advogado: Felipe Wendt (OAB/RO 4.590)
Embargada: Centrais Elétricas de Rondônia S/A – CERON
Advogados: Gabriela de Lima Torres (OAB/RO 5.714),
Francianny Aires da Silva Ozias (OAB/RO 1.190),
Ubirajara Rodrigues Nogueira de Rezende (OAB/RO 1.571),
Silvia de Oliveira (OAB/RO 1.285),
Kênia de Carvalho Mariano (OAB/RO 994) e outros
Relator: Desembargador Sansão Saldanha
Embargos de declaração. Discordância e rediscussão do
julgado. Ausência de demonstração de vícios previstos na lei.
Impossibilidade de ampliação. Recurso rejeitado.
A discordância da parte quanto ao conteúdo da decisão e a
pretensão de revisão do julgado que lhe foi desfavorável não autoriza
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a interposição de embargos de declaração, que têm pressupostos
específicos (demonstração de algum dos vícios previstos no art.
1.022 do CPC/15), os quais não podem ser ampliados.
Rejeitam-se os embargos de declaração, ainda que manejados
com a finalidade de prequestionamento, pois esse recurso não
serve à rediscussão de matéria já julgada.
POR UNANIMIDADE, REJEITAR OS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.
Data de interposição: 24/07/2018
Data do julgamento: 04/09/2018
0003526-89.2014.8.22.0003 Embargos de Declaração em
Apelação
Origem: 0003526-89.2014.8.22.0003 – Jaru/2ª Vara Cível
Embargante: Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT
S/A
Advogados: Álvaro Luiz da Costa Fernandes (OAB/RO 5.369),
Lívia Patrício Garcia de Souza (OAB/RO 5.277),
Leonardo Costa (OAB/AC 3.584)
Embargada: Rafaela dos Santos Peixoto
Advogados: Eunice Braga Leme (OAB/RO 1.172) e
Alexandre Moraes dos Santos (OAB/RO 3.044)
Relator: Desembargador Sansão Saldanha
POR UNANIMIDADE, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.
Data de distribuição: 16/03/2015
Data do julgamento: 04/09/2018
0010946-13.2012.8.22.0102 – Apelação
Origem : 0010946-13.2012.8.22.0102 Porto Velho/RO
(1ª Vara de Família e Sucessões)
Apelante : H. H. N.
Advogados: Sylvan Bessa dos Reis (OAB/RO 1300)
Ana Paula Silveira Dias (OAB/RO 1588)
Apelada : G. T. M. C.
Advogados: Carlos Alberto Troncoso Justo (OAB/RO 535 A)
Maria Nazarete Pereira da Silva (OAB/RO 1073)
Relator: Desembargador Sansão Saldanha
Apelação cível. Guarda. Modificação. Melhor interesse e proteção da
menor. Manutenção da guarda com a genitora. Recurso não provido.
Demonstrado que a mãe possui condições de proteção à
integridade física e psicológica da menor, deve permanecer sob
a guarda da genitora, atendendo às regras do melhor interesse e
proteção integral.
POR UNANIMIDADE, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.
Data de interposição: 23/07/2018
Data do julgamento: 04/09/2018
0009323-20.2012.8.22.0002 - Embargos de Declaração em
Apelação
Origem: 0009323-20.2012.8.22.0002 – Ariquemes/ 1ª Vara Cível
Embargante: Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT
S/A
Advogados: Álvaro Luiz da Costa Fernandes (OAB/RO 5.369),
Amauri Luiz de Souza (OAB/RO 1.301),
Gustavo Corrêa Rodrigues (OAB/RJ 110.459),
Marcelo Davoli Lopes (OAB/SP 143.370) e outros
Embargado: Eurisvaldo Barbosa da Silva
Advogados: Marco Vinícius de Assis Espindola (OAB/RO 4.312) e
Cristiane Ribeiro Bissoli (OAB/RO 4.848)
Relator: Desembargador Sansão Saldanha
Processo civil. Embargos de declaração em apelação. Contradição.
Inocorrência.
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A contradição que justifica a interposição de embargos de
declaração é a interna ao julgado e não a que resultaria do confronto
entre sua parte dispositiva e as provas constantes dos autos, cujo
reexame não é possível em sede de aclaratórios.
Recurso não provido.
POR UNANIMIDADE, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.
Data de interposição: 27/07/2018
Data do julgamento: 04/09/2018
0005693-73.2014.8.22.0102 - Embargos de Declaração em
Apelação
Origem: 0005693-73.2014.8.22.0102 – Porto Velho/ RO
(4ª Vara de Família e Sucessões)
Embargantes: C. C. F. S. e T. N. C. F.
Defensores Públicos: José Oliveira de Andrade,
Daniel Mendes Carvalho,
Sérgio Muniz Neves e
Hélio Vicente de Matos (OAB/RO 265)
Relator: Desembargador Sansão Saldanha
Processo civil. Embargos de declaração em apelação. Omissão.
Contradição. Inocorrência.
Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial
para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o
juiz de ofício ou a requerimento; e corrigir erro material.
Os embargos de declaração não constituem a via processual
adequada para rediscussão acerca da justiça da decisão.
A contradição que justifica a interposição de embargos de
declaração é a interna ao julgado e não a que resultaria do confronto
entre sua parte dispositiva e as provas constantes dos autos, cujo
reexame não é possível em sede de aclaratórios.
Recurso não provido.
POR UNANIMIDADE, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.
Data de distribuição: 26/11/2015
Data do julgamento: 28/08/2018
0012253-31.2014.8.22.0005 - Apelação
Origem: 0012253-31.2014.8.22.0005 – Ji-Paraná/RO (4ª Vara
Cível)
Apelante: Elias Moreira Coelho representado por sua curadora
Roseli Dias Moreira
Advogados: Neumayer Pereira de Souza (OAB/RO 1537) e
Eder Kenner dos Santos (OAB/RO 4549)
Apelado: Banco Bradesco S.A.
Advogados: Mauro Paulo Galera Mari (OAB/RO 4937),
Renata Alice Pessôa Ribeiro de Castro Stutz (OAB/RO 1112),
Gerson da Silva Oliveira (OAB/MT 8350),
Anne Botelho Cordeiro (OAB/RO 4370) e outros
Relator: Desembargador Sansão Saldanha
Apelação cível. Nulidade de negócio jurídico. Não demonstrado.
Contrato de empréstimo firmado por pessoa portadora de doença
mental. Sentença de interdição posterior à celebração do contrato.
Manutenção do contrato. Recurso improvido.
Demonstrado que no ato da pactuação do contrato de empréstimo
bancário a parte apelante não sofria de qualquer impedimento para
exercer os atos da vida civil, deve ser mantido o negócio jurídico e
todos os seus efeitos.
O banco apelado não possui o dever de indenizar, bem como não
pode ser responsabilizado pelos prejuízos materiais e morais,
posto que não tinha condições de saber da deficiência mental do
apelante.
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A natureza jurídica da sentença de interdição é constitutiva, a
eficácia dela advinda será ex nunc, estabelecendo-se a partir de
seu proferimento nova situação jurídica em que se reconhece
a incapacidade do interditado para a prática dos atos da vida
civil, restando intactos e imutáveis os negócios jurídicos por ele
realizados antes da constituição judicial de sua incapacidade.
Recurso improvido.
POR UNANIMIDADE, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

2ª CÂMARA CÍVEL
Data de interposição: 08/01/2018
Data do julgamento: 05/09/2018
0009519-85.2015.8.22.0001 - Embargos de Declaração em
Apelação
Origem : 00095198520158220001 Porto Velho/RO (10ª Vara Cível)
Embargante : Daiane Pereira da Silva
Advogada : Edinara Regina Colla (OAB/RO 1123)
Advogado : Robson Sancho Flausino Vieira (OAB/RO 4483)
Embargada : Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia CAERD
Advogada : Ana Paula de Carvalho Vedana (OAB/RO 6926)
Advogada : Ingrid Rodrigues de Menezes Dorner (OAB/RO 1460)
Relator : Desembargador Marcos Alaor Diniz Grangeia
Embargos de declaração. Apelação cível. Mandado de segurança.
Concurso público. Omissão. Inexistência.
Devem ser rejeitados os embargos de declaração quando não
existe o vício indicado, sobretudo porque os argumentos elencados
no incidente relativos à existência de vaga foram expressamente
tratados no julgamento do recurso de apelação.
De acordo com o Novo Código de Processo Civil, ainda que
rejeitados os Embargos de Declaração, consideram-se incluídos
no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de
prequestionamento.
POR UNANIMIDADE, REJEITAR OS EMBARGOS NOS TERMOS
DO VOTO DO RELATOR.
Data de distribuição: 25/11/2015
Data do julgamento: 05/09/2018
0003237-56.2014.8.22.0004 – Apelação
Origem: 0003237-56.2014.8.22.0004 Ouro Preto do Oeste/RO (1ª
Vara Cível)
Apelante : Militão Luiz Pinto Filho
Advogado : Alexandre Azis Pereira Filho (OAB/RO 5581)
Apelado : Cad Engenharia e Projetos Ltda.
Advogada : Magali Ferreira da Silva (OAB/RO 646 A)
Relator: Desembargador Marcos Alaor Diniz Grangeia
Consumidor. Residência. Contratação. Empresa. Prazo contratual.
Inobservância. Culpa de ambas partes. Reparação de danos.
Improcedência. Sentença mantida.
Evidenciado que houve contratação de empresa para construção
de residência, cujo contrato previa a possibilidade de prorrogação
do prazo e acréscimo de serviços, não há que falar em direito
a reparação dos danos alegados pelo consumidor, quando
evidenciado que ambas as partes deram causa ao atraso e não
conclusão da obra.
POR UNANIMIDADE, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.
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Data de distribuição: 23/05/2016
Data do julgamento: 05/09/2018
0009853-19.2015.8.22.0002 - Apelação
Origem : 0009853-19.2015.8.22.0002 Ariquemes / 3ª Vara Cível
Apelante : Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD
Advogada : Maricélia Santos Ferreira de Araújo (OAB/RO 324B)
Advogada : Ingrid Rodrigues de Menezes Dorner (OAB/RO 1460)
Apelado : Isaías Rodrigues
Advogado : Ozéias Dias de Amorim (OAB/RO 4194)
Advogado : José Ricardo D’Avassi Damico (OAB/RO 7435)
Relator(a) : Desembargador Marcos Alaor Diniz Grangeia
Revisor(a) : Não informado
Apelação cível e Recurso adesivo. Fatura de consumo de água
e esgoto. Inscrição indevida. Dívida paga. Dano moral. Quantum
indenizatório. Valor. Manutenção.
Havendo comprovação de que a dívida que motivou a inscrição do
consumidor em cadastro de proteção ao crédito estava paga, deve
ser reconhecida a inexistência de débito e, por consequência, a
ilegalidade da negativação.
O arbitramento da indenização decorrente de dano moral deve ser
feito caso a caso, com bom senso, moderação e razoabilidade,
atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa,
extensão e repercussão dos danos, à capacidade econômica,
características individuais e o conceito social das partes.
O fornecedor de serviço de água e esgoto é responsável por danos
causados pela inscrição indevida do nome do consumidor nos
cadastros de inadimplentes, em decorrência de dívida paga.
RECURSOS NÃO PROVIDOS NOS TERMOS DO VOTO DO
RELATOR, À UNANIMIDADE.
Data de distribuição: 02/12/2015
Data do julgamento : 05/09/2018
0014949-23.2012.8.22.0001 Apelação
Origem: 0014949-23.2012.8.22.0001 Porto Velho / 8ª Vara Cível
Apelante: MP Engenharia Ltda
Advogado: Rodrigo Tosta Giroldo (OAB/RO 4503)
Apelada: Lojas Americanas S/A
Advogados: Marcelo Estebanez Martins (OAB/RO 3208), José Nonato
de Araújo Neto (OAB/RO 6471) e Ricardo Fortes Britto (OAB/RJ 174498)
Apelada: MIIDRJ Tecnologia em Instalações Prediais Ltda
Curador: Defensoria Pública do Estado de Rondônia
Relator: Desembargador Marcos Alaor Diniz Grangeia
Cobrança. Inadimplemento contratual. Responsabilidade Civil.
Contrato de subempreitada. Dono da obra. Conhecimento da
subempreitada. Prova. Ausência. Danos decorrentes da inadimplência.
Responsabilidade. Não cabimento. Recurso improvido.
Se a empresa contratada para realização de obra não comunica a
contratante de que fez contrato de subempreitada com terceiro, os
débitos e danos decorrentes deste segundo contrato não podem
ser a ela imputados, por ausência de assunção expressa de
responsabilidade solidária quanto aos mesmos.
POR UNANIMIDADE, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.
Data de interposição: 20/07/2018
Data do julgamento: 05/09/2018
0019309-30.2014.8.22.0001 – Embargos de Declaração em Apelação
Origem : 0019309-30.2014.8.22.0001 Porto Velho/RO (3ª Vara Cível)
Embargante : Direcional Engenharia S/A
Advogados: Manuela Gsellmann da Costa (OAB/RO 3511)
Roberto Jarbas Moura de Souza (OAB/RO 1246)
Kenucy Neves de Lima (OAB/RO 2475)
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Embargada : Bruna Guimarães da Costa
Advogado : Jamyson de Jesus Nascimento (OAB/RO 1646)
Relator: Juiz Johnny Gustavo Clemes
Embargos de declaração. Rediscussão da matéria. Impossibilidade.
Negado provimento ao recurso.
Constatada a ausência de omissão, contradição, obscuridade ou
erro material no decisum embargado, impõe-se o não provimento
dos embargos de declaração.
POR UNANIMIDADE, REJEITAR OS EMBARGOS NOS TERMOS
DO VOTO DO RELATOR.
Data de interposição: 30/07/2018
Data do julgamento : 05/09/2018
0002827-77.2014.8.22.0010 Embargos de Declaração em
Embargos de Declaração em Apelação
Origem: 0002827-77.2014.8.22.0010 Rolim de Moura / 2ª Vara
Cível Embargante: Ricardo Fachin Cavalli
Advogados: Ricardo Fachin Cavalli (OAB/RO 4094) e Kaiomi de
Souza Oliveira (OAB/RO 4177)
Embargada: Sandra Parra Munhoz
Advogado: Salvador Luiz Paloni (OAB/RO 299-A)
Relator: Juiz Johnny Gustavo Clemes
Embargos de declaração em Embargos de Declaração. Questões
que não foram alvo do pedido dos primeiros embargos de
declaração. Ausência de contradição. Inexistência de defeito.
Admitida a interposição de segundo embargos de declaração
somente no caso que tenha ocorrido contradição e omissão
na análise ou na supressão dos vícios apontados nos primeiros
embargos de declaração.
POR UNANIMIDADE, REJEITAR OS EMBARGOS NOS TERMOS
DO VOTO DO RELATOR.
Data de interposição: 20/06/2018
Data do julgamento: 05/09/2018
0003599-04.2013.8.22.0001 Embargos de Declaração em Apelação
Origem : 0003599-04.2013.8.22.0001 Porto Velho / 10ª Vara Cível
Embargante : M. N. de C. N., representado por seu pai, S. P. de C.
Advogada : Ângela Maria Mendes dos Santos (OAB/RO 2651)
Embargada : Instituição Adventista de Educação e
Assistência Social Norte Brasileira
Advogado : Aldo Marinho Serudo Martins Neto (OAB/RO 990)
Advogado : Wesley Moura da Silva (OAB/RO 9226)
Relator : Juiz Johnny Gustavo Clemes
Embargos de declaração. Omissão no acórdão. Não configuração.
Prequestionamento.
Constatada a ausência de omissão no decisum embargado, impõese o não provimento dos embargos de declaração.
Se a matéria foi devidamente ventilada no acórdão embargado, não
há que se falar em omissão, mesmo em se tratando de embargos
declaratórios prequestionadores.
POR UNANIMIDADE, REJEITAR OS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.
Data de interposição: 15/06/2018
Data do julgamento: 05/09/2018
0016522-62.2013.8.22.0001 - Embargos de Declaração em Apelação
Origem : 0016522-62.2013.8.22.0001 Porto Velho/RO (5ª Vara Cível)
Embargantes : Luiz Silvino Aguiar e outro
Advogado : João Paulo Silvino Aguiar (OAB-RO 8087)
Embargados : Manoel Silvino de Aguiar e outro
Advogado : Francisco Carlos do Prado (OAB/RO 2701)
Relator : Juiz Johnny Gustavo Clemes

SEXTA-FEIRA, 14-09-2018

88

Embargos de declaração. Omissão, contradição, obscuridade e
erro material. Existência de omissão. Prova nova. Não acolhimento.
Embargos não providos.
Os embargos de declaração têm a finalidade de completar, aclarar ou
corrigir uma decisão omissa, obscura, contraditória ou que incorra em
erro material, afirmação contida nos incisos do art. 1.022 do CPC/2015.
Portanto, só é admissível essa espécie recursal quando destinada a
atacar, especificamente, um desses vícios do ato decisório, e não para
que se adapte a decisão ao entendimento do embargante, nem para
o acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo, e
menos ainda para rediscussão de matéria já resolvida.
Constatada a presença de omissão no decisum embargado, impõe-se
seu acolhimento para apreciação da matéria tida como omissa.
POR UNANIMIDADE, REJEITAR OS EMBARGOS NOS TERMOS
DO VOTO DO RELATOR.
Data de interposição: 18/05/2015
Data do julgamento: 05/09/2018
0022067-50.2012.8.22.0001 - Agravo Regimental em Apelação
Origem: 0022067-50.2012.8.22.0001 Porto Velho / 2ª Vara Cível
Agravante : HSBC Bank Brasil S/A - Banco Múltiplo
Advogados: Luiz Rodrigues Wambier (OAB/PR 7295)
Caroline Carranza Fernandes Arnuti (OAB/RO 1915)
Evaristo Aragão Ferreira dos Santos (OAB/PR 24498)
Verônica Martin Batista dos Santos (OAB/PR 47435)
Maick Felisberto Dias (OAB/PR 37555)
Leonardo Teixeira Freire (OAB/RS 72094)
Eduardo Abílio Kerber Diniz (OAB/RO 4389)
Edson Antônio Sousa Pinto (OAB/RO 4643)
Guilherme da Costa Ferreira Pignaneli (OAB/RO 5546)
Rita de Cássia Corrêa de Vasconcelos (OAB/RO 6637)
Teresa Arruda Alvim Wambier (OAB/PR 22129-A)
Maria Lúcia L. C. de Medeiros (OAB/PR 15348)
Andrey Cavalcante de Carvalho (OAB/RO 303-B)
Agravados : Antônia Dias Gomes Oliveira e outros
Advogado : Dirceu Ribeiro de Lima (OAB/RO 3471)
Relator : Juiz Johnny Gustavo Clemes
Agravo regimental. Princípio da dialeticidade. Ofensa. Matéria de
ordem pública já decidida pelo colegiado.
Não se conhece de recurso aviado com razões dissociadas dos
fundamentos expendidos na decisão que pretende combater.
Não se admite agravo regimental em face de matéria que já foi objeto
de decisão colegiada, conforme previsão expressa no revogado
Regimento Interno deste Tribunal, aplicável ao caso.
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECER DO RECURSO NOS
TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

1ª CÂMARA ESPECIAL
Data: 13/09/2018
PUBLICAÇÃO DE ACÓRDÃOS
1ª Câmara Especial
Data de distribuição :05/07/2018
Data do julgamento : 30/08/2018
0003676-40.2018.8.22.0000 Habeas Corpus
Origem: 00001855620188220022 São Miguel do Guaporé/RO (1ª
Vara Criminal)
Paciente: Valcir Silas Borges
Impetrantes: Paulo Barroso Serpa (OAB/RO 4923) Andrey
Cavalcante de Carvalho (OAB/RO 303B) Thaline Angélica de Lima
(OAB/RO7196) Iran da Paixão Tavares Júnior (OAB/RO 5087)
José Henrique Barroso Serpa (OAB/RO 9117)

Este diário foi assinado digitalmente consoante a Lei 11.419/06. O documento eletrônico pode ser encontrado no sítio do Tribunal de Justiça do Estado de
Rondônia, endereço: http://www.tjro.jus.br/novodiario/
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Impetrado: Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de São
Miguel do Guaporé - RO
Relator: Desembargador Eurico Montenegro
Decisão :”POR UNANIMIDADE, DENEGAR A ORDEM NOS
TERMOS DO VOTO DO RELATOR.”.
Ementa : Habeas corpus. Penal e processual penal. Medidas
cautelares diversas da prisão. Suspensão de função pública.
Proibição de acesso a órgãos públicos municipais. Fundamentos e
pressupostos. Preenchimento. Ilegalidade. Ausência.
1. Preenchidos os requisitos para a decisão que decretou as medidas
cautelares diversas da prisão e não tendo sido constatada qualquer
ilegalidade ou desproporcionalidade, esta deve ser mantida.
2. Denegada a ordem.

Ementa : Apelação em ação penal. Direito Penal. Crime de
Responsabilidade. Prefeito. Art. 1º, Iii, Decreto-Lei N. 201/1967. Aplicação
indevida de rendas ou verbas públicas. Novo Horizonte do Oeste. Autoria.
Materialidade. Comprovação.
1. A inexecução parcial de obra pública conforme previsto no instrumento
de contrato, seja pela própria autorização da despesa ou pelo fornecimento
de meios para que esta ocorra, e a não devolução de eventuais recursos
orçamentários e financeiros dela decorrentes, configura o crime previsto
no art. 1º, III, do Decreto-Lei n. 201/1967.
2. A suficiência de provas quanto à materialidade e autoria do delito leva
à manutenção da condenação.
3. Negado provimento ao recurso de NADELSON e EMERSON e provido
o recurso do MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE RONDÔNIA.

Data de distribuição :23/02/2016
Data do julgamento : 06/09/2018
0007308-76.2015.8.22.0001 Reexame Necessário
Origem: 00073087620158220001 Porto Velho/RO (2ª Vara Cível)
Interessada (Parte Ativa): L. F. Distribuidora de Automóveis Ltda
Advogados: Breno Dias de Paula (OAB/RO 399B) Suelen Sales da Cruz
(OAB/RO 4289) Franciany D’ Alessandra Dias de Paula (OAB/RO 349B)
Interessada (Parte Passiva): Centrais Elétricas de Rondônia S/A CERON
Advogados: Daniel Penha de Oliveira (OAB/RO 3434) Alex
Cavalcante de Souza (OAB/RO 1818)
Interessados(Partes Passivas): Diretor-Presidente da Eletrobrás
em Rondônia Gerente de Transporte da Eletrobrás em Rondônia
Relator: Desembargador Eurico Montenegro
Decisão :”POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECER DO REEXAME
NECESSÁRIO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.”.
Ementa : Reexame necessário. Sociedade de economia mista. Art.
496, inciso I, do NCPC. Inaplicabilidade.
1. O art. 496, I, do NCPC determina o reexame necessário de
sentença proferida contra a União, o Estado, o Distrito Federal,
o Município e as respectivas autarquias e fundações de direito
público, não se podendo estendê-la às hipóteses de sentença
proferida contra sociedade de economia mista.

Data de distribuição :12/05/2017
Data de redistribuição :28/09/2017
Data do julgamento : 06/09/2018
0001817-65.2014.8.22.0020 Apelação
Origem: 00018176520148220020 Nova Brasilândia do Oeste/RO
(1ª Vara Criminal)
Apte/Ação: Ministério Público do Estado de Rondônia
Apdo/Apte: Nadelson de Carvalho
Defensor Público : Jorge Morais de Paula
Apdo/Apte: Emerson Cavalcante de Freitas
Defensor Público : Jorge Morais de Paula
Relator: Desembargador Eurico Montenegro
Revisor: Desembargador Gilberto Barbosa
Decisão :”POR UNANIMIDADE, REJEITAR A PRELIMINAR E, NO
MÉRITO, DAR PROVIMENTO AO RECURSO DO MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE RONDÔNIA E NEGAR PROVIMENTO
AOS RECURSOS DE NADELSON DE CARVALHO E EMERSON
CAVALCANTE DE FREITAS NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.”.
Ementa : Apelações em ação penal. Direito penal. Crime de
responsabilidade. Prefeito. Art. 1º, I e V, Decreto-Lei N. 201/1967.
Aplicação indevida de rendas ou verbas públicas. Realização
de despesas em desacordo com as normas financeiras
pertinentes. Novo Horizonte do Oeste/RO. Autoria. Materialidade.
Comprovação. Suficiência. Condenação. Manutenção. Dosimetria
da pena. Aferição das circunstâncias judiciais do art. 59 do
CP. Circunstâncias e consequências do crime. Pena-Base.
Exasperação. Possibilidade. Continuidade Delitiva. Causa de
aumento da pena. Quantum. Número de Infrações. Dois Terços.
1. A suficiência de provas quanto à materialidade e autoria do delito
leva à manutenção da condenação.
2. Em se tratando de infrações penais contra a Administração
Pública, previstas no art. 1°, I (cento e cinco vezes) e V, do DecretoLei n. 201/1967, a extensão do dano causado pode ser invocada
na primeira fase da dosimetria, como critério para exasperação da
pena-base, sem que tanto implique bis in idem.
3. É pacífica a jurisprudência do STJ, que, em se tratando de
aumento de pena referente à continuidade delitiva, aplica-se a
fração de aumento de 1/6 pela prática de 2 infrações; 1/5, para 3
infrações; 1/4, para 4 infrações; 1/3, para 5 infrações; 1/2, para 6
infrações; e 2/3, para 7 ou mais infrações.
4. Negado provimento ao recurso de NADELSON e EMERSON e provido
o recurso do MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE RONDÔNIA.

(a) Belª Karen Carvalho Teixeira
Diretora do 1DEJUESP
Data: 13/09/2018
PUBLICAÇÃO DE ACÓRDÃOS
1ª Câmara Especial
Data de distribuição :02/05/2017
Data do julgamento : 06/09/2018
0000582-29.2015.8.22.0020 Apelação
Origem: 00005822920158220020 Nova Brasilândia do Oeste/RO
(1ª Vara Criminal)
Apte/Ação: Ministério Público do Estado de Rondônia
Apelante: Nadelson de Carvalho
Defensor Público : João Luís Sismeiro de Oliveira (OAB/RO 294)
Apelante: Emerson Cavalcante de Freitas
Defensor Público : João Luís Sismeiro de Oliveira (OAB/RO 294)
Apelante: Paulo Geraldo Pereira
Defensor Público : João Luís Sismeiro de Oliveira (OAB/RO 294)
Relator: Desembargador Eurico Montenegro
Revisor: Desembargador Gilberto Barbosa
Decisão :”POR UNANIMIDADE, REJEITAR A PRELIMINAR E, NO
MÉRITO, DAR PROVIMENTO AO RECURSO DO MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE RONDÔNIA E NEGAR PROVIMENTO
AOS RECURSOS DE NADELSON DE CARVALHO E EMERSON
CAVALCANTE DE FREITAS NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.”.

Data de distribuição :04/11/2016
Data do julgamento : 06/09/2018
0005173-96.2012.8.22.0001 Reexame Necessário
Origem: 00051739620128220001 Porto Velho/RO (6ª Vara Cível,
Falências e Recuperações Judiciais)
Interessado (Parte Ativa) : José Amorim Costa

Este diário foi assinado digitalmente consoante a Lei 11.419/06. O documento eletrônico pode ser encontrado no sítio do Tribunal de Justiça do Estado de
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Advogada: Regina Russelakis de Oliveira Queiroz (OAB/RO 1101)
Interessado (Parte Passiva) : Instituto Nacional do Seguro Social - Inss
Procurador: Ricardo Santos Silva Leite (OAB/SE 1864)
Relator: Desembargador Eurico Montenegro
Decisão :”POR UNANIMIDADE, DAR PROVIMENTO PARCIAL AO
REEXAME NECESSÁRIO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.”.
Ementa : Reexame necessário. Previdenciário. Restabelecimento de
auxílio-doença acidentário. Incapacidade temporária. Honorários.
1. Comprovado pela perícia que o autor não está incapacitado para
todo e qualquer tipo de função, mas, apenas temporariamente para
o exercício da atividade habitualmente desempenhada, é medida
que se impõe a concessão do auxílio-doença.
2. Vencida a Fazenda Pública, os honorários advocatícios, em
matéria previdenciária, devem ser arbitrados em consonância
como que dispõe a Súmula 111 do STJ, incidindo, pois, sobre as
prestações vencidas antes da sentença.
3. Remessa necessário parcialmente provida.
(a) Belª Karen Carvalho Teixeira
Diretora do 1DEJUESP

Data de interposição: 19/06/2018
Data do julgamento: 06/09/2018
0008856-10.2013.8.22.0001 - Embargos de Declaração em
Apelação
Origem: 0008856-10.2013.8.22.0001 Porto Velho/RO
(2ª Vara de Fazenda Pública)
Embargante/Embargado: Energy Distribuidora EPP Ltda
Advogado: Arquilau de Paula (OAB/RO 1B)
Advogado: Breno Dias de Paula (OAB/RO 399B)
Advogado: Ítalo José Marinho de Oliveira (OAB/RO 7708)
Advogada: Priscila de Carvalho Farias (OAB/RO 8466)
Advogada: Rafaele Oliveira de Andrade (OAB/RO 6289)
Embargado/Embargante: Estado de Rondônia
Procuradora: Ellen Cristine Alves de Melo (OAB/RO 5985)
Relator: Desembargador Eurico Montenegro
Embargos de Declaração. Apelação cível em ação ordinária.
Vícios Do Art. 1.022, I, II e III, NCPC. Obscuridade. Contradição.
Omissão. Inexistência. Honorários sucumbenciais Recursais.
Impossibilidade.
1. Os embargos de declaração não se prestam a rediscutir o mérito
da decisão embargada (NCPC, art. 1.022), mas tão somente para
suprir omissão, contradição, obscuridade ou erro material.
2. Para fins de arbitramento de honorários de advogados recursais,
previstos no §11 do art. 85 do NCPC, é necessário o preenchimento
cumulativo dos seguintes requisitos: (a) Direito Intertemporal: deve
haver incidência imediata, ao processo em curso, da norma do
art. 85, § 11, do CPC de 2015, observada a data em que o ato
processual de recorrer tem seu nascedouro, ou seja, a publicação
da decisão recorrida, nos termos do Enunciado 7 do Plenário do
STJ: “Somente nos recursos interpostos contra decisão publicada
a partir de 18 de março de 2016, será possível o arbitramento de
honorários sucumbenciais recursais, na forma do art. 85, § 11, do
novo CPC”; (b) o não conhecimento integral ou o improvimento do
recurso pelo relator, monocraticamente, ou pelo órgão colegiado
competente; (c) a verba honorária sucumbencial deve ser devida
desde a origem no feito em que interposto o recurso; (d) não
haverá majoração de honorários no julgamento de agravo interno
e de embargos de declaração oferecidos pela parte que teve seu
recurso não conhecido integralmente ou não provido; (d) não terem
sido atingidos na origem os limites previstos nos §§ 2º e 3º do
art. 85 do Código de Processo Civil de 2015, para cada fase do
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processo; (e) não é exigível a comprovação de trabalho adicional
do advogado do recorrido no grau recursal, tratando-se apenas de
critério de quantificação da verba. Precedentes do STJ.
3. Embargos de declaração não acolhidos.
POR UNANIMIDADE, NEGAR PROVIMENTO AOS EMBARGOS
NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.
Data de distribuição: 05/03/2015
Data do julgamento: 06/09/2018
0003109-45.2014.8.22.0001 - Apelação
Origem: 0003109-45.2014.8.22.0001 Porto Velho/RO
(2ª Vara da Fazenda Pública)
Apelante: Sindicato dos Peritos Criminalísticos do Estado de
Rondônia -SINPEC
Advogada: Zênia Luciana Cernov de Oliveira (OAB/RO 641)
Advogado: Hélio Vieira da Costa (OAB/RO 640)
Advogada: Maria de Lourdes de Lima Cardoso (OAB/RO 4114)
Apelante: Sindicato dos Servidores da Polícia Civil do Estado de
Rondônia -SINSEPOL
Advogada: Zênia Luciana Cernov de Oliveira (OAB/RO 641)
Advogado: Hélio Vieira da Costa (OAB/RO 640)
Advogada: Maria de Lourdes de Lima Cardoso (OAB/RO 4114)
Apelante: Sindicato dos Delegados de Polícia Civil do Estado de
Rondônia -SINDEPRO
Advogada: Zênia Luciana Cernov de Oliveira (OAB/RO 641)
Advogado: Hélio Vieira da Costa (OAB/RO 640)
Advogada: Maria de Lourdes de Lima Cardoso (OAB/RO 4114)
Apelado: Estado de Rondônia
Procurador: Sávio de Jesus Gonçalves (OAB/RO 519)
Apelado: Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do
Estado de Rondônia - IPERON
Procurador: Roger Nascimento
Relator: Desembargador Eurico Montenegro
Apelação Cível. Ação de cobrança. Assistência à saúde. Servidores
inativos. Alteração legal. Princípio da legalidade.
1. Com o advento da Lei Estadual n. 1591/06, o Programa de
Assistência à Saúde dos Servidores Públicos civil e militar foi
restringido aos servidores ativos, o que é depreendido da própria
redação legal.
2. A atuação da Administração Pública, que suprime o pagamento
de gratificação de saúde de servidores inativos, fundado em
alteração legislativa, encontra respaldo nos princípios da legalidade
e indisponibilidade do interesse público.
3. Recurso a que se nega provimento.
POR UNANIMIDADE, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO NOS
TERMOS DO VOTO DO RELATOR.
Data de interposição: 31/07/2018
Data do julgamento: 06/09/2018
0023528-23.2013.8.22.0001 - Embargos de Declaração em Apelação
Origem : 0023528-23.2013.8.22.0001 Porto Velho/1ª Vara da Fazenda
Pública
Embargante : José Francisco de Araújo
Advogado : José de Almeida Júnior (OAB/RO 1370)
Advogado : Carlos Eduardo Rocha Almeida (OAB/RO 3593)
Embargante : Associação Beneficente Zequinha Araujo
Advogada: Cristiane Patrícia Hurtado Madueno (OAB/RO 1013)
Embargado : Ministério Público do Estado de Rondônia
Litisconsorte Passivo Necessário: Município de Porto Velho - RO
Procurador: Carlos Alberto de Sousa Mesquita (OAB/RO 805)
Relator: Desembargador Oudivanil de Marins
Embargos de declaração. Efeitos infringentes. Rediscussão da
matéria. Impossibilidade.

Este diário foi assinado digitalmente consoante a Lei 11.419/06. O documento eletrônico pode ser encontrado no sítio do Tribunal de Justiça do Estado de
Rondônia, endereço: http://www.tjro.jus.br/novodiario/
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Os embargos de declaração são cabíveis quando destinados a suprir
omissão, sanar contradição e obscuridade ou corrigir erro material.
Ausente estes pressupostos, não servem os embargos de declaração
para buscar a alteração dos fundamentos da decisão ou, por via
transversa, obter nova oportunidade de rediscutir a matéria.
Embargos não providos.
POR UNANIMIDADE, NEGAR PROVIMENTO AOS EMBARGOS
NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

1ª CÂMARA CRIMINAL
Data: 13/09/2018
PUBLICAÇÃO DE ACÓRDÃOS
1ª Câmara Criminal
Data de interposição :16/05/2018
Data de redistribuição :17/05/2018
Data do julgamento : 30/08/2018
0044725-28.2009.8.22.0501 Embargos de Declaração em Apelação
Origem: 00447252820098220501 Porto Velho/RO (3ª Vara Criminal)
Embargante: Rogério Correa de Leles
Advogado: Rafael Valentin Raduan Miguel (OAB/RO 4486)
Embargante: Fábio Lopes de Faria
Advogado: Pompílio Nascimento de Mendonça (OAB/RO 769)
Advogado: Raimundo Soares Lima Neto (OAB/RO 6232)
Advogado: Alan Kardec dos Santos Lima (OAB/RO 333)
Embargante: Flaviano França de Moraes
Advogado: Pompílio Nascimento de Mendonça (OAB/RO 769)
Advogado: Raimundo Soares Lima Neto (OAB/RO 6232)
Advogado: Rafael Ferreira Batista (OAB/RO 4182)
Advogado: Eric George Tomaz Sidrim (OAB/RO 2968)
Embargado: Ministério Público do Estado de Rondônia
Apelante: Alessandra Sales do Nascimento
Def. Público: Defensoria Pública do Estado de Rondônia
Apelante: Raphael Thomas Aquino Felismino
Advogado: José Maria de Souza Rodrigues (OAB/RO 1909)
Advogado: Eric George Tomaz Sidrim (OAB/RO 2968)
Apelante: Reinaldo da Paz Martins
Advogado: Marcos Antônio Faria Vilela de Carvalho (OAB/RO 84)
Advogado: Arthur Luiz Ribeiro de Lima (OAB/RO 1984)
Apelante: Nilson Ataíde Paixão Santos
Advogado: Pedro Wanderley dos Santos (OAB/RO 1461)
Advogado: Júlio Cley Monteiro Resende (OAB/RO 1349)
Advogado: Telson Monteiro de Souza (OAB/RO 1051)
Apelante: Nailson Ferreira da Silva
Advogado: José Gomes Bandeiras Filho (OAB/RO 816)
Advogado: Edivaldo Soares da Silva (OAB/RO 3082)
Apelante: Agnaldo Antônio de Oliveira
Def. Pública: Liliana dos Santos Torres Amaral (OAB/RO 58B)
Apelante: Jônatas Soares de Oliveira
Def. Público: Defensoria Pública do Estado de Rondônia
Apelante: Gleiciane Silva de Moura
Advogado: José Gomes Bandeiras Filho (OAB/RO 816)
Advogado: Lukas Mota de Jesus (OAB/RO 638E)
Advogado: Edivaldo Soares da Silva (OAB/RO 3082)
Apelante: Andreson Ferreira do Nascimento
Advogado: José Gomes Bandeiras Filho (OAB/RO 816)
Advogado: Edivaldo Soares da Silva (OAB/RO 3082)
Apelante: Willian Douglas Soares
Advogada: Tânia Oliveira Sena (OAB/RO 4199)
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Apelante: Mesaque Rocha Lima
Def. Público: Defensoria Pública do Estado de Rondônia
Apelante: Maria Helena Cardoso dos Santos
Advogado: Francisco Nunes Neto (OAB/RO 158)
Apelante: Caio Sean Conceição Mota
Advogado: Eliseu dos Santos Paulino (OAB/AC 3650)
Advogado: Olympio Lopes dos Santos Netto (OAB/RO 103B)
Apelante: Caio Cesar Souza de Freitas
Advogado: Marcos Antônio Faria Vilela de Carvalho (OAB/RO 84)
Advogado: Arthur Luiz Ribeiro de Lima (OAB/RO 1984)
Advogado: Roberto Harlei Nobre de Souza (OAB/RO 1642)
Apelante: Luanna Barbosa Pereira
Advogada: Tânia Oliveira Sena (OAB/RO 4199)
Apelante: Marcelo Torquato da Silva
Advogado: Cleber Jair Amaral (OAB/RO 2856)
Advogado: Benedito Antônio Alves (OAB/RO 947)
Advogada: Nágela Dayane Quiuli Amaral (OAB/RO 4261)
Apelante: Edvaldo Galdino da Silva Filho
Def. Pública: Liliana dos Santos Torres Amaral (OAB/RO 58B)
Relator: JUIZ JOSÉ ANTONIO ROBLES
Decisão :”POR UNANIMIDADE, REJEITAR AS PRELIMINARES.
NO MÉRITO, DAR PROVIMENTO PARCIAL AOS EMBARGOS
DE ROGÉRIO CORREA DE LELES E NEGAR PROVIMENTO
AOS EMBARGOS DE FÁBIO LOPES DE FARIA E FLAVIANO
FRANÇA DE MORAES.”.
Ementa : Penal e processual penal. Sustentação oral. Intimação.
Desnecessidade. Prejuízo não demonstrado. Nulidade do julgamento.
Inexistência. Prova ilícita. Obtenção sob tortura. Ausência de comprovação.
Exclusão da prova. Impossibilidade. Crime continuado. Prescrição. Penas
consideradas individualmente. Marcos prescricionais. Ínterim inferior ao
lapso prescricional. Prescrição. Inexistência. Omissão. Regime inicial de
cumprimento de pena. Provimento.
É ônus dos causídicos das partes, se assim o quiserem, inscreverem-se,
até o início da sessão de julgamento, para proferimento de sustentação
oral, inexistindo obrigatoriedade de intimação destes para tal finalidade
específica.
De acordo com o postulado jurídico pas de nullité sans grief, não há falar-se
em nulidade sem a demonstração do efetivo prejuízo, sendo, pois, ônus da
parte que alega a nulidade demonstrar, também, o dano dela decorrente.
A alegação de ilicitude de prova decorrente de sua obtenção mediante
tortura deve estar amparada por elementos aptos a demonstrar sua
ocorrência, sendo insuficiente para a anulação da prova mera alegação
nesse sentido, desprovida de suporte fático probatório nos autos.
Não há falar-se em anulação do édito condenatório por ter se baseado em
prova ilícita, cuja ilicitude não restou demonstrada, mormente se não é esta
a única prova a embasar a condenação.
Quando se tratar de crime continuado, a prescrição regula-se pela pena
imposta na sentença, não se computando o acréscimo decorrente da
continuação. Exegese do artigo 119 do Código Penal e Súmula 497 do
Supremo Tribunal Federal.
Ocorrendo o trânsito em julgado do édito condenatório para o
Ministério Público, o cômputo prescricional passa a ser regido pela
pena concreta cominada ao réu. Artigo 112, I, do Código Penal.
Em se tratando de condenação cuja pena seja superior a 2 (dois) e
não ultrapasse 4 (quatro) anos, não se verificando entre os marcos
interruptivos do cômputo prescricional lapso superior a 8 (oito) anos
(art. 109, IV, do CP), não há falar-se em prescrição.
Verificada omissão atinente à fixação do regime inicial de
cumprimento da pena, dá-se provimento aos embargos declaratórios,
para saneamento da lacuna e devida complementação do aresto.
(a) Belª Maria das Graças Couto Muniz
Diretora do 1DEJUCRI
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0005292-50.2018.8.22.0000 Precatório
Origem: 00025610220148220007
Cacoal/1ª Vara do Juizado Especial da Fazenda Pública
Relator: Des. Walter Waltenberg Silva Junior
Requerente: Ronei Plácido Ribeiro
Advogado: Dilney Eduardo Barrionuevo Alves (OAB/RO 301B)

1244)

Advogada: Eurianne de Souza Passos Barrionuevo Alves (OAB/

Foram distribuídos os seguintes feitos, pelos sistemas SDSG E

Requerido: Estado de Rondônia

RO 3894)

SAP 2º Grau:

Procurador: Valério Cesar Milani e Silva (OAB/RO 3934)

PRESIDÊNCIA

Distribuição por Sorteio

0005281-21.2018.8.22.0000 Precatório
Origem: 70155751520158220001
Porto Velho - Juizados Especiais/1ª Vara do Juizado Especial da
Fazenda Pública
Relator: Des. Walter Waltenberg Silva Junior
Requerente: Luiz Carlos Lassen
Advogado: Gilber Rocha Mercês (OAB/RO 5797)
Advogado: Uílian Honorato Tressmann (OAB/RO 6805)
Requerido: Estado de Rondônia
Procurador: Igor Almeida da Silva Marinho (OAB/RO 6153)
Distribuição por Sorteio
0005295-05.2018.8.22.0000 Precatório
Origem: 70073051320178220007
Cacoal/1ª Vara do Juizado Especial da Fazenda Pública
Relator: Des. Walter Waltenberg Silva Junior
Requerente: Noemi Galon
Advogada: Greyce Kellen Cabral (OAB/RO 3839)
Advogada: Julinda da Silva (OAB/RO 2146)
Requerido: Estado de Rondônia

Procurador: Henry Anderson Corso Henrique (OAB/RO 922)

0005291-65.2018.8.22.0000 Precatório
Origem: 70037380820168220007
Cacoal/1ª Vara do Juizado Especial da Fazenda Pública
Relator: Des. Walter Waltenberg Silva Junior
Requerente: José Correa Netto
Advogada: Nilma Aparecida Ruiz (OAB/RO 1354)
Requerido: Estado de Rondônia
Procurador: Vagno Oliveira de Almeida (OAB/RO 5185)
Distribuição por Sorteio
0005290-80.2018.8.22.0000 Precatório
Origem: 70086597320178220007
Cacoal/1ª Vara do Juizado Especial da Fazenda Pública
Relator: Des. Walter Waltenberg Silva Junior
Requerente: Vagner Pereira Sodré
Advogado: Dilney Eduardo Barrionuevo Alves (OAB/RO 301B)
Requerido: Estado de Rondônia
Procurador: Procuradoria Geral do Estado de Rondônia
Distribuição por Sorteio

Procurador: Valério Cesar Milani e Silva (OAB/RO 3934)
Distribuição por Sorteio

1ª CÂMARA CRIMINAL
0005285-58.2018.8.22.0000 Habeas Corpus

0005294-20.2018.8.22.0000 Precatório

Origem: 00005378820168220020

Origem: 70081946420178220007

Nova Brasilândia do Oeste/1ª Vara Criminal

Cacoal/1ª Vara do Juizado Especial da Fazenda Pública

Relator: Juiz José Antonio Robles

Relator: Des. Walter Waltenberg Silva Junior

Paciente: Leandro Justino de Souza

Requerente: Valquiria Potin Pacheco

Impetrante (Defensor Público): Defensoria Pública do Estado de

Advogada: Greyce Kellen Romio Soares Cabral (OAB/RO 3839)

Rondônia

Advogada: Luciana de Oliveira (OAB/RO 5804)

Impetrado: Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de

Requerido: Estado de Rondônia

Nova Brasilândia do Oeste - RO

Procurador: Procuradoria Geral do Estado de Rondônia

Distribuição por Sorteio

Distribuição por Sorteio
0005296-87.2018.8.22.0000 Agravo de Execução Penal
0005293-35.2018.8.22.0000 Precatório

Origem: 00052895220158220501

Origem: 70099042220178220007

Porto Velho - Fórum Criminal/1ª Vara de Execuções e

Cacoal/1ª Vara do Juizado Especial da Fazenda Pública

Contravenções Penais

Relator: Des. Walter Waltenberg Silva Junior

Relator: Des. Valter de Oliveira

Requerente: Icaro Alex Soares Bezerra

Agravante: Willian Salomão de Souza Ou Willians Salomão Neto

Advogado: Thiago Roberto Graci Estevanato (OAB/RO 6316)

de Souza

Requerido: Estado de Rondônia

Defensor Público: Defensoria Pública do Estado de Rondônia

Procurador: Valério Cesar Milani e Silva (OAB/RO 3934)

Agravado: Ministério Público do Estado de Rondônia

Distribuição por Sorteio

Distribuição por Prevenção de Magistrado
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0012106-30.2018.8.22.0501 Reexame Necessário
Origem: 00121063020188220501
Porto Velho - Fórum Criminal/2ª Vara Criminal
Relator: Des. Valter de Oliveira
Autor: Ministério Público do Estado de Rondônia
Requerente: Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de
Porto Velho - RO
Réu: Eidy Alves Queiroz
Defensor Público: Defensoria Pública do Estado de Rondônia
Distribuição por Sorteio
0005283-88.2018.8.22.0000 Habeas Corpus
Origem: 00025371120188220014
Vilhena/1ª Vara Criminal
Relator: Des. Daniel Ribeiro Lagos
Paciente: Jean Carlos Tavares Brunelli
Impetrante (Advogado): Roberto Carlos Maílho (OAB/RO 3047)
Paciente: Rafaeli Feliz de Souza
Impetrante (Advogado): Roberto Carlos Maílho (OAB/RO 3047)
Impetrado: Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de
Vilhena - RO
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0004242-43.2015.8.22.0501 Apelação
Origem: 00042424320158220501
Porto Velho - Fórum Criminal/1ª Vara Criminal
Relator: Des. Valdeci Castellar Citon
Revisor: Des. Miguel Monico Neto
Apelante: Ministério Público do Estado de Rondônia
Apelado: Wálison dos Santos Mota
Defensor Público: Defensoria Pública do Estado de Rondônia
Distribuição por Sorteio
0005280-36.2018.8.22.0000 Habeas Corpus
Origem: 00123947520188220501
Porto Velho - Fórum Criminal/1ª Vara de Delitos de Tóxicos
Relatora: Desª Marialva Henriques Daldegan Bueno
Paciente: Jhony Alves de Abreu
Impetrante (Advogado): Marcio Santana de Oliveira (OAB/RO
7238)
Impetrante (Advogada): Glícia Laila Gomes Oliveira (OAB/RO
6899)
Impetrado: Juiz de Direito da 1ª Vara de Delitos de Tóxicos da
Comarca de Porto Velho - RO
Distribuição por Sorteio

Distribuição por Sorteio
0005288-13.2018.8.22.0000 Habeas Corpus
Origem: 10120423720178220501
Porto Velho - Fórum Criminal/2ª Vara do Tribunal do Júri
Relator: Juiz José Antonio Robles
Paciente: Aldair José dos Santos Júnior
Impetrante (Advogado): Eric Julio dos Santos Tiné (OAB/RO 2507)
Impetrado:

Juiz de Direito da 2ª Vara do Tribunal do Júri da

Comarca de Porto Velho - RO
Distribuição por Prevenção de Magistrado
0005289-95.2018.8.22.0000 Agravo de Execução Penal
Origem: 10006986420148220501
Porto Velho - Fórum Criminal/1ª Vara de Execuções e
Contravenções Penais
Relator: Des. Valter de Oliveira
Agravante: Anderson de Jesus Gomes
Defensor Público: Defensoria Pública do Estado de Rondônia
Agravado: Ministério Público do Estado de Rondônia
Distribuição por Sorteio
2ª CÂMARA CRIMINAL
0005286-43.2018.8.22.0000 Habeas Corpus
Origem: 00026575420188220014
Vilhena/2ª Vara Criminal
Relatora: Desª Marialva Henriques Daldegan Bueno
Paciente: Lourival José dos Santos
Impetrante (Advogada): Ana Flávia Vital Herculiani (OAB/RO 9352)

0005287-28.2018.8.22.0000 Agravo de Execução Penal
Origem: 10006685820168220501
Porto Velho - Fórum Criminal/1ª Vara de Execuções e
Contravenções Penais
Relator: Des. Miguel Monico Neto
Agravante: Edson Carmo da Silva
Defensor Público: Defensoria Pública do Estado de Rondônia
Agravado: Ministério Público do Estado de Rondônia
Distribuição por Sorteio
RESUMO DA DISTRIBUIÇÃO
Orgão Julgador / Magistrado

Dist

Red

Tra

Tot

Des. Daniel Ribeiro Lagos		

1

0

0

1

Des. Valter de Oliveira		

3

0

0

3

Juiz José Antonio Robles		

2

0

0

2

Des. Miguel Monico Neto		

1

0

0

1

Des. Valdeci Castellar Citon		

1

0

0

1

Desª Marialva Henriques Daldegan Bueno

2

0

0

2

7

0

0

7

17

0

0

17

1ª CÂMARA CRIMINAL

2ª CÂMARA CRIMINAL

PRESIDÊNCIA
Des. Walter Waltenberg Silva Junior
Total de Distribuições

Impetrante (Advogado): Fernando Albino do Nascimento (OAB/RO
6311)

Porto Velho, 12 de setembro de 2018

Impetrado: Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de
Vilhena - RO
Distribuição por Sorteio

Des. Renato Martins Mimessi
Vice-Presidente do TJ/RO.
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SECRETARIA ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE COMPRAS
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE RONDÔNIA
PROCESSO n. 0015228-58.2018.8.22.8000
PREGÃO ELETRÔNICO 104/2018
AVISO DE LICITAÇÃO
O Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, por meio do Pregoeiro, torna público a instauração da Licitação na modalidade Pregão, na
forma Eletrônica, tipo Menor Preço, cujo o objeto é o registro de preços, pelo prazo de 12 (doze) meses, para eventual fornecimento de
cofrinhos, aventais, bolsa térmica dobrável personalizados e escova dental adulto, para atender às necessidades do Poder Judiciário do
Estado de Rondônia. O encaminhamento de proposta será a partir das 8h do dia 17/09/2018 e a abertura da sessão pública de disputa será
às 09:00h do dia 28/09/2018 (Horário de Brasília), no site www.comprasnet.gov.br. O edital estará disponível no site supracitado e pelo sítio
eletrônico https://www.tjro.jus.br/resp-transp-licitacoes/pe-2018. O Edital poderá ser retirado no Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
na Rua José Camacho, n. 585, sala 04, térreo - Bairro Olaria, nesta Capital, no horário local das 7h às 13h e das 16h às 18h, fone: (69)
3217-1372/1373; ou ainda solicitado pelo e-mail: licitacoes@tjro.jus.br
Porto Velho - RO, 13 de setembro de 2018.
Fábio Aran Gomes de Castro
Pregoeiro

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE RONDÔNIA
PORTARIA nº 948/PGJ
01 de agosto de 2018
O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, no uso de suas atribuições legais, considerando o disposto no Processo SEI nº
19.25.110001052.0007264/2018-83,
R E S O L V E:
Art. 1º EXONERAR, com fulcro no inc. I do art. 42 da Lei Complementar nº 68, de 09/12/1992, a servidora KIZZY PINTO MOREIRA, cadastro
nº 5222-0, do cargo comissionado de Assessor Jurídico, código 703.6, referência MP-DAS-6, do Quadro Administrativo do Ministério Público
de Rondônia, com efeitos a partir de 26/07/2018.
Art. 2º NOMEAR, nos termos do art. 1º da Lei Complementar nº 391, de 10/08/2007, a servidora referida no artigo anterior para exercer o
cargo comissionado de Assessor Jurídico, código 703.7, referência MP-DAS-7, para atuar junto à 2ª Procuradoria de Justiça, com efeitos a
partir de 26/07/2018.
PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. CUMPRA-SE.
AIRTON PEDRO MARIN FILHO
Procurador-Geral de Justiça
PORTARIA nº 1080/PGJ
28 de agosto de 2018
O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, no uso de suas atribuições legais, considerando o disposto no Processo SEI nº
19.25.110001016.0000082/2017-12,
R E S O L V E:
DETERMINAR, com fulcro no inciso III do art. 139 da Lei Complementar nº 68, de 09/12/1992, a averbação de tempo de serviço para efeito
de aposentadoria e disponibilidade em favor da servidora a SIMONE CÔRTES PEREIRA, cadastro nº 4416-2, ocupante do cargo efetivo de
Analista Programadora conforme discriminação:
ORGANIZAÇÃO

PERÍODO

Prefeitura do Município de Contagem

10/08/2005 a 15/12/2005

TOTAL 128 dias

TEMPO
ANO

MÊS

DIA

0

04

08

0

04

08

PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. CUMPRA-SE.
AIRTON PEDRO MARIN FILHO
Procurador-Geral de Justiça
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PORTARIA nº 1141/PGJ
06 de setembro de 2018
O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, no uso de suas atribuições legais, considerando o disposto no Processo SEI nº
19.25.110000945.0007770/2018-61,
R E S O L V E:
NOMEAR, com fulcro no art. 1º da Lei Complementar nº 391, de 10/08/2007, a Senhora CLAUDIA CAROLINI DA SILVA FERRO, inscrita no
CPF 993.122.392-87, para exercer o cargo comissionado de Assistente de Promotoria de Justiça, código 703.3, referência MP-DAS-03, a fim
de atuar junto à Promotoria de Justiça de Nova Brasilândia d’Oeste, Titularidade única, em substituição à servidora Maysa Caron Fachetti,
cadastro 5272-8, com efeitos a partir de 15/08/2018.
PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. CUMPRA-SE.
AIRTON PEDRO MARIN FILHO
Procurador-Geral de Justiça
PORTARIA Nº 1148/PGJ
10 DE SETEMBRO DE 2018
PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, no uso de suas atribuições legais conferidas pelo inciso I, nº 37 do art. 45 da Lei Complementar nº 93,
de 03/11/1993, e em razão de aprovação obtida no Concurso Público aberto pelo Edital nº 47/2011, homologado pelo Edital republicado no
Diário da Justiça nº 228, de 12/12/2011, e, ainda, o Mandado de Segurança nº 0801346-08.2016.8.22.000, bem como o contido no Processo
SEI nº 19.25.110001050.0009014/2018-11,
R E S O L V E:
Art. 1º NOMEAR o candidato ALEXSANDER MARQUES GADINI, RG 10035592 SSP/MP, aprovado em 1º lugar, para ocupar o cargo efetivo
de Analista em Bioquímica, na Promotoria de Porto Velho, referência MP-NS-01, do Quadro Permanente de Pessoal Administrativo do
Ministério Público do Estado de Rondônia, previsto na Lei Complementar n. 303, de 26/07/2004.
Art. 2º No ato da posse o candidato nomeado deverá apresentar os seguintes documentos:
I - Original e cópia da certidão de nascimento ou casamento;
II - Cópia da Carteira de Identidade e CPF (autenticadas em cartório);
III - Cópia do CPF dos dependentes;
IV - Original e cópia da carteira de PIS/PASEP ou declaração de que não os possua;
V - Original e cópia da Carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS, caso não possua inscrição de PIS/PASEP;
VI - Original e cópia do título eleitoral e comprovante que está quite com a Justiça Eleitoral;
VII - Original e cópia da certidão de nascimento dos dependentes;
(Se for o caso) Requerimento de inclusão dos dependentes para dedução do Imposto de Renda;
Caso o dependente seja universitário a alínea “a” deverá ser acompanhada da declaração de matrícula acadêmica a ser renovada no início
de cada semestre letivo para continuidade da dedução;
VIII - Cópia do cartão de vacina dos dependentes menores de 05 (cinco) anos de idade;
IX - Original e cópia do certificado de reservista;
X - 1 (uma) foto 3x4;
XI - Cópia do comprovante de residência;
XII - Certidão Negativa da Fazenda Pública do Estado de Rondônia, expedida pela Secretaria de Estado de Finanças do Estado de Rondônia
(Original);
XIII - Certidão Negativa do Tribunal de Contas do Estado de Rondônia(Original);
XIV - Certidão Negativa de Antecedentes Criminais, Estadual (1ª e 2ª Instância) e Federal (Original);
XV - Certidão Negativa de Ação Civil na Justiça Comum, Estadual (1ª e 2ª Instância) e Federal (Original);
XVI - Gozar de boa saúde física e mental, comprovada mediante a apresentação dos seguintes exames médicos:
Raios-X total da coluna com laudo radiológico (exceto para grávida);
Laudo Ortopédico (baseado no exame geral do candidato e nos Raios-X de coluna total);
Laudo Psiquiátrico;
Avaliação Ginecológica incluindo a apresentação de exames de Colpocitologia Oncótica e Parasitária, Ultra-sonografia Pélvica, Ultrasonografia das Mamas (após os 40 anos de idade a Utra-sonografia das Mamas deve ser substituída pela Mamografia com respectivo Laudo
do Radiologista) (somente para mulheres);
Laudo Dermatoneurológico;
Laudo Oftalmológico;
Laudo Cardiológico detalhado no exame geral do candidato e no Eletrocardiograma e com ECG acompanhado da respectiva interpretação;
Raios-X do Tórax em PA com laudo radiológico (exceto para grávidas);
Sangue: VDRL – Glicemia – Hemograma – Ácido Úrico – Ureia – Creatinina – Lipidograma – Machado Guerreiro (Chagas) – TGP e TGO –
HBSAg – AntiHBS – AntiHCV;
Escarro: BAAR;
Urina: EAS e Toxicologia (Cocaína e Maconha);
Laudo de Clínico Geral baseado no exame geral do candidato e nos exames listados nos itens h, i, j, k e m; e
PSA Total (para homens acima de 40 anos).
XVI.I - A critério da junta médica poderá ser solicitado ao candidato a realização de outros exames complementares;
XVII - Declaração de acumulação ou não de cargo público, expedida pelo próprio candidato (com firma reconhecida);
XVIII - Cópias do Diploma e Histórico Escolar que comprove a escolaridade e habilitação exigida para ingresso no cargo (autenticadas em
cartório) e do respectivo registro no Conselho de Classe;
XIX - Cópia da última declaração de Imposto de Renda ou de isenta, não possuindo, declarar os bens que possui;
XX - Cópia do recibo de entrega da última declaração de bens e rendas ao Tribunal de Contas do Estado de Rondônia;
XXI – Declaração de Raça;
Este diário foi assinado digitalmente consoante a Lei 11.419/06. O documento eletrônico pode ser encontrado no sítio do Tribunal de Justiça do Estado de
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XXII - Declaração de não ter sofrido, no exercício de função pública, as penalidades que a incompatibilize para nova investidura em cargo
público em decorrência de processo administrativo disciplinar ou ter sido condenada por sentença judicial com trânsito em julgado na qual
conste expressamente a perda do cargo, função pública ou mandato eletivo;
XXIII - Comprovante de qualificação cadastral sem pendências a ser emitido no site <http://consultacadastral.inss.gov.br/Esocial/pages/
index.xhtml>; e
XXIV - Números de telefones para contato.
Art. 3º A posse do candidato constante no artigo 1º desta Portaria efetivar-se-á após a apresentação dos documentos referidos no artigo
anterior e no prazo de 30 (trinta) dias contados da publicação do ato de nomeação, conforme dispõe do § 1º do artigo 17 da Lei Complementar
n. 68, de 09 de dezembro de 1992.
Art. 4º Fica sem efeito a nomeação do candidato referido nesta Portaria, caso não apresente os documentos constantes do artigo 2º, assim
como tome posse e não entre em efetivo exercício no prazo de 30 (trinta) dias, salvo por motivo justificado previamente nos termos da Lei.
Art. 5º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. CUMPRA-SE.
AIRTON PEDRO MARIN FILHO
Procurador-Geral de Justiça
PORTARIA Nº 1149/PGJ
11 DE SETEMBRO DE 2018
PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, no uso de suas atribuições legais conferidas pelo inciso I, nº 37 do art. 45 da Lei Complementar nº
93, de 03/11/1993, e em razão de aprovação obtida no Concurso Público aberto pelo Edital nº 47/2011, homologado pelo Edital republicado
no Diário da Justiça nº 228, de 12/12/2011, e, ainda, o Mandado de Segurança nº 0801320-10.2016.8.22.0000, bem como o contido no
Processo SEI nº 19.25.110001050.0006552/2018-70,
R E S O L V E:
Art. 1º NOMEAR o candidato FÁBIO XIMENES DA SILVA, RG 792924 - SSP/RO, aprovado em 1º lugar, para ocupar o cargo efetivo de
Analista em Biologia, na Promotoria de Porto Velho, referência MP-NS-01, do Quadro Permanente de Pessoal Administrativo do Ministério
Público do Estado de Rondônia, previsto na Lei Complementar n. 303, de 26/07/2004.
Art. 2º No ato da posse o candidato nomeado deverá apresentar os seguintes documentos:
I - Original e cópia da certidão de nascimento ou casamento;
II - Cópia da Carteira de Identidade e CPF (autenticadas em cartório);
III - Cópia do CPF dos dependentes;
IV - Original e cópia da carteira de PIS/PASEP ou declaração de que não os possua;
V - Original e cópia da Carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS, caso não possua inscrição de PIS/PASEP;
VI - Original e cópia do título eleitoral e comprovante que está quite com a Justiça Eleitoral;
VII - Original e cópia da certidão de nascimento dos dependentes;
(Se for o caso) Requerimento de inclusão dos dependentes para dedução do Imposto de Renda;
Caso o dependente seja universitário a alínea “a” deverá ser acompanhada da declaração de matrícula acadêmica a ser renovada no início
de cada semestre letivo para continuidade da dedução;
VIII - Cópia do cartão de vacina dos dependentes menores de 05 (cinco) anos de idade;
IX - Original e cópia do certificado de reservista;
X - 1 (uma) foto 3x4;
XI - Cópia do comprovante de residência;
XII - Certidão Negativa da Fazenda Pública do Estado de Rondônia, expedida pela Secretaria de Estado de Finanças do Estado de Rondônia
(Original);
XIII - Certidão Negativa do Tribunal de Contas do Estado de Rondônia(Original);
XIV - Certidão Negativa de Antecedentes Criminais, Estadual (1ª e 2ª Instância) e Federal (Original);
XV - Certidão Negativa de Ação Civil na Justiça Comum, Estadual (1ª e 2ª Instância) e Federal (Original);
XVI - Gozar de boa saúde física e mental, comprovada mediante a apresentação dos seguintes exames médicos:
Raios-X total da coluna com laudo radiológico (exceto para grávida);
Laudo Ortopédico (baseado no exame geral do candidato e nos Raios-X de coluna total);
Laudo Psiquiátrico;
Avaliação Ginecológica incluindo a apresentação de exames de Colpocitologia Oncótica e Parasitária, Ultra-sonografia Pélvica, Ultrasonografia das Mamas (após os 40 anos de idade a Utra-sonografia das Mamas deve ser substituída pela Mamografia com respectivo Laudo
do Radiologista) (somente para mulheres);
Laudo Dermatoneurológico;
Laudo Oftalmológico;
Laudo Cardiológico detalhado no exame geral do candidato e no Eletrocardiograma e com ECG acompanhado da respectiva interpretação;
Raios-X do Tórax em PA com laudo radiológico (exceto para grávidas);
Sangue: VDRL – Glicemia – Hemograma – Ácido Úrico – Ureia – Creatinina – Lipidograma – Machado Guerreiro (Chagas) – TGP e TGO –
HBSAg – AntiHBS – AntiHCV;
Escarro: BAAR;
Urina: EAS e Toxicologia (Cocaína e Maconha);
Laudo de Clínico Geral baseado no exame geral do candidato e nos exames listados nos itens h, i, j, k e m; e
PSA Total (para homens acima de 40 anos).
XVI.I - A critério da junta médica poderá ser solicitado ao candidato a realização de outros exames complementares;
XVII - Declaração de acumulação ou não de cargo público, expedida pelo próprio candidato (com firma reconhecida);
XVIII - Cópias do Diploma e Histórico Escolar que comprove a escolaridade e habilitação exigida para ingresso no cargo (autenticadas em
cartório) e do respectivo registro no Conselho de Classe;
XIX - Cópia da última declaração de Imposto de Renda ou de isenta, não possuindo, declarar os bens que possui;
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XX - Cópia do recibo de entrega da última declaração de bens e rendas ao Tribunal de Contas do Estado de Rondônia;
XXI – Declaração de Raça;
XXII - Declaração de não ter sofrido, no exercício de função pública, as penalidades que a incompatibilize para nova investidura em cargo
público em decorrência de processo administrativo disciplinar ou ter sido condenada por sentença judicial com trânsito em julgado na qual
conste expressamente a perda do cargo, função pública ou mandato eletivo;
XXIII - Comprovante de qualificação cadastral sem pendências a ser emitido no site <http://consultacadastral.inss.gov.br/Esocial/pages/
index.xhtml>; e
XXIV - Números de telefones para contato.
Art. 3º A posse do candidato constante no artigo 1º desta Portaria efetivar-se-á após a apresentação dos documentos referidos no artigo
anterior e no prazo de 30 (trinta) dias contados da publicação do ato de nomeação, conforme dispõe do § 1º do artigo 17 da Lei Complementar
n. 68, de 09 de dezembro de 1992.
Art. 4º Fica sem efeito a nomeação do candidato referido nesta Portaria, caso não apresente os documentos constantes do artigo 2º, assim
como tome posse e não entre em efetivo exercício no prazo de 30 (trinta) dias, salvo por motivo justificado previamente nos termos da Lei.
Art. 5º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. CUMPRA-SE.
AIRTON PEDRO MARIN FILHO
Procurador-Geral de Justiça
PORTARIA nº 1152/PGJ
11 de setembro de 2018
O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, no uso de suas atribuições legais, considerando o contido no Processo nº SEI
19.25.110001016.0004293/2018-10, de 03.05.2018, e ainda, o disposto no artigo 39, da Resolução nº 009/2011-PGJ, de 15.04.2011,
R E S O L V E:
HOMOLOGAR no respectivo cargo efetivo o servidor abaixo nominado, que logrou êxito no Desempenho Funcional no período de Estágio
Probatório:
CAD.
NOME
44683 CÉSAR TÚLIO ALBUQUERQUE DE ALMEIDA
PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. CUMPRA-SE.
AIRTON PEDRO MARIN FILHO
Procurador-Geral de Justiça

CARGO
TÉCNICO EM INFORMÁTICA

ADMISSÃO
21.09.2015

HOMOLOGAÇÃO
26.09.2018

PORTARIA nº 1154/PGJ
12 de setembro de 2018
O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, no uso de suas atribuições legais, considerando o disposto no artigo 8º da Lei Complementar nº
296, de 16 de janeiro de 2004, e no artigo 16 da Resolução nº 012/2005-PGJ, de 05 de outubro de 2005,
R E S O L V E:
I – DESIGNAR os servidores Michel Marosti, cadastro nº 4445-3, Franquilis Oliveira da Silva, cadastro nº 4422-8, e Kátia Jannete Góes Lima,
cadastro nº 4448-8, para, sob a presidência do primeiro, comporem a Comissão para Avaliação e Baixa Patrimonial dos bens constantes no
SEI nº 19.25.110001050.0008034/2018-14.
II – FIXAR o prazo de 30 (trinta) dias para a conclusão dos trabalhos desta Comissão.
III – Esta Portaria não surtirá efeitos financeiros.
PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. CUMPRA-SE.
AIRTON PEDRO MARIN FILHO
Procurador-Geral de Justiça
PORTARIA nº 1155/PGJ
12 de setembro de 2018
O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA em exercício, no uso de suas atribuições legais e considerando o contido no Processo nº
19.25.110001050.0008678/2018-16,
RESOLVE:
AUTORIZAR o deslocamento do Procurador de Justiça RODNEY PEREIRA DE PAULA, cadastro nº 20419, à cidade de Brasília (DF), nos
dias 14 e 15 de setembro de 2018, para representar o Ministério Público na reunião do Grupo de Trabalho Interinstitucional, que será realizada
no dia 14 de setembro de 2018, para o alinhamento das diretrizes à aplicação das Verbas Precatórias do FUNDEB no desenvolvimento da
Educação Básica, concedendo-lhe passagens aéreas e o pagamento de 1 1/2 (uma e meia) diária para o custeio das despesa.
REGISTRE-SE. PUBLIQUE-SE. CUMPRA-SE.
OSVALDO LUIZ DE ARAUJO
Procurador-Geral de Justiça
em exercício
PORTARIA nº 1156/PGJ
13 de setembro de 2018
O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA em exercício, no uso de suas atribuições legais e considerando o contido no inciso I, do artigo 45,
da Lei Complementar Estadual nº 93/93,
RESOLVE:
INTERROMPER, a partir desta data, as férias do Promotor de Justiça ALUILDO DE OLIVEIRA LEITE, cadastro nº 21193, Chefe de
Gabinete da Procuradoria-Geral de Justiça, concedidas por meio da Portaria CGMP 888/2018, referente ao 1º período/2016, ficando os dias
remanescentes para gozo em época oportuna.
REGISTRE-SE. PUBLIQUE-SE. CUMPRA-SE.
OSVALDO LUIZ DE ARAUJO
Procurador-Geral de Justiça
em exercício
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EXTRATO DO CONTRATO Nº. 024/2018-PGJ
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE RONDÔNIA, inscrito no CNPJ sob o nº. 04.381.083/0001-67, com sede na Rua Jamary, nº.
1555, bairro Olaria, Porto Velho/RO, neste ato representado pelo Procurador-Geral de Justiça, Dr. Airton Pedro Marin Filho, doravante
denominado CONTRATANTE, e a empresa: TELEFÔNICA BRASIL S.A, inscrita no CNPJ N.º 02.558.157/000162, estabelecida na Av.
Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376, Bairro, Cidade Monções - São Paulo/SP, neste ato representada legalmente pela Sra. Carlota Braga
de Assis Lima, Gerente de Vendas do Governo, portadora do RG nº. 630.486 SSP/DF, e inscrita no CPF nº. 613.174.201-44, e Sr. Wellington
Xavier da Costa, Gerente de Seção do Governo Federal, portador do RG n°. 3516308 SSP/GO, e inscrito no CPF nº. 887.321.001-59, de
acordo com a procuração anexada ao processo SEI nº. 19.25.110001013.0005706/2018-24 , celebram o presente contrato instruído no
processo n° 89009/2017-9, subsidiariamente, a Lei Federal n.º 8.666, de 21 de junho de 1993, em sua atual redação, nos autos do processo
SEI nº. 19.25.110001013.0005706/2018-24, bem como pelas condições estabelecidas no Contrato e seus anexos, mediante cláusulas e
condições que seguem:
DO OBJETO: Conforme o artigo 55, inciso I, da Lei 8.666/93, o presente contrato tem por objetivo a contratação de empresa especializada
na prestação de serviço de telefonia móvel pessoal (SMP), com longa distância nacional (LDN) - origem SMP e longa distância internacional
(LDI) – origem SMP, com software de gestão para atendimento das necessidades dos órgãos da Administração Pública Estadual, na capital
e no interior.
DO PREÇO E DA FORMA DE PAGAMENTO: A CONTRATANTE pagará à CONTRATADA pelos serviços prestados o valor total de R$
150.002,40 (cento e cinquenta mil, dois reais e quarenta centavos). A CONTRATANTE pagará à CONTRATADA no mês subsequente ao da
execução do objeto, até o 15º (décimo quinto) dia útil do mês, após o recebimento do termo de execução do objeto contratado pelo Gestor
Contratual, e apresentação dos documentos citados no subitem 5.7. Logo após a documentação será enviada à Unidade Instrumental de
Finanças (UIFI) para que se proceda ao pagamento, por meio de depósito na conta corrente da CONTRATADA, através de ordem bancária,
mediante apresentação de Nota Fiscal/ Fatura, estando a Nota de Empenho liberada pelo CONTRATANTE.
DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Conforme artigo 55, inciso V, da Lei 8.666/93, a aquisição dos artigos de que trata o presente
instrumento ocorrerá por conta dos recursos orçamentários, cuja Classificação Institucional Funcional Programática é a seguinte:
Programa de trabalho: 03126128029760000;
Natureza da Despesa: 33.90.40;
Nota de Empenho n.º 2018NE00237.
DO FORO: Fica eleito o foro de Porto Velho/RO, preterido qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir quaisquer questões
oriundas deste contrato.
Assim ajustadas, as partes celebram o presente termo eletronicamente, em conjunto com 02 (duas) testemunhas.
Porto Velho, 29 de agosto de 2018.
AIRTON PEDRO MARIN FILHO
Procurador-Geral de Justiça
CONTRATANTE
CARLOTA BRAGA DE ASSIS LIMA
Representante Legal
Telefônica Brasil S.A
WELLINGTON XAVIER DA COSTA
Representante Legal
Telefônica Brasil S.A
PORTARIA Nº 271
12 DE SETEMBRO DE 2018
O SUBPROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, no uso de suas atribuições legais e considerando o contido no Processo SEI nº
19.25.110001033.0007241/2018-76,
RESOLVE:
CONVALIDAR o afastamento da servidora BRUNA FERNANDES GERHARDT, cadastro nº 5228-3, ocupante do cargo comissionado de
Assessor Jurídico, ocorrido no dia 17.08.2018 como dispensa remunerada, em razão de doações de sangue realizadas nos dias 06.01.2017,
22.06.2017 e 13.11.2017, com fulcro no art. 2°, II, da Resolução nº 26/2012-PGJ.
PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. CUMPRA-SE.
OSVALDO LUIZ DE ARAUJO
Subprocurador-Geral de Justiça
EXTRATO DA PORTARIA Nº. 097/2018-PJMDO
INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO Nº.2018001010068758
DATA DA INSTAURAÇÃO: 30 de agosto de 2018
PROMOTORIA: Promotoria de Justiça de Machadinho do Oeste/RO
PROMOTOR(A): Dra. Marlúcia Chianca de Morais
INVESTIGADO(S): José Souza Correia
FATO/OBJETO: Promover a recuperação de área, objeto de especial preservação, desmatada irregularmente sem permissão do órgão
ambiental competente.
EXTRATO DA PORTARIA Nº. 107/2018-PJMDO
INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO Nº. 2018001010068765
DATA DA INSTAURAÇÃO: 30 de agosto de 2018
PROMOTORIA: Promotoria de Justiça de Machadinho do Oeste/RO
PROMOTOR(A): Dra. Marlúcia Chianca de Morais
INVESTIGADO(S): Sr. Fábio Antônio Medeiros Amâncio
FATO/OBJETO: Promover a recuperação de área, objeto de especial preservação, desmatada irregularmente sem permissão do órgão
ambiental competente.
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EXTRATO DA PORTARIA Nº. 108/2018-PJMDO
INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO Nº. 2018001010068762
DATA DA INSTAURAÇÃO: 30 de agosto de 2018
PROMOTORIA: Promotoria de Justiça de Machadinho do Oeste/RO
PROMOTOR(A): Dra. Marlúcia Chianca de Morais
INVESTIGADO(S): Edinilson de Arruda Gomes
FATO/OBJETO: Promover a recuperação de área, objeto de especial preservação, desmatada irregularmente sem permissão do órgão
ambiental competente.
EXTRATO DA PORTARIA Nº. 124/2018-PJMDO
INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO Nº.2018001010075076
DATA DA INSTAURAÇÃO: 31 de agosto de 2018
PROMOTORIA: Promotoria de Justiça de Machadinho do Oeste/RO
PROMOTOR(A): Dra. Marlúcia Chianca de Morais
INVESTIGADO(S): Marcelo de Paula Silva
FATO/OBJETO: Promover a recuperação de área, objeto de especial preservação, desmatada irregularmente sem permissão do órgão
ambiental competente.
EXTRATO DA PORTARIA Nº. 125/2018-PJMDO
INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO Nº. 2018001010075071
DATA DA INSTAURAÇÃO: 31 de agosto de 2018
PROMOTORIA: Promotoria de Justiça de Machadinho do Oeste/RO
PROMOTOR(A): Dra. Marlúcia Chianca de Morais
INVESTIGADO(S): Adão Rosa da Silva
FATO/OBJETO: Promover a recuperação de área, objeto de especial preservação, desmatada irregularmente sem permissão do órgão
ambiental competente.
EXTRATO DA PORTARIA Nº.126/2018-PJMDO
INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO Nº.2018001010075069
DATA DA INSTAURAÇÃO: 31 de agosto de 2018
PROMOTORIA: Promotoria de Justiça de Machadinho do Oeste/RO
PROMOTOR(A): Dra. Marlúcia Chianca de Morais
INVESTIGADO(S): Adão Alves Faino
FATO/OBJETO: Promover a recuperação de área, objeto de especial preservação, desmatada irregularmente sem permissão do órgão
ambiental competente.
EXTRATO DA PORTARIA Nº.129/2018-PJMDO
INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO Nº.2018001010075064
DATA DA INSTAURAÇÃO: 31 de agosto de 2018
PROMOTORIA: Promotoria de Justiça de Machadinho do Oeste/RO
PROMOTOR(A): Dra. Marlúcia Chianca de Morais
INVESTIGADO(S): Paulo Cesar Konzen
FATO/OBJETO: Promover a recuperação de área, objeto de especial preservação, desmatada irregularmente sem permissão do órgão
ambiental competente.
EXTRATO DA PORTARIA Nº.130/2018-PJMDO
INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO Nº.2018001010075081
DATA DA INSTAURAÇÃO: 31 de agosto de 2018
PROMOTORIA: Promotoria de Justiça de Machadinho do Oeste/RO
PROMOTOR(A): Dra. Marlúcia Chianca de Morais
INVESTIGADO(S): Asser Rodrigues Viana
FATO/OBJETO: Promover a recuperação de área, objeto de especial preservação, desmatada irregularmente sem permissão do órgão
ambiental competente.
EXTRATO DA PORTARIA Nº.131/2018-PJMDO
INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO Nº.2018001010075053
DATA DA INSTAURAÇÃO: 31 de agosto de 2018
PROMOTORIA: Promotoria de Justiça de Machadinho do Oeste/RO
PROMOTOR(A): Dra. Marlúcia Chianca de Morais
INVESTIGADO(S): Serivaldo Souza Correia
FATO/OBJETO: Promover a recuperação de área, objeto de especial preservação, desmatada irregularmente sem permissão do órgão
ambiental competente.
EXTRATO DA PORTARIA Nº.136/2018-PJMDO
INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO Nº. 2018001010075057
DATA DA INSTAURAÇÃO: 31 de agosto de 2018
PROMOTORIA: Promotoria de Justiça de Machadinho do Oeste/RO
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PROMOTOR(A): Dra. Marlúcia Chianca de Morais
INVESTIGADO(S): Valdemir Morais Gomes
FATO/OBJETO: Promover a recuperação de área, objeto de especial preservação, desmatada irregularmente sem permissão do órgão
ambiental competente.
EXTRATO DA PORTARIA Nº.155/2018-PJMDO
INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO Nº. 2018001010075580
DATA DA INSTAURAÇÃO: 12 de setembro de 2018
PROMOTORIA: Promotoria de Justiça de Machadinho do Oeste/RO
PROMOTOR(A): Dra. Marlúcia Chianca de Morais
INVESTIGADO(S): Sr. Odair Leite
FATO/OBJETO: Promover a recuperação de área, objeto de especial preservação, desmatada irregularmente sem permissão do órgão
ambiental competente.
EXTRATO DA PORTARIA Nº. 160/2018-PJMDO
INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO Nº. 2018001010075645
DATA DA INSTAURAÇÃO: 31 de agosto de 2018
PROMOTORIA: Promotoria de Justiça de Machadinho do Oeste/RO
PROMOTOR(A): Dra. Marlúcia Chianca de Morais
INVESTIGADO(S): Sr. Sidnei Paganini Frohkich
FATO/OBJETO: Promover a recuperação de área, objeto de especial preservação, desmatada irregularmente sem permissão do órgão
ambiental competente.
EXTRATO DA PORTARIA Nº. 164/2018-PJMDO
INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO Nº. 2018001010075608
DATA DA INSTAURAÇÃO: 31 de agosto de 2018
PROMOTORIA: Promotoria de Justiça de Machadinho do Oeste/RO
PROMOTOR(A): Dra. Marlúcia Chianca de Morais
INVESTIGADO(S): Waldemar Morais Gomes
FATO/OBJETO: Promover a recuperação de área, objeto de especial preservação, desmatada irregularmente sem permissão do órgão
ambiental competente.
EXTRATO DA PORTARIA Nº. 165/2018-PJMDO
INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO Nº. 2018001010075483
DATA DA INSTAURAÇÃO: 31 de agosto de 2018
PROMOTORIA: Promotoria de Justiça de Machadinho do Oeste/RO
PROMOTOR(A): Dra. Marlúcia Chianca de Morais
INVESTIGADO(S): Edson da Silva Silvestre
FATO/OBJETO: Promover a recuperação de área, objeto de especial preservação, desmatada irregularmente sem permissão do órgão
ambiental competente.
EXTRATO DA PORTARIA Nº. 166/2018-PJMDO
INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO Nº. 2018001010075489
DATA DA INSTAURAÇÃO: 31 de agosto de 2018
PROMOTORIA: Promotoria de Justiça de Machadinho do Oeste/RO
PROMOTOR(A): Dra. Marlúcia Chianca de Morais
INVESTIGADO(S): Maria Aparecida de Oliveira
FATO/OBJETO: Promover a recuperação de área, objeto de especial preservação, desmatada irregularmente sem permissão do órgão
ambiental competente.
EXTRATO DA PORTARIA Nº. 167/2018-PJMDO
INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO Nº. 2018001010075492
DATA DA INSTAURAÇÃO: 31 de agosto de 2018
PROMOTORIA: Promotoria de Justiça de Machadinho do Oeste/RO
PROMOTOR(A): Dra. Marlúcia Chianca de Morais
INVESTIGADO(S): Sr. Carlos Roberto da Fonseca
FATO/OBJETO: Promover a recuperação de área, objeto de especial preservação, desmatada irregularmente sem permissão do órgão
ambiental competente.
EXTRATO DA PORTARIA Nº. 181/2018-PJMDO
INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO Nº. 2018001010075434
DATA DA INSTAURAÇÃO: 31 de agosto de 2018
PROMOTORIA: Promotoria de Justiça de Machadinho do Oeste/RO
PROMOTOR(A): Dra. Marlúcia Chianca de Morais
INVESTIGADO(S): Edilson Venâncio da Rocha
FATO/OBJETO: Promover a recuperação de área, objeto de especial preservação, desmatada irregularmente sem permissão do órgão
ambiental competente.
Este diário foi assinado digitalmente consoante a Lei 11.419/06. O documento eletrônico pode ser encontrado no sítio do Tribunal de Justiça do Estado de
Rondônia, endereço: http://www.tjro.jus.br/novodiario/

ANO XXXVI

NÚMERO 172

DIARIO DA JUSTIÇA

SEXTA-FEIRA, 14-09-2018

101

EXTRATO DA PORTARIA Nº. 182/2018-PJMDO
INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO Nº. 2018001010075440
DATA DA INSTAURAÇÃO: 31 de agosto de 2018
PROMOTORIA: Promotoria de Justiça de Machadinho do Oeste/RO
PROMOTOR(A): Dra. Marlúcia Chianca de Morais
INVESTIGADO (a): Sr(a) Leila Paula de Souza
FATO/OBJETO: Promover a recuperação de área, objeto de especial preservação, desmatada irregularmente sem permissão do órgão
ambiental competente.
EXTRATO DA PORTARIA Nº. 183/2018-PJMDO
INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO Nº. 2018001010075425
DATA DA INSTAURAÇÃO: 31 de agosto de 2018
PROMOTORIA: Promotoria de Justiça de Machadinho do Oeste/RO
PROMOTOR(A): Dra. Marlúcia Chianca de Morais
INVESTIGADO (a): Sr. Izael José Pacheco
FATO/OBJETO: Promover a recuperação de área, objeto de especial preservação, desmatada irregularmente sem permissão do órgão
ambiental competente.
EXTRATO DA PORTARIA Nº. 189/2018-PJMDO
INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO Nº.2018001010075443
DATA DA INSTAURAÇÃO: 01 de setembro de 2018
PROMOTORIA: Promotoria de Justiça de Machadinho do Oeste/RO
PROMOTOR(A): Dra. Marlúcia Chianca de Morais
INVESTIGADO (a): Adelicia de Andrade,
FATO/OBJETO: Promover a recuperação de área, objeto de especial preservação, desmatada irregularmente sem permissão do órgão
ambiental competente.
EXTRATO DA PORTARIA Nº. 190/2018-PJMDO
INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO Nº.2018001010075444
DATA DA INSTAURAÇÃO: 01 de setembro de 2018
PROMOTORIA: Promotoria de Justiça de Machadinho do Oeste/RO
PROMOTOR(A): Dra. Marlúcia Chianca de Morais
INVESTIGADO (a): Erivan Lino da Silva,
FATO/OBJETO: Promover a recuperação de área, objeto de especial preservação, desmatada irregularmente sem permissão do órgão
ambiental competente.
EXTRATO DA PORTARIA Nº. 191/2018-PJMDO
INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO Nº.2018001010075446
DATA DA INSTAURAÇÃO: 01 de setembro de 2018
PROMOTORIA: Promotoria de Justiça de Machadinho do Oeste/RO
PROMOTOR(A): Dra. Marlúcia Chianca de Morais
INVESTIGADO (a): Sr(a) Nelson Pereira da Silva,
FATO/OBJETO: Promover a recuperação de área, objeto de especial preservação, desmatada irregularmente sem permissão do órgão
ambiental competente.
EXTRATO DA PORTARIA Nº. 199/2018-PJMDO
INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO Nº.2018001010075636
DATA DA INSTAURAÇÃO: 01 de setembro de 2018
PROMOTORIA: Promotoria de Justiça de Machadinho do Oeste/RO
PROMOTOR(A): Dra. Marlúcia Chianca de Morais
INVESTIGADO (a): Sr(a) Ademilde Luiz de Lima,
FATO/OBJETO: Promover a recuperação de área, objeto de especial preservação, desmatada irregularmente sem permissão do órgão
ambiental competente.
EXTRATO DA PORTARIA Nº. 200/2018-PJMDO
INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO Nº. 2018001010075452
DATA DA INSTAURAÇÃO: 01 de setembro de 2018
PROMOTORIA: Promotoria de Justiça de Machadinho do Oeste/RO
PROMOTOR(A): Dra. Marlúcia Chianca de Morais
INVESTIGADO (a): Sr(a) Deoclécio Donizete Torres,
FATO/OBJETO: Promover a recuperação de área, objeto de especial preservação, desmatada irregularmente sem permissão do órgão
ambiental competente.
EXTRATO DA PORTARIA Nº. 202/2018-PJMDO
INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO Nº. 2018001010075639
DATA DA INSTAURAÇÃO: 01 de setembro de 2018
PROMOTORIA: Promotoria de Justiça de Machadinho do Oeste/RO
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PROMOTOR(A): Dra. Marlúcia Chianca de Morais
INVESTIGADO (a): Sr(a) Jair Januário Pereira
FATO/OBJETO: Promover a recuperação de área, objeto de especial preservação, desmatada irregularmente sem permissão do órgão
ambiental competente.
EXTRATO DA PORTARIA Nº. 204/2018-PJMDO
INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO Nº. 2018001010075632
DATA DA INSTAURAÇÃO: 04 de setembro de 2018
PROMOTORIA: Promotoria de Justiça de Machadinho do Oeste/RO
PROMOTOR(A): Dra. Marlúcia Chianca de Morais
INVESTIGADO (a): Sr(a) Joana Francisco dos Santos
FATO/OBJETO: Promover a recuperação de área, objeto de especial preservação, desmatada irregularmente sem permissão do órgão
ambiental competente.
EXTRATO DA PORTARIA Nº. 205/2018-PJMDO
INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO Nº. 2018001010075629
DATA DA INSTAURAÇÃO: 04 de setembro de 2018
PROMOTORIA: Promotoria de Justiça de Machadinho do Oeste/RO
PROMOTOR(A): Dra. Marlúcia Chianca de Morais
INVESTIGADO (a): Adão Mendes de Oliveira
FATO/OBJETO: Promover a recuperação de área, objeto de especial preservação, desmatada irregularmente sem permissão do órgão
ambiental competente.
EXTRATO DA PORTARIA Nº. 207/2018-PJMDO
INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO Nº. 2018001010075644
DATA DA INSTAURAÇÃO: 04 de setembro de 2018
PROMOTORIA: Promotoria de Justiça de Machadinho do Oeste/RO
PROMOTOR(A): Dra. Marlúcia Chianca de Morais
INVESTIGADO (a): Juraci Rosa da Silva
FATO/OBJETO: Promover a recuperação de área, objeto de especial preservação, desmatada irregularmente sem permissão do órgão
ambiental competente.
EXTRATO DA PORTARIA Nº. 208/2018-PJMDO
INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO nº. 2018001010075622
DATA DA INSTAURAÇÃO: 04 de setembro de 2018
PROMOTORIA: Promotoria de Justiça de Machadinho do Oeste/RO
PROMOTOR(A): Dra. Marlúcia Chianca de Morais
INVESTIGADO (a): Edimacio Alves Soares
FATO/OBJETO: Promover a recuperação de área, objeto de especial preservação, desmatada irregularmente sem permissão do órgão
ambiental competente.
EXTRATO DA PORTARIA Nº. 209/2018-PJMDO
INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO nº. 2018001010075617
DATA DA INSTAURAÇÃO: 04 de setembro de 2018
PROMOTORIA: Promotoria de Justiça de Machadinho do Oeste/RO
PROMOTOR(A): Dra. Marlúcia Chianca de Morais
INVESTIGADO (a): Nivaldo Antero dos Santos
FATO/OBJETO: Promover a recuperação de área, objeto de especial preservação, desmatada irregularmente sem permissão do órgão
ambiental competente.
EXTRATO DA PORTARIA Nº. 210/2018-PJMDO
INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO nº. 2018001010075613
DATA DA INSTAURAÇÃO: 05 de setembro de 2018
PROMOTORIA: Promotoria de Justiça de Machadinho do Oeste/RO
PROMOTOR(A): Dra. Marlúcia Chianca de Morais
INVESTIGADO (a): Judite Ferreira dos Santos Pereira
FATO/OBJETO: Promover a recuperação de área, objeto de especial preservação, desmatada irregularmente sem permissão do órgão
ambiental competente.
EXTRATO DA PORTARIA Nº. 213/2018-PJMDO
INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO nº. 2018001010075573
DATA DA INSTAURAÇÃO: 05 de setembro de 2018
PROMOTORIA: Promotoria de Justiça de Machadinho do Oeste/RO
PROMOTOR(A): Dra. Marlúcia Chianca de Morais
INVESTIGADO (a): Sr. Adair Ribeiro da Silva
FATO/OBJETO: Promover a recuperação de área, objeto de especial preservação, desmatada irregularmente sem permissão do órgão
ambiental competente.
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EXTRATO DA PORTARIA Nº. 214/2018-PJMDO
INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO nº. 2018001010075571
DATA DA INSTAURAÇÃO: 05 de setembro de 2018
PROMOTORIA: Promotoria de Justiça de Machadinho do Oeste/RO
PROMOTOR(A): Dra. Marlúcia Chianca de Morais
INVESTIGADO (a): Sr. Paulo do Nascimento
FATO/OBJETO: Promover a recuperação de área, objeto de especial preservação, desmatada irregularmente sem permissão do órgão
ambiental competente.
EXTRATO DA PORTARIA Nº. 215/2018-PJMDO
INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO nº. 2018001010075569
DATA DA INSTAURAÇÃO: 05 de setembro de 2018
PROMOTORIA: Promotoria de Justiça de Machadinho do Oeste/RO
PROMOTOR(A): Dra. Marlúcia Chianca de Morais
INVESTIGADO (a): Sr (a) Marlene Floriano da Silva
FATO/OBJETO: Promover a recuperação de área, objeto de especial preservação, desmatada irregularmente sem permissão do órgão
ambiental competente.
EXTRATO DA PORTARIA Nº. 216/2018-PJMDO
INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO nº. 2018001010075567
DATA DA INSTAURAÇÃO: 05 de setembro de 2018
PROMOTORIA: Promotoria de Justiça de Machadinho do Oeste/RO
PROMOTOR(A): Dra. Marlúcia Chianca de Morais
INVESTIGADO (a): Sr (a) Pedro Zupelli Segundo
FATO/OBJETO: Promover a recuperação de área, objeto de especial preservação, desmatada irregularmente sem permissão do órgão
ambiental competente.
EXTRATO DA PORTARIA Nº. 217/2018-PJMDO
INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO nº. 2018001010075596
DATA DA INSTAURAÇÃO: 05 de setembro de 2018
PROMOTORIA: Promotoria de Justiça de Machadinho do Oeste/RO
PROMOTOR(A): Dra. Marlúcia Chianca de Morais
INVESTIGADO (a): Sr (a) Delci Alves da Silva
FATO/OBJETO: Promover a recuperação de área, objeto de especial preservação, desmatada irregularmente sem permissão do órgão
ambiental competente.
EXTRATO DA PORTARIA Nº. 218/2018-PJMDO
INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO nº. 2018001010075595
DATA DA INSTAURAÇÃO: 05 de setembro de 2018
PROMOTORIA: Promotoria de Justiça de Machadinho do Oeste/RO
PROMOTOR(A): Dra. Marlúcia Chianca de Morais
INVESTIGADO (a): Sr (a) Elias de Oliveira
FATO/OBJETO: Promover a recuperação de área, objeto de especial preservação, desmatada irregularmente sem permissão do órgão
ambiental competente.
EXTRATO DA PORTARIA Nº. 220/2018-PJMDO
INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO nº.2018001010075619
DATA DA INSTAURAÇÃO: 05 de setembro de 2018
PROMOTORIA: Promotoria de Justiça de Machadinho do Oeste/RO
PROMOTOR(A): Dra. Marlúcia Chianca de Morais
INVESTIGADO (a): Maria Solange do Amaral de Paula
FATO/OBJETO: Promover a recuperação de área, objeto de especial preservação, desmatada irregularmente sem permissão do órgão
ambiental competente.
EXTRATO DA PORTARIA Nº. 225/2018-PJMDO
INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO nº. 2018001010075376
DATA DA INSTAURAÇÃO: 12 de setembro de 2018
PROMOTORIA: Promotoria de Justiça de Machadinho do Oeste/RO
PROMOTOR(A): Dra. Marlúcia Chianca de Morais
INVESTIGADO (a): Daniel Pinto da Silva
FATO/OBJETO: Promover a recuperação de área, objeto de especial preservação, desmatada irregularmente sem permissão do órgão
ambiental competente.
Este diário foi assinado digitalmente consoante a Lei 11.419/06. O documento eletrônico pode ser encontrado no sítio do Tribunal de Justiça do Estado de
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EXTRATO DA PORTARIA n. 025/2018/2ª Tit./7ª PJ
PARQUETWEB 2018001010070391
Procedimento Extrajudicial Administrativo, instaurado com a finalidade de acompanhar as providências que estão sendo adotadas pela
SESAU, através do Núcleo de Apoio à Conciliação, relativo ao atendimento da paciente Jandira Braga Nogueira, a qual necessita de
avaliação médica em ortopedia.
Porto Velho, 11 de setembro de 2018.
TÂMERA PADOIN MARQUES MARIN
Promotora de Justiça
EXTRATO DA PORTARIA n. 024/2018/2ª Tit./7ª PJ
PARQUETWEB 2018001010068307
Procedimento Extrajudicial Administrativo, instaurado com a finalidade de acompanhar as providências que estão sendo adotadas pela
SESAU, através do Núcleo de Apoio à Conciliação, relativo ao atendimento do paciente Vivaldo Ferreira Cabral, a qual necessita de exame
de ultrassonografia.
Porto Velho, 13 de setembro de 2018.
TÂMERA PADOIN MARQUES MARIN
Promotora de Justiça
EXTRATO DA PORTARIA n. 024/2018/2ª Tit./7ª PJ
PARQUETWEB 2018001010068307
Procedimento Extrajudicial Administrativo, instaurado com a finalidade de acompanhar as providências que estão sendo adotadas pela
SESAU, através do Núcleo de Apoio à Conciliação, relativo ao atendimento do paciente Vivaldo Ferreira Cabral, a qual necessita de exame
de ultrassonografia.
Porto Velho, 13 de setembro de 2018.
TÂMERA PADOIN MARQUES MARIN
Promotora de Justiça
EXTRATO DA PORTARIA n. 027/2018/2ª Tit./7ª PJ
PARQUETWEB 2018001010068001
Procedimento Extrajudicial Administrativo, instaurado com a finalidade de acompanhar as providências que estão sendo adotadas pela
SESAU, através do Núcleo de Apoio à Conciliação, relativo ao atendimento da paciente Ana Júlia Ananias Lima, a qual necessita do exame
de ecocardiograma.
Porto Velho, 12 de setembro de 2018.
TÂMERA PADOIN MARQUES MARIN
Promotora de Justiça
EXTRATO DA PORTARIA n. 028/2018/2ª Tit./7ª PJ
PARQUETWEB 2018001010067033
Procedimento Extrajudicial Administrativo, instaurado com a finalidade de acompanhar as providências que estão sendo adotadas pela
SESAU, através do Núcleo de Apoio à Conciliação, relativo ao atendimento da paciente Veralúcia Teixeira da Silva, a qual necessita de
avaliação médica em ortopedia.
Porto Velho, 12 de setembro de 2018.
TÂMERA PADOIN MARQUES MARIN
Promotora de Justiça
EXTRATO DA PORTARIA n. 029/2018/2ª Tit./7ª PJ
PARQUETWEB 2018001010071960
Procedimento Extrajudicial Administrativo, instaurado com a finalidade de acompanhar as providências que estão sendo adotadas pela
SESAU, através do Núcleo de Apoio à Conciliação, relativo ao atendimento do paciente Jó Alves Carvalho, o qual necessita de diversos
exames.
Porto Velho, 12 de setembro de 2018.
TÂMERA PADOIN MARQUES MARIN
Promotora de Justiça
EXTRATO DA PORTARIA n. 030/2018/2ª Tit./7ª PJ
PARQUETWEB 2018001010068964
Procedimento Extrajudicial Administrativo, instaurado com a finalidade de acompanhar as providências que estão sendo adotadas pela
SESAU, através do Núcleo de Apoio à Conciliação, relativo ao atendimento do paciente Damião Rodrigues da Silva, o qual necessita do
procedimento de cateterismo.
Porto Velho, 12 de setembro de 2018.
TÂMERA PADOIN MARQUES MARIN
Promotora de Justiça
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EXTRATO DA PORTARIA n. 031/2018/2ª Tit./7ª PJ
PARQUETWEB 2018001010067032
Procedimento Extrajudicial Administrativo, instaurado com a finalidade de acompanhar as providências que estão sendo adotadas pela SESAU, através
do Núcleo de Apoio à Conciliação, relativo ao atendimento da paciente Maria Vitalina Mangarotti, a qual necessita de avaliação médica em geriatria.
Porto Velho, 12 de setembro de 2018.
TÂMERA PADOIN MARQUES MARIN
Promotora de Justiça
EXTRATO DA PORTARIA n. 032/2018/2ª Tit./7ª PJ
PARQUETWEB 2018001010069172
Procedimento Extrajudicial Administrativo, instaurado com a finalidade de acompanhar as providências que estão sendo adotadas pela
SESAU, através do Núcleo de Apoio à Conciliação, relativo ao atendimento da paciente Francisca das Chagas Rodrigues Farias, a qual
necessita de intervenção cirúrgica ortopédica.
Porto Velho, 12 de setembro de 2018.
TÂMERA PADOIN MARQUES MARIN
Promotora de Justiça
EXTRATO DA PORTARIA n. 033/2018/2ª Tit./7ª PJ
PARQUETWEB 2018001010069606
Procedimento Extrajudicial Administrativo, instaurado com a finalidade de acompanhar as providências que estão sendo adotadas pela
SESAU, através do Núcleo de Apoio à Conciliação, relativo ao atendimento da paciente Maria da Conceição Oliveira da Silva, a qual
necessita de avaliação médica oftalmológica.
Porto Velho, 12 de setembro de 2018.
TÂMERA PADOIN MARQUES MARIN
Promotora de Justiça
EXTRATO DE PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO
Feito Procedimento Preparatório Individual nº 2015001010021245
Instauração: 05/10/2015
Promotoria: 3ª Promotoria de Justiça de Ariquemes/2ª Titularidade
Promotora: Dra. Joice Gushy Mota Azevedo
Interessado: anônimo
Investigado: Wilson Feitosa dos Santos
Assunto: Promoção de Arquivamento com remessa ao Conselho Superior do Ministério Público para homologação.
Resumo: PORTARIA Nº 0385/2015-PJA - Apurar possível prática de improbidade Adminstrativa quanto à progressão funcional sem concurso
público do servidor Wilson Feitosa dos Santos no Município de Cujubim/RO.
EXTRATO DE PORTARIA 022/2018
Inquérito Civil Público Difusos e Coletivos: 2018001010074649
Data da Instauração: 11.09.2018
1ª Promotoria de Justiça de Alvorada do Oeste
Autor: Ministério Público do Estado de Rondônia
Objeto: Com o objetivo de apurar ato de improbidade administrativa na forma de suposto peculato na modalidade desvio, apropriações indébitas
e emprego irregular de verbas públicas pela Diretoria Executiva da APAE – Instituto Ademar Passos Veiga, em Alvorada do Oeste/RO.
Fernando Henrique Berbert Fontes
Promotor de Justiça
EXTRATO DE PORTARIA 023/2018
Inquérito Civil Público Difusos e Coletivos: 2017001010017541
Data da Instauração: 12.09.2018
1ª Promotoria de Justiça de Alvorada do Oeste
Autor: Ministério Público do Estado de Rondônia
Objeto: Com o objetivo de apurar omissão e acompanhar as providências do Poder Público para garantir abastecimento ininterrupto de água
potável aos moradores da Linha 60.
Fernando Henrique Berbert Fontes
Promotor de Justiça
PORTARIA nº 1655/SG
21 DE AGOSTO DE 2018
O SECRETÁRIO-GERAL, considerando as disposições contidas no artigo 8º c/c 45, inciso I, itens 2, 40 e 43, da Lei Complementar nº 93,
de 3 de novembro de 1993, e no uso de suas atribuições, conferidas pela Portaria nº 129, de 5 de fevereiro de 2010, publicada no DJ/RO nº
28, de 11/02/2010, e, ainda, o contido no Processo SEI nº 19.25.110000934.0005562/2018-63,
R E S O L V E:
CONCEDER, com fulcro no inciso VII do art. 2º da Resolução PGJ nº 26, 19 de julho de 2012, c/c art. 2º da Resolução TSE nº 22.747, de
27/03/2008, dispensa remunerada em razão de serviços prestados à Justiça Eleitoral no dia 1º/10/2016 ao servidor ELTON VIEIRA DE
SOUZA, cadastro nº 4426-2, ocupante do cargo efetivo de Auxiliar Administrativo, para fruição no dia 08/06/2018.
PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. CUMPRA-SE.
Jesualdo Eurípedes Leiva de Faria
Secretário Geral
Este diário foi assinado digitalmente consoante a Lei 11.419/06. O documento eletrônico pode ser encontrado no sítio do Tribunal de Justiça do Estado de
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PORTARIA nº 1762/SG
29 de agosto de 2018
O SECRETÁRIO-GERAL, considerando as disposições contidas no artigo 8º c/c 45, inciso I, itens 2, 40 e 43, da Lei Complementar nº 93,
de 3 de novembro de 1993, e no uso de suas atribuições, conferidas pela Portaria nº 129, de 5 de fevereiro de 2010, publicada no DJ/RO nº
28, de 11/02/2010, e, ainda, o contido no Processo SEI nº 19.25.110001015.0004785/2018-41,
R E S O L V E:
CONCEDER, com fulcro no inciso VII do art. 2º da Resolução PGJ nº 26, 19 de julho de 2012, c/c art. 2º da Resolução TSE nº 22.747,
de 27/03/2008, dispensa remunerada em razão de serviços prestados à Justiça Eleitoral nos dias 28/10/2012 e 13/09/2016 ao servidor
DENISSON PAGLIA, cadastro nº 44469, ocupante do cargo efetivo de Analista de Suporte Computacional, para fruição no período de 03 a
06/09/2018.
PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. CUMPRA-SE.
Documento assinado eletronicamente por Christian Norimitsu Ito, Secretário Geral em exercício, em 06/09/2018, às 16:08, conforme art. 1º,
III, “b”, da Lei 11.419/2006.
PORTARIA nº 1802/SG
31 de agosto de 2018
O SECRETÁRIO-GERAL, considerando as disposições contidas no artigo 8º c/c 45, inciso I, itens 2, 40 e 43, da Lei Complementar nº 93,
de 3 de novembro de 1993, e no uso de suas atribuições, conferidas pela Portaria nº 129, de 5 de fevereiro de 2010, publicada no DJ/RO nº
28, de 11/02/2010, e, ainda, o contido no Processo SEI nº 19.25.110000945.0008443/2018-54,
R E S O L V E:
CONVALIDAR, com fulcro no inciso VII do art. 2º da Resolução PGJ nº 26, 19 de julho de 2012, c/c art. 2º da Resolução TSE nº 22.747,
de 27/03/2008, o afastamento do servidor ELVIS JUNIOR DA SILVA, cadastro nº 44555, ocupante do cargo efetivo de Oficial de
Diligências, ocorrido no dia 20/08/2018, como dispensa remunerada em razão de serviços prestados à Justiça Eleitoral no dia 23/06/2018.
PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. CUMPRA-SE.
Documento assinado eletronicamente por Jesualdo Eurípedes Leiva de Faria, Ssecretário Geral, em 03/09/2018, às 17:48, conforme art. 1º,
III, “b”, da Lei 11.419/2006.
PORTARIA nº 1833/SG
04 de setembro de 2018
O SECRETÁRIO-GERAL, considerando as disposições contidas no artigo 8º c/c 45, inciso I, itens 2, 40 e 43, da Lei Complementar nº 93,
de 3 de novembro de 1993, e no uso de suas atribuições, conferidas pela Portaria nº 129, de 5 de fevereiro de 2010, publicada no DJ/RO nº
28, de 11/02/2010, e, ainda, o contido no Processo SEI nº 19.25.110001030.0008163/2018-43,
R E S O L V E:
CONCEDER, com fulcro no inciso VII do art. 2º da Resolução PGJ nº 26, 19 de julho de 2012, c/c art. 2º da Resolução TSE nº 22.747,
de 27/03/2008, dispensa remunerada em razão de serviços prestados à Justiça Eleitoral nos dias 02 e 30/10/2016 à servidora MARIA
DO ROSÁRIO ALVES RODRIGUES, cadastro nº 44353, ocupante do cargo efetivo de Zelador e da função gratificada de Secretário de
Gabinete, para fruição nos dias 28/09, 1º, 03 e 04/10/2018.
PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. CUMPRA-SE.
Documento assinado eletronicamente por Christian Norimitsu Ito, Secretário Geral em exercício, em 06/09/2018, às 16:08, conforme art. 1º,
III, “b”, da Lei 11.419/2006.
PORTARIA nº 1530/SG
07 de agosto de 2018
O SECRETÁRIO-GERAL, considerando as disposições contidas no artigo 8º c/c 45, inciso I, itens 2, 40 e 43, da Lei Complementar nº 93,
de 3 de novembro de 1993, e no uso de suas atribuições, conferidas pela Portaria nº 129, de 5 de fevereiro de 2010, publicada no DJ/RO nº
28, de 11/02/2010, e, ainda, o contido no Sistema de Agendamento de Escala de Férias – SAEF,
R E S O L V E:
CONCEDER, com base nos artigos 110 e 113 da Lei Complementar nº 68/92, 30 (trinta) dias de férias aos servidores relacionados abaixo,
conforme discriminação:
CAD.
43419
44402
44589
43611
44297
44226

NOME
ADEMIR VILA NOVA DE BRITO
EDMAR CABRAL LIMA JUNIOR
JULEANDRO MARTINS DE OLIVEIRA
LUCIO DA SILVA TEIXEIRA
RAFAEL GENOVEZ IDALGO
WANDERLEY FLAUSINO DA SILVA

PERÍODO AQUISITIVO
02/10/17
01/10/18
08/06/17
07/06/18
17/01/17
16/01/18
25/08/17
24/08/18
28/05/16
27/05/17
18/04/16
17/04/17

ABONO
S
S
S
S
S
S

ADIANT.
N
N
N
N
N
N

FRUIÇÃO 1
06/10/18 15/10/18
05/10/18 14/10/18
15/08/18 24/08/18
28/08/18 16/09/18
08/10/18 17/10/18
20/08/18 08/09/18

FRUIÇÃO 2
16/07/19 25/07/19
07/03/19 16/03/19
20/02/19 01/03/19
07/01/19

16/01/19

PECÚNIA
I
I
I
I
I
I

PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. CUMPRA-SE.
Documento assinado eletronicamente por Christian Norimitsu Ito, Secretário Geral em exercício, em 14/08/2018, às 11:09, conforme art. 1º,
III, “b”, da Lei 11.419/2006.
PORTARIA nº 1875/SG
12 de setembro de 2018
O SECRETÁRIO-GERAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE RONDÔNIA, considerando as disposições contidas no artigo 8º
c/c 45, inciso I, itens 2, 40 e 43, da Lei Complementar nº 93, de 3 de novembro de 1993, e no uso de suas atribuições, conferidas pelo
item 2, da Portaria nº 129, de 5 de fevereiro de 2010, publicada no DJ/RO nº 28, de 11.02.2010, assim como o contido no Processo nº
19.25.110000936.0005766/2018-35,
I - AUTORIZA o deslocamento da Técnica Administrativa BÁRBARA RODRIGUES DE SOUZA RAMOS, cadastro nº 4454-9, e dos
Assessores Técnicos ANA LÚCIA CORTEZ DE MEDEIROS, cadastro nº 5218-7, e JENERSON QUEIROZ LIMA DUARTE, cadastro nº
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5288-8, ao Município de Vilhena/RO, no período 16 a 21 de setembro do corrente ano, para tratativas relativas ao Projeto Nenhum a Menos,
concedendo a cada um o pagamento de cinco diárias e meia (5½), para custeio de suas despesas e, ao último, também passagens terrestres
no trecho Ariquemes/Vilhena.
II - AUTORIZA o deslocamento do Motorista MARIO GUEDES DA SILVA, cadastro nº 4445-4, a fim de conduzir os servidores citados no
item anterior, concedendo-lhe o pagamento de cinco diárias e meia (5½), para custeio de suas despesas.
PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. CUMPRA-SE.
CHRISTIAN NORIMITSU ITO
Secretário-Geral
em exercício
PORTARIA nº 1878/SG
12 de setembro de 2018
O SECRETÁRIO-GERAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE RONDÔNIA, considerando as disposições contidas no artigo 8º
c/c 45, inciso I, itens 2, 40 e 43, da Lei Complementar nº 93, de 3 de novembro de 1993, e no uso de suas atribuições, conferidas pelo
item 2, da Portaria nº 129, de 5 de fevereiro de 2010, publicada no DJ/RO nº 28, de 11.02.2010, assim como o contido no Processo nº
19.25.110001043.0009399/2018-76,
AUTORIZA o deslocamento das Analistas de Informações e Pesquisas ROSANA CRISTINA KOPPENHAGEN, cadastro nº 4470-6, lotada
na Promotoria de Justiça de Cacoal/RO, e ELOISA DO CARMO SILVEIRA AGORRETA LIMA, cadastro nº 4470-5, lotada na Promotoria
de Justiça de Ariquemes/RO, ao Município de Porto Velho/RO, no período de 17 a 20 de setembro do corrente ano, a fim de participar do
treinamento sobre os sistemas, relatórios e rotinas do Núcleo de Análises Técnicas, concedendo-lhe passagens terrestres e o pagamento
de 3 diárias e meia (3½), para custeio de suas despesas.
PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. CUMPRA-SE.
CHRISTIAN NORIMITSU ITO
Secretário-Geral
em exercício
PORTARIA nº 1889/SG
12 de setembro de 2018
O SECRETÁRIO-GERAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE RONDÔNIA, considerando as disposições contidas no artigo 8º
c/c 45, inciso I, itens 2, 40 e 43, da Lei Complementar nº 93, de 3 de novembro de 1993, e no uso de suas atribuições, conferidas pelo
item 2, da Portaria nº 129, de 5 de fevereiro de 2010, publicada no DJ/RO nº 28, de 11.02.2010, assim como o contido no Processo nº
19.25.110001043.0009405/2018-73,
AUTORIZA o deslocamento do Analista em Geoprocessamento FARLEY DE OLIVEIRA XAVIER, cadastro nº 4470-9, lotado na Promotoria
de Justiça de Cacoal/RO, ao Município de Vilhena/RO, no período de 17 a 21 de setembro do corrente ano, a fim de participar de treinamento
referente aos sistemas, relatórios e rotinas do Núcleo de Análises Técnicas, concedendo-lhe passagens terrestres o pagamento de quatro
diárias e meia (4½), para custeio de suas despesas.
PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. CUMPRA-SE.
CHRISTIAN NORIMITSU ITO
Secretário-Geral
em exercício
PORTARIA nº 1905/SG
13 de setembro de 2018
O SECRETÁRIO-GERAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE RONDÔNIA, considerando as disposições contidas no artigo 8º
c/c 45, inciso I, itens 2, 40 e 43, da Lei Complementar nº 93, de 3 de novembro de 1993, e no uso de suas atribuições, conferidas pelo
item 2, da Portaria nº 129, de 5 de fevereiro de 2010, publicada no DJ/RO nº 28, de 11.02.2010, assim como o contido no Processo nº
19.25.110001003.0009443/2018-03,
AUTORIZA o deslocamento do Assessor Técnico RAIMUNDO NONATO MORAES DOS SANTOS, cadastro nº 4330-3, ao Município de
Machadinho do Oeste/RO, nos dias 13 e 14 de setembro do corrente ano, a fim de realizar devolução de viatura, concedendo-lhe o
pagamento de uma diária e meia (1½), para custeio de suas despesas.
PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. CUMPRA-SE.
CHRISTIAN NORIMITSU ITO
Secretário-Geral
em exercício
PORTARIA nº 1906/SG
13 de setembro de 2018
O SECRETÁRIO-GERAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE RONDÔNIA, considerando as disposições contidas no artigo 8º
c/c 45, inciso I, itens 2, 40 e 43, da Lei Complementar nº 93, de 3 de novembro de 1993, e no uso de suas atribuições, conferidas pelo
item 2, da Portaria nº 129, de 5 de fevereiro de 2010, publicada no DJ/RO nº 28, de 11.02.2010, assim como o contido no Processo nº
19.25.110001043.0009438/2018-64,
AUTORIZA o deslocamento do Analista em Engenharia Civil CARLOS ALBERTO VIEIRA ROCHA, cadastro nº 4470-7, lotado na Promotoria
de Justiça de Rolim de Moura/RO, ao Município de Ji-Paraná/RO, no período de 17 a 21 de setembro do corrente ano, a fim de participar do
treinamento sobre os sistemas, relatórios e rotinas do Núcleo de Análises Técnicas, concedendo-lhe passagens terrestres e o pagamento
de quatro diárias e meia (4½), para custeio de suas despesas.
PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. CUMPRA-SE.
CHRISTIAN NORIMITSU ITO
Secretário-Geral
em exercício
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TERCEIRA ENTRÂNCIA
COMARCA DE PORTO VELHO
TURMA recursal
Presidência da Turma Recursal
DESPACHO DA PRESIDÊNCIA
Agravo em Recurso Extraordinário - Nrº: 3
Número do Processo:0007724-06.2013.8.22.0004
Processo de Origem: 0007724-06.2013.8.22.0004
Recorrente: Waldimério de Souza Lana
Advogados: Pedro Felizardo de Alencar(OAB/RO 2394) e
outro(a/s)
Recorrido: Estado de Rondônia
Procurador: Willame Soares Lima(OAB/RO 949)
Relator:Juiz Jorge Luiz dos S. Leal
Vistos.
Os autos encontravam-se suspensos, por DECISÃO do Supremo
Tribunal Federal, aguardando julgamento do Tema 875 da
sistemática de repercussão geral, ARE 915.880, de Relatoria do
Ministro Teori Zavascki.
Em consulta no sítio eletrônico do STF, contata-se que houve
julgamento definitivo do Tema, com o reconhecimento da
inexistência de repercussão geral na matéria tratada pelo recurso
extraordinário interposto nestes autos..
De acordo com o parágrafo único do art. 1.039 do CPC/2015
(equivalente ao § 2º do art. 543-B do CPC/73), quando negada a
existência de repercussão geral no recurso extraordinário afetado,
os recursos sobrestados que versem sobre o mesmo assunto serão
considerados automaticamente inadmitidos.
Pelo exposto, deve ser mantida a DECISÃO de inadmissão do
apelo extraordinário em questão.
Certifique-se o trânsito em julgado e devolvam-se os autos à
origem.
Porto Velho, 13 de setembro de 2018.
Juiz Jorge Luiz dos Santos Leal
Presidente da Turma Recursal
DESPACHO DA PRESIDÊNCIA
Agravo em Recurso Extraordinário - Nrº: 3
Número do Processo:0006317-62.2013.8.22.0004
Processo de Origem: 0006317-62.2013.8.22.0004
Recorrente: Mariza Terezinha de Araújo
Advogados: Pedro Felizardo de Alencar(OAB/RO 2394) e
outro(a/s)
Recorrido: Estado de Rondônia
Procurador: Willame Soares Lima( )
Relator:Juiz Jorge Luiz dos S. Leal
Vistos.
Os autos encontravam-se suspensos, por DECISÃO do Supremo
Tribunal Federal, aguardando julgamento do Tema 875 da
sistemática de repercussão geral, ARE 915.880, de Relatoria do
Ministro Teori Zavascki.
Em consulta no sítio eletrônico do STF, contata-se que houve
julgamento definitivo do Tema, com o reconhecimento da
inexistência de repercussão geral na matéria tratada pelo recurso
extraordinário interposto nestes autos..
De acordo com o parágrafo único do art. 1.039 do CPC/2015
(equivalente ao § 2º do art. 543-B do CPC/73), quando negada a
existência de repercussão geral no recurso extraordinário afetado,
os recursos sobrestados que versem sobre o mesmo assunto serão
considerados automaticamente inadmitidos.
Pelo exposto, deve ser mantida a DECISÃO de inadmissão do
apelo extraordinário em questão.
Certifique-se o trânsito em julgado e devolvam-se os autos à
origem.
Porto Velho, 13 de setembro de 2018.
Juiz Jorge Luiz dos Santos Leal
Presidente da Turma Recursal
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DESPACHO DA PRESIDÊNCIA
Agravo em Recurso Extraordinário - Nrº: 3
Número do Processo:0001256-92.2014.8.22.0003
Processo de Origem: 0001256-92.2014.8.22.0003
Recorrente: Frantiesko Alves Monteiro
Advogados: Pedro Felizardo Alencar( ) e outro(a/s)
Recorrido: Estado de Rondônia
Procurador: Leandro José de Souza Bussioli(OAB/RO 3493)
Relator:Juiz Jorge Luiz dos S. Leal
Vistos.
Os autos encontravam-se suspensos, por DECISÃO do Supremo
Tribunal Federal, aguardando julgamento do Tema 875 da
sistemática de repercussão geral, ARE 915.880, de Relatoria do
Ministro Teori Zavascki.
Em consulta no sítio eletrônico do STF, contata-se que houve
julgamento definitivo do Tema, com o reconhecimento da
inexistência de repercussão geral na matéria tratada pelo recurso
extraordinário interposto nestes autos..
De acordo com o parágrafo único do art. 1.039 do CPC/2015
(equivalente ao § 2º do art. 543-B do CPC/73), quando negada a
existência de repercussão geral no recurso extraordinário afetado,
os recursos sobrestados que versem sobre o mesmo assunto serão
considerados automaticamente inadmitidos.
Pelo exposto, deve ser mantida a DECISÃO de inadmissão do
apelo extraordinário em questão.
Certifique-se o trânsito em julgado e devolvam-se os autos à
origem.
Porto Velho, 13 de setembro de 2018.
Juiz Jorge Luiz dos Santos Leal
Presidente da Turma Recursal
DESPACHO DA PRESIDÊNCIA
Agravo em Recurso Extraordinário - Nrº: 3
Número do Processo:0001805-05.2014.8.22.0003
Processo de Origem: 0001805-05.2014.8.22.0003
Agravante: Evaneide Batista Porto
Advogados: Pedro Felizardo de Alencar(OAB/RO 2394) e
outro(a/s)
Agravado: Estado de Rondônia
Procurador: Leandro José de Souza Bussioli(OAB/RO 3493)
Relator:Juiz Jorge Luiz dos S. Leal
Vistos.
Os autos encontravam-se suspensos, por DECISÃO do Supremo
Tribunal Federal, aguardando julgamento do Tema 875 da
sistemática de repercussão geral, ARE 915.880, de Relatoria do
Ministro Teori Zavascki.
Em consulta no sítio eletrônico do STF, contata-se que houve
julgamento definitivo do Tema, com o reconhecimento da
inexistência de repercussão geral na matéria tratada pelo recurso
extraordinário interposto nestes autos..
De acordo com o parágrafo único do art. 1.039 do CPC/2015
(equivalente ao § 2º do art. 543-B do CPC/73), quando negada a
existência de repercussão geral no recurso extraordinário afetado,
os recursos sobrestados que versem sobre o mesmo assunto serão
considerados automaticamente inadmitidos.
Pelo exposto, deve ser mantida a DECISÃO de inadmissão do
apelo extraordinário em questão.
Certifique-se o trânsito em julgado e devolvam-se os autos à
origem.
Porto Velho, 13 de setembro de 2018.
Juiz Jorge Luiz dos Santos Leal
Presidente da Turma Recursal
DESPACHO DA PRESIDÊNCIA
Agravo em Recurso Extraordinário - Nrº: 3
Número do Processo:0001859-68.2014.8.22.0003
Processo de Origem: 0001859-68.2014.8.22.0003
Agravante: Verginia de Azeredo Coutinho Reis
Advogados: Pedro Felizardo de Alencar(OAB/RO 2394) e
outro(a/s)
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Agravado: Estado de Rondônia
Procdors: Sérgio Fernandes de Abreu Junior(OAB/RO 6629) e
outro(a/s)
Relator:Juiz Jorge Luiz dos S. Leal
Vistos.
Os autos encontravam-se suspensos, por DECISÃO do Supremo
Tribunal Federal, aguardando julgamento do Tema 875 da
sistemática de repercussão geral, ARE 915.880, de Relatoria do
Ministro Teori Zavascki.
Em consulta no sítio eletrônico do STF, contata-se que houve
julgamento definitivo do Tema, com o reconhecimento da
inexistência de repercussão geral na matéria tratada pelo recurso
extraordinário interposto nestes autos..
De acordo com o parágrafo único do art. 1.039 do CPC/2015
(equivalente ao § 2º do art. 543-B do CPC/73), quando negada a
existência de repercussão geral no recurso extraordinário afetado,
os recursos sobrestados que versem sobre o mesmo assunto serão
considerados automaticamente inadmitidos.
Pelo exposto, deve ser mantida a DECISÃO de inadmissão do
apelo extraordinário em questão.
Certifique-se o trânsito em julgado e devolvam-se os autos à
origem.
Porto Velho, 13 de setembro de 2018.
Juiz Jorge Luiz dos Santos Leal
Presidente da Turma Recursal
DESPACHO DA PRESIDÊNCIA
Agravo em Recurso Extraordinário - Nrº: 3
Número do Processo:0001876-07.2014.8.22.0003
Processo de Origem: 0001876-07.2014.8.22.0003
Agravante: Marilete Wernke Dallabrida
Advogados: Pedro Felizardo de Alencar(OAB/RO 2394) e
outro(a/s)
Agravado: Estado de Rondônia
Procurador: Leandro José de Souza Bussioli(OAB/RO 3493)
Relator:Juiz Jorge Luiz dos S. Leal
Vistos.
Os autos encontravam-se suspensos, por DECISÃO do Supremo
Tribunal Federal, aguardando julgamento do Tema 875 da
sistemática de repercussão geral, ARE 915.880, de Relatoria do
Ministro Teori Zavascki.
Em consulta no sítio eletrônico do STF, contata-se que houve
julgamento definitivo do Tema, com o reconhecimento da
inexistência de repercussão geral na matéria tratada pelo recurso
extraordinário interposto nestes autos..
De acordo com o parágrafo único do art. 1.039 do CPC/2015
(equivalente ao § 2º do art. 543-B do CPC/73), quando negada a
existência de repercussão geral no recurso extraordinário afetado,
os recursos sobrestados que versem sobre o mesmo assunto serão
considerados automaticamente inadmitidos.
Pelo exposto, deve ser mantida a DECISÃO de inadmissão do
apelo extraordinário em questão.
Certifique-se o trânsito em julgado e devolvam-se os autos à
origem.
Porto Velho, 13 de setembro de 2018.
Juiz Jorge Luiz dos Santos Leal
Presidente da Turma Recursal
DESPACHO DA PRESIDÊNCIA
Agravo em Recurso Extraordinário - Nrº: 3
Número do Processo:0000769-22.2014.8.22.0004
Processo de Origem: 0000769-22.2014.8.22.0004
Agravante: Adilson Lopes Pego
Advogados: Pedro Felizardo de Alencar(OAB/RO 2394) e
outro(a/s)
Agravado: Departamento de Estradas de Rodagem - DER/RO
Procdors: Jorge William Fredi(OAB/RO 4525) e outro(a/s)
Relator:Juiz Jorge Luiz dos S. Leal
Vistos.
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Os autos encontravam-se suspensos, por DECISÃO do Supremo
Tribunal Federal, aguardando julgamento do Tema 875 da
sistemática de repercussão geral, ARE 915.880, de Relatoria do
Ministro Teori Zavascki.
Em consulta no sítio eletrônico do STF, contata-se que houve
julgamento definitivo do Tema, com o reconhecimento da
inexistência de repercussão geral na matéria tratada pelo recurso
extraordinário interposto nestes autos..
De acordo com o parágrafo único do art. 1.039 do CPC/2015
(equivalente ao § 2º do art. 543-B do CPC/73), quando negada a
existência de repercussão geral no recurso extraordinário afetado,
os recursos sobrestados que versem sobre o mesmo assunto serão
considerados automaticamente inadmitidos.
Pelo exposto, deve ser mantida a DECISÃO de inadmissão do
apelo extraordinário em questão.
Certifique-se o trânsito em julgado e devolvam-se os autos à
origem.
Porto Velho, 13 de setembro de 2018.
Juiz Jorge Luiz dos Santos Leal
Presidente da Turma Recursal
DESPACHO DA PRESIDÊNCIA
Agravo em Recurso Extraordinário - Nrº: 3
Número do Processo:0007612-37.2013.8.22.0004
Processo de Origem: 0007612-37.2013.8.22.0004
Agravante: Ricardo Carlos Gomes
Advogados: Pedro Felizardo de Alencar(OAB/RO 2394) e
outro(a/s)
Agravado: Estado de Rondônia
Procurador: Willame Soares Lima(OAB/RO 949)
Relator:Juiz Jorge Luiz dos S. Leal
Vistos.
Os autos encontravam-se suspensos, por DECISÃO do Supremo
Tribunal Federal, aguardando julgamento do Tema 875 da
sistemática de repercussão geral, ARE 915.880, de Relatoria do
Ministro Teori Zavascki.
Em consulta no sítio eletrônico do STF, contata-se que houve
julgamento definitivo do Tema, com o reconhecimento da
inexistência de repercussão geral na matéria tratada pelo recurso
extraordinário interposto nestes autos..
De acordo com o parágrafo único do art. 1.039 do CPC/2015
(equivalente ao § 2º do art. 543-B do CPC/73), quando negada a
existência de repercussão geral no recurso extraordinário afetado,
os recursos sobrestados que versem sobre o mesmo assunto serão
considerados automaticamente inadmitidos.
Pelo exposto, deve ser mantida a DECISÃO de inadmissão do
apelo extraordinário em questão.
Certifique-se o trânsito em julgado e devolvam-se os autos à
origem.
Porto Velho, 13 de setembro de 2018.
Juiz Jorge Luiz dos Santos Leal
Presidente da Turma Recursal
DESPACHO DA PRESIDÊNCIA
Agravo em Recurso Extraordinário - Nrº: 3
Número do Processo:0001803-35.2014.8.22.0003
Processo de Origem: 0001803-35.2014.8.22.0003
Agravante: Eunice Braz Ribeiro
Advogados: Pedro Felizardo de Alencar(OAB/RO 2394) e
outro(a/s)
Agravado: Estado de Rondônia
Procurador: Leandro José de Souza Bussioli(OAB/RO 3493)
Relator:Juiz Jorge Luiz dos S. Leal
Vistos.
Os autos encontravam-se suspensos, por DECISÃO do Supremo
Tribunal Federal, aguardando julgamento do Tema 875 da
sistemática de repercussão geral, ARE 915.880, de Relatoria do
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Ministro Teori Zavascki.
Em consulta no sítio eletrônico do STF, contata-se que houve
julgamento definitivo do Tema, com o reconhecimento da
inexistência de repercussão geral na matéria tratada pelo recurso
extraordinário interposto nestes autos..
De acordo com o parágrafo único do art. 1.039 do CPC/2015
(equivalente ao § 2º do art. 543-B do CPC/73), quando negada a
existência de repercussão geral no recurso extraordinário afetado,
os recursos sobrestados que versem sobre o mesmo assunto serão
considerados automaticamente inadmitidos.
Pelo exposto, deve ser mantida a DECISÃO de inadmissão do
apelo extraordinário em questão.
Certifique-se o trânsito em julgado e devolvam-se os autos à
origem.
Porto Velho, 13 de setembro de 2018.
Juiz Jorge Luiz dos Santos Leal
Presidente da Turma Recursal
DESPACHO DA PRESIDÊNCIA
Agravo em Recurso Extraordinário - Nrº: 4
Número do Processo:0000032-19.2014.8.22.0004
Processo de Origem: 0000032-19.2014.8.22.0004
Agravante: Maria da Consolação Barbosa
Advogados: Pedro Felizardo de Alencar(OAB/RO 2394) e
outro(a/s)
Agravado: Estado de Rondônia
Procurador: Willame Soares Lima(OAB/RO 949)
Relator:Juiz Jorge Luiz dos S. Leal
Vistos.
Os autos encontravam-se suspensos, por DECISÃO do Supremo
Tribunal Federal, aguardando julgamento do Tema 875 da
sistemática de repercussão geral, ARE 915.880, de Relatoria do
Ministro Teori Zavascki.
Em consulta no sítio eletrônico do STF, contata-se que houve
julgamento definitivo do Tema, com o reconhecimento da
inexistência de repercussão geral na matéria tratada pelo recurso
extraordinário interposto nestes autos..
De acordo com o parágrafo único do art. 1.039 do CPC/2015
(equivalente ao § 2º do art. 543-B do CPC/73), quando negada a
existência de repercussão geral no recurso extraordinário afetado,
os recursos sobrestados que versem sobre o mesmo assunto serão
considerados automaticamente inadmitidos.
Pelo exposto, deve ser mantida a DECISÃO de inadmissão do
apelo extraordinário em questão.
Certifique-se o trânsito em julgado e devolvam-se os autos à
origem.
Porto Velho, 13 de setembro de 2018.
Juiz Jorge Luiz dos Santos Leal
Presidente da Turma Recursal
DESPACHO DA PRESIDÊNCIA
Agravo em Recurso Extraordinário - Nrº: 3
Número do Processo:0000835-02.2014.8.22.0004
Processo de Origem: 0000835-02.2014.8.22.0004
Agravante: Argeu Pereira de Oliveira
Advogados: Pedro Felizardo de Alencar(OAB/RO 2394) e
outro(a/s)
Agravado: Departamento de Estradas de Rodagem - DER/RO
Advogado: Jorge William Fredi(OAB/RO 4525)
Relator:Juiz Jorge Luiz dos S. Leal
Vistos.
Os autos encontravam-se suspensos, por DECISÃO do Supremo
Tribunal Federal, aguardando julgamento do Tema 875 da
sistemática de repercussão geral, ARE 915.880, de Relatoria do
Ministro Teori Zavascki.
Em consulta no sítio eletrônico do STF, contata-se que houve
julgamento definitivo do Tema, com o reconhecimento da
inexistência de repercussão geral na matéria tratada pelo recurso
extraordinário interposto nestes autos..
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De acordo com o parágrafo único do art. 1.039 do CPC/2015
(equivalente ao § 2º do art. 543-B do CPC/73), quando negada a
existência de repercussão geral no recurso extraordinário afetado,
os recursos sobrestados que versem sobre o mesmo assunto serão
considerados automaticamente inadmitidos.
Pelo exposto, deve ser mantida a DECISÃO de inadmissão do
apelo extraordinário em questão.
Certifique-se o trânsito em julgado e devolvam-se os autos à
origem.
Porto Velho, 13 de setembro de 2018.
Juiz Jorge Luiz dos Santos Leal
Presidente da Turma Recursal
Presidência daT urma Recursal
DESPACHO DA PRESIDÊNCIA
Agravo em Recurso Extraordinário - Nrº: 3
Número do Processo:0000979-73.2014.8.22.0004
Processo de Origem: 0000979-73.2014.8.22.0004
Agravante: Juvenária Almeida de Souza
Advogados: Pedro Felizardo de Alencar(OAB/RO 2394) e
outro(a/s)
Agravado: Estado de Rondônia
Procurador: Willame Soares Lima( )
Relator:Juiz Jorge Luiz dos S. Leal
Vistos.
Os autos encontravam-se suspensos, por DECISÃO do Supremo
Tribunal Federal, aguardando julgamento do Tema 875 da
sistemática de repercussão geral, ARE 915.880, de Relatoria do
Ministro Teori Zavascki.
Em consulta no sítio eletrônico do STF, contata-se que houve
julgamento definitivo do Tema, com o reconhecimento da
inexistência de repercussão geral na matéria tratada pelo recurso
extraordinário interposto nestes autos..
De acordo com o parágrafo único do art. 1.039 do CPC/2015
(equivalente ao § 2º do art. 543-B do CPC/73), quando negada a
existência de repercussão geral no recurso extraordinário afetado,
os recursos sobrestados que versem sobre o mesmo assunto serão
considerados automaticamente inadmitidos.
Pelo exposto, deve ser mantida a DECISÃO de inadmissão do
apelo extraordinário em questão.
Certifique-se o trânsito em julgado e devolvam-se os autos à
origem.
Porto Velho, 13 de setembro de 2018.
Juiz Jorge Luiz dos Santos Leal
Presidente da Turma Recursal
DESPACHO DA PRESIDÊNCIA
Agravo em Recurso Extraordinário - Nrº: 3
Número do Processo:0001252-55.2014.8.22.0003
Processo de Origem: 0001252-55.2014.8.22.0003
Recorrente: Sidnei Frigeri
Advogados: Pedro Felizardo de Alencar(OAB/RO 2394) e
outro(a/s)
Recorrido: Estado de Rondônia
Procdors: Leandro José de Souza Bussioli(OAB/RO 3493) e
outro(a/s)
Relator:Juiz Jorge Luiz dos S. Leal
Vistos.
Os autos encontravam-se suspensos, por DECISÃO do Supremo
Tribunal Federal, aguardando julgamento do Tema 875 da
sistemática de repercussão geral, ARE 915.880, de Relatoria do
Ministro Teori Zavascki.
Em consulta no sítio eletrônico do STF, contata-se que houve
julgamento definitivo do Tema, com o reconhecimento da
inexistência de repercussão geral na matéria tratada pelo recurso
extraordinário interposto nestes autos..
De acordo com o parágrafo único do art. 1.039 do CPC/2015
(equivalente ao § 2º do art. 543-B do CPC/73), quando negada a
existência de repercussão geral no recurso extraordinário afetado,
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os recursos sobrestados que versem sobre o mesmo assunto serão
considerados automaticamente inadmitidos.
Pelo exposto, deve ser mantida a DECISÃO de inadmissão do
apelo extraordinário em questão.
Certifique-se o trânsito em julgado e devolvam-se os autos à
origem.
Porto Velho, 13 de setembro de 2018.
Juiz Jorge Luiz dos Santos Leal
Presidente da Turma Recursal
DESPACHO DA PRESIDÊNCIA
Agravo em Recurso Extraordinário - Nrº: 3
Número do Processo:0007461-71.2013.8.22.0004
Processo de Origem: 0007461-71.2013.8.22.0004
Agravante: Maria Helena Agostinho
Advogado: Pedro Felizardo de Alencar(OAB/RO 2394)
Agravado: Estado de Rondônia
Procurador: Willame Soares Lima(OAB/RO 949)
Relator:Juiz Jorge Luiz dos S. Leal
Vistos.
Os autos encontravam-se suspensos, por DECISÃO do Supremo
Tribunal Federal, aguardando julgamento do Tema 875 da
sistemática de repercussão geral, ARE 915.880, de Relatoria do
Ministro Teori Zavascki.
Em consulta no sítio eletrônico do STF, contata-se que houve
julgamento definitivo do Tema, com o reconhecimento da
inexistência de repercussão geral na matéria tratada pelo recurso
extraordinário interposto nestes autos..
De acordo com o parágrafo único do art. 1.039 do CPC/2015
(equivalente ao § 2º do art. 543-B do CPC/73), quando negada a
existência de repercussão geral no recurso extraordinário afetado,
os recursos sobrestados que versem sobre o mesmo assunto serão
considerados automaticamente inadmitidos.
Pelo exposto, deve ser mantida a DECISÃO de inadmissão do
apelo extraordinário em questão.
Certifique-se o trânsito em julgado e devolvam-se os autos à
origem.
Porto Velho, 13 de setembro de 2018.
Juiz Jorge Luiz dos Santos Leal
Presidente da Turma Recursal
DESPACHO DA PRESIDÊNCIA
Agravo em Recurso Extraordinário - Nrº: 3
Número do Processo:0005573-67.2013.8.22.0004
Processo de Origem: 0005573-67.2013.8.22.0004
Agravante: Francisca Ribeiro de Paiva
Advogados: Pedro Felizardo de Alencar(OAB/RO 2394) e
outro(a/s)
Agravado: Estado de Rondônia
Procurador: Willame Soares Lima( )
Relator:Juiz Jorge Luiz dos S. Leal
Vistos.
Os autos encontravam-se suspensos, por DECISÃO do Supremo
Tribunal Federal, aguardando julgamento do Tema 875 da
sistemática de repercussão geral, ARE 915.880, de Relatoria do
Ministro Teori Zavascki.
Em consulta no sítio eletrônico do STF, contata-se que houve
julgamento definitivo do Tema, com o reconhecimento da
inexistência de repercussão geral na matéria tratada pelo recurso
extraordinário interposto nestes autos..
De acordo com o parágrafo único do art. 1.039 do CPC/2015
(equivalente ao § 2º do art. 543-B do CPC/73), quando negada a
existência de repercussão geral no recurso extraordinário afetado,
os recursos sobrestados que versem sobre o mesmo assunto serão
considerados automaticamente inadmitidos.
Pelo exposto, deve ser mantida a DECISÃO de inadmissão do
apelo extraordinário em questão.
Certifique-se o trânsito em julgado e devolvam-se os autos à
origem.
Porto Velho, 13 de setembro de 2018.
Juiz Jorge Luiz dos Santos Leal
Presidente da Turma Recursal
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DESPACHO DA PRESIDÊNCIA
Agravo em Recurso Extraordinário - Nrº: 3
Número do Processo:0002027-70.2014.8.22.0003
Processo de Origem: 0002027-70.2014.8.22.0003
Agravante: Clara da Costa Almeida
Advogados: Pedro Felizardo de Alencar(OAB/RO 2394) e
outro(a/s)
Agravado: Estado de Rondônia
Procdors: Leandro José de Souza Bussioli(OAB/RO 3493) e
outro(a/s)
Relator:Juiz Jorge Luiz dos S. Leal
Vistos.
Os autos encontravam-se suspensos, por DECISÃO do Supremo
Tribunal Federal, aguardando julgamento do Tema 875 da
sistemática de repercussão geral, ARE 915.880, de Relatoria do
Ministro Teori Zavascki.
Em consulta no sítio eletrônico do STF, contata-se que houve
julgamento definitivo do Tema, com o reconhecimento da
inexistência de repercussão geral na matéria tratada pelo recurso
extraordinário interposto nestes autos..
De acordo com o parágrafo único do art. 1.039 do CPC/2015
(equivalente ao § 2º do art. 543-B do CPC/73), quando negada a
existência de repercussão geral no recurso extraordinário afetado,
os recursos sobrestados que versem sobre o mesmo assunto serão
considerados automaticamente inadmitidos.
Pelo exposto, deve ser mantida a DECISÃO de inadmissão do
apelo extraordinário em questão.
Certifique-se o trânsito em julgado e devolvam-se os autos à
origem.
Porto Velho, 13 de setembro de 2018.
Juiz Jorge Luiz dos Santos Leal
Presidente da Turma Recursal
DESPACHO DA PRESIDÊNCIA
Agravo em Recurso Extraordinário - Nrº: 3
Número do Processo:0006117-55.2013.8.22.0004
Processo de Origem: 0006117-55.2013.8.22.0004
Agravante: Adelone Ronaldo Felix
Advogado: Pedro Felizardo de Alencar(OAB/RO 2394)
Agravado: Estado de Rondônia
Procurador: Willame Soares Lima(OAB/RO 949)
Relator:Juiz Jorge Luiz dos S. Leal
Vistos.
Os autos encontravam-se suspensos, por DECISÃO do Supremo
Tribunal Federal, aguardando julgamento do Tema 875 da
sistemática de repercussão geral, ARE 915.880, de Relatoria do
Ministro Teori Zavascki.
Em consulta no sítio eletrônico do STF, contata-se que houve
julgamento definitivo do Tema, com o reconhecimento da
inexistência de repercussão geral na matéria tratada pelo recurso
extraordinário interposto nestes autos..
De acordo com o parágrafo único do art. 1.039 do CPC/2015
(equivalente ao § 2º do art. 543-B do CPC/73), quando negada a
existência de repercussão geral no recurso extraordinário afetado,
os recursos sobrestados que versem sobre o mesmo assunto serão
considerados automaticamente inadmitidos.
Pelo exposto, deve ser mantida a DECISÃO de inadmissão do
apelo extraordinário em questão.
Certifique-se o trânsito em julgado e devolvam-se os autos à
origem.
Porto Velho, 13 de setembro de 2018.
Juiz Jorge Luiz dos Santos Leal
Presidente da Turma Recursal
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VARA DA AUDITORIA MILITAR
1º Cartório da Auditoria Militar
Vara da Auditoria Militar
Juiz: Carlos Augusto Teles Negreiros
Diretora de Cartório: Marlene Jacinta Dinon
Endereço eletrônico: pvh1militar@tjro.jus.br
Proc.: 0009074-22.2015.8.22.0501
Ação:Ação Penal - Procedimento Ordinário (Réu Solto)
Autor:Ministério Público do Estado de Rondônia
Denunciado:Elisvan Pereira Reis
Advogado:Marco Antonio Ribeiro de Menezes Lagos (OAB/RO
6140)
DESPACHO:Instrução encerrada.Designo Sessão de Julgamento
para o dia 06/12/2018 às 10h00.Requisite-se. Intime-se se for o
caso.Dê-se vista ao Ministério Público para ciência da sessão
designada.Diligencie-se, pelo necessário.Porto Velho-RO, quartafeira, 12 de setembro de 2018.Carlos Augusto Teles de Negreiros
Juiz de Direito
Proc.: 1004067-61.2017.8.22.0501
Ação:Ação Penal Militar - Procedimento Ordinário (Réu Solto)
Autor:Corregedoria Geral de Polícia Militar do Estado de Rondônia
Denunciado:Valdeir Luiz da Silva
Advogado:Graciliano Ortega Sanches (OAB/RO 5194)
DESPACHO:Instrução encerrada.Designo Sessão de Julgamento
para o dia 04/12/2018 às 08h30.Requisite-se. Intime-se se for o
caso.Dê-se vista ao Ministério Público para ciência da sessão
designada.Diligencie-se, pelo necessário.Porto Velho-RO, quartafeira, 12 de setembro de 2018.Carlos Augusto Teles de Negreiros
Juiz de Direito
Proc.: 1010659-24.2017.8.22.0501
Ação:Ação Penal - Procedimento Ordinário (Réu Solto)
Autor:Ministério Público do Estado de Rondônia
Denunciado:Ederson Feitoza Pereira
Advogado:Israel Ferreira de Oliveira (OAB/RO 7968)
DESPACHO:Instrução encerrada.Designo Sessão de Julgamento
para o dia 13/12/2018 às 08h30.Requisite-se. Intime-se se for o
caso.Dê-se vista ao Ministério Público para ciência da sessão
designada.Diligencie-se, pelo necessário.Porto Velho-RO, quartafeira, 12 de setembro de 2018.Carlos Augusto Teles de Negreiros
Juiz de Direito
Proc.: 0012623-35.2018.8.22.0501
Ação:Procedimento Ordinário (Militar)
Requerente:Davi Debrie Cujui
Advogado:LUIZ GUSTAVO FERREIRA SANTANA (OAB/RO
8595)
Requerido:Estado de Rondônia
DESPACHO:(...)!POSTO ISTO, com fundamento no art. 300
do Código de Processo Civil, INDEFIRO a tutela de urgência de
caráter antecipatório pleiteada, o que faço conforme as razões
expostas na fundamentação acima.Diante das especificidades
da causa, no que tange ao atendimento da determinação contida
no artigo 334 do Código de Processo Civil, anoto que as ações
judiciais contra atos disciplinares militares são de interesse
público e, em tese, consolidam direitos patrimoniais indisponíveis.
Inexiste lei que autorize a transação ou conciliação sobre tais
interesses.Por essa razão e considerando que o próprio art. 334,
§ 4º, II, do Código de Processo Civil, dispensa a realização da
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audiência de conciliação nos casos em que não seja possível a
autocomposição, fica dispensado o ato de encaminhamento dos
autos para a realização de audiência de conciliação.Cite-se o
Estado de Rondônia, na pessoa de seu representante legal para,
querendo, responder à demanda no prazo legal (art. 183 do CPC),
advertindo-o dos efeitos da revelia.Após, juntada a contestação
nos autos, havendo preliminares ou alegação de fato modificativo,
impeditivo ou extintivo do direito da parte autora, ou ainda a juntada
de documentos, intime-a para manifestação, no prazo de 15 dias.
Intime-se. Diligencie-se pelo necessário.Porto Velho-RO, terçafeira, 11 de setembro de 2018.Carlos Augusto Teles de Negreiros
Juiz de Direito
Proc.: 0012824-27.2018.8.22.0501
Ação:Carta Precatória (Criminal)
Autor:Ministerio Publico do Estado de Goias
Réu:Rodrigo dos Santos Prado
Advogado:Douglas Ramon dos Santos Vieira (GO 48622)
DESPACHO:D. R. e A. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.
Serve o presente como ofício de comunicação ao Juízo Deprecante,
a fim de ser juntado nos autos principais n.3217872520168090034.
Designo audiência para o dia 13/11/2018, às 10h00min. Após
cumprida, devolva-se.Porto Velho-RO, terça-feira, 11 de setembro
de 2018.Carlos Augusto Teles de Negreiros Juiz de Direito
Proc.: 0012938-63.2018.8.22.0501
Ação:Carta Precatória (Criminal)
Autor:Ministério Público do Estado de Rondônia
Réu:Elifran da Costa Silva Storch
Advogado:Frank Andrade da Silva (OAB/RO 8878)
DESPACHO:D. R. e A. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.
Serve o presente como ofício de comunicação ao Juízo
Deprecante, a fim de ser juntado nos autos principais n.000116787.2015.822.0018. Designo audiência para o dia 14/11/2018, às
08h30min. Após cumprida, devolva-se.PUBLIQUE-SE.Porto VelhoRO, quarta-feira, 12 de setembro de 2018.Carlos Augusto Teles de
Negreiros Juiz de Direito
Proc.: 0012960-24.2018.8.22.0501
Ação:Carta Precatória (Criminal)
Autor:Ministério Público do Estado de Rondônia
Réu:Andréia da Rocha Oliveira
Advogado: Márcio Silva dos Santos (OAB/RO 838)
DESPACHO:D. R. e A. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.
Serve o presente como ofício de comunicação ao Juízo
Deprecante, a fim de ser juntado nos autos principais n.000592355.2013.822.0004. Designo audiência para o dia 13/11/2018, às
11h10min. Após cumprida, devolva-se.Porto Velho-RO, quartafeira, 12 de setembro de 2018.Carlos Augusto Teles de Negreiros
Juiz de Direito
Proc.: 0013044-25.2018.8.22.0501
Ação:Carta Precatória (Criminal)
Autor:MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
Réu:Givanildo Riserio de Oliveira
Advogado:Aratus Glauco Martins Fernandes (OAB/SP 274.241)
DESPACHO:D. R. e A. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.
Serve o presente como ofício de comunicação ao Juízo
Deprecante, a fim de ser juntado nos autos principais n.000578721.2014.826.0066. Designo audiência para o dia 14/11/2018, às
10h20min. Após cumprida, devolva-se.PUBLIQUE-SE.Porto VelhoRO, quarta-feira, 12 de setembro de 2018.Carlos Augusto Teles de
Negreiros Juiz de Direito
Marlene Jacinta Dinon
Diretora de Cartório
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VEPEMA - Vara de Execução de Penas e
Medidas Alternativas
VEPEMA
Proc.: 0009198-39.2014.8.22.0501
Ação:Execução da Pena
Autor:Ministério Público do Estado de Rondônia
Condenado:Vange Pereira de Azevedo
Advogado(a): Miriam Pereira Mateus OAB/RO 5550
Carga: Fica a Advogada acima relacionada, intimada a devolver os
autos no prazo de 24 horas, que se encontram com carga além do
prazo, sob pena de busca e apreensão dos mesmos.
Conforme Diretrizes Gerais Judiciais da Corregedoria Geral
de Justiça, no “art. 98. Cabe ao escrivão, independente de
DESPACHO, intimar o advogado, procurador, defensor público e
membro do Ministério Público para devolver em 24 (vinte e quatro)
horas os autos sempre que estiverem com prazo de carga vencido,
com a advertência de que, se não o fizer será procedida a busca
e apreensão e não será mais permitida a vista fora do cartório até
encerramento do processo.”
Proc.: 0012786-20.2015.8.22.0501
Ação:Execução da Pena
Autor:Ministério Público do Estado de Rondônia
Condenado:Altenísio de Sousa Silva
Advogado: MARCEL REIS FERNANDES - OAB/RO 4940
DESPACHO:
Ante a superveniência de nova condenação por crime praticado
durante o cumprimento da pena em regime aberto, às partes para
manifestação.Cumpra-se.Porto Velho-RO, segunda-feira, 6 de
agosto de 2018.
(a) Kerley Regina Ferreira de Arruda Alcantara - Juíza de Direito
Proc.: 0001869-35.1998.8.22.0501
Ação:Execução da Pena
Autor:Ministério Público do Estado de Rondônia
Condenado:Claudeir Falcão de Moura
Advogado:Constantino Gorayeb Neto (OAB/RO 60), Dener Duarte
Oliveira (OAB/RO 6698)
Cálculos Judiciais:
Fica o réu intimado, por via de seus respectivos Advogados, para
no prazo de 05 dias, manifestarem sobre os cálculos judiciais de
fls.
Proc.: 0000908-69.2013.8.22.0501
Ação:Execução da Pena
Autor:Ministério Público do Estado de Rondônia
Condenado:Adão Nildison Lins da Silva
Advogado:José Gomes Bandeira Filho (OAB/RO 816), Janderklei
Paes de Oliveira (OAB/RO 6808), Lukas Mota de Jesus (OAB/RO
638E)
Fica o réu intimado, por seu advogado, para se manifestar sobre
o parecer do Ministério Público acostada à fl. 88, no prazo de 05
dias.
Proc.: 0014244-38.2016.8.22.0501
Ação:Execução da Pena
Autor:Ministério Público do Estado de Rondônia
Condenado:Gilmar Gomes Pantoja
Advogado: HÉLIO FERNANDES MORENO - OAB/RO 227-B
SENTENÇA:
Trata-se de processo de execução de pena oriundo da comarca
de Guajará-Mirim/RO, ação penal nº 0001984-05.2011.8.22.0015,
que tramitou na 1º Vara Criminal daquela comarca, em que o
apenado foi condenado à pena de 01 ano de reclusão em regime
inicial aberto, como incurso nas penas do art. 180, caput, do CP,
substituída a pena corpórea por penas restritivas de direitos.
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O apenado foi admoestado nesta comarca em 06/06/2017
(admonitória de fls. 55). Logo após o início do cumprimento da pena,
a defesa peticionou nos autos informando que antes mesmo daquela
ação penal, o apenado havia sido beneficiado com transação penal,
no bojo do processo nº 1001910-65.2010.8.22.0015, que tramitou
na 2º Vara Criminal da comarca de Guajará-Mirim/RO, em que ficou
estabelecido o cumprimento de prestação de serviços à comunidade
ou pena pecuniária como condição à extinção da punibilidade pelos
mesmos fatos que deram ensejo a sua condenação na ação penal
nº 0001984-05.2011.8.22.0015. Inclusive, informou que em virtude
do cumprimento integral das condições estabelecidas na transação
penal, foi declarada extinta a punibilidade em 04/04/2016.
A defesa anexou documentos para comprovar suas alegações (fls.
61/79).
Em DESPACHO de fls. 80, este juízo determinou fosse oficiada a 2º
VC da comarca de Guajará-Mirim/RO para que fossem remetidos
dados processuais necessários à verificação das alegações do
apenado, a saber, elementos do fato criminoso, respondidos e
juntados às fls. 83/85.
Instado, o MP não apreciou o a questão levantada nos autos,
pugnando pela designação de audiência de justificação em virtude
do descumprimento da pena restritiva de direitos. É O RELATÓRIO.
DECIDO. Com efeito, pelos elementos contidos nos autos, assiste
razão à insurgência da defesa.
Comparando a SENTENÇA de fls. 03/13 e denúncia de fls.
14/16, pertencentes à ação penal nº 0001984-05.2011.8.22.0015
com os documentos de fls. 61/67 referentes à transação penal,
colacionados pela defesa, e documentos de fls. 83/85-v, também
referentes ao processo de transação e enviados pela 2º VC de
Guajará-Mirim/RO, constata-se, com clareza de detalhes, que o
apenado foi beneficiado com a proposta de transação penal em
razão, exatamente, dos mesmos fatos pelos quais fora condenado
naquela ação.
Entendeu-se no bojo do processo de transação, que se tratava de
receptação culposa, tipificada no §3º do artigo 180 do CP, sendo
cabível, portanto, o benefício da transação.
Oferecida e aceita a proposta de transação penal em 13/12/2010,
foi devidamente cumprida os termos da transação penal, e declara
extinta a punibilidade em 04/04/2016, conforme SENTENÇA de fls.
85-v.
Outrossim, o apenado foi condenado em 30/03/2013, com trânsito
em julgado para o MP em 19/05/2015.
Ou seja, o apenado foi processado e condenado pelos mesmos
fatos enquanto cumpria a proposta de transação penal.
Ainda, constato que a denúncia foi oferecida em 03/11/2011, ou
seja, quando já havia sido fechado o acordo de transação penal,
configurando litispendência. Assim, deveria ter sido julgada extinta
sem análise do MÉRITO, o que, erroneamente, não foi feito.
Diante do exposto, para evitar bis in idem, ou seja, a punição
duas vezes pelo mesmo fato, com fundamento no art. 66, inciso
II, da LEP, julgo EXTINTA A PUNIBILIDADE de GILMAR GOMES
PANTOJA, RG nº 1045655 SSP/RO, CPF nº 004.519.332-06,
nascido aos 15/07/1988, natural de Guajará-Mirim/RO, filho de José
Lima Pantoja e de Maria Francinete Gomes de Souza, em relação
à condenação na ação penal nº 0001984-05.2011.8.22.0015.
Com relação aos efeitos secundários da condenação, consigno
que serão mantidos, haja vista que a DECISÃO deste juízo não
desconstitui a SENTENÇA penal condenatória, já que não é
instância revisora.
Assim, caso pretenda desconstituir todos os efeitos da condenação,
deverá o apenado e sua defesa ingressar com revisão criminal ou
Habeas Corpus para ver revertida a condenação.
Intime-se a defesa constituída.
Vistas ao MP.Oficie-se a instituição para ciência desta DECISÃO.
SERVE COMO OFÍCIO Nº________/___________I.C.
Porto Velho-RO, quinta-feira, 6 de setembro de 2018.
(a) Kerley Regina Ferreira de Arruda Alcantara - Juíza de Direito
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Proc.: 0018896-79.2008.8.22.0501
Ação:Execução da Pena
Autor:Ministério Público do Estado de Rondônia
Condenado:Advaldo da Silva Vieira Gonzaga
Advogado: ANTONIO HILDEGARDO RODRIGUES MENEZES OAB/RO 4680
DESPACHO:
O apenado requer seja lhe concedida a remição de pena por
estudo no curso de graduação em Direito e pós-graduação lato
sensu, em Direito Civil e Processo Civil. Instado, o MP pugnou pelo
indeferimento dos pedidos.
É O RELATÓRIO. DECIDO.
Desconsidero a manifestação ministerial, na medida em que
argumenta não ser cabível a remição por estudo no regime aberto,
quando o art. 126, §6º da LEP preleciona de modo contrário.
Ademais, a jurisprudência colacionada pelo parquet vai de encontro
à redação da LEP e em contraponto a sua argumentação que está
contraditória.
Outrossim, verifica-se que o apenado já foi agraciado com a remição
referente às horas estudadas durante a graduação no curso de
direito, conforme DECISÃO de fls. 154, motivo pelo qual INDEFIRO
o pedido nesse sentido. No que concerne à possibilidade de
remição pela frequência a curso de pós-graduação, passo a tecer
algumas considerações.
O Conselho Nacional de Justiça - CNJ, editou a recomendação nº
44/2013, que busca ampliar as atividades de cunho educacional
para fins de remição, estabelecendo em seu art. 1º, inciso I, que,
para fins de remição pelo estudo (Lei nº 12.433/2011), sejam
valoradas e consideradas as atividades de caráter complementar,
assim entendidas aquelas que ampliam as possibilidades de
educação nas prisões, tais como as de natureza cultural, esportiva,
de capacitação profissional, de saúde, entre outras, conquanto
integradas ao projeto político-pedagógico (PPP) da unidade
ou do sistema prisional local e sejam oferecidas por instituição
devidamente autorizada ou conveniada com o poder público para
esse fim Outrossim, o art. 1º, inciso V, recomenda seja adotada e
implementada a remição pela leitura. Desse modo, o CNJ busca
ampliar a aplicação do instituto da remição pelo estudo para serem
abrangidas todas as formas de atividades educacionais.
Assim, uma vez sendo possível a possibilidade de remição pela
leitura e atividades de natureza cultural, esportiva e saúde, com
muito mais razão considerar para fins de cômputo na pena as horas
de estudo dos cursos de pós-graduação.
Renato Marcão discorre sobre a importância do estudo como
atividade indispensável à re (educação) do apenado, verbis:
A melhor interpretação que se deve dar à lei é aquela que mais
favoreça a sociedade e o preso, e por aqui não é possível negar
que a dedicação rotineira deste ao aprimoramento de sua cultura
por meio do estudo contribui decisivamente para os destinos da
execução, influenciando de forma positiva em sua (re) adaptação
ao convívio social. Aliás, não raras vezes o estudo acarretará
melhores e mais sensíveis efeitos no presente e no futuro do
preso, vale dizer, durante o período de encarceramento e no
momento da reinserção social, do que o trabalho propriamente
dito.Tanto quanto possível, em razão de seus inegáveis benefícios,
o aprimoramento cultural por meio do estudo deve constituir um
objetivo a ser alcançado na execução penal, e um grande estímulo
na busca deste ideal é a possibilidade de remir a pena privativa
de liberdade pelo estudo. (<https://renatomarcao.jusbrasil.com.br/
artigos/160172507/lei-n-12433-11-remicao-de-pena-pelo-estudocomputo-e-perda-dos-dias-remidos>)Para afastar qualquer dúvida
acerca da possibilidade de considerar o tempo de estudo em nível
de pós-graduação lato sensu ou stricto sensu para fins de remição,
vejamos a redação do art. 126, §6º da LEP: O condenado que
cumpre pena em regime aberto ou semiaberto e o que usufrui
liberdade condicional poderão remir, pela frequência a curso de
ensino regular ou de educação profissional, parte do tempo de
execução da pena ou do período de prova, observado o disposto
no inciso I do § 1o deste artigo. Grifos nossos.
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Nesse viés, a LEP possibilita a remição pela frequência a curso de
ensino regular, quais sejam, fundamental, médio e superior, e de
educação profissional. Bebendo da fonte, dispõe a Lei de Diretrizes
e Bases da Educação Nacional LDB, em seu art. 44 da LDB que
A educação superior abrangerá os seguintes cursos e programas:
III - de pós-graduação, compreendendo programas de mestrado
e doutorado, cursos de especialização, aperfeiçoamento e outros,
abertos a candidatos diplomados em cursos de graduação e que
atendam às exigências das instituições de ensino;
Assim, o curso de pós-graduação lato sensu em nível de
especialização, é espécie do gênero ensino regular.
Diante do exposto, defiro a remição pela frequência a curso de pósgraduação lato sensu, com carga horária de 390 horas, o que perfaz
01 mês e 02 dias de pena.Remeta-se os autos aos cálculos.
Após, vistas as partes para ciência desta DECISÃO e dos cálculos.
Com os cálculos, será analisada a possibilidade de concessão
do Livramento Condicional. Intime-se o apenado por meio de seu
advogado. I.C.
Porto Velho-RO, segunda-feira, 3 de setembro de 2018
(a) Kerley Regina Ferreira de Arruda Alcantara - Juíza de Direito.
Ana Zelia Vaz de Oliveira
Diretora de Cartório

VEP - Vara de Execuções e Contravenções
Penais
1º Cartório de Execuções e Contravenções Penais
1ª Vara de Execuções e Contravenções Penais – VEP
Proc.: 0012544-56.2018.8.22.0501
Ação:Petição (Criminal)
Requerente:Onias Estevam Pereira
Advogado:Raphael Tavares Coutinho (OAB/RO 9566), Quênede
Constâncio do Nascimento ( OAB/RO 3631):
DESPACHO:
DESPACHO Deverá a Defesa informar a que título o apenado
encontra-se vinculado a esta Vara de Execução Penal,
informando se há guia de recolhimento definitiva, provisória ou
se é preso cautelar. Ademais, a petição veio desacompanhada
de documentação comprobatória do trabalho alegado.Concedo o
prazo de 08 dias para a emenda.Oportunamente, conclusos.Porto
Velho-RO, segunda-feira, 10 de setembro de 2018.Bruno Sérgio de
Menezes Darwich Juiz de Direito
Proc.: 0019500-50.2002.8.22.0501
Ação:Execução da Pena
Autor:Ministério Público do Estado de Rondônia
Condenado:José Roberto Monteiro
Advogado:Aparecido Donizeti Ribeiro de Araújo (OAB/RO 2853)
DECISÃO José Roberto Monteiro, em inspeção judicial, alegou que
seus cálculos de pena estavam incorretos, tendo em vista que não
havia considerado o período de cumprimento de pena anterior a
condenação 9. Instado a se manifestar, o Ministério Público pugnou
pela verificação do alegado pelo reeducando. É o breve relatório.
Decido. Ante o teor da certidão cartorária (fls. 608), cuja informação
descreve com precisão os cálculos questionados pelo epigrafado, o
cumprimento de pena foi corretamente computado, totalizando 11
anos, 1 meses e 20 dias. Desta forma, não se sustenta a alegação
de erro dos cálculos de pena. Intime-se. Porto Velho-RO, terçafeira, 4 de setembro de 2018.Bruno Sérgio de Menezes Darwich
Juiz de Direito
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roc.: 0007081-12.2013.8.22.0501
Ação:Execução da Pena
Autor:Ministério Público do Estado de Rondônia
Condenado:Talisson Menezes de Andrade
Advogado:Iulsf Anderson Michelon (OAB/RO 8084), Cairo Rodrigo
da Silva Cuqui (OAB/RO 8506)
DESPACHO Considerando que o prazo da prisão domiciliar expirou,
manifeste-se a Defesa, no prazo de 05 (cinco) dias. Transcorrido
o prazo, com o sem resposta, tornem-me conclusos.Porto VelhoRO, terça-feira, 11 de setembro de 2018.Bruno Sérgio de Menezes
Darwich Juiz de Direito
Vagner Rodrigues Chagas
Diretor de Cartório da VEP
Proc: 1000094-69.2015.8.22.0501
Ação:Execução da Pena
Ministério Público do Estado de Rondônia(Autor)
Carlos Pereira Oliveira Júnior(Condenado)
Advogado(s): CELIVALDO SOARES DA SILVA(OAB 3561 RO),
Juliana Caroline Santos Nascimento(OAB 7859 RO)
Ministério Público do Estado de Rondônia(Autor)
Carlos Pereira Oliveira Júnior(Condenado)
Advogado(s): CELIVALDO SOARES DA SILVA(OAB 3561 RO),
Juliana Caroline Santos Nascimento(OAB 7859 RO)
FINALIDADE: Intimar o(a) Advogado(a) supranominado(a) para
apresentar ciência/manifestação em relação ao(à) DESPACHO /
DECISÃO do ev. 119 e CÁLCULO DE LIQUIDAÇÃO DE PENA(S)
do ev. 121, no prazo de 05 (cinco) dias a contar desta publicação,
sob pena de homologação.
Proc: 1000047-61.2016.8.22.0501
Ação:Execução da Pena
Ministério Público do Estado de Rondônia(Autor)
Carla Maria de Sousa Bonfim(Condenado)
Advogado(s): Cristian José de Sousa Delgado(OAB 4600 RO)
Ministério Público do Estado de Rondônia(Autor)
Carla Maria de Sousa Bonfim(Condenado)
Advogado(s): Cristian José de Sousa Delgado(OAB 4600 RO)
FINALIDADE: Intimar o(a) Advogado(a) supranominado(a) para
apresentar ciência/manifestação em relação ao(à) DESPACHO /
DECISÃO do ev. 27 e CÁLCULO DE LIQUIDAÇÃO DE PENA(S)
do ev. 29, no prazo de 05 (cinco) dias a contar desta publicação,
sob pena de homologação.
Proc: 1000363-11.2015.8.22.0501
Ação:Execução da Pena
Ministério Público do Estado de Rondônia(Autor)
Rui Emerson Borges Félix(Condenado)
Advogado(s): Pedro da Silva Freitas Queiroz(OAB 2339 RO),
joelma alberto(OAB 7214 RO)
Ministério Público do Estado de Rondônia(Autor)
Rui Emerson Borges Félix(Condenado)
Advogado(s): Pedro da Silva Freitas Queiroz(OAB 2339 RO),
joelma alberto(OAB 7214 RO)
FINALIDADE: Intimar o(a) Advogado(a) supranominado(a) para
apresentar ciência/manifestação em relação ao(à) DESPACHO /
DECISÃO do ev.52,55 e CÁLCULO DE LIQUIDAÇÃO DE PENA(S)
do ev.58, no prazo de 05 (cinco) dias a
contar desta publicação, sob pena de homologação.

vara de delitos de tóxicos
Vara de Delitos de Tóxicos da Comarca de Porto Velho-RO
Juiz: Dr. Glodner Luiz Pauletto
Diretor de Cartório: Alexandre Marcel Silva
Sugestões ou reclamações, façam-nas pessoalmente ao juiz ou
contate-nos via internet.
Endereço eletrônico:
pvhtoxico@tjro.jus.br
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Proc.: 0008397-84.2018.8.22.0501
Ação:Procedimento Especial da Lei Antitóxicos(Réu Preso)
Autor:Ministério Público do Estado de Rondônia
Denunciado:Rafael Santos do Nascimento
SENTENÇA:
O Ministério Público do Estado de Rondônia ofereceu denúncia em
desfavor de RAFAEL SANTOS DO NASCIMENTO, já qualificado
nos autos, imputando-lhe a conduta que, em tese, teria violado o
disposto no artigo 33, caput, da Lei n.º 11.343/06.I Relatório:Consta
na denúncia que, no dia 25.05.2018, pela tarde, na rua Eça de
Queiroz, n. 9930, bairro Mariana, nesta capital, Rafael Santos do
Nascimento trazia consigo, sem autorização e com FINALIDADE
de mercancia, uma porção de droga do tipo MACONHA, pesando
cerca de 95,50 (noventa e cinco gramas e cinquenta centigramas).
Preso em flagrante delito no dia 25.05.2018, o acusado encontrase recolhido preventivamente.Oferecida a denúncia pelo MP, o
acusado foi notificado e apresentou defesa preliminar. A denúncia,
por preencher os requisitos legais, foi recebida em 12.09.2018. O
réu foi devidamente citado. Iniciada a instrução, foram inquiridas
duas testemunhas e, ao final, interrogado o réu.Encerrada a fase
de coleta de provas, o Ministério Público ofereceu suas alegações
finais, oportunidade em que pugnou pela procedência da denúncia;
a defesa requereu a desclassificação para a conduta prevista no
artigo 28 da Lei de Drogas.É o relatório. Decido. II
Fundamentação:Ante a ausência de questões prejudiciais ou
preliminares, passo direto ao exame do MÉRITO.Quanto a
materialidade dos delitos em comento, desnecessária se faz vasta
explanação, vez que esta restou sobejamente comprovada no Auto
de Apresentação e Apreensão de f. 24, e no Exame Químico
Toxicológico Definitivo de f. 29, o qual atestou que a substância
apreendida trata-se de maconha, notoriamente tida como droga de
uso proscrito. Assim, resta inconteste a materialidade delitiva.
Relativamente à autoria, cumpre analisar a conduta praticada.Em
seu interrogatório na fase judicial, o réu Renan da Silva Ferreira
negou o crime imputado, alegando que a droga apreendida se
destinava apenas ao consumo. Adquiriu a droga pelo valor de R$
100,00. Tem condenação por roubo.De outro canto, o policial militar
Ricardo Pisa Lopes disse em juízo que era o motorista da guarnição,
que não conhecia o acusado e que em patrulhamento de rotina
avistaram o acusado que ao avistá-los, tentou empreender fuga e
se desfez de algo, quando conseguiram detê-lo retornaram ao local
que estava anteriormente e encontraram uma porção de substância
que aparentava ser maconha. O policial Paulo Cleidson de Morais
Pinto afirma não se recordar dos fatos. Portanto, a autoria é certa e
recai sobre o acusado. Muito embora negue a prática delitiva,
afirmando que a droga se destinava apenas ao consumo, entendo
que as provas produzidas em juízo e as circunstâncias do caso
revelam o contrário, sendo suficientes para ensejar um decreto
condenatório.Ressalto que o depoimento dos policiais são
uníssonos desde a fase policial e não há nada nos autos a fim de
desmerecer suas declarações. Os agentes gozam de presunção
de legitimidade, sendo pacífico o entendimento jurisprudencial
sobre a validade e eficácia do depoimento prestado pelo policial, o
qual deve ser tido por verdadeiro até prova em contrário, uma vez
que sua condição funcional não o torna testemunha inidônea ou
suspeita. Neste sentido:”O valor do depoimento testemunhal de
servidores policiais - especialmente quando prestado em juízo, sob
a garantia do contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia
probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar
de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão
penal.” (STF - HC nº 73518/SP)E mais:”Não se pode presumir, em
policiais ouvidos como testemunhas, a intenção de incriminar,
falsamente, o acusado da prática de crime contra a saúde pública,
na modalidade de tráfico de entorpecente, por asseverarem que a
substância tóxica foi encontrada em poder daquele. A presunção,
ao contrário, é de idoneidade dessas testemunhas, ainda mais
quando seus depoimentos são seguros precisos e uniformes desde
a fase inquisitorial e não há qualquer razão concreta de suspeição”
(RT 614/2576). É importante registrar que a quantidade de droga
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não é irrelevante, tratando-se de 95,50 (noventa e cinco gramas e
cinquenta centigramas) maconha.Ademais, o acusado alegou ter
pago R$ 100,00 pela droga e sequer comprovou renda suficiente
para adquirir toda esta quantidade para seu mero consumoRessalto,
ainda, que, para a configuração do crime de tráfico, não é necessário
flagrar o agente no ato da mercancia, tampouco na posse da droga.
Basta, apenas, que as circunstâncias do caso revelem que a droga
apreendida era de propriedade do réu e destinada à difusão na
sociedade, como é o caso dos autos.Ante essas considerações,
vislumbra-se que as provas dos autos caminham no sentido de que
o denunciado praticou o crime de tráfico de drogas, devendo ser
condenado nos termos da denúncia.III DISPOSITIVO Ante o
exposto, julgo procedente a pretensão punitiva deduzida na
denúncia e, por consequência, CONDENO o réu RAFAEL SANTOS
DO NASCIMENTO, já qualificado, como incurso nas penas do
artigo 33, caput, da Lei n.º 11.343/2006.Passo a dosar a pena.O
réu tem 20 anos, solteiro e registra antecedentes, pois já condenado
por roubo.Considerando as circunstâncias judiciais ditadas pelo
artigo 59, do CP, entendo que a culpabilidade, a qual atua, neste
momento, medindo o “grau de reprovabilidade” da conduta do
agente (cf. Bueno de Carvalho, Amilton; Carvalho, Salo de.
Aplicação da pena e garantismo, 2ª ed., Lumen Juris), revela que a
pena deve ficar no mínimo legal.Os demais vetores, com exceção
dos antecedentes que serão valorados na segunda fase, ou são
inerentes ao tipo penal (circunstâncias e consequências do crime,
comportamento da vítima, motivos, quantidade e natureza da droga
apreendida) ou não foram sindicados (conduta social e
personalidade).Assim sendo, fixo a pena-base em 05 (cinco) anos
de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, no valor
dia de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos
fatos.Compenso a atenuante da menoridade relativa com a
agravante da reincidência genérica. Deixo de aplicar a atenuante
de confissão uma vez que o fato do acusado alegar que a droga se
destinava ao consumo não consiste em confissão pelo crime de
tráfico. Este tema é pacífico nos Tribunais Superiores.A respeito da
causa especial de diminuição de pena prevista no § 4º, art. 33, da
Lei de Drogas, entendo que não é caso de aplicação, pois o réu
possui condenação criminal e, por consequência, resta afastado o
requisito da primariedade do agente, não podendo se falar, neste
caso, em bis in idem. A respeito:PENAL. HABEAS CORPUS
SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO.
TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. AGRAVAMENTO
DA SANÇÃO NA SEGUNDA E NA TERCEIRA ETAPA.
REINCIDÊNCIA. MINORANTE DO ART. 33, § 4º, DA LEI N.
11.343/2006. BIS IN IDEM. INOCORRÊNCIA. REGIME FECHADO.
RÉU REINCIDENTE. AUSÊNCIA DE BIS IN IDEM. DETRAÇÃO.
DESCONTO DO PERÍODO EM QUE FICOU PRESO
INDEVIDAMENTE
EM
AÇÃO
PENAL
ANTERIOR.
IMPOSSIBILIDADE. WRIT NÃO CONHECIDO. [...] 2. Os requisitos
legais para a incidência da causa especial de diminuição de pena
do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, de um sexto a dois terços, são:
agente reconhecidamente primário, com bons antecedentes e que
não se dedique a atividades criminosas ou integre organização
criminosa. 3. Reconhecida pela Corte de origem a reincidência do
paciente, torna-se incabível a aplicação da mencionada benesse,
porquanto não preenchidos os requisitos legais. 4. O Superior
Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que a utilização da
agravante de reincidência para majorar a pena, assim como para
afastar a aplicação do redutor previsto na Lei de Drogas não
caracteriza o ofensa ao princípio do non bis in idem, visto que resta
afastado o requisito da primariedade do agente. 5. Não ocorre bis
in idem quando a reincidência é sopesada tanto para agravar a
pena como para justificar o regime mais grave segundo o quantum
da pena aplicada, visto que a fixação do modo inicial de cumprimento
de pena não se insere no âmbito da dosimetria da reprimenda. [ ]
(HC 363.761/TO, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA
TURMA, julgado em 10/11/2016, DJe 18/11/2016). DestaqueiAnte
a ausência de outras causas modificadoras, torno a pena acima em
definitiva.IV Considerações FinaisEm consonância com o disposto
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pelo artigo 33, § 2º, alínea “a”, do Código Penal, verificada a
reincidência do condenado, deverá iniciar o cumprimento de sua
pena de reclusão em regime fechado.Recomendo o réu na prisão
porque nesta condição vem sendo processado e continuam
presentes os pressupostos, os requisitos de admissibilidade e os
fundamentos que ensejaram a manutenção da prisão cautelar,
agora robustecidos com o acolhimento da pretensão punitiva
estatal. A prisão continua sendo necessária para garantia da ordem
pública (CPP, art. 312), sobretudo para evitar que o sentenciado
continue delinquindo.Determino a incineração da droga e
apetrechos.Isento das custas.Nos termos do art. 5º, XLV, XLVI, b,
e parágrafo único, do art. 243, ambos da CF, c.c. art. 63, da Lei
11.343/06, decreto a perda dos bens apreendidos, em favor do
Estado para aplicação nos trabalhos voltados à prevenção do uso
indevido, na atenção e reinserção social de usuários e dependentes
de drogas. A destinação específica será feita oportunamente.
Certificado o trânsito em julgado desta DECISÃO ou do eventual
recurso que a confirme, promovam-se as anotações e comunicações
de praxe, inclusive ao eg. TRE-RO, arquivando-se os autos
oportunamente. Porto Velho-RO, quarta-feira, 12 de setembro de
2018.Arlen José Silva de Souza Juiz de Direito
Proc.: 0010534-39.2018.8.22.0501
Ação:Inquérito Policial (Réu Preso)
Autor:Ministério Público do Estado de Rondônia
Indiciado:João Marcelo de Souza Silva
Advogado:Dhuli Arieta da Silva Eler (OAB/RO 8140)
DESPACHO:
Vara: 1ª Vara de Delitos de TóxicosProcesso: 001053439.2018.8.22.0501Classe: Inquérito Policial (Réu Preso)Autor:
Ministério Público do Estado de RondôniaIndiciado: João Marcelo
de Souza SilvaAdvogado(s): Dhuli Arieta da Silva Eler OAB/
RO 8140V i s t o s,Recebo a defesa preliminar de folhas 49/53.
Examinando os autos observo que a denúncia preenche os
requisitos previstos no artigo 41, do Código de Processo Penal, e
vem instruída com inquérito policial, no qual consta lastro probatório
suficiente para deflagração de ação penal, pelos crimes imputados.
Não verifico, prima facie, alguma das hipóteses previstas no artigo
395, do Código de Processo Penal.Assim, rejeito as preliminares
arguidas e recebo a denúncia.Designo audiência de instrução e
julgamento para o dia 18 de outubro de 2018, às 11hs.A defesa
requereu a revogação da prisão preventiva sob o argumento das
condições favoráveis do réu, como o trabalho lícito, residência fixa
e confissão.De início registro que há insurgência tanto contra os
pressupostos da prisão preventiva (prova da existência da infração
e indícios razoáveis de autoria), quanto aos fundamentos, esses
previstos na primeira parte do art. 312, do CPP. Entendo, data
vênia, que não há motivos para rever a DECISÃO que decretou
a prisão preventiva, pois, como se infere dos autos, o contexto da
prisão do requerente revela sua periculosidade. Vejamos: Segundo
a denúncia oferecida pelo Ministério Público, no dia 13 de julho
de 2018, durante a noite, na praça localizada na rua do Contorno
com rua Cobre, bairro Flodoaldo Pontes Pinto, nesta capital,
João Marcelo de Souza Silva trazia consigo e transportou, sem
autorização e para fins de mercancia, 02 (duas) porções de droga
do tipo maconha, pesando cerca de 507 gramas. A polícia militar
recebeu informações dando conta do tráfico de drogas na referida
praça e, em diligências, o acusado foi visto chegando em uma
motocicleta, apresentando comportamento suspeito. Em revista
pessoal, foi encontrado com ele a grande quantidade de maconha,
bem como a quantia de R$ 170,00 em dinheiro. Vale registrar que,
neste momento inicial, o contexto da prisão, conforme se infere do
depoimento das testemunhas (fase indiciária), revela, ao menos em
tese, a prática do crime de tráfico, não havendo provas suficientes
para, de plano, entender que a droga apreendida não pertencia ao
requerente.Ademais, as condutas descritas no art. 33, caput, da
Lei nº 11.343/06, são permanentes, razão pela qual, o momento
consumativo prolonga-se no tempo, enquanto dita conduta estiver
sendo praticada.Observa-se, portanto, que a presença do fumus
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comissi delicti e do periculum libertatis está evidenciada, de modo
que a prisão cautelar da requerente se faz necessária pelos
fundamentos expostos. Desta forma, presentes os fundamentos
da prisão preventiva, principalmente a garantia da ordem pública
(Art. 312 do CPP), INDEFIRO o pleito. Cite (m)-se/Intimem-se MP,
defensor/a (s), testemunha (s) e ré/u (s). Requisite (m)-se.
Proc.: 0012734-19.2018.8.22.0501
Ação:Liberdade Provisória com ou sem fiança (Criminal)
Requerente:Dionathan Nascimento Almeida
Advogado:Sâmia Gabriela Nunes Rocha (OAB/RO 7064)
DECISÃO:
Advogada: Sâmia Gabriela Nunes Rocha OAB/RO 7064Vistos.
DIONATHAN NASCIMENTO ALMEIDA, já qualificada nos autos,
por meio de advogado constituído, requer a revogação de sua prisão
preventiva.Em resumo, alega a inexistência dos pressupostos
para a manutenção de sua prisão preventiva, residência fixa na
comarca e a não pretensão de se furtar à aplicação da lei penal.O
Ministério Público manifestou-se pelo indeferimento do pedido
(f. 42/43).É o relatório. Passo a decidir.De início, registro que há
insurgência tanto aos pressupostos da prisão preventiva (prova
da existência da infração e indícios razoáveis de autoria), quanto
aos fundamentos, estes previstos na primeira parte artigo 312,
do CPP.Entendo, data vênia, que não há motivos para rever a
DECISÃO que decretou a prisão preventiva, pois, como se infere
do APFD auto de prisão em flagrante delito-, contexto da prisão da
requerente revela sua periculosidade. Vejamos:De acordo com o
auto de prisão em flagrante, policiais militares se deslocaram até o
local conhecido como “a ilha”, no bairro Teixeirão, para averiguar
uma possível venda de entorpecentes. Foi realizado um cerco com
alguns policiais a pé e outros na viatura, onde foi possível visualizar
os acusados embaixo de uma árvore, sendo que, ao avistarem a
viatura policial, Dionathan correu se desfazendo rapidamente de
uma bolsa de cor preta, sendo capturado logo após. Em revista
pessoal, foi encontrado 04 invólucros de substância entorpecente
e, dentro da mochila, mais algumas porções de droga aparentando
ser maconha, além de material de endolamento e uma balança
de precisão. O laudo toxicológico preliminar atestou que a droga
apreendida, em sua totalidade, pesava cerca de 40 gramas.Assim,
muito embora a quantidade de droga apreendida não seja tão
elevada se comparada com o que normalmente é apreendido na
Comarca (cerca de 40 gramas), o fato é que o requerente possui
condenação criminal pelo crime de roubo majorado.Assim, a prisão
é, ao menos por ora, a medida mais eficaz para evitar a reiteração
da prática criminosa, pois, mesmo cumprindo pena pela prática de
crimes graves, o requerente voltou a se envolver em notícias de
crimes. Vale registrar que, neste momento inicial, o contexto da
prisão, conforme se infere do depoimento das testemunhas (fase
indiciária), revela, ao menos em tese, a prática do crime de tráfico,
não havendo provas suficientes para, de plano, entender que a droga
apreendida destinava-se ao consumo próprio do requerente.ISSO
POSTO, por efeito da imprescindibilidade da prisão preventiva, eis
que se revela como a medida mais eficaz para o fim de resguardar
a ordem pública, mantenho a DECISÃO de converteu a prisão em
flagrante em preventiva, e, por consequência lógica, INDEFIRO
o pedido formulado por DIONATHAN NASCIMENTO ALMEIDA.
Intime-se. Porto Velho-RO, quarta-feira, 12 de setembro de 2018.
Arlen José Silva de Souza Juiz de Direito
Proc.: 0009515-95.2018.8.22.0501
Ação:Procedimento Especial da Lei Antitóxicos(Réu Preso)
Autor:Ministério Público do Estado de Rondônia
Denunciado:Havylla da Silva Mesquita
Advogado:George Amilton da Silva Carneiro (OAB/RO 7527)
SENTENÇA:
Advogado: George Amilton da Silva Carneiro OAB/RO 7527; Wilson
de Araujo Moura OAB/RO 5560O Ministério Público do Estado de
Rondônia ofereceu denúncia em desfavor de HAVYLLA DA SILVA
MESQUITA, já qualificada nos autos, imputando-lhes a conduta
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que, em tese, teria violado o disposto no artigo 33, caput, c/c artigo
40, inciso V, ambos da Lei n.º 11.343/06.I Relatório:De acordo com
a denúncia, no dia 25.06.2018, durante a madrugada, no Aeroporto
Governador Jorge Teixeira, nesta capital, Havylla da Silva Mesquita
transportava, sem autorização, entre Estados da Federação, 05
(cinco) porções de droga do tipo maconha, pesando cerca de 6kg.
Presa em flagrante delito no dia 25.06.2018, Havylla teve sua prisão
em flagrante convertida em preventiva na audiência de custódia.
Ofertada a denúncia, a acusada apresentou defesa preliminar. A
denúncia, por preencher os requisitos legais, foi recebida em
07.08.2018. Iniciada a instrução, foi ouvida uma testemunha e
interrogada a ré.Encerrada a fase de coleta de provas, o Ministério
Público ofereceu suas alegações finais, oportunidade em que
pugnou pela procedência da denúncia.A defesa de requereu a
fixação da pena no mínimo legal, além da atenuante da confissão
espontânea e da menoridade relativa, aplicação do §4º do art. 33
da Lei 11.343/2006 e a substituição da pena privativa de liberdade
por restritivas de direitos.É o relatório. Decido.II Fundamentação:Ante
a ausência de questões prejudiciais ou preliminares, passo direto
ao exame do MÉRITO.Quanto a materialidade delitiva,
desnecessária se faz vasta explanação, vez que esta restou
sobejamente comprovada no Auto de Apresentação e Apreensão
de f. 08 e no Exame Químico Toxicológico Definitivo de f. 33/37, o
qual atestou que a substância apreendida trata-se de maconha,
notoriamente tida como droga de uso proscrito.Assim, resta
inconteste a materialidade delitiva.Relativamente à autoria, cumpre
analisar a conduta praticada.Interrogada em juízo, a ré assumiu a
prática delitiva, afirmando que transportaria a droga de Manaus/AM
para São Paulo/SP, que estava precisando de dinheiro e receberia
a quantia de R$3.000,00 pelo transporte. Não tem nenhuma
condenação criminal. A respeito dos fatos, a testemunha Thiago
Monteze (policial federal) relatou que o flagrante foi feito pelo
pessoal da agência de proteção da aviação civil, que acionou a
polícia federal. Havylla não conseguiu despachar a mala e, no
momento do raio x, foi detectada a droga. Portanto, a autoria é
certa e recai sobre a acusada. A confissão não se mostra isolada
nos autos, indo ao encontro dos demais elementos probatórios, em
especial o depoimento do policial, sendo suficiente para ensejar um
decreto condenatório.Ademais, a quantidade de droga é vultosa,
sendo aproximadamente seis quilos de maconha, sendo certo que
se destinava à mercancia.Por fim, no tocante à causa especial de
aumento de pena pela interestadualidade, cumpre esclarecer que
esta se encontra presente no caso em destaque, pois, como visto,
a ré adquiriu a droga em Manaus/AM e a trouxe até Porto Velho/
RO.Ante essas considerações, vislumbra-se que todas as provas
dos autos caminham no sentido de que a acusada praticou o crime
de tráfico de drogas majorado pela interestadualidade, de modo
que a CONCLUSÃO é pela condenação nos termos da denúncia.III
DISPOSITIVO Diante do que foi exposto, julgo procedente o pedido
condenatório formulado na denúncia e, por consequência,
CONDENO a ré HAVYLLA DA SILVA MESQUITA já qualificada,
como incurso nas penas do artigo 33, caput, c/c artigo 40, inciso V,
ambos da Lei n.º 11.343/2006.Passo a dosar as penas.A ré tem 20
anos, solteira e não registra antecedentes.Considerando as
circunstâncias judiciais ditadas pelo artigo 59, do CP, c.c artigo 42,
da Lei n.º 11.343/06, observo que a culpabilidade, isto é, o grau de
censura pessoal do acusado na prática do crime (STF, Hcs nº:
105.674 e 97.677) recomenda que a pena-base se afaste do
mínimo legal (STF HC nº: 112.309; STJ HC nº: 241.302), pois, a
quantidade e a natureza da droga devem ser valorados
negativamente, tendo em vista que, conforme laudo toxicológico
definitivo, foram apreendidos 6Kg de maconha, da espécie “skunk”.
As demais circunstâncias judiciais ou são inerentes ao crime
(motivo, consequências e comportamento da vítima) ou não foram
sindicadas (personalidade e conduta social), ou, ainda, não há
registro.Assim, fixo-lhe a pena base em 07 (sete) anos de reclusão
e pagamento de 700 (setecentos) dias-multa, no valor dia de 1/30
(um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos.Aplico
a atenuante da confissão espontânea e da menoridade relativa,
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passando a dosá-la em 06 (seis) anos de reclusão e pagamento de
600 (seiscentos) dias-multa.Não há circunstâncias agravantes a
serem analisadas.No tocante à causa especial de diminuição de
pena, nos termos do art. 42 da Lei de Drogas, registro que não é o
caso de aplicação. A propósito, como já decidiu o c. STJ, a “criação
da minorante tem suas raízes em questões de política criminal,
surgindo como um favor legislativo ao pequeno traficante, ainda
não envolvido em maior profundidade com o mundo criminoso, de
forma a propiciar-lhe uma oportunidade mais rápida de
ressocialização.” (REsp 1.329.088/RS).Com efeito, a natureza e a
grande quantidade de droga apreendida, cerca de 6Kg de maconha,
impedem a concessão da causa especial de diminuição de pena
prevista no artigo 33, §4º da Lei de Drogas, uma vez que demonstram
a dedicação da ré às atividades criminosas. A respeito, já decidiu o
STF:[...] 3. A expressiva quantidade e variedade de drogas
apreendidas, acondicionadas em porções passíveis de imediata
disseminação, denotam o intenso envolvimento do paciente com o
tráfico, a justificar a recusa da aplicação do redutor do § 4º do art.
33 da Lei 11.343/2006. 4. Inocorrência de bis in idem. 5. Habeas
corpus extinto sem resolução de MÉRITO.” (STF - HC 122594,
Relator(a): Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em
23/09/2014, DJe 07-10-2014).No mesmo sentido já decidiu o
TJRO:”Tráfico ilícito de drogas. Causa especial de diminuição da
pena. Requisitos. Não preenchidos. Grande quantidade de drogas.
Dedicação a atividade criminosa. Pena restritiva de direitos.
Substituição. Impossibilidade. Pedido de restituição. Nãocomprovação de propriedade. Recurso não provido.O STF
confirmou o entendimento no sentido de que a elevada quantidade
de droga pode, sim, ser considerada como fundamento para não se
aplicar a minorante, porquanto dela se denota a dedicação à
atividade criminosa. Incabível a substituição da pena por restritiva
de direitos, se não preenchidos os requisitos contidos no inciso III
do art. 44 do Código Penal. Inviável a restituição de bens móveis
sem a efetiva comprovação de propriedade pelo postulante.
Recurso não provido. Por fim, considerando o disposto no artigo
40, inciso V, da Lei de Drogas, aumento a pena em 1/6 (um sexto),
passando a dosá-la em 07 (sete) anos de reclusão, além do
pagamento de 700 dias-multa, a qual torno em definitiva ante a
ausência de outras causas modificadoras.Em consonância com o
disposto pelo artigo 33, § 2º, alínea “b”, do CP, a condenada deverá
iniciar o cumprimento de sua pena de reclusão em regime
semiaberto.IV Disposições FinaisRecomendo a ré na prisão porque
nesta condição vem sendo processada e continuam presentes os
pressupostos, os requisitos de admissibilidade e os fundamentos
que ensejaram a manutenção da prisão cautelar, agora robustecidos
com o acolhimento da pretensão punitiva estatal. A prisão continua
sendo necessária para garantia da ordem pública (CPP, art. 312),
sobretudo para evitar que a sentenciada continue delinquindo.
Oficie-se a VEP/SEJUS para adequação do regime de pena
imposto à ré.Determino a incineração da droga e apetrechos.Nos
termos do art. 5º, XLV, XLVI, b, e parágrafo único, do art. 243,
ambos da CF, c.c. art. 63, da Lei 11.343/06, decreto a perda do
aparelho celular apreendido, em favor do Estado para aplicação
nos trabalhos voltados à prevenção do uso indevido, na atenção e
reinserção social de usuários e dependentes de drogas. A
destinação específica será feita oportunamente.Isento de custas.
Após os procedimentos de praxe, arquive-se o processo.Porto
Velho-RO, quarta-feira, 12 de setembro de 2018.Arlen José Silva
de Souza Juiz de Direito
Proc.: 0006917-71.2018.8.22.0501
Ação:Procedimento Especial da Lei Antitóxicos (Réu Solto)
Autor:Ministério Público do Estado de Rondônia
Denunciado:Ancledson Souza da Silva
SENTENÇA:
Advogado: Uilian Matias Pinheiro OAB/RO 7611O Ministério
Público do Estado de Rondônia ofereceu denúncia em desfavor de
ANCLEDSON SOUSA DA SILVA, já qualificado nos autos,
imputando-lhe a conduta que, em tese, teria violado o disposto no
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artigo 33, caput, da Lei n.º 11.343/06.I Relatório:Consta na denúncia
que, no dia 02.05.2018, durante a noite, na rua Marabá, defronte ao
numeral 5.501, Bairro São Sebastião II, nesta capital, Ancledson
Sousa da Silva, trazia consigo, sem autorização e para fins de
mercancia, duas porções de droga do tipo maconha, pesando cerca
de 12 gramas.Preso em flagrante delito no dia 02.05.2018, o
acusado teve sua prisão substituída por cautelares menos gravosas
em 03.05.2018.Oferecida a denúncia pelo MP, o acusado
apresentou defesa preliminar. A denúncia, por preencher os
requisitos legais, foi recebida em 01.08.2018. O réu foi devidamente
citado. Iniciada a instrução, foi inquirida uma testemunha e
interrogado o réu.Encerrada a fase de coleta de provas, o Ministério
Público ofereceu suas alegações finais, oportunidade em que
pugnou pela procedência da denúncia; a defesa requereu a
absolvição ou a desclassificação para a conduta prevista no artigo
28 da Lei de Drogas.É o relatório. Decido. II Fundamentação:Ante
a ausência de questões prejudiciais ou preliminares, passo direto
ao exame do MÉRITO.Quanto a materialidade dos delitos em
comento, desnecessária se faz vasta explanação, vez que esta
restou sobejamente comprovada no Auto de Apresentação e
Apreensão de f. 14, e no Exame Químico Toxicológico Definitivo de
f. 29, o qual atestou que a substância apreendida trata-se de
maconha (aproximadamente 12 gramas), notoriamente tida como
droga de uso proscrito. Assim, resta inconteste a materialidade
delitiva.Relativamente à autoria, cumpre analisar a conduta
praticada.Em seu interrogatório, o réu afirmou que a droga era sua,
para seu consumo, disse ser usuário desde os 13 anos e não
vender drogas. De outro canto, o policial militar Eliano Braga da
Silva relatou que estavam em patrulhamento de rotina, quando
entraram na rua dos fatos, que é sem saída. Observaram duas
pessoas que estavam em pé em frente a uma residência em atitude
suspeita, se deslocando do local com a presença da viatura. Na
abordagem, só conseguiram interpelar Ancledson e nenhum ilícito
foi encontrado. No local onde estavam anteriormente foi encontrado
duas porções de maconha e uma faca. Portanto, a autoria é certa e
recai sobre o acusado. Muito embora o réu negue a prática delitiva,
afirmando que a droga se destinava apenas ao consumo, entendo
que as provas produzidas em juízo e as circunstâncias do caso
revelam o contrário, sendo suficientes para ensejar um decreto
condenatório.Com efeito, o policial foi categórico em esclarecer
que visualizaram o acusado e o menor em atitude suspeita,
realizaram a abordagem e localizaram duas porções de droga do
tipo maconha, além da faca e uma quantia de R$9,00.Ressalto que
o depoimento do policial é uníssono desde a fase policial e não há
nada nos autos a fim de desmerecer suas declarações. Os agentes
gozam de presunção de legitimidade, sendo pacífico o entendimento
jurisprudencial sobre a validade e eficácia do depoimento prestado
pelo policial, o qual deve ser tido por verdadeiro até prova em
contrário, uma vez que sua condição funcional não o torna
testemunha inidônea ou suspeita. Neste sentido:”O valor do
depoimento testemunhal de servidores policiais - especialmente
quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório - revestese de inquestionável eficácia probatória, não se podendo
desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais
incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal.” (STF - HC nº
73518/SP)E mais:”Não se pode presumir, em policiais ouvidos
como testemunhas, a intenção de incriminar, falsamente, o acusado
da prática de crime contra a saúde pública, na modalidade de tráfico
de entorpecente, por asseverarem que a substância tóxica foi
encontrada em poder daquele. A presunção, ao contrário, é de
idoneidade dessas testemunhas, ainda mais quando seus
depoimentos são seguros precisos e uniformes desde a fase
inquisitorial e não há qualquer razão concreta de suspeição” (RT
614/2576). Ressalto que, para a configuração do crime de tráfico,
não é necessário flagrar o agente no ato da mercancia, tampouco
na posse da droga. Basta, apenas, que as circunstâncias do caso
revelem que a droga apreendida era de propriedade do réu e
destinada à difusão na sociedade, como é o caso dos autos.
Registro que pouco tempo depois da data do fato, Ancledson foi
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preso novamente pela suposta prática do crime de tráfico de drogas,
respondendo nos autos nº 0009812-05.2018.822.0501, pelo qual
encontra-se preventivado.Ante essas considerações, vislumbra-se
que todas as provas dos autos caminham no sentido de que o
denunciado praticou o crime de tráfico de drogas, devendo ser
condenado nos termos da denúncia.III DISPOSITIVO Ante o
exposto, julgo procedente a pretensão punitiva deduzida na
denúncia e, por consequência, CONDENO o réu ANCLEDSON
SOUZA DA SILVA, já qualificado, como incurso nas penas do artigo
33, caput, da Lei n.º 11.343/2006.Passo a dosar a pena.O réu tem
19 anos, solteiro e não registra antecedentes.Considerando as
circunstâncias judiciais ditadas pelo artigo 59, do CP, c.c artigo 42,
da Lei n.º 11.343/06, entendo que a culpabilidade, a qual atua,
neste momento, medindo o “grau de reprovabilidade” da conduta
do agente (cf. Bueno de Carvalho, Amilton; Carvalho, Salo de.
Aplicação da pena e garantismo, 2ª ed., Lumen Juris), revela que a
pena deve ficar no mínimo legal.Os demais vetores ou são inerentes
ao tipo penal (circunstâncias e consequências do crime,
comportamento da vítima, motivos, quantidade e natureza da droga
apreendida) ou não foram sindicados (conduta social e
personalidade), ou não há registro (antecedentes).Assim sendo,
fixo a pena-base em 05 (cinco) anos de reclusão e pagamento de
500 (quinhentos) dias-multa, no valor dia de 1/30 (um trigésimo) do
salário-mínimo vigente à época dos fatos.Não há circunstâncias
atenuantes ou agravantes a serem analisadas.Considerando que o
réu é primário e não consta que se dedique a atividades criminosas,
nem integre organização criminosa, nos termos do § 4º do art. 33,
da Lei 11.343/06, reduzo a pena em 2/3 (dois terços), sendo tal
patamar suficiente em razão das circunstâncias em que ocorreram
os fatos, fixando-a em 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão,
e pagamento de 167 (cento e sessenta e sete) dias-multa, cujo
pagamento deverá ser feito em 10 dias do trânsito em julgado, sob
pena de inscrição em dívida ativa.IV Considerações FinaisEm
consonância com o disposto pelo artigo 33, § 2º, alínea “c”, do CP,
o condenado deverá iniciar o cumprimento de sua pena de reclusão
em regime aberto.Considerando o disposto na Resolução n.º 05 de
2012, do Senado Federal, de 15/02/2012, e ainda, as razões
expostas quando do reconhecimento em favor do réu da
circunstância legal específica prevista no art. 33, §4º da Lei n.
11.343/06, defiro em favor do mesmo a substituição da pena
privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, consistente a
primeira na prestação de serviços à comunidade (art. 43, IV c/c 46)
pelo tempo da condenação e a segunda na interdição temporária
de direitos (arts. 43, V c/c 47 do CP), pelo mesmo período, cujas
condições gerais serão oportunamente fixadas na audiência
admonitória.Considerando a pena aplicada ao réu, revogo as
cautelares impostas em sua soltura.Determino a incineração da
droga e apetrechos.Nos termos do art. 5º, XLV, XLVI, b, e parágrafo
único, do art. 243, ambos da CF, c.c. art. 63, da Lei 11.343/06,
decreto a perda dos valores apreendidos, em favor do Estado para
aplicação nos trabalhos voltados à prevenção do uso indevido, na
atenção e reinserção social de usuários e dependentes de drogas.
A destinação específica será feita oportunamente.Isento de custas.
Certificado o trânsito em julgado desta DECISÃO ou do eventual
recurso que a confirme, promovam-se as anotações e comunicações
de praxe, inclusive ao eg. TRE-RO, arquivando-se os autos
oportunamente. Porto Velho-RO, quarta-feira, 12 de setembro de
2018.Arlen José Silva de Souza Juiz de Direito

possuir ocupação lícita, residir no distrito da culpa, não sendo
pessoa perigosa e se comprometendo a cumprir todas as medidas
cautelares diversas da prisão prevista no art. 319 do CPP.Juntou
documentos (fls. 13/135).Em parecer, o Ministério Público pugna pelo
indeferimento do pleito (fls. 136/139).Em que pese a argumentação
da defesa, não assiste razão o seu pleito.Com efeito, na presente
fase processual a persecução é vista sob a ótica de indícios de
autoria e materialidade do delito, elementos que só poderiam ser
afastados por prova cabal e segura de ausência de justa causa,
o que não é o presente caso.Conforme se extrai dos documentos
juntados aos autos, os policiais militares, em patrulhamento em
torno dos presídios, avistaram um carro, modelo gol, placa NUC
7615, parado em frente a Colônia Penal, próximo ao muro, com 4
pessoas dentro. Quando visualizaram a guarnição, empreenderam
fuga, mas foram alcançados e abordados. Alex Sandro, condutor
e proprietário do veículo, estava com Romário Nunes Falcão e
mais dois adolescentes. Em revista, foi encontrado uma porção de
substância entorpecente aparentando ser maconha na carteira do
adolescente Wiliam e, no local onde os policiais viram os suspeitos
jogando algo para fora do veículo, duas sacolas com o total de 4
tabletes de substância aparentando ser maconha, totalizando 300
gramas. O laudo pericial de exame químico-toxicológico definitivo
constatou que a substância apreendida, em sua totalidade, tratase de, aproximadamente, 245 gramas de maconha e 0,33 gramas
de cocaína.Ante os fatos apresentados, a simples argumentação
de que o acusado é primário e condições pessoais favoráveis,
por si só, não ilide os elementos indiciários.Portanto, não existem
vícios formais ou materiais que venham a macular a prisão em
flagrante e verifico que foram asseguradas todas as garantias
constitucionais conferidas a requerente.Não desconheço as
condições pessoais favoráveis do requerente. Todavia, estas
informações não são suficientes para justificar a revogação da
prisão preventiva, pois a forma de agir potencializa a gravidade do
crime. Cabe, portanto, ao Judiciário retirar pessoas que cometam
tais delitos do convívio social, sob pena de comprometimento da
própria Justiça.Nesse sentido é o entendimento do e. Tribunal de
Justiça de Rondônia:Habeas corpus. Associação. TRÁFICO ilícito
de ENTORPECENTES. Flagrante convertido em prisão preventiva.
Garantia da ordem publica e aplicabilidade da lei penal. Condições
pessoais favoráveis do paciente. Irrelevância. A gravidade
concreta do crime e a periculosidade do agente, evidenciadas
pelas circunstâncias em que se deram os fatos, traduzem a
necessidade de se garantir a ordem pública e a aplicabilidade
da lei penal e diante disso autorizam a manutenção da custódia
cautelar, caso em que se afiguram irrelevantes as suas condições
pessoais favoráveis.(TJ-RO - HC: 00089851820138220000,
Relator: Desembargador Valter de Oliveira, Data de Julgamento:
10/10/2013)Ademais, as condutas descritas no art. 33, caput, da
Lei nº 11.343/06, são permanentes, razão pela qual, o momento
consumativo prolonga-se no tempo, enquanto dita conduta estiver
sendo praticada.Observa-se, portanto, que a presença do fumus
comissi delicti e do periculum libertatis está evidenciada, de modo
que a prisão cautelar da requerente se faz necessária pelos
fundamentos expostos.Desta forma, presentes os fundamentos da
prisão preventiva, principalmente a garantia da ordem pública (Art.
312 do CPP), INDEFIRO o pleito. Intime-se. E após o trânsito em
julgado da DECISÃO, arquivem-se.Porto Velho-RO, quinta-feira,
13 de setembro de 2018.Arlen José Silva de Souza Juiz de Direito

Proc.: 0012546-26.2018.8.22.0501
Ação:Liberdade Provisória com ou sem fiança (Criminal)
Requerente:Alex Sandro de Souza Bezerra
Advogado:Leony Fabiano dos Santos Tavares (OAB/RO 5200)
DECISÃO:
Advogado: Leony Fabiano dos S. TavaresVistos.Trata-se de
pedido formulado por Alex Sandro de Souza Bezerra, devidamente
representado por seu procurador, pleiteando a revogação de sua
prisão preventiva ou, alternativamente, a prisão domiciliar com
monitoramento eletrônico.Sustenta o requerente ser primário,

Proc.: 0000023-79.2018.8.22.0501
Ação:Procedimento Especial da Lei Antitóxicos (Réu Solto)
Autor:Ministério Público do Estado de Rondônia
Denunciado:Alan Harrison Prudencio de Souza
Advogado:Aparecido Donizeti Ribeiro de Araujo ( )
SENTENÇA:
Advogado: Aparecido Donizeti Ribeiro de Araújo - OAB n° 2853O
representante do Ministério Público do Estado de Rondônia
ofereceu denúncia em desfavor de ALAN HARRISON PRUDÊNCIO
DE SOUZA, já qualificado nos autos, imputando-lhe a conduta que,
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em tese, teria violado o disposto no artigo 33, caput, da Lei n.º
11.343/06.I RelatórioConsta na denúncia que, no dia 01.01.2018,
durante a noite, no bloco 05, Quadra 587, Cond. Orgulho do
Madeira, bairro Socialista, nesta capital, Alan Harrison Prudêncio
de Souza trazia consigo e vendia, sem autorização e para fins de
comércio, 3 (três) porções de droga do tipo cocaína, pesando cerca
de 0,80 g (oitenta centigramas).Ofertada a denúncia pelo órgão
ministerial, o acusado foi notificado e apresentou defesa preliminar.
Este juízo REJEITOU a denúncia por não visualizar justa causa
a imputar conduta de tráfico de drogas, por sua vez o Ministério
Público recorreu, o recurso foi provido e a denúncia recebida, os
autos retornaram à origem para prosseguimento da instrução. Foi
designada audiência de instrução para o dia 05 de setembro de
2018. Iniciada a instrução, foram inquiridas quatro testemunhas e,
ao final, interrogado o réu.Encerrada a fase de coleta de provas,
o Ministério Público e a defesa ofereceram alegações finais,
oportunidade em que o MP pugnou pela desclassificação da conduta
para a do art. 28 da Lei de Drogas e a defesa pela absolvição por
ausência de provas, nos termos do Art.386, V, do CPP, ou, caso
não seja o entendimento, pela desclassificação para a do art. 28
da Lei de Drogas.É o relatório. Decido. II FundamentaçãoAnte a
ausência de questões prejudiciais ou preliminares, passo direto
ao exame do MÉRITO.Quanto a materialidade dos delitos em
comento, desnecessária se faz vasta explanação, vez que esta
restou sobejamente comprovada no Auto de Apresentação e
Apreensão de f. 19 e no Exame Químico Toxicológico Definitivo
de f. 44, o qual atestou que a substância apreendida trata-se de
cocaína, com peso de 0,65 gramas. Ademais, esta substância
é notoriamente tida como droga de uso proscrito.Assim, resta
inconteste a materialidade delitiva.Relativamente à autoria, cumpre
analisar as condutas praticadas.Em seu interrogatório judicial, o
réu Alan Harrison Prudêncio de Souza negou a prática criminosa
imputada na denúncia, alegando que a droga era destinada
apenas ao seu próprio consumo, tendo pago R$ 30,00. Por outro
lado, o policial Francisco Adilson R. De Lima contou em juízo que
estava em patrulhamento de rotina no Cond. Orgulho no Madeira,
juntamente com o policial Ualans J. Fernandes Leite, quando
visualizou dois indivíduos em prática suspeita, iam abordá-los,
mas um deles empreendeu fuga, permanecendo no local somente
o acusado Alan Harrison e que na abordagem encontraram em
sua posse os 3 (três) invólucros de substância aparentando ser
entorpecente. O policial Ualans J. Fernandes Leite não se recordou
do fato.Como se observa, o caso em apreço, não se demonstrou,
de forma convincente, a prática do delito de tráfico de drogas.O
simples fato de o acusado ter sido surpreendido pela polícia militar
com ínfima quantidade de droga, cerca de 0,65 centigramas de
cocaína, mas sem maiores indícios de que a substância não se
destinava ao consumo próprio, não permite que se conclua, só por
isso, pela sua condenação.As provas existentes nos autos não são
suficientes para fundamentar uma DECISÃO condenatória, pois,
como visto, o contexto fático faz surgir, em favor do imputado, uma
dúvida razoável. O policial que se recordou do fato afirmou que
foi localizada apenas a pequena quantidade de droga com réu,
não havendo nenhum indício de que se destinava ao comércio.
Assim sendo, diante do quadro probatório, tenho que há dúvidas
fundadas a respeito da autoria, no que se refere à prática do
crime de tráfico de drogas. A propósito, ao tratar do tema “prova
suficiente”, assim manifesta-se Guilherme de Souza Nucci, na obra
Código de Processo Penal Comentado, 7ª edição, pág. 672: “Prova
insuficiente para a condenação: é outra consagração do princípio
da prevalência do interesse do réu in dubio pro reo. Se o juiz não
possui provas sólidas para a formação do seu convencimento, sem
poder indicá-las na fundamentação da sua SENTENÇA, o melhor
caminho é a absolvição.” Ademais, em nosso ordenamento jurídico,
prevalece o princípio da presunção de inocência. Deste princípio,
deriva a denominada regra probatória, segundo a qual recai sobre
a acusação o ônus de demonstrar a culpabilidade do acusado além
de qualquer dúvida razoável.Com efeito, essa regra probatória
deve ser utilizada sempre que houver dúvida sobre o fato relevante
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para a DECISÃO do processo. Nos dizeres de Gustavo Badaró,
em sua obra Ônus da prova no processo penal (2003), cuida-se
de uma disciplina do acertamento penal, uma exigência segundo
a qual, para a imposição de uma SENTENÇA condenatória,
é necessário provar, eliminando qualquer dúvida razoável, o
contrário do que é garantido pela presunção de inocência, impondo
a necessidade da certeza.Diante dos fatos narrados e do conjunto
de provas apresentadas, verifico que não existem elementos
concretos de que o acusado daria para a droga uma destinação
diversa do consumo próprio, de modo que a conduta descrita na
denúncia deve ser desclassificada para o porte de drogas para
consumo pessoal.III DECISÃO Ante o exposto, julgo parcialmente
procedente a pretensão punitiva deduzida na denúncia e, por
consequência, DESCLASSIFICO a conduta inicialmente imputada
ao denunciado ALAN HARRISON PRUDÊNCIO DE SOUZA, já
qualificado, adequando-a, formalmente, ao disposto no artigo 28 da
Lei n.º 11.343/06.Considerando que o artigo 28 da Lei n.º 11.343/06
não prevê pena privativa de liberdade e que o acusado ficou
recolhido preventivamente entre 01.01.2018 a 19.03.2018, DOU
A PENA POR CUMPRIDA por entender que o tempo no cárcere
já foi suficiente para repreendê-lo.Isento das custas.Certificado o
trânsito em julgado desta DECISÃO ou do eventual recurso que a
confirme, promovam-se as anotações e comunicações de praxe,
inclusive ao eg. TRE-RO, arquivando-se os autos oportunamente.
Porto Velho-RO, quarta-feira, 12 de setembro de 2018.Arlen José
Silva de Souza Juiz de Direito
Proc.: 0012722-05.2018.8.22.0501
Ação:Liberdade Provisória com ou sem fiança (Criminal)
Requerente:Cleiton Lima Alves
Advogado:Nando Campos Duarte (OAB/RO 7752)
DECISÃO:
Advogado: Nando Campos Duarte OAB/RO 7752Vistos.Tratase de pedido formulado por Cleiton Lima ALves, devidamente
representado por seu procurador, pleiteando a revogação de sua
prisão preventiva.Sustenta o requerente ser pessoa de boa conduta,
possuir atividade lícita, filhos menores, ser primário e portador de
bons antecedentes.Juntou documentos (fls. XI/140). Em parecer, o
Ministério Público pugna pelo indeferimento do pleito (fls. 141/141v).
Em que pese a argumentação da defesa, entendo que não há
motivos para rever a DECISÃO que decretou a prisão preventiva.
Inicialmente, registro que pedido idêntico já foi apreciado nos autos
n.º 0009086-31.2018.8.22.0501 e 0009896-06.2018.822.0501, não
havendo qualquer alteração fática apta a ensejar a modificação
da DECISÃO que negou o pleito de revogação da prisão do
requerente.Ademais, nesta fase processual, a persecução é
vista sob a ótica de indícios de autoria e materialidade do delito,
elementos que só poderiam ser afastados por prova cabal e segura
de ausência de justa causa, o que não é o presente caso.Conforme
se extrai dos documentos juntados aos autos, os policiais militares,
em patrulhamento, receberam informações que um casal estava
comercializando entorpecentes nas imediações do Arraialeste
Ao ser realizada a abordagem, foi localizado com Júlia vinte e um
invólucros de substância entorpecente aparentando ser cocaína e
dentro da casa do casal, mais 70 invólucros da mesma substância.
O casal confessou a comercialização e Paulo informou que seu
fornecedor seria Careca Cleiton, vulgo careca negou sobre os
fatos, porém foi encontrado em seu quarto 16 porções médias de,
possivelmente, cocaína, além de embalagens plásticas e dinheiro.O
laudo pericial preliminar constatou que a substância apreendida
trata-se de cocaína e pesa, em sua totalidade, aproximadamente,
532 gramas.Ante os fatos apresentados, a simples argumentação
de que o acusado é primário e condições pessoais favoráveis, por si
só, não ilide os elementos indiciários produzidos até então. Portanto,
não existem vícios formais ou materiais que venham a macular a
prisão em flagrante e verifico que foram asseguradas todas as
garantias constitucionais conferidas a requerente.Não desconheço
as condições pessoais favoráveis do requerente. Todavia, estas
informações não são suficientes para justificar a revogação da
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prisão preventiva, pois a forma de agir potencializa a gravidade do
crime. Cabe, portanto, ao Judiciário retirar pessoas que cometam
tais delitos do convívio social, sob pena de comprometimento da
própria Justiça.Nesse sentido é o entendimento do e. Tribunal de
Justiça de Rondônia:Habeas corpus. Associação. TRÁFICO ilícito
de ENTORPECENTES. Flagrante convertido em prisão preventiva.
Garantia da ordem publica e aplicabilidade da lei penal. Condições
pessoais favoráveis do paciente. Irrelevância. A gravidade concreta
do crime e a periculosidade do agente, evidenciadas pelas
circunstâncias em que se deram os fatos, traduzem a necessidade
de se garantir a ordem pública e a aplicabilidade da lei penal e diante
disso autorizam a manutenção da custódia cautelar, caso em que
se afiguram irrelevantes as suas condições pessoais favoráveis.
(TJ-RO - HC: 00089851820138220000, Relator: Desembargador
Valter de Oliveira, Data de Julgamento: 10/10/2013)Ademais, a
quantidade de droga do tipo cocaína apreendida é considerável, de
modo que a custódia cautelar se encontra justificada na garantia
da ordem pública.Da mesma forma, a quantidade de entorpecente
constitui indicativo da gravidade concreta da conduta, de sorte
que as medidas cautelares alternativas à prisão não se mostram
suficientes e adequadas à prevenção e repressão do crime
praticado.Observa-se, portanto, que a presença do fumus comissi
delicti e do periculum libertatis está evidenciada, de modo que a
prisão cautelar do requerente se faz necessária pelos fundamentos
expostos.Isso posto, por efeito da imprescindibilidade da prisão
preventiva, eis que se revela como a medida mais eficaz para o
fim de resguardar a ordem pública, mantenho a DECISÃO que
decretou a prisão preventiva, e, por consequência lógica, INDEFIRO
o pedido formulado por CLEITON LIMA ALVES.Intime-se. E após
o trânsito em julgado da DECISÃO, arquivem-se.Porto Velho-RO,
quarta-feira, 12 de setembro de 2018.Arlen José Silva de Souza
Juiz de Direito
Alexandre Marcel Silva
Escrivã Judicial

VARA DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA
E FAMILIAR CONTRA MULHER
Cartório do 1º Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra
Mulher
Cartório do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra
Mulher
ESTADO DE RONDÔNIA
PODER JUDICIÁRIO
COMARCA DE PORTO VELHO
JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A
MULHER
EXPEDIENTE DO DIA 1º/08/2016
Proc.: 0007811-57.2012.8.22.0501
Ação:Ação Penal - Procedimento Sumário (Réu Solto)
Autor:Ministério Público do Estado de Rondônia
Denunciado:Márcio Aniceto da Silva
Advogados: Dr. Jones Everson Cardoso, OAB/NMT, 146.007
Dr ª Janaína Lino Serra Teieira, OAB/MT, 23.145-O
FINALIDADE: INTIMAR os Advogados supra citados do
DESPACHO, referente aos autos em epigrafe cuja parte dispositiva
transcrevemos abaixo:
DESPACHO
O réu devidamente citado (fl. 86) mudou-se sem deixar endereço,
assim, nos termos do art. 367 do CPP, decreto-lhe a revelia.
Cumpra-se o DESPACHO de fls. 112. Intime-se o Patrono no réu
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da presente DECISÃO. Porto Velho-RO, segunda-feira, 23 de julho
de 2018. Áureo Virgílio Queiroz Juiz de Direito
Porto Velho/RO, 12 de setembro de 2018.
Muzamar Maria Rodrigues Soares
Diretora de Cartório
Muzamar Maria Rodrigues Soares
Escrivã Judicial
Cartório do 2º Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra
Mulher
Proc.: 0018611-42.2015.8.22.0501
Ação:Ação Penal - Procedimento Sumário (Réu Solto)
Autor:M. P. do E. de R.
Denunciado: I. E. B.
Advogado: Dra. JULIANA CAROLINE SANTOS NASCIMENTO OAB/RO 7859
FINALIDADE: INTIMAR o advogado supracitado da DECISÃO de
fls. 97, a seguir transcrita:
DECISÃO
‘’Vieram os autos conclusos com ofício da Central de Flagrantes,
noticiando aos autos a recaptura do acusado, conforme informações
e boletim de ocorrência de fls. 86/96.
O acusado foi preso preventivamente no dia 11/09/2018 em razão da
determinação de fl. 70, ocasião em que os autos foram suspensos
na forma do art. 366 do CPP e a prisão preventiva decretada, pois
o acusado não cumpriu as condições que lhe foram impostas ao
receber liberdade provisória, mediante fiança.
O acusado, por sua advogada constituída, pediu a revogação
da prisão, ressalvando que necessita ausentar-se da Comarca,
em outras ocasiões, solicitando, desde já, autorização para suas
viagens (fls. 77).
No caso em análise, após formalizada a citação do réu,
desnecessária a manutenção de sua custódia cautelar.
Isto posto, na forma do art. 316 do CPP, revogo a prisão preventiva
de IVAIR EVANGELISTA BISPO, brasileiro, nascido em 12/11/1988,
RG nº 990194, filho de Maria Hilda Evangelista Bispo e Nivaldo de
Azevedo Bispo, residente e domiciliado na Rua Emídio Feitosa, nº
3730, bairro Cidade de Porto Velho, nesta Comarca.
Considerando a urgência da DECISÃO, serve cópia desta como
alvará de soltura (nº. _________), se por al não estiver preso, o
que deverá ser certificado pela Diretora de Cartório, bem como,
MANDADO de citação para responder a acusação que lhe foi
imputada na denúncia.
Ao Sr. Oficial de Justiça: Indagar o acusado SE O MESMO POSSUI
ADVOGADO, CERTIFICANDO O TEOR DA RESPOSTA.
Deverá, ainda, o Sr. Oficial de Justiça indagar ao acusado seu
endereço atualizado, certificando-se o teor da informação, devendo
constar, caso necessário, ponto de referência ou outro indicativo
que facilite a localização.
Fica o acusado autorizado a ausentar-se da Comarca, desde que,
compareça a todos os atos processuais, sob pena de ter a revelia
decretada.
Intime-se e cite-se.’’
Porto Velho-RO, quarta-feira, 12 de setembro de 2018.
Áureo Virgílio Queiroz
Juiz de Direito
Porto Velho, 12 de setembro de 2018
Muzamar Maria Rodrigues Soares
Diretora de Cartório
EDITAL DE INTIMAÇÃO DA DECISÃO
PRAZO: 60 (sessenta) dias
Proc.: 0004383-28.2016.8.22.0501
Ação:Ação Penal - Procedimento Sumário (Réu Solto)
Autor:M. P. do E. de R.
Condenado:José Messias Rodrigues
FINALIDADE: INTIMAR o condenado supra citado da DECISÃO
prolatada em 01/08/2018, nos autos em epigrafe, cuja parte
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dispositiva transcrevemos abaixo:
Posto isto, fixo-lhe as penas: a) para o crime de lesão corporal em
03 (três) meses de detenção, a qual torno definitiva à míngua de
outras causas capazes de exercer influência na sua quantificação;
b) para o crime de constrangimento de menor, fixo a pena em 06
(seis) meses de detenção, a qual torno definitiva à míngua de outras
causas modificadas da pena. Julgo PROCEDENTE o pedido de
dano moral para condenar o réu a pagar à vítima uma indenização
no valor referente à fiança recolhida, devendo tal importância ser
destinada para tal fim. DO CONCURSO MATERIAL – Nos termos
do art. 69 do CP as penas devem ser somadas, perfazendo-se,
no presente caso: 09 (nove) meses de detenção. DAS DEMAIS
DELIBERAÇÕES - Imponho ao réu o regime prisional inicial aberto.
Por não ser socialmente recomendável, deixo de substituir a pena.
Transitada em julgado, deverá ser lançado o nome do réu no Livro
do Rol dos Culpados e feitas as comunicações de estilo, inclusive
INI/DF, II/RO, TRE/RO etc. Expeça-se guia de execução, a qual
deverá ser encaminhada à VEPEMA. Conquanto revel, deprequese a intimação do réu no endereço de fls. 73 e, paralelamente,
intime-o via edital, com prazo de 60 (sessenta) dias, nos termos do
art. 392, §1º do CPP. Após, o trânsito em julgado, Expeça-se alvará
judicial em favor da vítima do valor depositado a título de fiança e
identificado às fls. 22. Cumpridas as deliberações supra, arquivemse os autos”. Como o registro desta audiência ocorreu por meio
audiovisual, nos termos do art. 405, § 2º do CPP, desnecessária a
sua transcrição. Nada mais havendo, encerro o presente termo
Porto Velho/RO, 12 de setembro de 2018.
Muzamar Maria Rodrigues Soares
Diretora de Cartório
Proc.: 0008843-87.2018.8.22.0501
Ação: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)
Requerente: S. C. R.
Requerido: M. A. L. de A.
Advogado: Dr. RODOLFO JENNER DE ARAÚJO MOREIRA - OAB/
RO 5572
FINALIDADE: INTIMAR o advogado supracitado da DECISÃO de
fls. 37/38, a seguir transcrita:
DECISÃO
‘’Trata-se de petição protocolizada pelo requerido contra a
DECISÃO que deferiu pedido de medidas protetivas em favor da
requerente. Irresignado, pretende a reforma de DECISÃO sob o
argumento de que ausentes os requisitos para a imposição das
providências previstas no art. 22 da Lei 11.340/06, nos termos das
razões de fls. 21/30, aduzindo, em síntese, serem inverídicos os
fatos apresentados pela requerente.
Por meio do Núcleo da Maria da Penha da Defensoria Pública,
a vítima manifestou-se às fls. 34/35, pedindo a manutenção das
medidas protetivas..
O Ministério Público opinou pela designação de audiência de
justificação com as partes (fls. 36).
É o relatório, decido.
Tratando-se de feito em que se questiona a aplicação de medidas
protetivas, entende-se que se deve, em cada caso concreto,
atentar-se aos critérios de razoabilidade e da proporcionalidade de
sua aplicação e, principalmente, ao fim pretendido pela legislação
especial.A Lei Maria da Penha foi editada visando a proteger
não apenas a incolumidade física e a saúde da mulher, mas,
também, tutelar a tranquilidade e a harmonia dentro do âmbito
familiar. Assim, as medidas protetivas, previstas no art. 22 da Lei
nº 11.340/06, têm natureza excepcional e possuem características
de urgência e preventividade. Tais medidas visam a atender,
em caráter emergencial, situações temporárias e relevantes que
buscam a proteção da vítima.Não cabe ao longo do processo de
Medida Protetiva de Urgência análise do MÉRITO da causa, seu
objetivo é, tão somente, retirar a mulher que se encontra sofrendo
violência doméstica da situação que lhe expõe à essa condição.
Dessa feita, incabível verificação da conduta do requerido quanto
sua culpabilidade ou não.
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Em que pese a fala do requerido que são inverídicas as imputações
a si atribuídas, não será possível análise de MÉRITO neste feito
e, em análise aos autos, não comprovado qualquer prejuízo
ocasionado a ele pela DECISÃO.
Isto posto, indefiro o pedido de revogação das medidas protetivas e
a designação de audiência de justificação, ante a não comprovação
de sua necessidade.
Ciência ao MP. Intime-se o Advogado do requerido, via D. J.
Ciência à Defensoria Pública - Núcleo Maria da Penha.’’
Porto Velho-RO, terça-feira, 11 de setembro de 2018.
Áureo Virgílio Queiroz
Juiz de Direito
Porto Velho/RO, 13 de setembro de 2018.
Muzamar Maria Rodrigues Soares
Diretora de Cartório

1ª VARA CRIMINAL
1º Cartório Criminal
Sugestões ou reclamações, façam-nos pessoalmente
ao Juiz ou contate-nos via internet
Endereço eletrônico:
Escrivão: phv1criminal@tjro.jus.br
Proc.: 0019497-12.2013.8.22.0501
Ação:Ação Penal - Procedimento Ordinário (Réu Solto)
Autor:Ministério Público do Estado de Rondônia
Indiciado:Edson Osowski, Valdir Aparecido Monteiro Marinho,
Agromad Indústria e Comércio de Madeiras Ltda Me, Madegril
Comércio de Madeiras Ltda Epp
Advogado: Francisco Valter dos Santos (OAB/RO 3583)
FINALIDADE: Intimar o advogado supramencionado, para
apresentar alegações finais, por memorias escrito, no prazo legal.
EDITAL DE INTIMAÇÃO
PRAZO 90 (NOVENTA) DIAS
Proc.: 0014963-20.2016.8.22.0501
Ação:Ação Penal - Procedimento Ordinário (Réu solto)
Autor:Ministério Público do Estado de Rondônia
DEFENSOR(A/ES): Defensoria Pública (advogado dativo).
SENTENCIADO(A/S): JOSÉ RIBAMAR NASCIMETNO MELO,
brasileiro (a), solteiro(a), montador, nascido(a) aos 24/02/1976,
natural de Cruzeiro do Sul/AC, filho(a) de Manuel Ferreira Melo e
Maria de Nazaré Nascimento Melo, atualmente, encontra-se em
lugar incerto e não sabido.
Finalide: Intimar o sentenciado acima qualificado, da SENTENÇA
proferida nos autos supra às fls. 75/75-V.
SENTENÇA: Presentes o (a) MM. Juiz (a) de Direito, o (a) Promotor
(a) de Justiça e o(a/s) Advogado Pedro da Silva Freitas Queiroz
(OAB/RO 2339), nomeado para o ato. Presente(s) também a(s)
a testemunha Francisco. Ausente(s) o denunciado, a vítima
Marnilza e a testemunha Thiago. Iniciados os trabalhos o (a)
MM. Juiz (a) informou as partes que a coleta da prova oral terá
registro audiovisual, conforme Provimento Conjunto/2012-PR-CG,
de 16 de outubro de 2012, publicado no DJE nº 192/2012, de 17
de outubro de 2012, e artigo 405, do Código de Processo Penal,
solicitando que as manifestações sejam feitas de modo a permitir a
boa captação pelo sistema de gravação e a consequente qualidade
do registro sem prejudicar a prova produzida. Também advertiu
que a presente gravação se destina única e exclusivamente para a
instrução desta causa, sendo expressamente vedada a utilização
ou a divulgação por qualquer meio. Em seguida, foi(ram) inquirida
a testemunha Francisco, conforme gravação audiovisual, com a
dispensa da(s) outra(s) oitiva(s). Na fase do artigo 402, do Código de
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Processo Penal nada foi requerido pelas partes que, logo após, se
manifestaram em alegações finais, conforme gravação audiovisual.
Por fim, o (a) MM. Juiz (a) prolatou a seguinte SENTENÇA:
Vistos etc. I
RELATÓRIO (conforme gravação audiovisual).
II
FUNDAMENTAÇÃO (conforme gravação audiovisual). III
DISPOSITIVO: PELO EXPENDIDO e considerando tudo o que
mais dos autos consta, julgo PROCEDENTE a pretensão punitiva
deduzida na denúncia e, em consequência, CONDENO José
Ribamar Nascimento Melo, devidamente qualificado nos autos, por
infração ao artigo 155, caput, do Código Penal. Passo a dosar a
pena, seguindo as diretrizes dos artigos 59 e 68, ambos do Código
Penal. Culpabilidade: normal a espécie, nada havendo a se valorar,
antecedentes: o réu não registra antecedentes criminais, conduta
social: poucos elementos foram coletados a respeito de sua conduta
social, razão pela qual deixo de valorá-la, personalidade: não há
elementos suficientes nos autos para a sua valoração, motivo do
crime se constituiu pelo desejo de obtenção de lucro fácil, o qual
já é punido pela própria tipicidade e previsão do delito, de acordo
com a própria objetividade jurídica dos crimes contra o patrimônio,
circunstâncias do crime: as circunstâncias em que ocorreu o crime
são normais ao tipo penal em comento, consequências do crime: as
consequências do crime lhe são favoráveis, uma vez que a vítima
não sofreu prejuízo de ordem material, comportamento da vítima:
a vítima em nada influenciou para a prática do delito. Levo isso
tudo em consideração e fixo-lhe a pena base no mínimo legal, ou
seja, em 1 (um) ano de reclusão, deixando de atenuar a pena pela
confissão espontânea, haja vista o disposto na Súmula 231 do STJ,
tornando-a definitiva, a ser cumprida no regime aberto. Deixo de
aplicar a pena pecuniária por ser inócuo fazê-lo, eis que o condenado
é pobre na acepção jurídica do termo e eventual execução seria
contraproducente e dispendiosa ao Estado. Atento ao artigo
44, do Código Penal, e considerando suficiente e socialmente
recomendável, substituo a privação da liberdade por uma pena
restritiva de direitos, qual seja, prestação de serviços à comunidade
ou a entidades públicas, pelo mesmo prazo da pena privativa
de liberdade. Após o trânsito em julgado o nome do condenado
deverá ser inscrito no rol dos culpados e expedida a documentação
necessária, para fins de execução. Comunique-se (INI/DF, II/RO,
TRE/RO etc.). Isento o sentenciado do pagamento das custas
processuais. Fixo honorários em favor do Advogado Pedro da Silva
Freitas Queiroz (OAB/RO 2339) em R$ 400,00 (quatrocentos reais),
a ser pago pelo Estado de Rondônia. SENTENÇA publicada em
audiência. Saem os presentes intimados. As partes renunciaram
ao prazo recursal. Nada mais. Eu _______ Moabe A. Silva Gomes,
Secretária de Gabinete, digitei e subscrevi.

EDITAL DE CITAÇÃO
PRAZO 15 (QUINZE) DIAS
Proc.: 0007694-56.2018.8.22.0501
Ação:Ação Penal - Procedimento Ordinário (Réu Solto)
Autor:Ministério Público do Estado de Rondônia
Denunciado: JULIO CESAR CASTELO BRANCO COSTA, CPF
075.557.502-44, RG 335.432-SSP/AM, Brasileiro (a), Casado(a),
eletrotécnico, nascido(a) aos 17/10/1957, natural de Fortaleza/CE,
filho(a) de Jose Walmir Costa e Terezinha Castelo Branco Costa.
Atualmente, encontra-se em lugar incerto e não sabido.
FINALIDADE: Citação do(a) réu(ré) acima qualificado(a) para,
no prazo de 10 (dez) dias, apresentar resposta escrita por
intermédio de advogado ou defensor, ocasião em que poderá
arguir preliminares e alegar tudo o que for pertinente para a
defesa, devendo desde já apresentar documentos e especificar as
provas que pretende produzir, inclusive indicando e qualificando
eventual rol de testemunhas, declinar o nome de seu advogado ou
informar a inexistência e impossibilidade de constituírem patrono,
INTIMANDO(a)-O(a) para apresentar a defesa preliminar, conforme
denúncia do Ministério Público, por violação por duas vezes, pela
prática da conduta delituosa
tipificada no artigo 1°, inciso I, da Lei n° 8.137/90, na forma do
artigo 69, do Código Penal (concurso material). LOCAL: Fórum
Des. Fouad Darwich 1ª Vara Criminal. Porto Velho, 13 de setembro
de 2018.

EDITAL DE CITAÇÃO
PRAZO 15 (QUINZE) DIAS
Proc.: 0007701-48.2018.8.22.0501
Ação:Ação Penal - Procedimento Ordinário (Réu Solto)
Autor:Ministério Público do Estado de Rondônia
Denunciado: MÁRCIO LEMOS PEREIRA, RG n° 523915 SSP/
SP, CPF/MF n° 639.645.032-15, brasileiro, solteiro, comerciante,
filho de Manoel Rodrigues Pereira e Maria Dalva Lemos Pereira,
nascido em 29.03.1979, natural de Porto Velho/RO, atualmente,
encontra-se em lugar incerto e não sabido.
FINALIDADE: Citação do(a) réu(ré) acima qualificado(a) para,
no prazo de 10 (dez) dias, apresentar resposta escrita por
intermédio de advogado ou defensor, ocasião em que poderá
arguir preliminares e alegar tudo o que for pertinente para a
defesa, devendo desde já apresentar documentos e especificar as
provas que pretende produzir, inclusive indicando e qualificando
eventual rol de testemunhas, declinar o nome de seu advogado ou
informar a inexistência e impossibilidade de constituírem patrono,
INTIMANDO(a)-O(a) para apresentar a defesa preliminar, conforme
denúncia do Ministério Público, por violação no artigo 1°, inciso I,
da Lei n° 8.137/90, LOCAL: Fórum Des. Fouad Darwich 1ª Vara
Criminal. Porto Velho, 13 de setembro de 2018.

EDITAL DE CITAÇÃO
PRAZO 15 (QUINZE) DIAS
Proc.: 0005392-54.2018.8.22.0501
Ação:Ação Penal - Procedimento Ordinário (Réu Solto)
Autor:Ministério Público do Estado de Rondônia
Denunciado: MATHEUS TELÓ, RG 15712818 SSP/MT, CPF
036.222.371-80, brasileiro, nascido aos 02.05.1990, natural de
Medianeira/PR, filho de Emir Luiz Telo e Sidnei Vasconcelos.
Atualmente, encontra-se em lugar incerto e não sabido.
FINALIDADE: Citação do(a) réu(ré) acima qualificado(a) para,
no prazo de 10 (dez) dias, apresentar resposta escrita por
intermédio de advogado ou defensor, ocasião em que poderá
arguir preliminares e alegar tudo o que for pertinente para a
defesa, devendo desde já apresentar documentos e especificar as
provas que pretende produzir, inclusive indicando e qualificando
eventual rol de testemunhas, declinar o nome de seu advogado ou
informar a inexistência e impossibilidade de constituírem patrono,
INTIMANDO(a)-O(a) para apresentar a defesa preliminar, conforme
denúncia do Ministério Público, por violação no artigo 1º, inciso I da
Lei 8137/90, na forma do art.69 do CP. LOCAL: Fórum Des. Fouad
Darwich 1ª Vara Criminal. Porto Velho, 13 de setembro de 2018.
Élia Massumi Okamoto

EDITAL DE CITAÇÃO
PRAZO 15 (QUINZE) DIAS
Proc.: 0002074-54.2018.8.22.0601
Ação:Ação Penal - Procedimento Sumário (Réu Solto)
Autor:Ministério Público do Estado de Rondônia
Denunciado: WASHINTON LUIZ GAVA, CPF 766.571.322-04,
brasileiro, solteiro, empresário, nascido aos 23.11.1983, natural
de Cacoal/RO. Atualmente, encontra-se em lugar incerto e não
sabido.
FINALIDADE: Citação do(a) réu(ré) acima qualificado(a) para,
no prazo de 10 (dez) dias, apresentar resposta escrita por
intermédio de advogado ou defensor, ocasião em que poderá
arguir preliminares e alegar tudo o que for pertinente para a
defesa, devendo desde já apresentar documentos e especificar as
provas que pretende produzir, inclusive indicando e qualificando
eventual rol de testemunhas, declinar o nome de seu advogado
ou informar a inexistência e impossibilidade de constituírem
patrono, INTIMANDO(a)-O(a) para apresentar a defesa preliminar,
conforme denúncia do Ministério Público, por violação no artigo 46,
parágrado único, na forma do artigo 2º, todos da Lei Federal nº
9.605/98. LOCAL: Fórum Des. Fouad Darwich 1ª Vara Criminal.
Porto Velho, 13 de setembro de 2018.

Diretora de Cartório
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2ª VARA CRIMINAL
2º Cartório Criminal
Proc.: 0008952-04.2018.8.22.0501
Ação:Ação Penal - Procedimento Ordinário (Réu Solto)
Autor:Ministério Público do Estado de Rondônia
Denunciado:Reginaldo Bispo dos Santos
Advogado:Silvio Machado (OAB/RO 3355), Arlindo Vieira de Araujo
(OAB/RO 8.103)
DECISÃO:
Vistos. A denúncia já foi recebida e não vislumbro na(s) resposta(s)
do(s) acusado(s) alguma das hipóteses do artigo 397, do Código
de Processo Penal.O recebimento da denúncia pressupõe a
presença dos requisitos do artigo 41, do Código de Processo Penal,
e a existência de lastro probatório suficiente (justa causa) para
deflagração de ação penal pelo(s) delito(s) imputado(s).POR ISSO,
declaro saneado o processo e designo audiência de instrução e
julgamento para o dia 12 de dezembro de 2018, às 09h00min.
Intime(m)-se, requisite(m)-se e/ou depreque (m)-se, se for o caso.
Diligencie-se, pelo necessário. Porto Velho-RO, quarta-feira, 12 de
setembro de 2018.Edvino Preczevski Juiz de Direito
Proc.: 1013980-67.2017.8.22.0501
Ação:Ação Penal - Procedimento Ordinário (Réu Solto)
Autor:Ministério Público do Estado de Rondônia
Denunciado:Euzébio André Guareschi, Sandra Regina Guareschi
Pena
Advogado:Mirele Rebouças de Queiroz Jucá, OAB/RO 3193;
Gilliard Nobre Rocha, OAB/RO 4864, Thales Rocha Bordignon,
OAB/RO 4863; Marcelo Feitosa Zamora, OAB/SP 361773
DESPACHO:”Vistos. O prazo de suspensão da presente ação
penal acabou no último dia 05.Por isso, ordeno a intimação dos
acusados, através dos seus advogados, via Diário da Justiça, para
juntar aos autos informação sobre o estado em que se encontra a
ação cível de inexigibilidade do crédito tributário ajuizada na 1ª Vara
da Fazenda Pública, desta Comarca, no prazo de 05 (cinco) dias,
sob pena de prosseguimento do feito. Int.Porto Velho-RO, terçafeira, 11 de setembro de 2018.Edvino Preczevski Juiz de Direito”.
FINALIDADE: intimar os advogados acima mencionado do
DESPACHO acima.
Proc.: 0011867-26.2018.8.22.0501
Ação:Restituição de Coisas Apreendidas-Criminal
Requerente:Lázaro Ferreira dos Santos Filho
Advogado:Leci Sabino da Silva (OAB/RO 5445)
FINALIDADE: Intimar advogado do DESPACHO abaixo transcrito.
DESPACHO: Vistos.Faculto ao il. requerente a comprovação, no
prazo de 05 (cinco) dias, de que o Comandante da Companhia
de Guarda da Polícia Militar, deste Estado, dispõe-se a receber e
a guardar a arma na referida Organização Militar, para posterior
entrega ao verdadeiro proprietário (Lázaro Ferreira dos Santos
Filho).A autorização/comprovação deverá ser escrita e estar
assinada pelo il. Comandante.Int.Porto Velho-RO, terça-feira, 11
de setembro de 2018.Edvino Preczevski Juiz de Direito
Kauê Alexsandro Lima
Escrivão Judicial

3ª VARA CRIMINAL
3º Cartório Criminal
3ª Vara Criminal da Comarca de Porto Velho-RO
Juiz: Franklin Vieira dos Santos
Escrivã Judicial: Rosimar Oliveira Melocra
Endereço eletrônico: pvh3criminal@tjro. jus. br
Proc.: 0008493-02.2018.8.22.0501
Ação:Ação Penal - Procedimento Ordinário (Réu Preso)
Autor:Ministério Público do Estado de Rondônia
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Condenado:Junior Pinheiro de Oliveira
Denunciado Absolvido:Uelleson Almeida de Souza, Luiz Antonio
Ferreira de Bessa
Advogado:Ivan Feitosa de Souza (OAB/RO 8682)
SENTENÇA:
Vistos. JUNIOR PINHEIRO DE OLIVEIRA, UELLESON ALMEIDA
DE SOUZA e LUIZ ANTÔNIO FERREIRA DE BESSA, qualificados
nos autos, foram denunciados pelo Ministério Público e dados
como incursos nas penas do artigo 157, §1º, §2º, II e §2º-A, I, duas
vezes, na forma do artigo 70, ambos do Código Penal. LUIZ ainda
foi dado como incurso nas penas do artigo 28, da Lei nº 11.343/06.
Sustenta a inicial acusatória que na tarde de 31 de maio de 2018,
nas proximidades do Condomínio Vita Bela, na rua Taquara, nesta
Capital, JUNIOR, UELLESON e LUIZ ANTÔNIO, em comunhão de
esforços e vontades e mediante grave ameaça exercida com o
emprego de arma de fogo, subtraíram para eles, com ânimo de
assenhoramento definitivo, um veículo caminhonete Hilux, placa
NCE 1600 de propriedade da vítima Maria A. G. de M., bem como
uma mochila contendo um aparelho celular de propriedade de
Marcus V., filho de Maria A., empreendendo fuga logo em seguida.
Consta que a polícia militar foi acionada e em diligências pela BR
364 uma guarnição avistou os acusados conduzindo a caminhonete
na vítima e adentrando em um ramal próximo ao Bairro Novo. Ao
perceberem a aproximação da polícia os acusados, visando
assegurar a impunidade do crime, efetuaram disparos de arma de
fogo em direção a guarnição, que revidou o ataque. Na oportunidade
os policiais conseguiram deter JÚNIOR e após diligências
localizaram UELLESON e LUIZ ANTÔNIO, que haviam conseguido
empreender fuga. Consta ainda que no momento da abordagem os
policiais militares localizaram em poder de LUIZ ANTÔNIO um
invólucro contendo 0,15g de cocaína, que ele possuía para consumo
próprio. A denúncia foi recebida em 26.06.2018.Pessoalmente
citados, UELLESON e LUIZ ANTÔNIO apresentaram suas
respostas à acusação através de defensor constituído e JÚNIOR
através da Defensoria Pública. As defesas foram analisadas pelo
juízo, que designou audiência de instrução e julgamento. Na
instrução que se seguiu foram ouvidas seis testemunhas arroladas
pela acusação, quatro testemunhas arroladas pelas defesas e os
acusados foram interrogados. Em sede de alegações finais o
Ministério Público entendeu comprovada a autoria e materialidade
do delito apenas em relação a JUNIOR postulando pela condenação
dele nos termos da inicial. Em relação a UELLESON e LUIZ
ANTÔNIO se manifestou pela absolvição. De seu turno a defesa de
JUNIOR requereu o reconhecimento da circunstância atenuante da
confissão espontânea. Já a defesa de UELLESON e LUIZ ANTÔNIO
postulou pela absolvição. A seguir vieram-me os autos conclusos.
É o relatório. DECIDO. Trata-se de ação penal pública para
apuração de crime de roubo impróprio majorado pelo concurso de
pessoas e emprego de arma de fogo, contra duas vítimas, bem
como um crime de posse de substância entorpecente para consumo
próprio. O crime de roubo está previsto no artigo 157 do Código
Penal: RouboArt. 157 - Subtrair coisa móvel alheia, para si ou para
outrem, mediante grave ameaça ou violência a pessoa, ou depois
de havê-la, por qualquer meio, reduzido à impossibilidade de
resistência:Pena - reclusão, de quatro a dez anos, e multa.§ 1º - Na
mesma pena incorre quem, logo depois de subtraída a coisa,
emprega violência contra pessoa ou grave ameaça, a fim de
assegurar a impunidade do crime ou a detenção da coisa para si ou
para terceiro.§ 2º A pena aumenta-se de 1/3 (um terço) até metade:(
)II - se há o concurso de duas ou mais pessoas;( ) § 2º-A A pena
aumenta-se de 2/3 (dois terços):I se a violência ou ameaça é
exercida com emprego de arma de fogo; Já a posse de substância
entorpecente para consumo próprio está prevista na Lei nº
11.343/06:Art. 28. Quem adquirir, guardar, tiver em depósito,
transportar ou trouxer consigo, para consumo pessoal, drogas sem
autorização ou em desacordo com determinação legal ou
regulamentar será submetido às seguintes penas:I - advertência
sobre os efeitos das drogas;II - prestação de serviços à
comunidade;III - medida educativa de comparecimento a programa
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ou curso educativo.Passo a análise dos delitos. a) Do roubo
majorado. A materialidade do delito está comprovada pela
ocorrência policial nº 99260/2018/PP, pelos autos de apresentação
e apreensão, pelo termo de restituição e pelos autos de
reconhecimento de pessoas. Quanto a autoria, como bem se
manifestaram as partes, restou comprovada apenas em relação a
JUNIOR. Na delegacia de polícia JUNIOR confessou o crime e
afastou a participação dos demais. UELLESON e LUIZ ANTÔNIO,
por suas vezes, negaram os fatos. Em juízo, JUNIOR disse que
estava com seus parceiros, os outros não tem nada a ver, o rapaz
que estava com ele no assalto morreu. A vítima passou com o carro
e o Edson (que morreu) parou na frente e determinou que ela
descesse. Não tinha venda garantida da caminhonete. Em resposta
ao MP disse que o rapaz que foi denunciado não estava com ele.
Para cortar o sinal tem que colocar o alumínio. Não sabe dizer, mas
os rapazes não estavam com ele. Ele disse o apelido dos
companheiros na delegacia. O Pinóquio é outra pessoa já morreu.
O outro é o Anderson. UELESSON disse que no dia dos
acontecimentos estava cortando cabelo, sua rota era livre. No dia
dos fatos estava de folga da aula. É monitorado. Passou na Rua
Anari, cortar o cabelo da Dona Val e de seu filho. Passou na rua
Anari por volta das 17h30. Em resposta ao MP disse que a Dona
Val é monitorada. Passou pela Anari, demorou uns 20 min, porque
o seu tempo estava acabando tinha que retornar para casa, quando
os policiais chegaram ele abriu o portão. Os policiais pediram que
ele desse conta de uma arma, mas ele não sabia da arma. O outro
réu o Luiz passou na sua casa e o chamou para tomar uma catuaba,
e ele estava com uma porção de drogas. Cortou uns cabelos no
Areal do Centro, depois ele foi por última na avenida Anari, ficou
por volta de 20 minutos, como o filho da Val não chegou ele voltou
para casa e ficou na sua casa, depois foi na casa do primo na Rua
Paraná, e depois foi para casa, tomou banho e ficou em casa. LUIZ
ANTÔNIO disse que não possui envolvimento com o crime. No dia
dos fatos passou o dia trabalhando. Conhece apenas o Uelisson
porque mora perto de sua casa. Mora no bairro Alta Floresta. Em
resposta ao MP disse que o Uelisson lhe chamou para beber na
casa dele e logo em seguida os policiais chegaram. A testemunha
PM Francisco Matos no dia dos fatos estava em Candeias do
Jamari, ao retorno ouviu no rádio a situação do roubo da
caminhonete. Quando estavam perto da Faro a Caminhonete
passou sentido contrátio. Perderam-na de vista. Ao entrarem no
Ramal do bairro novo encontraram a caminhonete e os réus, os
quais efetuaram os disparos. Seguiram atrás dos réus, onde
encontraram um elemento que deu nome dos outros réus. Como
eram monitorados conseguiram localizá-los em sua casa. Em
resposta ao MP disse que através do nome dado encontrou os réus
pelo monitoramento. JUNIO foi encontrado próximo ao curral. O réu
Uelisson estava monitorado e foi encontrado em casa. As vítimas
reconhecerem eles na delegacia. Faltou localizar o celular da
vítima. Não conseguiram ver os outros dois que saíram correndo.
Conseguiu ver que dois correram, não viram a cor da camisa, o
horário foi a tarde e terminou a noite. Assim que aconteceu o crime
as vítimas acionou o CIOP e foram informados pelo rádio. Na
central de polícia o detido falou o nome dos comparsas. Ficam um
tempo no local procurando um carregador do Fuzil, após a
localização foram para a Central. Foram na casa do outro réu a
noite. A testemunha PM André Albres disse que se depararam com
os réus sentido contrário. Fizeram o retorno. Tinha outra guarnição
e pediram que fechassem a rotatória. Como não passaram pela
guarnição se atentaram para entrar no Ramal do Bairro Novo.
Encontraram os réus no Ramal, quando fizeram disparos,
encontrados um deles e depois os outros dois. Não lembra o nome
de quem foi preso primeiro. Dilatou os outros dois. Pelos nomes
dados conseguiram ver as fotos pelos sistemas e reconhecido pelo
detido. Pelo sistema foram na residência dos réus. Pelo Sistema
constou que o réu estava no local do roubo. Após o roubo foram na
casa de uma mulher pelo monitoramento, depois foram para a
Jatuarana e sáíram do sistema. Em resposta ao MP disse que as
vítimas reconheceram os réus na delegacia. Dos delatados pelo
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Junior encontraram apenas um, o segundo não foi encontrado. O
terceiro foi preso com drogas, mas não sabe o envolvimento dele
nos fatos. Nunca tinha visto os réus. Os objetos do crime foram a
caminhonete, bem como outros bens que estavam la dentro.
Retornavam umas 17h de Candeias. Não viu as roupas dos réus
porque receberam tiros. O que estava escondido delatou o nome,
pesquisando pelo sistema apareceu a foto sendo reconhecida pelo
detido. Não viu a roupa do Uelisson. A testemunha PM Isabel
Freitas disse que estavam voltando de Candeias do Jamari, assim
que chagavam em Porto Velho receberam a informação pelo rádio
do roubo da caminhonete e sua placa. Viram a caminhonete,
tiveram que fazer o retorno. Entraram numa linha, quando viram a
viatura começaram a atirar. Voltou para pedir apoio. Foi encontrado
o Junior, quando entregou os outros dois. A vítima reconheceu o
Ueleson de pronto. Quando reduziu a velocidade para virar o
Uelesson entrou na frente do carro, os outros dois na calçada entrar
e tiraram ela e seus filhos do carro. Foram na casa de uma mulher,
sendo que ela tinha ido questionar a vítima, a mulher era monitorada.
Foi detida com uma porção de droga, quando chegaram na
residência indicada pelo monitoramento só réus correram. Em
resposta ao MP disse quem pulou em frente ao carro foi o Uelisson,
não lembra se a vítima reconheceu o Junior. O monitoramento
mostrou que eles estavam na mulher da mulher que questionou as
vítimas no local. O Uelison estava na cena do crime pelo
monitoramento. O Luiz foi detido pela posse de entorpecente. O
Junior delatou o Pinóquio e o Anderson. Não recorda as roupas
que eles estavam. Deu uns disparos e voltou para pedir apoio. No
BOP narrou sobre a camiseta, mas não sabe quem localizou. O
Uelisson estava na sua casa pelo sinal do monitoramento. A
testemunha Maria disse que foi levar o seu filho do Vita Bela,
estavam no carro sua filha e outras pessoas. Seguindo pela
Jatuarana na Rua do João Bento entrou porque não era tão estreita
e conseguiria fazer a curva. Viu que tinha dois caras na calçada e
um com capacete na mão que pulou na minha frente com a arma
mandando descer do carro. Batia com a arma no vidro. Desceu do
carro, sua filha pegou a bebe e seu filho também desceu do carro.
Pediu socorro numa casa, a mulher ficou tão nervosa que não
conseguiu ajudá-la. No segundo portão um senhor já veio com a
arma em punho e tentou ver onde os réus estavam. Seu filho ligou
para a polícia pois lembrava a placa. Uns 10 minutos depois a
polícia lhe disse que estavam atrás do carro em frente a FARO. Em
resposta ao MP disse que na delegacia reconheceu dois réus. Às
fls. 51, disse que era o Junior. Às fl. 57, disse que era o réu que
abordou-a os outros dois entraram no carro. Disse que o Luiz, fl.
62, não tem certeza se era um dos réus. O réu de camisa laranja
estava com a arma no dia dos fatos. Em resposta ao advogado de
defesa Chegou na rua Juvento, na Rua do Colégio João Bento, não
viu o rumo que os réus seguiram. Não chegou até o condomínio. O
que estava com a arma, quando viu que era uma mulher pulou em
frente ao carro. Após o roubo acha que durou uns 10 ou 20 minutos.
A testemunha Jéssica disse que estavam no carro onde seguiam
rumo a Jatuarana, dobrou numa rua onde da acesso ao Vita Bella,
quando viraram na rua do João Bento, quando chegaram na
esquina viram uns indivíduos parados na calçada. Quando
dobraram a rua a pessoa veio na frente do carro com uma arma
dando voz de parada. Apontaram a arma para o seu irmão. Pegou
a bolsa com o celular na mão, a bebe e saiu correndo. Não viram o
seu irmão, pediram socorro numa casa, quando o homem saiu para
atendê-las. O homem tentou encontrar os réus, mas já tinham
saído. Quem conduziu o carro foi o Junior. Ao pedir que
reconhecesse os réus disse que os foram os três réus mesmo. Em
resposta ao advogado de defesa disse que abordagem foi
provavelmente entre as 17h 10 ou 17h20, não viu para onde os
réus foram. O elemento que lhe abordou no dia dos fatos tinha
blusa vermelha, o réu Junior estava de calça comprida. Tem certeza
que os acusados foram os autores dos fatos. A testemunha Nilcilene
disse que dia dos fatos emprestou a sua moto para o réu Uelesson
e por volta das 18h devolveu a sua moto. Ele usaria a moto para
levar o filho para cortar cabelo. A polícia localizou o réu na casa do
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pai dele. A testemunha Fernando Rodrigue disse que no dia em
que o réu Luiz foi preso trabalhou com ele na mercearia. Ele ficava
no atendimento. Ele saiu do mercado por volta das 21h ou 22 horas.
Viu ele o dia inteiro, a tarde toda. O mercado é dele. Vende de tudo
variado. Mercearia pequena. A testemunha Genildo disse que é
vizinho do réu Luiz. No dia dos fatos ficou sabendo que ele foi
preso. Viu ele no dia dos fatos na mercearia. Acha que ele saiu
para comprar as coisas dele. Por volta das 17h30 o viu no comércio.
A testemunha Ellen disse que no dia dos fatos o réu Luiz estava na
Mercearia a tarde toda saindo apenas a noite, saindo por volta das
19h. Ficou sabendo apenas no outro dia que ele foi preso. Ficou
procurando ele. Nuca viu os outros réus. Conforme consta nos
autos UELLESON utilizava tornozeleira eletrônico e o relatório do
monitoramento não indicou ter ele passado pela BR 364, por onde
foi conduzida a caminhonete da vítima. Já em relação a LUIZ
ANTÔNIO, pelo que restou apurado, foi preso tão somente por
acompanhar UELLESON no momento da prisão daquele. Dessa
forma, comprovada a autoria do delito apenas em relação a
JUNIOR, que confessou a prática do crime na companhia de outras
agentes. A majorante do emprego de arma de fogo encontra-se
configurada nos autos, pelas declarações das vítimas e demais
depoimentos dos autos.Embora não tenha sido apreendida a arma
isto não pode beneficiar os acusados, até mesmo porque em casos
onde não há prisão em flagrante imediata de todos os envolvidos
dificilmente consegue-se apreender a arma utilizada nos delitos. A
respeito a Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Rondônia
assim se posiciona: Roubo. Incidência da causa especial de
aumento do emprego de arma e concurso de duas pessoas.
Ausência do auto de apreensão da arma e da identificação dos
indivíduos. Suficiência de prova. A palavra da vítima de roubo,
harmonizando-se com o depoimento das testemunhas judiciais,
constitui prova suficiente da existência do roubo e seu autor. A fuga
dos indivíduos que concorreram no roubo, levando consigo a arma
do crime e impossibilitando a apreensão e identificação dos coréus, não constitui óbice para a configuração das causas especiais
de aumento previstas nos incisos I e II do § 2º do art. 157 do CP,
quando essas circunstâncias são supridas pela segura constatação
das testemunhas. (Apelação Criminal 98.002541-9 - CÂMARA
CRIMINAL - Relator: Desembargador Dimas Fonseca). No mesmo
sentido: TACrimSP, Acrim 687.345; RT 680:362; TACrimSP, Acrim
764.663; RJDTACimSP 17:160.Da mesma forma incide a majorante
do concurso de agentes, pois apurando-se dos autos que na
execução do roubo foi de fundamental importância a conjugação
de esforços dos assaltantes, justifica-se a incidência das majorantes
respectivas.Já em relação ao reconhecimento de concurso formal
em relação a quantidade de vítimas, considerando que o crime foi
praticado contra mãe e filho, entendo pelo reconhecimento de
patrimônio único. Desta forma, temos que ocorreu apenas um crime
de roubo e não dois como constou na denúncia.Conclui-se, que os
acusados praticaram a conduta delitiva descrita no artigo 157, §§1º,
2º, II e §2º-A, I, do Código Penal.Não há no presente dirimente da
culpabilidade ou excludente da criminalidade. b) Da posse de
entorpecente para consumo próprio. Consta no Auto de
Apresentação e Apreensão, que o denunciado LUIZ ANTÔNIO foi
preso portando substância entorpecente do tipo cocaína, para
consumo próprio. Embora típica no aspecto formal, o Supremo
Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiças não consideram
tal conduta materialmente típica, daí por que têm admitido a sua
atipicidade mercê do
princípio da insignificância
Confirase:”Princípio da insignificância está intimamente relacionado ao
bem jurídico penalmente tutelado no contexto da concepção
material do delito. Se não houver proporção entre o fato delituoso e
a mínima lesão ao bem jurídico, a conduta deve ser considerada
atípica, por se tratar de dano mínimo, pequeníssimo (STF HC
92.531/RS 2ª Turma Relª Minª Ellen Gracie Julg. Em 10-62008). Sendo ínfima a pequena quantidade de droga encontrada
em poder do réu, o fato não tem repercussão na seara penal, à
míngua de efetiva lesão do bem jurídico tutelado, enquadrando-se
a hipótese no princípio da insignificância (STJ - HC 17956/SP, 6ª
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Turma, julgado em 03.12.2001, DJ 19.08.2002 p. 194). De mais a
mais, é imperioso lembrar que, sendo ínfima a quantidade da droga
apreendida, o magistrado da Vara de Delito de Entorpecentes,
desta comarca, têm rejeitado a denúncia, a requerimento do próprio
Ministério Público, sempre que os autos são remetidos àquele
órgão jurisdicional especializado, nos casos previstos na Lei
9.099/95 (infrator não encontrado para citação pessoal,
complexidade, conexão ou continência com crime mais grave). Não
bastasse, cumpre lembrar que, em recente dissensão havida sobre
o tema na 2ª Vara do Juizado Especial Criminal, a ProcuradoriaGeral de Justiça acatou o princípio da insignificância para
recomendar o arquivamento dos autos. Não vejo, portanto, in casu,
razões jurídicas e lógicas para condenação do acusado. Dessa
forma, não há outro caminho a não ser a absolvição quanto a este
delito. c) Da dosimetria da pena.JÚNIOR: Culpabilidade normal
para o tipo. Registra péssimos antecedentes criminais, com
condenação nos autos nº 0083445-64.2009.8.22.0501 e 008683542.2009.8.22.0501. Inexistem nos autos informações quanto a
conduta social, personalidade do réu, tampouco do motivo que o
levou a prática do delito. As circunstâncias e consequências do
crime não lhe são desfavoráveis e a vítima em nada contribuiu para
a ocorrência do crime.Assim, nos termos do art. 59 do Código
Penal, considerando os antecedentes criminais do réu, fixo-lhe a
pena base em 4 (quatro) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 13
(treze) dias multa. Presente a circunstância atenuante da confissão
espontânea.Presente a circunstância agravante da reincidência
específica, pois o réu já foi condenado pelo mesmo tipo penal nos
autos nº 0010014-55.2013.8.22.0501 da 2ª Vara Criminal desta
Capital, cuja SENTENÇA transitou em julgado em 23.07.2014.
Considerando o concurso de atenuante e agravante, compenso-as
e mantenho a pena no patamar já fixado. Presente as causas
especiais de aumento de pena do emprego de arma (art. 157,
§2º-A, I, CP) e concurso de pessoas (art. 157, §2º, II, do CP).
Todavia, nos termos do parágrafo único do artigo 68 do Código
Penal majoro a penas apenas pelo emprego de arma de fogo, tendo
em vista ser a causa especial de aumento de pena mais gravosa.
Dessa forma, elevo a pena aplicada em dois terços que resulta em
7 (sete) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 21 (vinte e um) dias
multa, a qual torno definitiva diante da ausência de causa de
diminuição de pena a considerar.Imponho ao condenado o regime
inicial fechado, conforme disposto no art. 33, §3º, do Código Penal,
em razão da reincidência.Fixo o valor do dia multa em 1/30 do
salário mínimo, ou seja, R$ 31,80, porém deixo de exigir o seu
pagamento por entender insuficientes as condições financeiras do
réu. Pelos mesmos fundamentos isento-o das custas processuais.
A pena é insuscetível de substituição ou suspensão. O réu encontrase preso em razão de prisão preventiva e assim deverá aguardar o
trânsito em julgado desta DECISÃO, posto que ainda persistem os
motivos que os levaram ao cárcere, em especial para se preservar
a ordem pública, a fim de se evitar a reiteração na prática de crimes.
Ademais recentemente decidiu o STJ: Firme é o entendimento
desta Corte Superior de que, nos casos em que o réu permaneceu
preso durante a instrução criminal, a manutenção da custódia, com
a proibição do Apelo em liberdade, é medida que se impõe. (HC
86671/SP HABEAS CORPUS 2007/0160204-5; Rel. Ministro
NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO; julgado 08/04/2008).
DISPOSITIVO. Ao exposto, com fundamento no artigo 381 do CPP,
julgo procedente em parte o pedido constante na denúncia inaugural
e:a) condeno JUNIOR PINHEIRO DE OLIVEIRA, qualificado nos
autos, como incurso no artigo 157, §§1º, 2º, II e 2º-A, I, do Código
Penal a uma pena de 7 (sete) anos e 6 (seis) meses de reclusão a
ser cumprida em regime inicial fechado, e 21 (vinte e um) dias
multa; b) absolvo UELLESON ALMEIDA DE SOUZA e LUIZ
ANTÔNIO FERREIRA DE BESSA, qualificados nos autos, dos
crimes que lhes são imputados na denúncia, por insuficiência de
provas, nos termos do artigo 386, VII, do Código de Processo
Penal. Certificado o trânsito em julgado desta SENTENÇA ou sua
confirmação em segundo grau, lance o nome do réu no rol dos
culpados, expeça-se guias de recolhimento, cuja cópia instruída na

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

ANO XXXVI

NÚMERO 172

DIARIO DA JUSTIÇA

forma da lei e com ciência ministerial deve ser encaminhada ao
douto Juízo especializado para execução da pena e promovam-se
as anotações e comunicações pertinentes, inclusive ao TRE-RO.
Ainda, comunique-se as absolvições de UELLESON e LUIZ
ANTÔNIO.Notifique-se à vítima pela forma mais célere, nos termos
do artigo 201, §2º, do Código de Processo Penal. A remição da
pena será realizada quando da expedição da guia de recolhimento.
Decreto o perdimento da substância entorpecente apreendida e
determino seja encaminhada para incineração. Já em relação aos
demais bens apreendidos oficie-se à delegacia de polícia para que
proceda a restituição aos legítimos proprietários. Cumpridas as
deliberações supra, arquive-se os autos.P. R. I. Porto Velho-RO,
quarta-feira, 5 de setembro de 2018.Franklin Vieira dos Santos Juiz
de Direito
EDITAL DE INTIMAÇÃO
Proc.: 0005746-79.2018.8.22.0501
Ação:Ação Penal - Procedimento Ordinário (Réu Solto)
Autor:Ministério Público do Estado de Rondônia
Denunciado:Francisco Pacífico de Souza Filho, Jonathan Monteiro
dos Santos
Advogado:Diogo Fernandes Camargo (OAB/RO 8191).
FINALIDADE: Intimar a defesa acima mencionada da audiência
de instrução e julgamento designada para o dia 16/10/2018 às
11h30min. Nada mais.
Dr. Franklin Vieira dos Santos
Juiz de Direito
EDITAL DE INTIMAÇÃO
Proc.: 0014780-49.2016.8.22.0501
Ação:Ação Penal - Procedimento Sumário (Réu Solto)
Autor:Ministério Público do Estado de Rondônia
Denunciado:John Lennon Fernandes Camara
Advogado:Antonio Zenildo Tavares Lopes OAB/RO 7056.
FINALIDADE: Intimar a defesa acima mencionada da audiência
de instrução e julgamento designada para o dia 18/10/2018 às
10h30min. Nada mais.
Dr. Franklin Vieira dos Santos
Juiz de Direito
Proc.: 0003472-16.2016.8.22.0501
Ação:Ação Penal - Procedimento Ordinário (Réu Solto)
Autor:Ministério Público do Estado de Rondônia
Denunciado Absolvido:Gilvan Cordeiro Ferro, Auremir Souza
Araujo
Advogado:Francisco Nunes Neto (OAB/RO 158), Paulo Francisco
de Moraes Mota (OAB/RO 4902)
DESPACHO:
Vistos. Recebo o recurso interposto pelo parquet, eis que
tempestivo. Abra-se vistas dos autos ao Ministério Público para
razões recursais. Após, intime-se as Defesas dos acusados para
o oferecimento das contrarrazões do recurso. Com razões e
contrarrazões, encaminhe-se os autos ao E. Tribunal de Justiça do
Estado de Rondônia com as homenagens deste Juízo. Intimem-se.
Porto Velho-RO, segunda-feira, 30 de julho de 2018.Franklin Vieira
dos Santos Juiz de Direito
Proc.: 0000735-69.2018.8.22.0501
Ação:Ação Penal - Procedimento Ordinário (Réu Solto)
Autor:Ministério Público do Estado de Rondônia
Denunciado:Mariano Silva Filho
Advogado: Nilson Aparecido de Souza (OAB/RO 3883)
Fica a defesa intimada a apresentar alegações finais no prazo
legal.
Edital de Citação - Prazo: 15 dias
Proc.: 1007333-56.2017.8.22.0501
Ação:Ação Penal - Procedimento Sumário (Réu Solto)
Autor:Ministério Público do Estado de Rondônia
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Denunciado: Francisco Edvaldo Nascimento Fontenele Junior,
brasileiro, solteiro, filho de Francisco Eduardo Nascimento Fontinete
e Francileite Souza Fontinele, natural de Fortaleza/CE, nascido aos
02.02.1986, atualmente em lugar incerto.
FINALIDADE: Citar o réu acima qualificado da denúncia oferecida
pelo Ministério Público de Rondônia nos termos do Artigo 303,
c.c. art. 298, III do CBT, bem como para comparecer em Juízo,
constituir defensor nos autos supra e promover defesa, no prazo de
10 (dez) dias, tudo nos termos do Código de Processo Penal. Dr.
Franklin Vieira dos Santos, Juiz de Direito.
Edital de Citação - Prazo: 15 dias
Proc.: 0004492-71.2018.8.22.0501
Ação:Ação Penal - Procedimento Sumário (Réu Solto)
Autor: Ministério Público do Estado de Rondônia
Denunciado: Corbeliano Nogueira da Silva. brasileiro, filho de
Expedita Severina Nascimento e José Nogueira Nascimento,
nascido aos 09.08.1957 em Rio Branco/AC, atualmente em lugar
incerto.
FINALIDADE: Citar o réu acima qualificado da denúncia oferecida
pelo Ministério Público de Rondônia nos termos do Artigo 306 e
305 do CBT, caput, do Código Penal, bem como para comparecer
em Juízo, constituir defensor nos autos supra e promover defesa,
no prazo de 10 (dez) dias, tudo nos termos do Código de Processo
Penal. Dr. Franklin Vieira dos Santos, Juiz de Direito.
Edital de Citação - Prazo: 15 dias
Proc.: 1013944-25.2017.8.22.0501
Ação:Ação Penal - Procedimento Ordinário (Réu Solto)
Autor:Ministério Público do Estado de Rondônia
Denunciado: Wellem Carvalho da Silva. brasileira, filha de Adriana
Colares da Silva e Iran Carvalho da Silva, natural de Manaus/AM,
nascida aos 12.10.1997, atualmente em lugar incerto.
FINALIDADE: Citar o réu acima qualificado da denúncia oferecida
pelo Ministério Público de Rondônia nos termos do Artigo 180,
caput, do Código Penal, bem como para comparecer em Juízo,
constituir defensor nos autos supra e promover defesa, no prazo de
10 (dez) dias, tudo nos termos do Código de Processo Penal. Dr.
Franklin Vieira dos Santos, Juiz de Direito.
Edital de Citação - Prazo: 15 dias
Proc.: 0004358-44.2018.8.22.0501
Ação:Ação Penal - Procedimento Ordinário (Réu Solto)
Autor:Ministério Público do Estado de Rondônia
Denunciado: Ricardo Ribeiro de Moura Leite, brasileiro, filho de
Maria das Graças Ribeiro e José Eduardo Moura Leite, natural
de Rio Branco/AC, nascido aos 03.04.1983, atualmente em lugar
incerto.
FINALIDADE: Citar o réu acima qualificado da denúncia oferecida
pelo Ministério Público de Rondônia nos termos do Artigo 305 e 306
do CBT, bem como para comparecer em Juízo, constituir defensor
nos autos supra e promover defesa, no prazo de 10 (dez) dias, tudo
nos termos do Código de Processo Penal. Dr. Franklin Vieira dos
Santos, Juiz de Direito.
Edital de Citação - Prazo: 15 dias
Proc.: 1008721-91.2017.8.22.0501
Ação:Ação Penal - Procedimento Ordinário (Réu Solto)
Autor:Ministério Público do Estado de Rondônia
Denunciado: Weslly Maycker Almeida Pereira, brasileiro, filho de
Joao Batista e Maria Raimunda dos Santos Almeida, natural de
Maracacume/MA, nascido aos 12.03.1996, atualmente em lugar
incerto.
FINALIDADE: Citar o réu acima qualificado da denúncia oferecida
pelo Ministério Público de Rondônia nos termos do Artigo 155, §
4º, incisos I e II, do Código Penal, bem como para comparecer em
Juízo, constituir defensor nos autos supra e promover defesa, no
prazo de 10 (dez) dias, tudo nos termos do Código de Processo
Penal. Dr. Franklin Vieira dos Santos, Juiz de Direito.
Rosimar Oliveira Melocra
Escrivã Judicial
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1º Cartório de Execuções Fiscais
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
1ª Vara de Execuções Fiscais e Cartas Precatórias Cíveis da
Comarca de Porto Velho
Avenida Lauro Sodré, 2800, Costa e Silva, Porto Velho RO - CEP: 76803-490 Fone:(69)3217-1237 (Fax)3217-1239
email:pvh1fiscais@tjro.jus.br, www.tjro.jus.br.
Processo nº: 7015988-23.2018.8.22.0001
Classe: EXECUÇÃO FISCAL (1116)
EXEQUENTE: ESTADO DE RONDÔNIA
Advogado do(a) EXEQUENTE:
EXECUTADO: TRANSPORTADORA TININHO LTDA - EPP
Advogado do(a) EXECUTADO: FABRICIO GRISI MEDICI JURADO
- RO0001751; DAVI BATISTA DE MACEDO (OAB/MG n. 82.321);
KILDARE DINIZ (OAB/MG n. 82.434).
SENTENÇA
Vistos e etc.,
Trata-se de Exceção de Pré-Executividade apresentado por
TRANSPORTADORA TININHO LTDA – EPP em desfavor do
Estado de Rondônia.
Aduz, em suma, ilegitimidade passiva para figurar na relação jurídica
tributária. Argumenta que o veículo PLACA HFD-8538, objeto de
autuação pelos órgãos de fiscalização estadual, não era de sua
propriedade no momento em que foi lavrado o auto de infração.
Afirma que alienou o veículo em 16/05/2014, enquanto a lavratura
do Auto de Infração ocorreu em 20/11/2014.
Alega que a venda do veículo foi comunicada ao Detran, o que
seria motivo para reconhecer nulidade da CDA.
Juntou documentos.
Intimada, a Fazenda sustentou que o enfrentamento da matéria
demanda dilação probatória, vedado em sede de Exceção de PréExecutividade.
No MÉRITO, alega que a empresa foi imputada por descumprimento
de obrigação acessória (deixar de apresentar o DANDFE junto ao
Posto Fiscal), o que culminou com a cobrança do débito tributário
por responsabilidade tributária prevista em lei.
Afirma que os contratos privados não podem ser opostos ao Fisco
por força do art. 123 do CTN. Aduz, por fim, que a matéria alegada
não possui relação com a autuação.
É o breve relatório. Decido.
A doutrina e jurisprudência tem aceito a Exceção de PréExecutividade quando se tratar de matéria de ordem pública,
cognoscíveis de ofício pelo juiz, desde que não demandem dilação
probatória. Confira-se o teor da Súmula 393 do STJ sobre o tema:
Súm. 393 – STJ
A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal
relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem
dilação probatória.
Assim, somente matérias de ordem pública (cognoscíveis de ofício)
e que não demandem dilação probatória podem ser manejadas
mediante Exceção de Pré-Executividade.
A discussão se restringe, substancialmente, à alegação de
ilegitimidade passiva da Executada. Vejamos.
O débito exequendo possui natureza de penalidade pecuniária
(multa) por descumprimento às obrigações acessórias descritas no
art. 117, X c/c art. 176, XXVII e XXVIII do RICMS/RO c/c art. 78, III,
k da Lei 688/1996.
É dizer, trata-se de multa aplicada ao transportador de mercadorias
pela não apresentação de Manifesto Eletrônico de Documentos
Fiscais (MDF) e Documento Auxiliar do MDF-e (DAMDFE) junto
aos postos de fiscalização estadual.
De plano, verifica-se que a Excipiente comprovou que alienou
o veículo PLACA HFD-8538 para a Senhora Maria Raimunda
Fonseca Leal em 16/05/2014 (ID 18784358 e ID 18784375).
Por outro lado, o Auto de Infração foi lavrado em 20/11/2014 (ID
18784345).
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É razoável concluir que, no ato da venda do veículo, ocorreu a
imediata tradição do bem à compradora (Maria Raimunda Fonseca
Leal). Tanto assim que a alienação foi imediatamente comunicada
nos órgãos de trânsito de Minas Gerais (DETRAN/MG). Vide ID
18784358.
Desse modo, uma vez comprovada a alienação do veículo pela
Excipiente em momento anterior à lavratura do Auto de Infração,
conclui-se, igualmente, que o transporte da mercadoria não
foi realizada por sua pessoa, tampouco lhe pode ser imputada
a penalidade pelo descumprimento das referidas obrigações
acessórias.
A penalidade deve ser dirigida, em verdade, à proprietária do
veículo no momento da lavratura do Auto de Infração, por ter sido
ela a responsável pelo transporte da mercadoria desacompanhada
dos documentos fiscais exigidos pela Fiscalização estadual.
Entender de modo diverso implicaria imputar uma penalidade a
pessoa estranha àquela que descumpriu a legislação tributária
estadual, o que não possui amparo em nosso ordenamento
jurídico.
Em verdade, constata-se que a CDA imputou pessoa estranha
à relação jurídica de cobrança do débito, o que enseja o
reconhecimento da ilegitimidade passiva da Excipiente e a
consequente nulidade do título por ausência de liquidez e certeza,
motivo por que o feito deve ser extinto sem resolução do MÉRITO.
Ante o exposto, ACOLHO a Exceção de Pré-Executividade, declaro
a ilegitimidade passiva de TRANSPORTADORA TININHO LTDA
– EPP em relação à CDA n. 20180200006949 e julgo extinta a
Execução Fiscal, nos termos do art. 924, I do CPC/2015.
Havendo constrição, libere-se.
Condeno a Fazenda Pública em honorários advocatícios que fixo
em 10% sobre o valor atualizado do débito, com base no art. 85,
§3º, inciso I do CPC/2015.
Deixo de aplicar a remessa de ofício ao TJRO, por ser o proveito
econômico inferior à 500 salários-mínimos (art. 496, §3º, II do
CPC/2015).
Com o trânsito em julgado, arquive-se com as baixas de estilo.
P.R.I.C.
Porto Velho - RO, 10 de setembro de 2018.
Fabíola Cristina Inocêncio
Juíza de Direito
(assinatura digital)
EDITAL DE CITAÇÃO
Prazo: trinta dias
CITAÇÃO DE: Jandir Gonçalves (CPF 355.720.279-87), atualmente
em local incerto e não sabido.
Processo: 0105733-85.2008.8.22.0001
Classe: EXECUÇÃO FISCAL (1116)
Exequente: ESTADO DE RONDÔNIA
Executado: JANDIR GONCALVES
CDA: 200802110000635
Data da Inscrição: 28//2/2008
Valor da Dívida: R$ 36.778,40 - atualizado até 7/3/2017, conforme
ID 9373229 - Pág. 29.
Natureza da Dívida: O VALOR INSCRITO REFERE-SE AO
CRÉDITO TRIBUTÁRIO LANÇADO ATRAVÉS DO AUTO
DE INFRAÇÃO DE N. 030321915. LAVRADO EM 25/2/2002.
INFRINGÊNCIA: ARTIGOS 813, DO RICMS APROVADO PELO
DEC. N. 8321/98. PENALIDADE: ARTIGO 79-XXV da LEI N.º
688/96. NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI 828/99.
FINALIDADE: De ordem da MM. Juíza de Direito, citar JANDIR
GONCALVES, acima qualificado, para, no prazo de CINCO DIAS,
efetuar o pagamento da dívida, acrescida de juros, correção
monetária, custas processuais, honorários advocatícios e demais
encargos, ou oferecer bens à penhora, sob pena de lhe ser(em)
penhorado(s) ou arrestado(s) bem(ns) suficiente(s) para garantir a
dívida, nos termos do artigo 256, II do CPC. Ficando advertido de
que, em caso de revelia, será nomeado curador especial.

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

ANO XXXVI

NÚMERO 172

DIARIO DA JUSTIÇA

DESPACHO: “Vistos, Expeça-se edital para citação. Decorrido o
prazo sem manifestação, em observância ao disposto no artigo 72,
inciso II do Código de
Processo Civil, dê-se vista dos autos à Defensoria Pública, que
passará atuar no feito na qualidade de Curadora de Ausentes e
deverá ser intimada de todos os atos processuais doravante
realizados. Cumpra-se. Porto Velho - RO, 4 de setembro de 2018.
Fabíola Cristina Inocêncio - Juíza de Direito”.
SEDE DO JUÍZO: 1ª Vara de Execuções Fiscais e Cartas
Precatórias Cíveis – Av. Lauro Sodré, n. 2.800 – Costa e Silva CEP
76.803-490, em Porto Velho/RO. Fone: (069) 3217-1237 Fax: (069)
3217-1239. E-mail: pvh1fiscais@tjro.jus.br
Porto Velho-RO, 6 de setembro de 2018.
Gilson José da Silva
Diretor de Cartório
Cad. 206439-1
(assinado digitalmente)
inicial - 000000-0
EDITAL DE CITAÇÃO
Prazo: trinta dias
CITAÇÃO DE: CONSULT - LOG CONSULTORIA E SOLUCOES
LOGISTICAS EIRELI, CNPJ n. 09.569.399/0001-09, na pessoa de
seu representante legal, atualmente em local incerto e não sabido.
Processo: 7036593-24.2017.8.22.0001
Classe: EXECUÇÃO FISCAL (1116)
Exequente: ESTADO DE RONDÔNIA
Executado: CONSULT - LOG CONSULTORIA E SOLUCOES
LOGISTICAS EIRELI
CDA: 20170200004997
Valor da Dívida: Atualizado até 6/8/2018
FINALIDADE: De ordem da MM Juíza de Direito, fica a parte
executada INTIMADA para que proceda o pagamento das custas
processuais.
DESPACHO: “Vistos, Expeça-se edital para que a empresa
proceda o pagamento das custas processuais. Decorrido o prazo
sem manifestação, em observância ao disposto no artigo 72, inciso
II do Código de Processo Civil, dê-se vista dos autos à Defensoria
Pública, que passará atuar no feito na qualidade de Curadora de
Ausentes e deverá ser intimada de todos os atos processuais
doravante realizados. Cumpra-se. Porto Velho - RO, 31 de agosto
de 2018. Fabíola Cristina Inocêncio - Juíza de Direito”.
SEDE DO JUÍZO: 1ª Vara de Execuções Fiscais e Cartas
Precatórias Cíveis – Av. Lauro Sodré, n. 2.800 – Costa e Silva CEP
76.803-490, em Porto Velho/RO. Fone: (069) 3217-1237 Fax: (069)
3217-1239. E-mail: pvh1fiscais@tjro.jus.br
Porto Velho-RO, 6 de setembro de 2018.
Gilson José da Silva
Diretor de Cartório
Cad. 206439-1
(assinado digitalmente)
WFM - 206673
EDITAL DE CITAÇÃO
Prazo: trinta dias
CITAÇÃO DE: UNIBIKE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, CPF/
CNPJ n. 34.732.297/0001-00, na pessoa de seu representante
legal.
Processo: 0188301-03.2004.8.22.0001
Classe: EXECUÇÃO FISCAL (1116)
Exequente: ESTADO DE RONDÔNIA
Executado: UNIBIKE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA E
OUTROS
Corresponsável (art. 135, III, do CTN): Celso de Souza Bueno, CPF
425.939.722-20
CDA: 20040200002073
Data da Inscrição: 16/07/2004
Valor da Dívida: R$ 104.312,75 - atualizado até 6/10/2017
Natureza da Dívida: O VALOR INSCRITO REFERE-SE AO
CRÉDITO TRIBUTÁRIO LANÇADO ATRAVÉS DO AUTO DE
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INFRAÇÃO DE N. 010292443 LAVRADO EM 26/04/2003.
INFRINGÊNCIA: ARTIGOS 143 DO RICMS - DECRETO N.
8321/98. PENALIDADE: ARTIGO 79-XVI-A LEI N. 688/96.
FINALIDADE: De ordem da MM. Juíza de Direito, citar UNIBIKE
COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, acima qualificada, para, no prazo
de CINCO DIAS, efetuar o pagamento da dívida, acrescida de juros,
correção monetária, custas processuais, honorários advocatícios e
demais encargos, ou oferecer bens à penhora, sob pena de lhe
ser(em) penhorado(s) ou arrestado(s) bem(ns) suficiente(s) para
garantir a dívida, nos termos do artigo 256, II do CPC. Ficando
advertido de que, em caso de revelia, será nomeado curador
especial.
DESPACHO: “Vistos, Torno sem efeito o DESPACHO de ID:
19909708. À escrivania: proceda a retificação do polo passivo,
incluindo Unibike Comércio e Serviços Ltda e Celso de Sousa
Bueno no polo passivo. Expeça- se edital para citação da pessoa
jurídica. Decorrido o prazo sem manifestação, em observância ao
disposto no artigo 72, inciso II do Código de Processo Civil, dê-se
vista dos autos à Defensoria Pública, que passará atuar no feito
na qualidade de Curadora de Ausentes e deverá ser intimada de
todos os atos processuais doravante realizados. Cumpra-se. Porto
Velho - RO, 5 de setembro de 2018. Angélica Ferreira de Oliveira
Freire, Juíza de Direito”.
SEDE DO JUÍZO: 1ª Vara de Execuções Fiscais e Cartas
Precatórias Cíveis – Av. Lauro Sodré, n. 2.800 – Costa e Silva CEP
76.803-490, em Porto Velho/RO. Fone: (069) 3217-1237 Fax: (069)
3217-1239. E-mail: pvh1fiscais@tjro.jus.br
Porto Velho-RO, 12 de setembro de 2018.
Gilson José da Silva
Diretor de Cartório
Cad. 206439-1
(assinado digitalmente)
ERN - 204902-3
Processo: 7029440-03.2018.8.22.0001
Classe: CARTA PRECATÓRIA CÍVEL (261)
Exequente: ILZA BATISTA
Executado: Jonhathan de Souza Parreira e outros (2)
Advogado: Advogado: POLIANA PRETO MIRANDA OAB:
PR42863 Endereço: PROFESSOR SAMUEL MOURA, 400, APTO
301, JUDITH, Londrina - PR - CEP: 86061-060 Advogado: MARIA
CRISTINA JUD BELFORT OAB: PR16118 Endereço: HUMAITA,
255, PRACA, HIGIENOPOLIS, Londrina - PR - CEP: 86015-100
Advogado: RENATO TAVARES YABE OAB: PR17656 Endereço:
SOUZA NAVES, 2645, AP 1102, JD. PETROPOLIS, Londrina - PR
- CEP: 86015-430 Advogado: MARINETE VIOLIN OAB: PR17033
Endereço: SERGIPE, 1720, 7O ANDAR, CENTRO, Londrina - PR
- CEP: 86020-330
Intimação
Fica a parte Requerida intimada, por intermédio de seu advogado,
do r. DESPACHO ID a seguir: 21359317.
8
“À escrivania: retifique-se o cadastro do feito no sistema para que
conste como parte requerida o Consórcio Intermunicipal de Saúde,
Universidade Estadual de Londrina – UEL. Designo audiência
para oitiva de testemunha para o dia 16/10/2018 às 09h50min.
Atente-se o patrono interessado que a intimação deverá ser feita
por carta com aviso de recebimento, cumprindo ao representante
juntar aos autos, com antecedência de pelo menos três dias da
data da audiência, cópia da correspondência de intimação e do
comprovante de recebimento. De igual sorte, pode comprometerse a levar a testemunha à audiência, independentemente da
intimação mencionada anteriormente, presumindo-se, caso a
testemunha não compareça, que a parte desistiu de sua inquirição
(art. 455 do NCPC). Decorrido o prazo sem manifestação, devolvase. Informe-se ao Juízo deprecante. Sirva o DESPACHO como
OFÍCIO. Cumpra-se. Porto Velho - RO, 11 de setembro de 2018.
Fabíola Cristina Inocêncio”.
Porto Velho-RO, 13 de setembro de 201
WALISON FERREIRA DE MORAIS
Técnico Judiciário
(assinado conforme Portaria n. 003/2017/PVH1EFI)
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Processo: 7029440-03.2018.8.22.0001
Classe: CARTA PRECATÓRIA CÍVEL (261)
Exequente: ILZA BATISTA
Executado: Jonhathan de Souza Parreira e outros (2)
Advogado: Advogado: POLIANA PRETO MIRANDA OAB:
PR42863 Endereço: PROFESSOR SAMUEL MOURA, 400, APTO
301, JUDITH, Londrina - PR - CEP: 86061-060 Advogado: MARIA
CRISTINA JUD BELFORT OAB: PR16118 Endereço: HUMAITA,
255, PRACA, HIGIENOPOLIS, Londrina - PR - CEP: 86015-100
Advogado: RENATO TAVARES YABE OAB: PR17656 Endereço:
SOUZA NAVES, 2645, AP 1102, JD. PETROPOLIS, Londrina - PR
- CEP: 86015-430 Advogado: MARINETE VIOLIN OAB: PR17033
Endereço: SERGIPE, 1720, 7O ANDAR, CENTRO, Londrina - PR
- CEP: 86020-330
INTIMAÇÃO
Fica a parte Requerida intimada, por intermédio de seu advogado,
do r. DESPACHO ID a seguir: 21359317.
8
“À escrivania: retifique-se o cadastro do feito no sistema para que
conste como parte requerida o Consórcio Intermunicipal de Saúde,
Universidade Estadual de Londrina – UEL. Designo audiência
para oitiva de testemunha para o dia 16/10/2018 às 09h50min.
Atente-se o patrono interessado que a intimação deverá ser feita
por carta com aviso de recebimento, cumprindo ao representante
juntar aos autos, com antecedência de pelo menos três dias da
data da audiência, cópia da correspondência de intimação e do
comprovante de recebimento. De igual sorte, pode comprometerse a levar a testemunha à audiência, independentemente da
intimação mencionada anteriormente, presumindo-se, caso a
testemunha não compareça, que a parte desistiu de sua inquirição
(art. 455 do NCPC). Decorrido o prazo sem manifestação, devolvase. Informe-se ao Juízo deprecante. Sirva o DESPACHO como
OFÍCIO. Cumpra-se. Porto Velho - RO, 11 de setembro de 2018.
Fabíola Cristina Inocêncio”.
Porto Velho-RO, 13 de setembro de 2018
WALISON FERREIRA DE MORAIS
Técnico Judiciário
(assinado conforme Portaria n. 003/2017/PVH1EFI)
EDITAL DE CITAÇÃO
Prazo: trinta dias
CITAÇÃO DE: A M ROMANINI COMERCIO DE MADEIRAS- EPP,
CNPJ n. 17878035000120, atualmente em local incerto e não
sabido.
Processo: 7014928-15.2018.8.22.0001
Classe: EXECUÇÃO FISCAL (1116)
Exequente: ESTADO DE RONDÔNIA
Executado: A M ROMANINI COMERCIO DE MADEIRAS - EPP
CDA: 20170200036821
Data da Inscrição: 19/12/2017
Valor da Dívida: R$ 151.380,57 - atualizado até 12/07/2018.
Natureza da Dívida: O VALOR INSCRITO REFERE-SE AO
CRÉDITO TRIBUTÁRIO LANÇADO ATRAVÉS DO AUTO DE
INFRAÇÃO DE Nº 20152700100017 LAVRADO EM 03/06/2015.
INFRINGÊNCIA: ARTIGOS: 18, CAPUT; ART. 33, §3º; E ART.
13, INCISO VII; TODAS DA LEI COMPLEMENTAR Nº 123/06
PENALIDADE: COD. 0610 LEI: 943096 ART. 44 INCISO: 1 I.
FINALIDADE: De ordem da MM. Juíza de Direito, citar A M
ROMANINI COMERCIO DE MADEIRAS - EPP, acima qualificado,
para, no prazo de CINCO DIAS, efetuar o pagamento da dívida,
acrescida de juros, correção monetária, custas processuais,
honorários advocatícios e demais encargos, ou oferecer bens à
penhora, sob pena de lhe ser(em) penhorado(s) ou arrestado(s)
bem(ns) suficiente(s) para garantir a dívida, nos termos do artigo
256, II do CPC. Ficando advertido de que, em caso de revelia, será
nomeado curador especial.
DESPACHO: “Vistos. [...] As modalidades de citação previstas
no art. 8º da LEF restaram frustradas. Assim, defiro a citação por
edital.[...] Porto Velho - RO, 4 de setembro de 2018. ANGELICA
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FERREIRA DE OLIVEIRA FREIRE Juíza de Direito”.
SEDE DO JUÍZO: 1ª Vara de Execuções Fiscais e Cartas
Precatórias Cíveis – Av. Lauro Sodré, n. 2.800 – Costa e Silva CEP
76.803-490, em Porto Velho/RO. Fone: (069) 3217-1237 Fax: (069)
3217-1239. E-mail: pvh1fiscais@tjro.jus.br
Porto Velho-RO, 10 de setembro de 2018.
Gilson José da Silva
Diretor de Cartório
Cad. 206439-1
(assinado digitalmente)
JMSE - 207150-9
EDITAL DE CITAÇÃO
Prazo: trinta dias
CITAÇÃO DE: RECICAN RECICLAGEM DE PRODUTOS
CANDEIAS EIRELI (CNPJ 22861611000167), atualmente em local
incerto e não sabido.
Processo: 7025027-78.2017.8.22.0001
Classe: EXECUÇÃO FISCAL (1116)
Exequente: ESTADO DE RONDÔNIA
Executado: RECICAN RECICLAGEM DE PRODUTOS CANDEIAS
EIRELI e outros
CDA: 20160200002533
Data da Inscrição: 23/02/2016
Valor da Dívida: R$ 4.145.546,08 - atualizado até 26/09/2017.
Natureza da Dívida: O VALOR INSCRITO REFERE-SE AO
CRÉDITO TRIBUTÁRIO LANÇADO ATRAVÉS DO AUTO DE
INFRAÇÃO DE Nº 20062704900863 LAVRADO EM 20/09/2006.
INFRINGÊNCIA: ARTIGOS 117-X, DO RICMS APROV. P/
DEC. N.º 8321/98 C/C ART. 15, ALÍNEA “E”, DA LEI N.º 688/96.
PENALIDADE: ARTIGO 78-III-I LEI N.º 688/96.
FINALIDADE: De ordem da MM. Juíza de Direito, citar RECICAN
RECICLAGEM DE PRODUTOS CANDEIAS EIRELI e outros, acima
qualificado, para, no prazo de CINCO DIAS, efetuar o pagamento da
dívida, acrescida de juros, correção monetária, custas processuais,
honorários advocatícios e demais encargos, ou oferecer bens à
penhora, sob pena de lhe ser(em) penhorado(s) ou arrestado(s)
bem(ns) suficiente(s) para garantir a dívida, nos termos do artigo
256, II do CPC. Ficando advertido de que, em caso de revelia, será
nomeado curador especial.
DESPACHO: “Vistos, As modalidades de citação previstas no art.
8º da LEF restaram frustradas e a busca ao sistema Infojud não
localizou endereço diverso em relação ao diligenciado anteriormente
no feito. Assim, defiro a citação da empresa executada RECICAN
RECICLAGEM DE PRODUTOS CANDEIAS EIRELI (CNPJ 2 2 8
6 1 6 1 1 0 0 0 1 6 7 ) p o r e d i t a l. [...] Porto Velho - RO, 4 de
setembro de 2018. ANGELICA FERREIRA DE OLIVEIRA FREIRE
Juíza de Direito”.
SEDE DO JUÍZO: 1ª Vara de Execuções Fiscais e Cartas
Precatórias Cíveis – Av. Lauro Sodré, n. 2.800 – Costa e Silva CEP
76.803-490, em Porto Velho/RO. Fone: (069) 3217-1237 Fax: (069)
3217-1239. E-mail: pvh1fiscais@tjro.jus.br
Porto Velho-RO, 10 de setembro de 2018.
Gilson José da Silva
Diretor de Cartório
Cad. 206439-1
(assinado digitalmente)
JMSE - 207150-9
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 1ª Vara de Execuções Fiscais e Precatórias Cíveis
Avenida Lauro Sodré, nº 2800, Bairro Bairro Costa e Silva, CEP
76.802-449, Porto Velho, RO
Fone: (69)3217-1237 (Fax)3217-1239. Email: pvh1fiscais@tjro.jus.
br, www.tjro.jus.br.
Execução Fiscal : 7042519-83.2017.8.22.0001
EXEQUENTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO
EXECUTADO: DANIEL CANTANHEDE DE SOUZA

Este diário foi assinado digitalmente consoante a Lei 11.419/06. O documento eletrônico pode ser encontrado no sítio do Tribunal de Justiça do Estado de
Rondônia, endereço: http://www.tjro.jus.br/novodiario/
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DESPACHO
Vistos,
A consuta ao sistema Bacenjud resultou infrutífera.
À escrivania: providencie o necessário para inclusão do nome da
executada DANIEL CANTANHEDE DE SOUZA (CPF: 948.630.75200) no cadastro do Serasajud. O valor da dívida atualizado até
05/09/2018 é R$ 1.177,30.
Após, encaminhem-se os autos à Exequente para, no prazo de
cinco dias, requerer o que entender de direito ou se manifestar em
termos de efetivo andamento do feito sob pena de aplicação do
disposto no art. 40 da LEF.
Cumpra-se. A cópia servirá de OFÍCIO.
Porto Velho-RO, 13 de setembro de 2018.
Fabíola Cristina Inocêncio
Juiz(a) de Direito
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 1ª Vara de Execuções Fiscais e Precatórias Cíveis
Avenida Lauro Sodré, nº 2800, Bairro Bairro Costa e Silva, CEP
76.802-449, Porto Velho, RO
Fone: (69)3217-1237 (Fax)3217-1239. Email: pvh1fiscais@tjro.jus.
br, www.tjro.jus.br.
Execução Fiscal : 0018177-16.2006.8.22.0001
EXEQUENTE: ESTADO DE RONDÔNIA
EXECUTADO: JOAO BATISTA DOS SANTOS
DESPACHO
Vistos,
1. A consulta ao sistema Bacenjud foi infrutífera.
2. Encaminhem-se os autos à Exequente para, no prazo de cinco
dias, requerer o que entender de direito ou se manifestar em termos
de efetivo andamento do feito sob pena de aplicação do disposto
no art. 40 da LEF.
Cumpra-se.
Porto Velho-RO, 13 de setembro de 2018.
Fabíola Cristina Inocêncio
Juiz(a) de Direito
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 1ª Vara de Execuções Fiscais e Precatórias Cíveis
Avenida Lauro Sodré, nº 2800, Bairro Bairro Costa e Silva, CEP
76.802-449, Porto Velho, RO
Fone: (69)3217-1237 (Fax)3217-1239. Email: pvh1fiscais@tjro.jus.
br, www.tjro.jus.br.
Execução Fiscal : 7031931-51.2016.8.22.0001
EXEQUENTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO
EXECUTADO: EMANUEL BARBOSA REGIS
DESPACHO
Vistos,
1. A consulta ao sistema Bacenjud foi infrutífera.
2. A busca ao sistema Renajud apontou a existência de veículos,
que foram gravados com restrição administrativa de licenciamento,
por ser mais adequada ao caso concreto.
3. Por economia e celeridade processual, procedi também a
consulta aos demais convênios à disposição do juízo.
4. A consulta ao sistema Infojud resultou infrutífera.
5. O comprovante da consulta frutífera segue juntado sob sigilo.
6. Proceda a inclusão do nome dos executados EMANUEL
BARBOSA REGIS no cadastro do Serasajud.
7. Encaminhem-se os autos à Exequente para, no prazo de cinco
dias, requerer o que entender de direito ou se manifestar em termos
de efetivo andamento do feito sob pena de aplicação do disposto
no art. 40 da LEF.
Cumpra-se. A cópia servirá como OFÍCIO.
Valor da dívida R$ 1.055,76 atualizado até 03/09/2018.
Porto Velho-RO, 13 de setembro de 2018.
Fabíola Cristina Inocêncio
Juiz(a) de Direito
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PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 1ª Vara de Execuções Fiscais e Precatórias Cíveis
Avenida Lauro Sodré, nº 2800, Bairro Bairro Costa e Silva, CEP
76.802-449, Porto Velho, RO
Fone: (69)3217-1237 (Fax)3217-1239. Email: pvh1fiscais@tjro.jus.
br, www.tjro.jus.br.
Execução Fiscal : 0079589-74.2008.8.22.0001
EXEQUENTE: ESTADO DE RONDÔNIA
EXECUTADOS: PAVIOTE COMERCIO E ARTIGOS DE
CONFECCOES LTDA - ME, WILLIANA PERINE PAVIOTE
DESPACHO
Vistos,
1. A consulta ao sistema Bacenjud foi infrutífera.
2. Encaminhem-se os autos à Exequente para, no prazo de cinco
dias, requerer o que entender de direito ou se manifestar em termos
de efetivo andamento do feito sob pena de aplicação do disposto
no art. 40 da LEF.
Cumpra-se.
Porto Velho-RO, 13 de setembro de 2018.
Fabíola Cristina Inocêncio
Juiz(a) de Direito
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 1ª Vara de Execuções Fiscais e Precatórias Cíveis
Avenida Lauro Sodré, nº 2800, Bairro Bairro Costa e Silva, CEP
76.802-449, Porto Velho, RO
Fone: (69)3217-1237 (Fax)3217-1239. Email: pvh1fiscais@tjro.jus.
br, www.tjro.jus.br.
Execução Fiscal : 7021834-21.2018.8.22.0001
EXEQUENTE: ESTADO DE RONDÔNIA
EXECUTADO: MAGNALDO PINTO DE CASTRO
DESPACHO
Vistos,
A consulta ao sistema Infojud resultou em endereço idêntico ao já
diligenciado.
1. Expeça-se carta precatória para citação (endereço no ID
20697517) para pagar a dívida com os juros e encargos (custas
processuais e honorários advocatícios), ou garantir a execução, no
prazo de cinco dias.
2. Deverá constar no corpo do expediente que o Estado é isento
do recolhimento de custas, bem como a indicação da existência
do termo de cooperação técnica com a Procuradoria do Estado do
Juízo Deprecado.
3. Providencie a distribuição da Carta Precatória, devendo ser
anexado o comprovante ao processo, com a informação do número
gerado e vara em que foi distribuída.
4. Para aguardar o cumprimento e devolução da deprecata,
sobreste-se o trâmite processual por trinta dias.
5. Decorrido o prazo, dê-se vista à Exequente por cinco dias para
acompanhar o cumprimento das respectivas diligências perante o
Juízo deprecado.
Cumpra-se. Expedientes necessários.
Porto Velho-RO, 13 de setembro de 2018.
Fabíola Cristina Inocêncio
Juiz(a) de Direito
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 1ª Vara de Execuções Fiscais e Precatórias Cíveis
Avenida Lauro Sodré, nº 2800, Bairro Bairro Costa e Silva, CEP
76.802-449, Porto Velho, RO
Fone: (69)3217-1237 (Fax)3217-1239. Email: pvh1fiscais@tjro.jus.
br, www.tjro.jus.br.
Execução Fiscal : 0089289-50.2003.8.22.0001
EXEQUENTE: ESTADO DE RONDÔNIA
EXECUTADO: COMERCIO DE BRINQUEDOS E CONFECCOES
EM GERAL MARIA DA CONCEICAO MOREIRA LTDA
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DESPACHO
Vistos,
1. A consulta ao sistema Bacenjud foi infrutífera.
2. Encaminhem-se os autos à Exequente para, no prazo de cinco
dias, requerer o que entender de direito ou se manifestar em termos
de efetivo andamento do feito sob pena de aplicação do disposto
no art. 40 da LEF.
Cumpra-se.
Porto Velho-RO, 13 de setembro de 2018.
Fabíola Cristina Inocêncio
Juiz(a) de Direito
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 1ª Vara de Execuções Fiscais e Precatórias Cíveis
Avenida Lauro Sodré, nº 2800, Bairro Bairro Costa e Silva, CEP
76.802-449, Porto Velho, RO
Fone: (69)3217-1237 (Fax)3217-1239. Email: pvh1fiscais@tjro.jus.
br, www.tjro.jus.br.
Execução Fiscal : 7023519-63.2018.8.22.0001
EXEQUENTE: ESTADO DE RONDÔNIA
EXECUTADO: JOSE DE SOUZA E SILVA JUNIOR
DESPACHO
Vistos,
1. As consultas aos sistemas Bacenjud e Renajud resultaram
infrutíferas.
2. Por economia e celeridade processual, procedi também a
consulta aos demais convênios à disposição do juízo.
3. A consulta ao sistema Infojud abrangeu os três últimos exercícios
fiscais. A juntada dos espelhos fica condicionada à existência de
declaração na base de dados da Receita Federal.
4. Os comprovantes das consultas frutíferas seguem juntados sob
sigilo.
5. À escrivania: providencie o necessário para inclusão do nome da
executada JOSE DE SOUZA E SILVA JUNIOR (CPF: 216.656.35894) no cadastro do Serasajud. O valor da dívida atualizado até
04/09/2018 é R$ 582.907,79.
6. Encaminhem-se os autos à Exequente para, no prazo de cinco
dias, requerer o que entender de direito ou se manifestar em termos
de efetivo andamento do feito sob pena de aplicação do disposto
no art. 40 da LEF.
Cumpra-se. A cópia servirá de OFÍCIO.
Porto Velho-RO, 13 de setembro de 2018.
Fabíola Cristina Inocêncio
Juiz(a) de Direito
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 1ª Vara de Execuções Fiscais e Precatórias Cíveis
Avenida Lauro Sodré, nº 2800, Bairro Bairro Costa e Silva, CEP
76.802-449, Porto Velho, RO
Fone: (69)3217-1237 (Fax)3217-1239. Email: pvh1fiscais@tjro.jus.
br, www.tjro.jus.br.
Execução Fiscal : 7046098-39.2017.8.22.0001
EXEQUENTE: ESTADO DE RONDÔNIA
EXECUTADO: MUTANTE TRANSPORTES & CIA LTDA - ME
DESPACHO
Vistos,
1. Procedi a consulta ao sistema Bacenjud. Diante da penhora do
valor integral, indefiro a utilização dos demais convênios.
2. Intime-se o executado acerca da constrição, bem como do prazo
legal para oferecimento de embargos.
3. Decorrido o prazo sem manifestação, encaminhem-se os autos à
Exequente para, no prazo de dez dias, requerer o que entender de
direito ou se manifestar em termos de efetivo andamento do feito
sob pena de aplicação do disposto no art. 40 da LEF.
Cumpra-se.
Porto Velho-RO, 13 de setembro de 2018.
Fabíola Cristina Inocêncio
Juiz(a) de Direito
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PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 1ª Vara de Execuções Fiscais e Precatórias Cíveis
Avenida Lauro Sodré, nº 2800, Bairro Bairro Costa e Silva, CEP
76.802-449, Porto Velho, RO
Fone: (69)3217-1237 (Fax)3217-1239. Email: pvh1fiscais@tjro.jus.
br, www.tjro.jus.br.
Execução Fiscal : 7047654-76.2017.8.22.0001
EXEQUENTE: ESTADO DE RONDÔNIA
EXECUTADO: GILBERTO CAVAZZINI
DESPACHO
Vistos,
Em cumprimento aos princípios da celeridade e da economia
processual, assim como para evitar nulidades futuras, este Juízo
procedeu a consulta do nome da Executada no sistema INFOJUD,
obtendo endereço diverso ao já diligenciado.
Cite-se para pagar a dívida com os juros e encargos (custas
processuais e honorários advocatícios) ou indicar bens à penhora,
no prazo de cinco dias.
Não localizado o devedor, encaminhem-se à Fazenda, para em
cinco dias, informar endereço atual/correto ou se manifestar em
termos de efetivo prosseguimento do feito.
Inexistindo pagamento ou indicação de bens à penhora, retornem
os autos conclusos para início das medidas coercitivas para busca
de patrimônio.
Cumpra-se. Sirva o DESPACHO como CARTA.
Endereço: RUA RELOGIO DE SOL, Nº 137, CENTRAL PARK
LAPA, SAO PAULO - SP, CEP 05.065-080.
Observações: Para atualização do débito, expedição de guias para
pagamento ou para apresentar cópias das guias de parcelamento
pagas, comparecer à Procuradoria Fiscal do Estado (Av. Farquar, n.
2986, Palácio Rio Madeira, Prédio Pacaas Novos, 3º andar, Bairro
Pedrinhas, CEP 76.801-970, nesta cidade, telefone: (69) 32165060. Os honorários advocatícios deverão ser recolhidos mediante
depósito judicial em conta vinculada a estes autos mediante acesso
ao link www.tjro.jus.br (emissão de boletos bancários – depósitos
judiciais).
Porto Velho-RO, 13 de setembro de 2018.
Fabíola Cristina Inocêncio
Juiz(a) de Direito
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 1ª Vara de Execuções Fiscais e Precatórias Cíveis
Avenida Lauro Sodré, nº 2800, Bairro Bairro Costa e Silva, CEP
76.802-449, Porto Velho, RO
Fone: (69)3217-1237 (Fax)3217-1239. Email: pvh1fiscais@tjro.jus.
br, www.tjro.jus.br.
Carta Precatória Cível : 7036845-90.2018.8.22.0001
DEPRECANTE: MUNICIPIO DE ARIQUEMES
DEPRECADO: JOAO PEREIRA DE ARAUJO
DESPACHO
Vistos,
Cumpra-se (endereço ID 21415764). A cópia servirá de
MANDADO.
Após, devolva-se.
Porto Velho-RO, 13 de setembro de 2018.
Fabíola Cristina Inocêncio
Juiz(a) de Direito
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 1ª Vara de Execuções Fiscais e Precatórias Cíveis
Avenida Lauro Sodré, nº 2800, Bairro Bairro Costa e Silva, CEP
76.802-449, Porto Velho, RO
Fone: (69)3217-1237 (Fax)3217-1239. Email: pvh1fiscais@tjro.jus.
br, www.tjro.jus.br.
Execução Fiscal : 7020479-73.2018.8.22.0001
EXEQUENTE: ESTADO DE RONDÔNIA

Este diário foi assinado digitalmente consoante a Lei 11.419/06. O documento eletrônico pode ser encontrado no sítio do Tribunal de Justiça do Estado de
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EXECUTADO: RIO DE JANEIRO REFRESCOS LTDA
DESPACHO
Vistos,
Indefiro o pedido do ID 21110897.
Intime-se a Fazenda para se manifestar quanto às diligências
frutíferas dos sistemas Renajud e Infojud, conforme ID 20833612 e
20833650, no prazo de cinco dias.
Cumpra-se.
Porto Velho-RO, 13 de setembro de 2018.
Fabíola Cristina Inocêncio
Juiz(a) de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
1ª Vara de Execuções Fiscais e Cartas Precatórias Cíveis da
Comarca de Porto Velho
Avenida Lauro Sodré, 2800, Costa e Silva, Porto Velho RO - CEP: 76803-490 Fone:(69)3217-1237 (Fax)3217-1239
email:pvh1fiscais@tjro.jus.br, www.tjro.jus.br.
Processo nº: 7002567-97.2017.8.22.0001
Classe: EXECUÇÃO FISCAL (1116)
EXEQUENTE: ESTADO DE RONDÔNIA
Advogado do(a) EXEQUENTE:
EXECUTADO: NEPOMUCENO & SENA LTDA - ME
Advogado do(a) EXECUTADO:
SENTENÇA
Vistos, etc.,
Trata-se de execução fiscal proposta pelo Estado de Rondônia
em desfavor de NEPOMUCENO & SENA LTDA – ME (CNPJ n.
06.152.097/0001-34) para cobrança de crédito tributário descrito
na CDA n. 20160200064345.
A Exequente noticiou o pagamento integral do débito em momento
anterior à citação válida, o que seria fundamento para extinguir o feito
sem cobrança das custas processuais e honorários advocatícios.
Pugnou pela extinção do feito.
Em que pese os argumentos da Fazenda, o pagamento do
crédito tributário após o ajuizamento da demanda fiscal e antes
da citação válida não implica na possibilidade de não pagar as
custas processuais (Precedentes: REsp 1245299/RJ; AgRg no Ag
1191616/MG; REsp 1095849/AL; AgRg no REsp 905.740/RJ).
Ante o exposto, julgo extinta a execução fiscal, nos termos do art.
924, II, do CPC/2015 c/c art. 156, I do CTN.
À escrivania: cite-se a Executada, por edital, para comprovar o
pagamento das custas processuais no prazo de 30 dias.
Em caso de não pagamento, certifique-se e encaminhe-se o
débito para protesto no tabelionato competente e inscrição em
dívida, conforme disposto nos artigos 35 à 37 da Lei Estadual n.
3.896/2016.
Na sequência, arquivem-se com baixa.
Sem constrições existentes.
P. R. I. C.
Porto Velho - RO, 12 de setembro de 2018.
Fabíola Cristina Inocêncio
Juíza de Direito
(assinatura digital)
EDITAL DE INTIMAÇÃO
Prazo: trinta dias
Intimação DE: AIRTON RODRIGUES LIMA JÚNIOR, atualmente
em local incerto e não sabido.
Processo: 0242905-40.2006.8.22.0001
Classe: EXECUÇÃO FISCAL (1116)
Exequente: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDEIAS DO
JAMARI
Executado: Liriano Schwarck
CDA: 1077/2011
Valor da Dívida: R$ 231,03 - atualizado até 17/9/2015
FINALIDADE: De ordem da MM Juíza de Direito, fica o atual
proprietário do imóvel intimado da LIBERAÇÃO da penhora, bem
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como do DESENCARGO DE FIEL DEPOSITÁRIO, do bem a seguir:
“Imóvel localizado na Rua Marcos Freire, n. 216, em Candeias do
Jamari, no valor de R$ 70.000,00”.
DESPACHO: “Vistos, Decorrido o lapso temporal, libere-se
eventuais constrições e encaminhem-se ao arquivo provisório,
independentemente de nova intimação, reservando à credora o
direito de retorno ao trâmite dos autos, a qualquer tempo, desde que
localizado o devedor ou encontrados bens suficientes à penhora.
[…] Intime-se e cumpra-se. Porto Velho-RO, 21 de fevereiro de
2017. Fabíola Cristina Inocêncio - Juíza de Direito”.
SEDE DO JUÍZO: 1ª Vara de Execuções Fiscais e Cartas
Precatórias Cíveis – Av. Lauro Sodré, n. 2.800 – Costa e Silva CEP
76.803-490, em Porto Velho/RO. Fone: (069) 3217-1237 Fax: (069)
3217-1239. E-mail: pvh1fiscais@tjro.jus.br
Porto Velho-RO, 12 de setembro de 2018.
Gilson José da Silva
Diretor de Cartório
Cad. 206439-1
(assinado digitalmente)
ERN - 204902-3
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 1ª Vara de Execuções Fiscais e Precatórias Cíveis
Avenida Lauro Sodré, nº 2800, Bairro Bairro Costa e Silva, CEP
76.802-449, Porto Velho, RO
Fone: (69)3217-1237 (Fax)3217-1239. Email: pvh1fiscais@tjro.jus.
br, www.tjro.jus.br.
Execução Fiscal : 0065992-72.2007.8.22.0001
EXEQUENTE: ESTADO DE RONDÔNIA
EXECUTADOS: NORTE FRIO AUTO REFRIGERACAO LTDA ME, WILSON AYUB, WILSON AYUB JUNIOR
DESPACHO
Vistos,
As modalidades de citação previstas no art. 8º da LEF restaram
frustradas. Assim, defiro a citação por edital da pessoa jurídica.
Decorrido o prazo sem manifestação, em observância ao disposto
no artigo 72, inciso II do Código de Processo Civil, dê-se vista dos
autos à Defensoria Pública, que passará atuar no feito na qualidade
de Curadora de Ausentes e deverá ser intimada de todos os atos
processuais doravante realizados.
Após, encaminhem-se à Exequente para requerer o que entender
de direito, no prazo de dez dias.
Cumpra-se.
Porto Velho-RO, 13 de setembro de 2018.
Fabíola Cristina Inocêncio
Juiz(a) de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
1ª Vara de Execuções Fiscais e Cartas Precatórias Cíveis da
Comarca de Porto Velho
Avenida Lauro Sodré, 2800, Costa e Silva, Porto Velho RO - CEP: 76803-490 Fone:(69)3217-1237 (Fax)3217-1239
email:pvh1fiscais@tjro.jus.br, www.tjro.jus.br.
Processo nº: 0225674-29.2008.8.22.0001
Classe: EXECUÇÃO FISCAL (1116)
EXEQUENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDEIAS DO
JAMARI
Advogado do(a) EXEQUENTE:
EXECUTADO: SEBASTIAO LUIZ PEREIRA
Advogado do(a) EXECUTADO:
SENTENÇA
Vistos, etc.
Trata-se de Ação de Restauração de Autos distribuída de ofício,
visando recompor os autos do processo de Execução Fiscal nº
0225674-29.2008.8.22.0001, em que figura como parte Exequente
o Município de Candeias do Jamari em desfavor de Sebastião Luiz
Pereira.

Este diário foi assinado digitalmente consoante a Lei 11.419/06. O documento eletrônico pode ser encontrado no sítio do Tribunal de Justiça do Estado de
Rondônia, endereço: http://www.tjro.jus.br/novodiario/
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A ação tem como fundamento os artigos 712 e subsequentes do
Código de Processo Civil/2015.
Intimada para apresentar cópia dos documentos e peças que tenha
em seu poder, a Fazenda Pública Municipal manteve-se silente.
As certidões e extrato de andamento processual são insuficientes
para prosseguimento da ação originária.
Diante do exposto, julgo extinta a ação de restauração de autos por
ausência de pressupostos processuais, com fundamento no art.
485, inciso IV, do CPC.
Após o trânsito em julgado, arquivem-se com baixa.
P. R. I. C.
Porto Velho - RO, 11 de setembro de 2018.
Fabíola Cristina Inocêncio
Juíza de Direito
(assinatura digital)
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
PODER JUDICIÁRIO
Porto Velho - 1ª Vara de Execuções Fiscais e Precatórias Cíveis
0006001-63.2010.8.22.0001
Citação
Execução Fiscal
EXEQUENTE: ESTADO DE RONDÔNIA ADVOGADO DO
EXEQUENTE: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE
RONDÔNIA
EXECUTADOS: S. V. E. MALHAS LTDA, EULINA MARIA DA SILVA
ARACAQUI, SILVANA LUCIA VARELA DA SILVA ADVOGADOS
DOS EXECUTADOS: DEFENSORIA PÚBLICA DE RONDÔNIA,
CLOVIS AVANCO OAB nº RO1559
DECISÃO
Vistos, etc.,
Trata-se de pedido formulado pela sócia corresponsável Eulina
Maria da Silva Aracaqui requerendo a liberação da verba bloqueada
em sua conta bancária por ordem judicial, argumentando tratar-se
de verba impenhorável por ser poupança, assim como por possuir
natureza salarial.
Intimada, a Fazenda quedou silente.
É o breve relatório. Decido.
O NCPC/2015 dispõe que a quantia depositada em conta poupança
é impenhorável até o limite de 40 salários-mínimos. Confira-se a
dicção normativa do art. 833, X do CPC/2015:
Art. 833. São impenhoráveis:
[…];
X – a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite
de 40 (quarenta) salários-mínimos;
Referida norma jurídica possui o claro propósito de resguardar o
mínimo existencial ao devedor, como consequência do princípio da
dignidade da pessoa humana, previsto no art. 1º, III da Constituição
Federal. Trata-se, em última análise, em garantir um numerário
mínimo que permita sua subsistência digna.
A impenhorabilidade atinge até o montante de 40 salários-mínimos,
cujo valor em vigor na data de hoje é de R$ 954,00. Assim, o limite
da verba impenhorável depositada em conta poupança é de R$
38.160,00.
No caso dos autos, a sócia corresponsável comprovou que o valor
bloqueado na conta Santander, no montante de R$ 7.727,06,
estava depositado em conta poupança, motivo por que se enquadra
na proteção legal prevista no art. 833, X do CPC/2015, inclusive
porque dentro do patamar limite da impenhorabilidade.
Entretanto, quanto ao valor constrito junto ao Banco Bradesco, no
valor de R$ 225,40, não há prova quanto à impenhorabilidade da
quantia, o que implica na CONCLUSÃO de que não se enquadra
como verba impenhorável à luz do DISPOSITIVO legal retrocitado.
Ante o exposto, DEFIRO a liberação da penhora online apenas em
relação ao valor constrito junto ao Santander e mantenho a penhora
sobre a verba constrita junto ao Banco Bradesco, nos termos da
fundamentação supra.
A eficácia desta DECISÃO, todavia, fica condicionada a ausência
de interposição de recurso pela Fazenda Pública, já que poderá vir
a ser objeto de discussão em sede recursal.
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À escrivania:
I) Intime-se a Fazenda quanto ao teor desta DECISÃO;
II) Decorrido o prazo recursal de 30 dias (art. 1.003, §5º c/c art. 183,
ambos do CPC/2015), certifique-se e oficie-se a Caixa Econômica
Federal com ordens para proceder, no prazo máximo de dez dias,
a transferência do valor constrito Identificador de Depósito ID
072018000009836477 para a Conta-Poupança 000600044110,
Agência 4172, Banco Santander, Titular EULINA MARIA DA SILVA
ARACAQUI (CPF n. 056.217.802-30).
Intimem-se. Cumpra-se. Expedientes necessários.
Porto Velho, 13 de setembro de 2018
Fabíola Cristina Inocêncio
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Avenida Lauro Sodré, nº 2800, Bairro Bairro Costa e Silva, CEP
76.802-449, Porto Velho, RO
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 1ª Vara de Execuções Fiscais e Precatórias Cíveis
Avenida Lauro Sodré, nº 2800, Bairro Bairro Costa e Silva, CEP
76.802-449, Porto Velho, RO
Fone: (69)3217-1237 (Fax)3217-1239. Email: pvh1fiscais@tjro.jus.
br, www.tjro.jus.br.
Execução Fiscal : 7023516-11.2018.8.22.0001
EXEQUENTE: ESTADO DE RONDÔNIA
EXECUTADO: EMERSON WERNECK NEIVA
DESPACHO
Vistos,
A consulta ao sistema Infojud resultou em endereço idêntico ao já
diligenciado.
Assim, defiro a citação por edital, visto que as modalidades de
citação previstas no art. 8º da LEF restaram frustradas.
Decorrido o prazo sem manifestação, em observância ao disposto
no artigo 72, inciso II do Código de Processo Civil, dê-se vista dos
autos à Defensoria Pública, que passará atuar no feito na qualidade
de Curadora de Ausentes e deverá ser intimada de todos os atos
processuais doravante realizados.
Após, encaminhem-se à Exequente para requerer o que entender
de direito, no prazo de dez dias.
Cumpra-se.
Porto Velho-RO, 13 de setembro de 2018.
Fabíola Cristina Inocêncio
Juiz(a) de Direito
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 1ª Vara de Execuções Fiscais e Precatórias Cíveis
Avenida Lauro Sodré, nº 2800, Bairro Bairro Costa e Silva, CEP
76.802-449, Porto Velho, RO
Fone: (69)3217-1237 (Fax)3217-1239. Email: pvh1fiscais@tjro.jus.
br, www.tjro.jus.br.
Execução Fiscal : 0087026-69.2008.8.22.0001
EXEQUENTE: ESTADO DE RONDÔNIA
EXECUTADO: AELSIO RODRIGUES DE SOUZA
DESPACHO
Vistos,
A consulta ao sistema Infojud resultou em endereço diverso ao já
diligenciado.
1. Cite-se para pagar a dívida com os juros e encargos (custas
processuais e honorários advocatícios) ou indicar bens à penhora,
no prazo de cinco dias.
2. Não localizado o devedor, encaminhem-se à Fazenda, para em
cinco dias, informar endereço atual/correto ou se manifestar em
termos de efetivo prosseguimento do feito.
3. Inexistindo pagamento ou indicação de bens à penhora, retornem
os autos conclusos para início das medidas coercitivas para busca
de patrimônio.
Cumpra-se. Sirva o DESPACHO como CARTA.
Endereço: AV MAMORÉ, Nº 5480, BAIRRO ESPERANÇA DA
COMUNIDADE, PORTO VELHO - RO, CEP 76.828-084.
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Observações: Para atualização do débito, expedição de guias para
pagamento ou para apresentar cópias das guias de parcelamento
pagas, comparecer à Procuradoria Fiscal do Estado (Av. Farquar, n.
2986, Palácio Rio Madeira, Prédio Pacaas Novos, 3º andar, Bairro
Pedrinhas, CEP 76.801-970, nesta cidade, telefone: (69) 32165060. Os honorários advocatícios deverão ser recolhidos mediante
depósito judicial em conta vinculada a estes autos mediante acesso
ao link www.tjro.jus.br (emissão de boletos bancários – depósitos
judiciais).
Porto Velho-RO, 13 de setembro de 2018.
Fabíola Cristina Inocêncio
Juiz(a) de Direito
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 1ª Vara de Execuções Fiscais e Precatórias Cíveis
Avenida Lauro Sodré, nº 2800, Bairro Bairro Costa e Silva, CEP
76.802-449, Porto Velho, RO
Fone: (69)3217-1237 (Fax)3217-1239. Email: pvh1fiscais@tjro.jus.
br, www.tjro.jus.br.
0110237-13.2003.8.22.0001
DESPACHO
Vistos,
1. Estão presentes os requisitos autorizadores da medida prevista
no art. 185-A, do CTN. Devidamente citada, a parte devedora
não indicou bens à penhora e não foram encontrados bens
penhoráveis. Assim, decreto a indisponibilidade dos bens da
parte executada TAKESHI MARU SUPERMERCADO - ME (CNPJ
n. 05.911.888/0001-38), pelo prazo de cinco anos, abrangendo
eventuais bens presentes e futuros. A medida deverá ser
operacionalizada por meio da Central Nacional de Indisponibilidade
de Bens – CNIB (https://www.indisponibilidade.org.br).
2. Com fulcro no caput do artigo 40 da LEF e na Súmula 314 do
STJ, suspendo o trâmite processual por um ano.
3. Decorrido o lapso temporal, certifique-se e encaminhe ao arquivo
provisório, independentemente de nova intimação.
4. Após o prazo de cinco anos, intime-se a Exequente para que se
manifeste acerca do advento da prescrição, comprovando, de logo,
em sendo o caso, eventual causa interruptiva e/ou suspensiva do
mencionado instituto.
5. A credora poderá pleitear o retorno do trâmite dos autos,
a qualquer tempo, desde que encontrados bens suficientes à
penhora.
Intime-se e cumpra-se.
Porto Velho-RO, 13 de setembro de 2018
Juiz(a) de Direito
Processo: 0157705-70.2003.8.22.0001
Classe: EXECUÇÃO FISCAL (1116)
Exequente: ESTADO DE RONDÔNIA
Executado: DISMAR DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS SAO MIGUEL
ARCANJO LTDA - ME E OUTROS (2)
Advogados: EDSON ANTÔNIO SOUSA PONTES PINTO, OAB/RO
4.643 e LUIS GUSTAVO A. S. BICHARA, OAB/RJ 112.310
Intimação
Ficam as partes Executadas intimadas, por intermédio de seus
advogados, da lavratura do termo (ID 21325159) abaixo, bem
como de que, querendo, poderão opor embargos à execução, no
prazo de trinta dias.
“TERMO DE PENHORA E INTIMAÇÃO
Aos dez dias do mês de setembro do ano de dois mil e dezoito,
nesta Cidade de Porto Velho/RO, e em cumprimento ao r.
DESPACHO (ID 19882824), nos autos de Execução Fiscal n.
0157705-70.2003.8.22.0001, ação movida pelo ESTADO DE
RONDÔNIA contra DISMAR DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS
SAO MIGUEL ARCANJO LTDA - ME E OUTROS; passo a
lavrar a penhora do seguinte bem: “Apólice de Seguro Garantia
n. 014142018000107750079971, número de ordem da proposta
n. 9552277, emitida em 13/6/2018 e registrada na BERKLEY
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INTERNATIONAL DO BRASIL SEGUROS S/A, inscrita no CNPJ
sob o n. 07.021.544/0001-89, estabelecida à Av. Presidente
Juscelino Kubitschek, n. 1455, 15 andar - São Paulo/SP, nos
termos e condições da circular SUSEP n. 477, de 30/9/2013,
processo SUSEP n. 15414.902037/2013-11. A apólice garante
ao segurado ESTADO de RONDÔNIA, inscrito no CNPJ sob o
n. 00.394.585/0001-71, com sede à Av. Farquar, n. 2986, térreo,
curvo III – Pedrinhas, CEP 76.801-470, em Porto Velho/RO, o fiel
cumprimento das obrigações assumidas pelo tomador: AMBEV
S/A, inscrita no CNPJ sob o n. 07.526.557/0001-00, estabelecida
à Rua Doutor Renato Paes de Barros, n. 1017 - 3º andar, Edifício
Corp. Park, CEP: 04530-0001 - Bairro Itaimbibi, em São Paulo/SP;
o limite de garantia no valor de R$ 379.653,08 (TREZENTOS E
SETENTA E NOVE MIL, SEISCENTOS E CINQUENTA E TRÊS
REAIS E OITO CENTAVOS). A apólice tem vigência das 24 horas
de 5/6/2018, às 24 horas de 5/6/2023”. Fica intimada a parte
executada para, querendo, opor embargos à execução, no prazo
de trinta dias, a contar da data da intimação. E para constar que
produza seus jurídicos e legais efeitos, lavro o presente termo que
vai devidamente assinado, ficando portanto, o bem penhorado nos
autos.
Gilson José da Silva
Diretor de Cartório
Cadastro 206439-1
(assinado digitalmente)”
EDITAL DE CITAÇÃO
Prazo: trinta dias
CITAÇÃO DE: LIOMAR DIAS SOBRINHO, CPF/CNPJ n.
717.137.352-53, atualmente em local incerto e não sabido.
Processo: 7022026-51.2018.8.22.0001
Classe: EXECUÇÃO FISCAL (1116)
Exequente: ESTADO DE RONDÔNIA
Executado: LIOMAR DIAS SOBRINHO
CDA: 20180200007481
Data da Inscrição: 9/3/2018
Valor da Dívida: R$ 182.400,00 - atualizado até 28/5/2018
Natureza da Dívida: DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA: § 2º DO
ARTIGO 39 DA LEI 4320/64. REFERÊNCIA: CRÉDITO NÃO
TRIBUTÁRIO OBJETO DE MULTA AMBIENTAL DECORRENTE
DE AUTO DE INFRAÇÃO N: 004404. ORIGEM: PROCESSO N:
1801/1590/2012 TRANSITADO EM JULGADO EM 31/10/2017
CFE FL. 48.
FINALIDADE: De ordem da MM. Juíza de Direito, citar LIOMAR
DIAS SOBRINHO, acima qualificado, para, no prazo de CINCO
DIAS, efetuar o pagamento da dívida, acrescida de juros, correção
monetária, custas processuais, honorários advocatícios e demais
encargos, ou oferecer bens à penhora, sob pena de lhe ser(em)
penhorado(s) ou arrestado(s) bem(ns) suficiente(s) para garantir a
dívida, nos termos do artigo 256, II do CPC. Ficando advertido de
que, em caso de revelia, será nomeado curador especial.
DESPACHO: “Vistos, A pesquisa ao sistema Infojud não retornou
endereço diverso do diligenciado anteriormente. As modalidades
de citação previstas no art. 8º da LEF restaram frustradas. Assim,
defiro a citação do executado LIOMAR DIAS SOBRINHO (CPF
71713735253) por edital. Decorrido o prazo sem manifestação,
em observância ao disposto no artigo 72, inciso II do Código de
Processo Civil, dê-se vista dos autos à Defensoria Pública, que
passará atuar no feito na qualidade de Curadora de Ausentes e
deverá ser intimada de todos os atos processuais doravante
realizados. Após, encaminhem-se à Exequente para requerer o
que entender de direito, no prazo de dez dias. Cumpra-se. Porto
Velho - RO, 5 de setembro de 2018. Angélica Ferreira de Oliveira
Freire, Juíza de Direito”.
SEDE DO JUÍZO: 1ª Vara de Execuções Fiscais e Cartas
Precatórias Cíveis – Av. Lauro Sodré, n. 2.800 – Costa e Silva CEP
76.803-490, em Porto Velho/RO. Fone: (069) 3217-1237 Fax: (069)
3217-1239. E-mail: pvh1fiscais@tjro.jus.br
Porto Velho-RO, 10 de setembro de 2018.
Gilson José da Silva
Diretor de Cartório
Cad. 206439-1
(assinado digitalmente)
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PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 1ª Vara de Execuções Fiscais e Precatórias Cíveis
Avenida Lauro Sodré, nº 2800, Bairro Bairro Costa e Silva, CEP
76.802-449, Porto Velho, RO
Fone: (69)3217-1237 (Fax)3217-1239. Email: pvh1fiscais@tjro.jus.
br, www.tjro.jus.br.
Execução Fiscal : 0065437-55.2007.8.22.0001
EXEQUENTE: ESTADO DE RONDÔNIA
EXECUTADOS: CASA DO ELETRICISTA LTDA - EPP, LETICIA
GARCIA DA SILVA, COSME JOSE DA SILVA
DESPACHO
Vistos,
1. As consultas aos sistemas Bacenjud e Renajud resultaram
infrutíferas.
2. Encaminhem-se os autos à Exequente para, no prazo de cinco
dias, requerer o que entender de direito ou se manifestar em termos
de efetivo andamento do feito sob pena de aplicação do disposto
no art. 40 da LEF.
Cumpra-se.
Porto Velho-RO, 12 de setembro de 2018.
Fabíola Cristina Inocêncio
Juiz(a) de Direito
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 1ª Vara de Execuções Fiscais e Precatórias Cíveis
Avenida Lauro Sodré, nº 2800, Bairro Bairro Costa e Silva, CEP
76.802-449, Porto Velho, RO
Fone: (69)3217-1237 (Fax)3217-1239. Email: pvh1fiscais@tjro.jus.
br, www.tjro.jus.br.
Execução Fiscal : 0078280-18.2008.8.22.0001
EXEQUENTE: ESTADO DE RONDÔNIA
EXECUTADO: DALVINA DA GAMA FONSECA - ME
DESPACHO
Vistos,
1. A consulta ao sistema Bacenjud foi infrutífera.
2. Encaminhem-se os autos à Exequente para, no prazo de cinco
dias, requerer o que entender de direito ou se manifestar em termos
de efetivo andamento do feito sob pena de aplicação do disposto
no art. 40 da LEF.
Cumpra-se.
Porto Velho-RO, 12 de setembro de 2018.
Fabíola Cristina Inocêncio
Juiz(a) de Direito
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 1ª Vara de Execuções Fiscais e Precatórias Cíveis
Avenida Lauro Sodré, nº 2800, Bairro Bairro Costa e Silva, CEP
76.802-449, Porto Velho, RO
Fone: (69)3217-1237 (Fax)3217-1239. Email: pvh1fiscais@tjro.jus.
br, www.tjro.jus.br.
Execução Fiscal : 0018363-97.2010.8.22.0001
EXEQUENTE: ESTADO DE RONDÔNIA
EXECUTADOS: RATES & RATES COMERCIO DE DERIVADOS
DE PETROLEO LTDA - ME, HAROLDO RATES GOMES NETO,
ALDAISA ALIPIO ROSA RATES GOMES
DESPACHO
Vistos,
Intime-se a Fazenda Pública para se manifestar em termos de
efetivo prosseguimento no prazo de cinco dias, sob pena de
aplicação do disposto no art. 40 da LEF.
Cumpra-se.
Porto Velho-RO, 12 de setembro de 2018.
Fabíola Cristina Inocêncio
Juiz(a) de Direito
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PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 1ª Vara de Execuções Fiscais e Precatórias Cíveis
Avenida Lauro Sodré, nº 2800, Bairro Bairro Costa e Silva, CEP
76.802-449, Porto Velho, RO
Fone:(69)3217-1237 (Fax)3217-1239. Email: pvh1fiscais@tjro.jus.
br, www.tjro.jus.br.
Execução Fiscal : 0055458-69.2007.8.22.0001
EXEQUENTE: ESTADO DE RONDÔNIA
EXECUTADO: RONIS PESSOA DE LIMA
ADVOGADO DO EXECUTADO: DEFENSORIA PÚBLICA DE
RONDÔNIA
DESPACHO
Vistos,
1. A busca ao sistema Renajud apontou a existência de veículos
que já contêm restrição inserida por este juízo (fl. 105).
2. A consulta ao sistema Infojud resultou infrutífera.
3. Encaminhem-se os autos à Exequente para, no prazo de cinco
dias, requerer o que entender de direito ou se manifestar em termos
de efetivo andamento do feito sob pena de aplicação do disposto
no art. 40 da LEF.
Cumpra-se.
Porto Velho-RO, quarta-feira, 12 de setembro de 2018.
Fabíola Cristina Inocêncio
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 1ª Vara de Execuções Fiscais e Precatórias Cíveis
Avenida Lauro Sodré, nº 2800, Bairro Bairro Costa e Silva, CEP
76.802-449, Porto Velho, RO
Fone: (69)3217-1237 (Fax)3217-1239. Email: pvh1fiscais@tjro.jus.
br, www.tjro.jus.br.
Execução Fiscal : 7001438-23.2018.8.22.0001
EXEQUENTE: ESTADO DE RONDÔNIA
EXECUTADO: P. R. DE SOUZA TRANSPORTES - ME
DESPACHO
Vistos,
1. Procedi a consulta ao sistema Bacenjud. Diante da penhora do
valor integral, indefiro a utilização dos demais convênios.
2. Intime-se o executado acerca da constrição, bem como do prazo
legal para oferecimento de embargos.
3. Decorrido o prazo sem manifestação, encaminhem-se os autos à
Exequente para, no prazo de dez dias, requerer o que entender de
direito ou se manifestar em termos de efetivo andamento do feito
sob pena de aplicação do disposto no art. 40 da LEF.
Cumpra-se.
Porto Velho-RO, 12 de setembro de 2018.
Fabíola Cristina Inocêncio
Juiz(a) de Direito
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 1ª Vara de Execuções Fiscais e Precatórias Cíveis
Avenida Lauro Sodré, nº 2800, Bairro Bairro Costa e Silva, CEP
76.802-449, Porto Velho, RO
Fone: (69)3217-1237 (Fax)3217-1239. Email: pvh1fiscais@tjro.jus.
br, www.tjro.jus.br.
Execução Fiscal : 0090023-98.2003.8.22.0001
EXEQUENTE: ESTADO DE RONDÔNIA
EXECUTADO: M. C. M. NIZA FERNANDES & FERNANDES
LTDA
DESPACHO
Vistos,
1. Estão presentes os requisitos autorizadores da medida prevista
no art. 185-A, do CTN. Devidamente citada, a parte devedora não
indicou bens à penhora e não foram encontrados bens penhoráveis.
Assim, decreto a indisponibilidade dos bens da parte executada M.
C. M. NIZA FERNANDES & FERNANDES LTDA (CNPJ
84653666000139), pelo prazo de cinco anos, abrangendo eventuais
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bens presentes e futuros. A medida deverá ser operacionalizada
por meio da Central Nacional de Indisponibilidade de Bens – CNIB
(https://www.indisponibilidade.org.br).
2. Encaminhem-se os autos à Exequente para, no prazo de cinco
dias, requerer o que entender de direito ou se manifestar em termos
de efetivo andamento do feito sob pena de aplicação do disposto
no art. 40 da LEF.
Cumpra-se.
Porto Velho-RO, 12 de setembro de 2018.
Fabíola Cristina Inocêncio
Juiz(a) de Direito
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 1ª Vara de Execuções Fiscais e Precatórias Cíveis
Avenida Lauro Sodré, nº 2800, Bairro Bairro Costa e Silva, CEP
76.802-449, Porto Velho, RO
Fone: (69)3217-1237 (Fax)3217-1239. Email: pvh1fiscais@tjro.jus.
br, www.tjro.jus.br.
Execução Fiscal : 0106721-09.2008.8.22.0001
EXEQUENTE: ESTADO DE RONDÔNIA
EXECUTADO: MARCELO BRITO SALES
DESPACHO
Vistos,
Intime-se a Fazenda Pública para se manifestar em termos de
efetivo prosseguimento no prazo de cinco dias, sob pena de
aplicação do disposto no art. 40 da LEF.
Cumpra-se.
Porto Velho-RO, 12 de setembro de 2018.
Fabíola Cristina Inocêncio
Juiz(a) de Direito
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 1ª Vara de Execuções Fiscais e Precatórias Cíveis
Avenida Lauro Sodré, nº 2800, Bairro Bairro Costa e Silva, CEP
76.802-449, Porto Velho, RO
Fone: (69)3217-1237 (Fax)3217-1239. Email: pvh1fiscais@tjro.jus.
br, www.tjro.jus.br.
Execução Fiscal : 0109989-42.2006.8.22.0001
EXEQUENTE: ESTADO DE RONDÔNIA
EXECUTADOS: DROGARIA ANA IZABEL LTDA - ME, GLADSTONE
NOGUEIRA FROTA, AURIDENE ALVES DOS SANTOS FROTA
DESPACHO
Vistos,
1. A consulta ao sistema Bacenjud resultou em bloqueio integral.
2. Intime-se o executado acerca da constrição, bem como do prazo
legal para oferecimento de embargos.
3. Decorrido o prazo sem manifestação, encaminhem-se os autos à
Exequente para, no prazo de dez dias, requerer o que entender de
direito ou se manifestar em termos de efetivo andamento do feito
sob pena de aplicação do disposto no art. 40 da LEF.
Cumpra-se.
Porto Velho-RO, 12 de setembro de 2018.
Fabíola Cristina Inocêncio
Juiz(a) de Direito
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 1ª Vara de Execuções Fiscais e Precatórias Cíveis
Avenida Lauro Sodré, nº 2800, Bairro Bairro Costa e Silva, CEP
76.802-449, Porto Velho, RO
Fone: (69)3217-1237 (Fax)3217-1239. Email: pvh1fiscais@tjro.jus.
br, www.tjro.jus.br.
Execução Fiscal : 7016323-47.2015.8.22.0001
EXEQUENTE: ESTADO DE RONDÔNIA
EXECUTADO: CVS CONSTRUTORA LTDA
DESPACHO
Vistos,
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Em dez dias, diga a Fazenda Pública quanto ao adimplemento do
acordo de parcelamento e prazo previsto para término.
Silente, retornem conclusos para aplicação do art. 40 da LEF.
Cumpra-se.
Porto Velho-RO, 12 de setembro de 2018.
Fabíola Cristina Inocêncio
Juiz(a) de Direito
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 1ª Vara de Execuções Fiscais e Precatórias Cíveis
Avenida Lauro Sodré, nº 2800, Bairro Bairro Costa e Silva, CEP
76.802-449, Porto Velho, RO
Fone:(69)3217-1237 (Fax)3217-1239. Email: pvh1fiscais@tjro.jus.
br, www.tjro.jus.br.
Execução Fiscal : 0035287-91.2007.8.22.0001
EXEQUENTE: ESTADO DE RONDÔNIA
EXECUTADO: MOACIRA XAVIER DOS SANTOS
ADVOGADO DO EXECUTADO: DEFENSORIA PÚBLICA DE
RONDÔNIA
DESPACHO
Vistos,
1. Indefiro o pedido de consulta ao sistema Bacenjud, tendo em
vista que o sistema já foi utilizado recentemente, conforme ID
20375481.
2. Encaminhem-se os autos à Exequente para, no prazo de cinco
dias, requerer o que entender de direito ou se manifestar em termos
de efetivo andamento do feito sob pena de aplicação do disposto
no art. 40 da LEF.
Cumpra-se.
Porto Velho-RO, quarta-feira, 12 de setembro de 2018.
Fabíola Cristina Inocêncio
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 1ª Vara de Execuções Fiscais e Precatórias Cíveis
Avenida Lauro Sodré, nº 2800, Bairro Bairro Costa e Silva, CEP
76.802-449, Porto Velho, RO
Fone: (69)3217-1237 (Fax)3217-1239. Email: pvh1fiscais@tjro.jus.
br, www.tjro.jus.br.
Execução Fiscal : 0004819-08.2011.8.22.0001
EXEQUENTE: ESTADO DE RONDÔNIA
EXECUTADO: CLAUDIO ALMEIDA DOS SANTOS
DESPACHO
Vistos,
1. Com fulcro no caput do artigo 40 da LEF e na Súmula 314 do
STJ, suspendo o trâmite processual por um ano.
2. Decorrido o lapso temporal, encaminhe-se ao arquivo provisório,
independentemente de nova intimação da Fazenda Pública.
3. Após o prazo de cinco anos, intime-se a Exequente para que se
manifeste acerca do advento da prescrição, comprovando, de logo,
em sendo o caso, eventual causa interruptiva e/ou suspensiva do
mencionado instituto.
4. A credora poderá pleitear o retorno do trâmite dos autos,
a qualquer tempo, desde que encontrados bens suficientes à
penhora.
Intime-se e cumpra-se.
Porto Velho-RO, 12 de setembro de 2018.
Fabíola Cristina Inocêncio
Juiz(a) de Direito
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 1ª Vara de Execuções Fiscais e Precatórias Cíveis
Avenida Lauro Sodré, nº 2800, Bairro Bairro Costa e Silva, CEP
76.802-449, Porto Velho, RO
Fone: (69)3217-1237 (Fax)3217-1239. Email: pvh1fiscais@tjro.jus.
br, www.tjro.jus.br.
Execução Fiscal : 7049810-37.2017.8.22.0001
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EXEQUENTE: ESTADO DE RONDÔNIA
EXECUTADO: PORTOLOG TRANSPORTES LTDA
DESPACHO
Vistos,
Intime-se a Fazenda Pública para se manifestar em termos de
efetivo prosseguimento no prazo de cinco dias, sob pena de
aplicação do disposto no art. 40 da LEF.
Cumpra-se.
Porto Velho-RO, 12 de setembro de 2018.
Fabíola Cristina Inocêncio
Juiz(a) de Direito
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 1ª Vara de Execuções Fiscais e Precatórias Cíveis
Avenida Lauro Sodré, nº 2800, Bairro Bairro Costa e Silva, CEP
76.802-449, Porto Velho, RO
Fone: (69)3217-1237 (Fax)3217-1239. Email: pvh1fiscais@tjro.jus.
br, www.tjro.jus.br.
Execução Fiscal : 0106157-98.2006.8.22.0001
EXEQUENTE: ESTADO DE RONDÔNIA
EXECUTADOS: PAX ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS
LTDA, TALMOR ERASMO FERNANDES
DESPACHO
Vistos,
1. A consulta ao sistema Bacenjud resultou em bloqueio parcial.
Intime-se o executado acerca do bloqueio parcial. Em atendimento
ao artigo 16 da LEF, embargos à execução fiscal só serão admitidos
em caso de reforço da penhora.
2. Os comprovantes das consultas frutíferas seguem juntados sob
sigilo.
3. Encaminhem-se os autos à Exequente para, no prazo de cinco
dias, requerer o que entender de direito ou se manifestar em termos
de efetivo andamento do feito sob pena de aplicação do disposto
no art. 40 da LEF.
Cumpra-se.
Porto Velho-RO, 12 de setembro de 2018.
Fabíola Cristina Inocêncio
Juiz(a) de Direito
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 1ª Vara de Execuções Fiscais e Precatórias Cíveis
Avenida Lauro Sodré, nº 2800, Bairro Bairro Costa e Silva, CEP
76.802-449, Porto Velho, RO
Fone: (69)3217-1237 (Fax)3217-1239. Email: pvh1fiscais@tjro.jus.
br, www.tjro.jus.br.
Execução Fiscal : 0039870-85.2008.8.22.0001
EXEQUENTE: ESTADO DE RONDÔNIA
EXECUTADOS: MARQUES & ROCHA LTDA - ME, RAIMUNDO
MARQUES BISPO, SANGELO MARCIO CHAVES DA ROCHA
DESPACHO
Vistos,
À escrivania: providencie o necessário para inclusão do nome da
executada MARQUES & ROCHA LTDA (CNPJ: 01.591.774/000105) e do corresponsável SANGELO MARCIO CHAVES DA ROCHA
(CPF: 618.368.502-04) no cadastro do Serasajud. O valor da dívida
atualizado até 22/08/2018 é R$ 92.863,19.
Após, encaminhem-se os autos à Exequente para, no prazo de
cinco dias, requerer o que entender de direito ou se manifestar em
termos de efetivo andamento do feito sob pena de aplicação do
disposto no art. 40 da LEF.
Cumpra-se. A cópia servirá de OFÍCIO.
Porto Velho-RO, 12 de setembro de 2018.
Fabíola Cristina Inocêncio
Juiz(a) de Direito
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 1ª Vara de Execuções Fiscais e Precatórias Cíveis
Avenida Lauro Sodré, nº 2800, Bairro Bairro Costa e Silva, CEP
76.802-449, Porto Velho, RO

SEXTA-FEIRA, 14-09-2018

138

Fone: (69)3217-1237 (Fax)3217-1239. Email: pvh1fiscais@tjro.jus.
br, www.tjro.jus.br.
Execução Fiscal : 7028480-47.2018.8.22.0001
EXEQUENTE: ESTADO DE RONDÔNIA
EXECUTADO: VICTOR & RAUL COMERCIAL LTDA - ME
DESPACHO
Vistos,
1. As consultas aos sistemas Bacenjud e Renajud resultaram
infrutíferas.
2. Encaminhem-se os autos à Exequente para, no prazo de cinco
dias, requerer o que entender de direito ou se manifestar em termos
de efetivo andamento do feito sob pena de aplicação do disposto
no art. 40 da LEF.
Cumpra-se.
Porto Velho-RO, 12 de setembro de 2018.
Fabíola Cristina Inocêncio
Juiz(a) de Direito
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 1ª Vara de Execuções Fiscais e Precatórias Cíveis
Avenida Lauro Sodré, nº 2800, Bairro Bairro Costa e Silva, CEP
76.802-449, Porto Velho, RO
Fone:(69)3217-1237 (Fax)3217-1239. Email: pvh1fiscais@tjro.jus.
br, www.tjro.jus.br.
Execução Fiscal : 7030610-78.2016.8.22.0001
EXEQUENTE: ESTADO DE RONDÔNIA
EXECUTADOS: LUIZ MARCOS FONSECA, INCOMAD IND E
COM DE MADEIRAS LTDA - ME
ADVOGADOS DOS EXECUTADOS: DEFENSORIA PÚBLICA DE
RONDÔNIA, DEFENSORIA PÚBLICA DE RONDÔNIA
DESPACHO
Vistos,
A consulta ao sistema Renajud foi infrutífera.
Encaminhem-se os autos à Exequente para, no prazo de cinco dias,
requerer o que entender de direito ou se manifestar em termos de
efetivo andamento do feito sob pena de aplicação do disposto no
art. 40 da LEF.
Cumpra-se.
Porto Velho-RO, quarta-feira, 12 de setembro de 2018.
Fabíola Cristina Inocêncio
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 1ª Vara de Execuções Fiscais e Precatórias Cíveis
Avenida Lauro Sodré, nº 2800, Bairro Bairro Costa e Silva, CEP
76.802-449, Porto Velho, RO
Fone:(69)3217-1237 (Fax)3217-1239. Email: pvh1fiscais@tjro.jus.
br, www.tjro.jus.br.
Execução Fiscal : 0004910-98.2011.8.22.0001
EXEQUENTE: ESTADO DE RONDÔNIA
EXECUTADO: PAULO RODRIGUES DA SILVA
ADVOGADO DO EXECUTADO: PAULO RODRIGUES DA SILVA
OAB nº RO509, MARCOS ANTONIO METCHKO OAB nº RO1482,
MARCOS ANTONIO ARAUJO DOS SANTOS OAB nº RO846
DESPACHO
Vistos,
Intime-se a Fazenda Pública para se manifestar em termos de
efetivo prosseguimento no prazo de cinco dias, sob pena de
aplicação do disposto no art. 40 da LEF.
Cumpra-se.
Porto Velho-RO, quarta-feira, 12 de setembro de 2018.
Fabíola Cristina Inocêncio
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 1ª Vara de Execuções Fiscais e Precatórias Cíveis
Avenida Lauro Sodré, nº 2800, Bairro Bairro Costa e Silva, CEP
76.802-449, Porto Velho, RO
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Fone: (69)3217-1237 (Fax)3217-1239. Email: pvh1fiscais@tjro.jus.
br, www.tjro.jus.br.
Execução Fiscal : 0004733-37.2011.8.22.0001
EXEQUENTE: ESTADO DE RONDÔNIA
EXECUTADO: JUCELIS FREITAS DE SOUSA
DESPACHO
Vistos,
Intime-se a Exequente para manifestar-se nos autos ou requerer o
que entender de direito, sob pena de aplicação do disposto no art.
40 da LEF.
Cumpra-se.
Porto Velho-RO, 12 de setembro de 2018.
Fabíola Cristina Inocêncio
Juiz(a) de Direito
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 1ª Vara de Execuções Fiscais e Precatórias Cíveis
Avenida Lauro Sodré, nº 2800, Bairro Bairro Costa e Silva, CEP
76.802-449, Porto Velho, RO
Fone:(69)3217-1237 (Fax)3217-1239. Email: pvh1fiscais@tjro.jus.
br, www.tjro.jus.br.
Execução Fiscal : 7017268-34.2015.8.22.0001
EXEQUENTE: ESTADO DE RONDÔNIA
EXECUTADOS: ANDERSON BARBOSA OLIVEIRA DE LIMA,
JULIO CESAR SANTANA, SANLIMA SUPERMERCADOS LTDA
- EPP
ADVOGADOS DOS EXECUTADOS: DEFENSORIA PÚBLICA DE
RONDÔNIA, DEFENSORIA PÚBLICA DE RONDÔNIA
DESPACHO
Vistos,
À escrivania: providencie o necessário para inclusão do nome
da executada SANLIMA SUPERMERCADOS LTDA (CNPJ:
05.007.350/0001-01) e de seus corresponsáveis JULIO CESAR
SANTANA (CPF nº. 544.833.952-20) e ANDERSON BARBOSA
OLIVEIRA (CPF nº. 545.348.792-53) no cadastro do Serasajud. O
valor da dívida atualizado até 22/08/2018 é R$ 536.952,51.
Após, encaminhem-se os autos à Exequente para, no prazo de
cinco dias, requerer o que entender de direito ou se manifestar em
termos de efetivo andamento do feito sob pena de aplicação do
disposto no art. 40 da LEF.
Cumpra-se. A cópia servirá de OFÍCIO.
Porto Velho-RO, quarta-feira, 12 de setembro de 2018.
Fabíola Cristina Inocêncio
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 1ª Vara de Execuções Fiscais e Precatórias Cíveis
Avenida Lauro Sodré, nº 2800, Bairro Bairro Costa e Silva, CEP
76.802-449, Porto Velho, RO
Fone:(69)3217-1237 (Fax)3217-1239. Email: pvh1fiscais@tjro.jus.
br, www.tjro.jus.br.
Execução Fiscal : 7038903-03.2017.8.22.0001
EXEQUENTE: ESTADO DE RONDÔNIA
EXECUTADO: NOVO HORIZONTE COMERCIO E TRANSPORTES
LTDA - ME
ADVOGADO DO EXECUTADO:
DESPACHO
Vistos,
As modalidades de citação previstas no art. 8º da LEF
restaram frustradas. Assim, defiro a citação da empresa NOVO
HORIZONTE COMERCIO E TRANSPORTES LTDA - ME (CNPJ
06906144000198) por edital.
Decorrido o prazo sem manifestação, em observância ao disposto
no artigo 72, inciso II do Código de Processo Civil, dê-se vista dos
autos à Defensoria Pública, que passará atuar no feito na qualidade
de Curadora de Ausentes e deverá ser intimada de todos os atos
processuais doravante realizados.
Após, encaminhem-se à Exequente para requerer o que entender
de direito, no prazo de dez dias.
Cumpra-se.
Porto Velho-RO, quarta-feira, 12 de setembro de 2018.
Fabíola Cristina Inocêncio
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PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 1ª Vara de Execuções Fiscais e Precatórias Cíveis
Avenida Lauro Sodré, nº 2800, Bairro Bairro Costa e Silva, CEP
76.802-449, Porto Velho, RO
Fone: (69)3217-1237 (Fax)3217-1239. Email: pvh1fiscais@tjro.jus.
br, www.tjro.jus.br.
Execução Fiscal : 0035913-76.2008.8.22.0001
EXEQUENTE: ESTADO DE RONDÔNIA
EXECUTADOS: DOURIVAL DE LAVOUR BALEEIRO, RENNE
ANDRE VALENTE LOBO, JOSE GUALBERTO LACERDA
DESPACHO
Vistos,
Intime-se a Fazenda Pública para se manifestar em termos de
efetivo prosseguimento no prazo de cinco dias, sob pena de
aplicação do disposto no art. 40 da LEF.
Cumpra-se.
Porto Velho-RO, 12 de setembro de 2018.
Fabíola Cristina Inocêncio
Juiz(a) de Direito
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 1ª Vara de Execuções Fiscais e Precatórias Cíveis
Avenida Lauro Sodré, nº 2800, Bairro Bairro Costa e Silva, CEP
76.802-449, Porto Velho, RO
Fone:(69)3217-1237 (Fax)3217-1239. Email: pvh1fiscais@tjro.jus.
br, www.tjro.jus.br.
Execução Fiscal : 0175513-35.1996.8.22.0001
EXEQUENTE: ESTADO DE RONDÔNIA
EXECUTADOS: ANGELO ANGELIN, ANTONIO CLAREL ROZAO
PINTO
ADVOGADOS DOS EXECUTADOS: ALEXANDRE CAMARGO
OAB nº RO704, ROMILTON MARINHO VIEIRA OAB nº RO633,
ODAIR MARTINI OAB nº Não informado no PJE, ORESTES MUNIZ
FILHO OAB nº RO40
DESPACHO
Vistos,
Intime-se a Fazenda Pública para se manifestar em termos de
efetivo prosseguimento no prazo de cinco dias, sob pena de
aplicação do disposto no art. 40 da LEF.
Cumpra-se.
Porto Velho-RO, quarta-feira, 12 de setembro de 2018.
Fabíola Cristina Inocêncio
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 1ª Vara de Execuções Fiscais e Precatórias Cíveis
Avenida Lauro Sodré, nº 2800, Bairro Bairro Costa e Silva, CEP
76.802-449, Porto Velho, RO
Fone: (69)3217-1237 (Fax)3217-1239. Email: pvh1fiscais@tjro.jus.
br, www.tjro.jus.br.
Execução Fiscal :
EXEQUENTE: ESTADO DE RONDÔNIA
EXECUTADO: CLEIDIOMAR LIMA DA SILVA ALIMENTOS LTDA
- EPP
DESPACHO INICIAL
1. Cite-se no endereço da inicial para pagar a dívida com os juros e
encargos (custas processuais e honorários advocatícios) ou indicar
bens à penhora, no prazo de cinco dias.
2. A citação será feita pelo correio, com aviso de recebimento,
se não for requerida por outra forma (art. 8º, inciso I, da Lei n.
6.830/80).
3. Caso o AR retorne negativo por “ausência”, renove o ato.
4. Na hipótese do aviso de recebimento não retornar no prazo de
15 dias da entrega da carta à agência postal ou retornar com a
informação de endereço não procurado, a citação será feita por
MANDADO (inciso III).
5. Expeça Carta Precatória para endereço fora da comarca.
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6. Não localizado o devedor, encaminhem-se à Fazenda, para em
cinco dias, informar endereço atual/correto ou se manifestar em
termos de efetivo prosseguimento do feito.
7. Em caso de pronto pagamento, que deverá ser comunicado nos
autos, fixo os honorários advocatícios em 10% sobre o valor do
débito.
8. Inexistindo pagamento ou indicação de bens à penhora, dê-se
vista à Exequente para atualização do débito, incluindo custas e
honorários. Em seguida, retornem os autos conclusos para início
das medidas coercitivas para busca de patrimônio.
Cumpra-se. Sirva o presente como CARTA/MANDADO.
Observações: Para atualização do débito, expedição de guias para
pagamento ou para apresentar cópias das guias de parcelamento
pagas, comparecer à Procuradoria Fiscal do Estado (Av. Farquar, n.
2986, Palácio Rio Madeira, Prédio Pacaas Novos, 3º andar, Bairro
Pedrinhas, CEP 76.801-970, nesta cidade, telefone: (69) 32165060. Os honorários advocatícios deverão ser recolhidos mediante
depósito judicial em conta vinculada a estes autos mediante acesso
ao link www.tjro.jus.br (emissão de boletos bancários – depósitos
judiciais).
Porto Velho-RO, 12 de setembro de 2018.
Fabíola Cristina Inocêncio
Juiz(a) de Direito
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 1ª Vara de Execuções Fiscais e Precatórias Cíveis
Avenida Lauro Sodré, nº 2800, Bairro Bairro Costa e Silva, CEP
76.802-449, Porto Velho, RO
Fone: (69)3217-1237 (Fax)3217-1239. Email: pvh1fiscais@tjro.jus.
br, www.tjro.jus.br.
Cumprimento de SENTENÇA : 0007219-97.2008.8.22.0001
EXEQUENTE: E. D. R.
EXECUTADO: D. I. E. C. E. -. M.
DESPACHO
Vistos,
1. A busca ao sistema Renajud resultou infrutífera.
2. A consulta ao sistema Infojud abrangeu os três últimos exercícios
fiscais. A juntada dos espelhos fica condicionada à existência de
declaração na base de dados da Receita Federal.
3. Os comprovantes das consultas frutíferas seguem juntados sob
sigilo.
4. Encaminhem-se os autos à Exequente para, no prazo de cinco
dias, requerer o que entender de direito ou se manifestar em termos
de efetivo andamento do feito sob pena de aplicação do disposto
no art. 40 da LEF.
Cumpra-se.
Porto Velho-RO, 12 de setembro de 2018.
Fabíola Cristina Inocêncio
Juiz(a) de Direito
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 1ª Vara de Execuções Fiscais e Precatórias Cíveis
Avenida Lauro Sodré, nº 2800, Bairro Bairro Costa e Silva, CEP
76.802-449, Porto Velho, RO
Fone: (69)3217-1237 (Fax)3217-1239. Email: pvh1fiscais@tjro.jus.
br, www.tjro.jus.br.
Execução Fiscal : 7036580-88.2018.8.22.0001
EXEQUENTE: ESTADO DE RONDÔNIA
EXECUTADO: JOSE OSMAR LOPES LEGAL
DESPACHO INICIAL
1. Cite-se no endereço da inicial para pagar a dívida com os juros e
encargos (custas processuais e honorários advocatícios) ou indicar
bens à penhora, no prazo de cinco dias.
2. A citação será feita pelo correio, com aviso de recebimento,
se não for requerida por outra forma (art. 8º, inciso I, da Lei n.
6.830/80).
3. Caso o AR retorne negativo por “ausência”, renove o ato.
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4. Na hipótese do aviso de recebimento não retornar no prazo de
15 dias da entrega da carta à agência postal ou retornar com a
informação de endereço não procurado, a citação será feita por
MANDADO (inciso III).
5. Expeça Carta Precatória para endereço fora da comarca.
6. Não localizado o devedor, encaminhem-se à Fazenda, para em
cinco dias, informar endereço atual/correto ou se manifestar em
termos de efetivo prosseguimento do feito.
7. Em caso de pronto pagamento, que deverá ser comunicado nos
autos, fixo os honorários advocatícios em 10% sobre o valor do
débito.
8. Inexistindo pagamento ou indicação de bens à penhora, dê-se
vista à Exequente para atualização do débito, incluindo custas e
honorários. Em seguida, retornem os autos conclusos para início
das medidas coercitivas para busca de patrimônio.
Cumpra-se. Sirva o presente como CARTA/MANDADO.
Observações: Para atualização do débito, expedição de guias para
pagamento ou para apresentar cópias das guias de parcelamento
pagas, comparecer à Procuradoria Fiscal do Estado (Av. Farquar, n.
2986, Palácio Rio Madeira, Prédio Pacaas Novos, 3º andar, Bairro
Pedrinhas, CEP 76.801-970, nesta cidade, telefone: (69) 32165060. Os honorários advocatícios deverão ser recolhidos mediante
depósito judicial em conta vinculada a estes autos mediante acesso
ao link www.tjro.jus.br (emissão de boletos bancários – depósitos
judiciais).
Porto Velho-RO, 12 de setembro de 2018.
Fabíola Cristina Inocêncio
Juiz(a) de Direito
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 1ª Vara de Execuções Fiscais e Precatórias Cíveis
Avenida Lauro Sodré, nº 2800, Bairro Bairro Costa e Silva, CEP
76.802-449, Porto Velho, RO
Fone:(69)3217-1237 (Fax)3217-1239. Email: pvh1fiscais@tjro.jus.
br, www.tjro.jus.br.
Execução Fiscal : 7012828-87.2018.8.22.0001
EXEQUENTE: ESTADO DE RONDÔNIA
EXECUTADO: JADIRO FREITAS - EPP
ADVOGADO DO EXECUTADO:
DESPACHO
Vistos,
À escrivania: providencie o necessário para inclusão do nome da
executada JADIRO FREITAS - EPP (CNPJ: 06.032.699/000158) no cadastro do Serasajud. O valor da dívida atualizado até
06/09/2018 é R$ 4.479,75.
Após, encaminhem-se os autos à Exequente para, no prazo de
cinco dias, requerer o que entender de direito ou se manifestar em
termos de efetivo andamento do feito sob pena de aplicação do
disposto no art. 40 da LEF.
Cumpra-se. A cópia servirá de OFÍCIO.
Porto Velho-RO, quarta-feira, 12 de setembro de 2018.
Fabíola Cristina Inocêncio
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 1ª Vara de Execuções Fiscais e Precatórias Cíveis
Avenida Lauro Sodré, nº 2800, Bairro Bairro Costa e Silva, CEP
76.802-449, Porto Velho, RO
Fone: (69)3217-1237 (Fax)3217-1239. Email: pvh1fiscais@tjro.jus.
br, www.tjro.jus.br.
Execução Fiscal : 7035801-70.2017.8.22.0001
EXEQUENTE: ESTADO DE RONDÔNIA
EXECUTADO: R. BORGES IMPORTACAO E EXPORTACAO
DESPACHO
Vistos,
Em pesquisa ao sistema Infojud foi localizado novo endereço.
1. Cite-se para pagar a dívida com os juros e encargos (custas
processuais e honorários advocatícios) ou indicar bens à penhora,
no prazo de cinco dias.
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2. Não localizado o devedor, encaminhem-se à Fazenda, para em
cinco dias, informar endereço atual/correto ou se manifestar em
termos de efetivo prosseguimento do feito.
3. Inexistindo pagamento ou indicação de bens à penhora, retornem
os autos conclusos para início das medidas coercitivas para busca
de patrimônio.
Cumpra-se. Sirva o DESPACHO como CARTA/MANDADO.
Endereço: AC-40 n° 4821 LOT. SOL NASCENTE CEP 69909804, VILA ACRE, RIO BRANCO-AC
Observações: Para atualização do débito, expedição de guias para
pagamento ou para apresentar cópias das guias de parcelamento
pagas, comparecer à Procuradoria Fiscal do Estado, localizada
na Av. Farquar, n. 2986, Palácio Rio Madeira, Prédio Pacaas
Novos, 3º andar, Bairro Pedrinhas, CEP 76.801-970, nesta cidade,
telefone: (69) 3216-5060. O pagamento dos honorários será feito
via depósito na conta da Associação de Procuradores do Estado
de Rondônia, inscrita no CNPJ sob o n. 34.482.497/0001-43, junto
ao Banco do Brasil, agência 3796-6, conta corrente 33.818-4. As
custas processuais por meio de boleto bancário, obtido no site
deste Tribunal (www.tjro.jus.br).
Porto Velho-RO, 12 de setembro de 2018.
Fabíola Cristina Inocêncio
Juiz(a) de Direito
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 1ª Vara de Execuções Fiscais e Precatórias Cíveis
Avenida Lauro Sodré, nº 2800, Bairro Bairro Costa e Silva, CEP
76.802-449, Porto Velho, RO
Fone: (69)3217-1237 (Fax)3217-1239. Email: pvh1fiscais@tjro.jus.
br, www.tjro.jus.br.
Execução Fiscal : 7036576-51.2018.8.22.0001
EXEQUENTE: ESTADO DE RONDÔNIA
EXECUTADO: CONSTRUBEL CONSTRUCOES LTDA. - EPP
DESPACHO INICIAL
1. Cite-se no endereço da inicial para pagar a dívida com os juros e
encargos (custas processuais e honorários advocatícios) ou indicar
bens à penhora, no prazo de cinco dias.
2. A citação será feita pelo correio, com aviso de recebimento,
se não for requerida por outra forma (art. 8º, inciso I, da Lei n.
6.830/80).
3. Caso o AR retorne negativo por “ausência”, renove o ato.
4. Na hipótese do aviso de recebimento não retornar no prazo de
15 dias da entrega da carta à agência postal ou retornar com a
informação de endereço não procurado, a citação será feita por
MANDADO (inciso III).
5. Expeça Carta Precatória para endereço fora da comarca.
6. Não localizado o devedor, encaminhem-se à Fazenda, para em
cinco dias, informar endereço atual/correto ou se manifestar em
termos de efetivo prosseguimento do feito.
7. Em caso de pronto pagamento, que deverá ser comunicado nos
autos, fixo os honorários advocatícios em 10% sobre o valor do
débito.
8. Inexistindo pagamento ou indicação de bens à penhora, dê-se
vista à Exequente para atualização do débito, incluindo custas e
honorários. Em seguida, retornem os autos conclusos para início
das medidas coercitivas para busca de patrimônio.
Cumpra-se. Sirva o presente como CARTA/MANDADO.
Observações: Para atualização do débito, expedição de guias para
pagamento ou para apresentar cópias das guias de parcelamento
pagas, comparecer à Procuradoria Fiscal do Estado (Av. Farquar, n.
2986, Palácio Rio Madeira, Prédio Pacaas Novos, 3º andar, Bairro
Pedrinhas, CEP 76.801-970, nesta cidade, telefone: (69) 32165060. Os honorários advocatícios deverão ser recolhidos mediante
depósito judicial em conta vinculada a estes autos mediante acesso
ao link www.tjro.jus.br (emissão de boletos bancários – depósitos
judiciais).
Porto Velho-RO, 12 de setembro de 2018.
Fabíola Cristina Inocêncio
Juiz(a) de Direito
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PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 1ª Vara de Execuções Fiscais e Precatórias Cíveis
Avenida Lauro Sodré, nº 2800, Bairro Bairro Costa e Silva, CEP
76.802-449, Porto Velho, RO
Fone: (69)3217-1237 (Fax)3217-1239. Email: pvh1fiscais@tjro.jus.
br, www.tjro.jus.br.
Execução Fiscal : 0115779-70.2007.8.22.0001
EXEQUENTE: ESTADO DE RONDÔNIA
EXECUTADO: RIBEIRO & ALBUQUERQUE LTDA - ME
DESPACHO
Vistos,
À escrivania: providencie o necessário para inclusão do nome
da executada RIBEIRO & ALBUQUERQUE LTDA - ME (CNPJ:
34.735.498/0001-52) no cadastro do Serasajud. O valor da dívida
atualizado até 27/08/2018 é R$ 98.977,64.
Após, encaminhem-se os autos à Exequente para, no prazo de
cinco dias, requerer o que entender de direito ou se manifestar em
termos de efetivo andamento do feito sob pena de aplicação do
disposto no art. 40 da LEF.
Cumpra-se. A cópia servirá de OFÍCIO.
Porto Velho-RO, 12 de setembro de 2018.
Fabíola Cristina Inocêncio
Juiz(a) de Direito
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 1ª Vara de Execuções Fiscais e Precatórias Cíveis
Avenida Lauro Sodré, nº 2800, Bairro Bairro Costa e Silva, CEP
76.802-449, Porto Velho, RO
Fone: (69)3217-1237 (Fax)3217-1239. Email: pvh1fiscais@tjro.jus.
br, www.tjro.jus.br.
Execução Fiscal :
EXEQUENTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO
EXECUTADO: FRANCISCO TENORIO DE SOUSA
DESPACHO
Vistos,
À escrivania: providencie o necessário para inclusão
do nome do executado FRANCISCO TENORIO DE
SOUSA (CPF: 343.300.113-87) no cadastro do Serasajud. O valor
da dívida atualizado até 05/09/2018 é R$ 1.187,80.
Após, ecaminhem-se os autos à Exequente para, no prazo de cinco
dias, requerer o que entender de direito ou se manifestar em termos
de efetivo andamento do feito sob pena de aplicação do disposto
no art. 40 da LEF.
Cumpra-se. A cópia servirá de OFÍCIO.
Porto Velho-RO, 12 de setembro de 2018.
Fabíola Cristina Inocêncio
Juiz(a) de Direito
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 1ª Vara de Execuções Fiscais e Precatórias Cíveis
Avenida Lauro Sodré, nº 2800, Bairro Bairro Costa e Silva, CEP
76.802-449, Porto Velho, RO
Fone: (69)3217-1237 (Fax)3217-1239. Email: pvh1fiscais@tjro.jus.
br, www.tjro.jus.br.
Execução Fiscal : 0004708-29.2008.8.22.0001
EXEQUENTE: ESTADO DE RONDÔNIA
EXECUTADOS: SOLANGE ARAUJO COSTA FEITOZA, S. A.
COSTA FEITOZA - ME
DESPACHO
Vistos,
À escrivania: providencie o necessário para inclusão do nome da
executada S A COSTA FEITOZA – ME (CNPJ: 05.048.977/000100) e da corresponsável SOLANGE ARAUJO COSTA FEITOZA
(CPF: 386.150.292-53) no cadastro do Serasajud. O valor da dívida
atualizado até 04/09/2018 é R$ 74,85.
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Após, encaminhem-se os autos à Exequente para, no prazo de
cinco dias, requerer o que entender de direito ou se manifestar em
termos de efetivo andamento do feito sob pena de aplicação do
disposto no art. 40 da LEF.
Cumpra-se. A cópia servirá de OFÍCIO.
Porto Velho-RO, 12 de setembro de 2018.
Fabíola Cristina Inocêncio
Juiz(a) de Direito
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 1ª Vara de Execuções Fiscais e Precatórias Cíveis
Avenida Lauro Sodré, nº 2800, Bairro Bairro Costa e Silva, CEP
76.802-449, Porto Velho, RO
Fone: (69)3217-1237 (Fax)3217-1239. Email: pvh1fiscais@tjro.jus.
br, www.tjro.jus.br.
Execução Fiscal : 7019719-61.2017.8.22.0001
EXEQUENTE: ESTADO DE RONDÔNIA
EXECUTADO: ELTON B. LOPES LTDA - ME
DESPACHO
Vistos,
1. A consulta ao sistema Renajud foi infrutífera.
2. Encaminhem-se os autos à Exequente para, no prazo de cinco
dias, requerer o que entender de direito ou se manifestar em termos
de efetivo andamento do feito sob pena de aplicação do disposto
no art. 40 da LEF.
Cumpra-se.
Porto Velho-RO, 12 de setembro de 2018.
Fabíola Cristina Inocêncio
Juiz(a) de Direito
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 1ª Vara de Execuções Fiscais e Precatórias Cíveis
Avenida Lauro Sodré, nº 2800, Bairro Bairro Costa e Silva, CEP
76.802-449, Porto Velho, RO
Fone: (69)3217-1237 (Fax)3217-1239. Email: pvh1fiscais@tjro.jus.
br, www.tjro.jus.br.
Execução Fiscal : 0043487-53.2008.8.22.0001
EXEQUENTE: ESTADO DE RONDÔNIA
EXECUTADO: CAIO CESAR PENNA
DESPACHO
Vistos,
À escrivania: providencie o necessário para inclusão do nome
da executada CAIO CESAR PENNA (CPF: 516.094.288-20) no
cadastro do Serasajud. O valor da dívida atualizado até 29/08/2018
é R$ 1.754.832,98.
Após, encaminhem-se os autos à Exequente para, no prazo de
cinco dias, requerer o que entender de direito ou se manifestar em
termos de efetivo andamento do feito sob pena de aplicação do
disposto no art. 40 da LEF.
Cumpra-se. A cópia servirá de OFÍCIO.
Porto Velho-RO, 12 de setembro de 2018.
Fabíola Cristina Inocêncio
Juiz(a) de Direito
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 1ª Vara de Execuções Fiscais e Precatórias Cíveis
Avenida Lauro Sodré, nº 2800, Bairro Bairro Costa e Silva, CEP
76.802-449, Porto Velho, RO
Fone: (69)3217-1237 (Fax)3217-1239. Email: pvh1fiscais@tjro.jus.
br, www.tjro.jus.br.
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Execução Fiscal : 7032489-86.2017.8.22.0001
EXEQUENTE: ESTADO DE RONDÔNIA
EXECUTADO: BETOMAX PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI
DESPACHO
Vistos,
1. A busca ao sistema Renajud apontou a existência de veículo,
que foi gravado com restrição administrativa de licenciamento, por
ser mais adequada ao caso concreto.
2. Os comprovantes das consultas frutíferas seguem juntados sob
sigilo.
3. Encaminhem-se os autos à Exequente para, no prazo de cinco
dias, requerer o que entender de direito ou se manifestar em termos
de efetivo andamento do feito sob pena de aplicação do disposto
no art. 40 da LEF.
Cumpra-se.
Porto Velho-RO, 12 de setembro de 2018.
Fabíola Cristina Inocêncio
Juiz(a) de Direito
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 1ª Vara de Execuções Fiscais e Precatórias Cíveis
Avenida Lauro Sodré, nº 2800, Bairro Bairro Costa e Silva, CEP
76.802-449, Porto Velho, RO
Fone: (69)3217-1237 (Fax)3217-1239. Email: pvh1fiscais@tjro.jus.
br, www.tjro.jus.br.
Execução Fiscal : 0264054-92.2006.8.22.0001
EXEQUENTE: ESTADO DE RONDÔNIA
EXECUTADO: CLAUDIO JOSE MARQUES VIDAL
DESPACHO
Vistos,
Indefiro o pedido de suspensão, uma vez que já consta nos autos
juntada da resposta do ofício.
Encaminhem-se à Exequente para, no prazo de cinco dias, requerer
o que entender de direito ou se manifestar em termos de efetivo
andamento do feito.
Cumpra-se.
Porto Velho-RO, 12 de setembro de 2018.
Fabíola Cristina Inocêncio
Juiz(a) de Direito
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 1ª Vara de Execuções Fiscais e Precatórias Cíveis
Avenida Lauro Sodré, nº 2800, Bairro Bairro Costa e Silva, CEP
76.802-449, Porto Velho, RO
Fone: (69)3217-1237 (Fax)3217-1239. Email: pvh1fiscais@tjro.jus.
br, www.tjro.jus.br.
Execução Fiscal : 7015330-96.2018.8.22.0001
EXEQUENTE: ESTADO DE RONDÔNIA
EXECUTADO: UNIAO MENDES TRANSPORTES LTDA - ME
DESPACHO
Vistos,
1. Proceda a inclusão do nome da empresa executada UNIAO
MENDES TRANSPORTES LTDA - ME (CNPJ 78948411000109) no
cadastro do Serasajud.
2. Encaminhem-se os autos à Exequente para, no prazo de cinco
dias, requerer o que entender de direito ou se manifestar em termos
de efetivo andamento do feito sob pena de aplicação do disposto
no art. 40 da LEF.
Cumpra-se. A cópia servirá como OFÍCIO.
Valor da dívida R$ 5.455,11 atualizado até 04/09/2018.
Porto Velho-RO, 12 de setembro de 2018.
Fabíola Cristina Inocêncio
Juiz(a) de Direito
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2º Cartório de Execuções Fiscais
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 2ª Vara de Execuções Fiscais
Avenida Sete de Setembro, 1044, 2º Andar, Centro, Porto Velho
- RO - CEP: 76801-096 - Fone:(69) Processo nº: 701612136.2016.8.22.0001
Classe: EXECUÇÃO FISCAL (1116)
Protocolado em: 29/03/2016 14:34:42
EXEQUENTE: MUNICIPIO DE PORTO VELHO
EXECUTADO: EMPRESA TELEFÔNICA DO BRASIL S/A
ADVOGADO: Dra. Silvia Letícia de Almeida (OAB/SP 236.637).
DESPACHO
Intime-se a parte executada, por intermédio do advogado constituído,
para que efetue e/ou comprove o pagamento das custas, de forma
atualizada, no prazo de 10(dez) dias.
Após, manifeste-se o Município, requerendo o que entender de
direito quanto aos honorários depositados, em 10 (dez) dias.
Porto Velho, 11 de setembro de 2018
AMAURI LEMES
Juiz(a) de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 2ª Vara de Execuções Fiscais
Avenida Sete de Setembro, 1044, 2º Andar, Centro, Porto Velho
- RO - CEP: 76801-096 - Fone:(69) Processo nº: 700971613.2018.8.22.0001
Classe: EXECUÇÃO FISCAL (1116)
Protocolado em: 15/03/2018 09:33:21
EXEQUENTE: MUNICIPIO DE PORTO VELHO
EXECUTADO: MOURAO SERRARIAS REUNIDAS IRMAOS
FERNANDES, PAULO FUETH MOURAO
DESPACHO
De fato, a nomeação de bens do executado não atende ao disposto
no artigo 11 da Lei nº 6.830/80:
PROCESSUAL CIVIL. PENHORA DE PRECATÓRIO. RECUSA
DA FAZENDA EXEQUENTE. POSSIBILIDADE. ORDEM LEGAL
DO ART. 11 DA LEF. OBSERVÂNCIA. PRECEDENTE 1. É cediço
nesta Corte SUBMETIDO AO REGIME DO ART. 543-C DO CPC.
que os créditos decorrentes de precatório judicial são penhoráveis.
Contudo, podem ser recusados pela exequente nas hipóteses
previstas no art. 656 do CPC. 2. O caso em questão se amolda
à orientação desta Corte, no sentido de que, apesar de o bem
ofertado ser penhorável, poderá ser recusado nos casos legais,
tal quais a desobediência da ordem de bens penhoráveis prevista
no art. 11 da Lei n. 6.830/80. 3. Nos termos do art. 15, I, da Lei
6.830/80, é autorizada ao executado, em qualquer fase do processo
e independentemente da aquiescência da Fazenda Pública, tão
somente a substituição dos bens penhorados por depósito em
dinheiro ou fiança bancária, e, como a penhora de precatório
equivale à penhora de crédito, e não de dinheiro, não é possível a
substituição da penhora por precatório sem a aceitação do credor.
4. A Primeira Seção desta Corte já tratou do tema em julgado
submetido ao regime do art. 543-C, do CPC, introduzido pela Lei dos
Recursos Repetitivos, no REsp 1.090.898/SP, Rel. Ministro Castro
Meira, DJ 31.8.2009. 5.Agravo regimental não provido. (AgRg no
Ag 1405006/PR, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES,
SEGUNDA TURMA, julgado em 15/09/2011, DJe 21/09/2011).
Desta forma, INDEFIRO o pedido.
Uma vez que recusou os bens nomeados, deverá o credor indicar
outros bens à penhora, no prazo de 10(dez) dias.
Após, tornem conclusos.
Porto Velho, 11 de setembro de 2018
AMAURI LEMES
Juiz(a) de Direito
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PODER JUDICIÁRIO
Porto Velho - 2ª Vara de Execuções Fiscais
Avenida Sete de Setembro, 1044, 2º Andar, Centro, Porto Velho RO - CEP: 76801-096 - Fone:(69)
Processo nº 7011293-26.2018.8.22.0001
EXEQUENTE: MUNICIPIO DE PORTO VELHO
EXECUTADO: PORTO VELHO SHOPPING S.A
SENTENÇA Vistos e examinados.
Executado pelo Município de Porto Velho, PORTO VELHO
SHOPPING S/A opôs exceção de pré-executividade, aduzindo, em
síntese, a inexistência da dívida, posto que o valor do IPTU e TRSD
correspondente à totalidade da área do empreendimento já fora
tempestivamente adimplida.
O Município pediu procedência parcial do pleito, à medida em que,
de fato o IPTU que foi pago pelo executado correspondia à totalidade
da área, o que não se deu, entretanto, quanto à TRSD, que deverá
ser adimplida separadamente por cada unidade autônoma.
É o relatório. Decido.
O pleito do devedor merece procedência no que se refere à cobrança
do IPTU, na medida em que o próprio exequente reconhece que o
valor pago dentro do vencimento do imposto abrangeu a totalidade
da área do shopping, nela incluída cada unidade autônoma.
Entretanto, melhor sorte não assiste ao excipiente quanto à TRSD,
posto que, comprovado que o empreendimento constitui condomínio
regularmente estabelecido, enquadra-se na hipótese do § 1º do art.
149 do Código Tributário Municipal, que reza:
Art. 149 É contribuinte:
I - Das taxas indicadas nos incisos I e II, do art. 147, o proprietário, o
titular do domínio útil ou possuidor de imóveis, com área construída,
alcançados ou beneficiados pelo imponível;
II - Da taxa indicada no inciso III, do art. 147, o interessado na
expedição, junto à Prefeitura, de qualquer documento; e
III - Da taxa indicada no inciso IV, do artigo 147, o interessado na
prestação, por parte da Prefeitura, de qualquer serviço especificado
na tabela I do Anexo I deste código.
§ 1º Em se tratando de condomínio, o valor da taxa será calculada
considerando cada unidade condominial, devendo ser lançado e
cobrado por unidade condominial, com inscrição distinta;
Na esteira do caso concreto, ao que consta, o contribuinte sustenta
o pagamento da taxa que teria alcançado o imóvel composto de
inúmeras unidades autônomas. Entretanto, como bem ponderou
o Município, defeso dizer que um shopping center, para efeito da
cobrança da TRSD, esteja sujeito a uma única taxa, como se fosse
uma única unidade autônoma.
Em verdade, tratando-se de um complexo de diversas unidades
autônomas, não seria viável para a manutenção dos serviços de
coleta de lixo que, durante o período de um ano, se cobrasse
apenas uma taxa para atender a tantos contribuintes.
Desta forma, inexigível o valor respectivo ao IPTU, posto que já
adimplido; porém a TRSD é devida.
Isto posto, julgo PARCIALMENTE procedente a exceção oposta,
nos termos do inciso I, do artigo 487 do CPC, declarando a
inexigibilidade da cobrança do IPTU neste feito, e a consequente
nulidade das respectivas CDAs - IPTUs, julgando, assim, extintos
os créditos tributários referentes a estas, prosseguindo-se, contudo
o feito, com relação às demais CDAs - TRSD, procedendo-se a
execução com a atualização do débito, até a satisfação integral do
crédito.
Condeno o exequente ao pagamento de honorários que fixo em
10% sobre o valor exigido indevidamente.
Transitada em julgado, prossiga-se com a execução.
PRI.
Porto Velho, 11 de setembro de 2018
AMAURI LEMES
Juiz(a) de Direito
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1º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
CENTRAL DE PROCESSOS ELETRÔNICOS
Porto Velho - 1º Juizado Especial Cível
Rua Quintino Bocaiuva, 3061, Bairro Embratel, Porto Velho/RO,
CEP 76.820-842
Processo nº 7025949-85.2018.8.22.0001
REQUERENTE: IZAIRA CARDOSO GARCA DO SANTOS
Advogado do(a) REQUERENTE: FRANCISCO ALVES PINHEIRO
FILHO - RO0000568
REQUERIDO: RESIDENCIAL VIENA INCORPORACOES SPE 01
LTDA
Advogado do(a) REQUERIDO:
Intimação DAS PARTES - AUDIÊNCIA
PROVIMENTO CONJUNTO 001/2017 - publicação DJE 104 - dia
08/06/2017
Por força e em cumprimento ao disposto deste Juízo, ficam
as partes intimadas, por intermédio de(a) seu(a) patrono(a), a
comparecerem à AUDIÊNCIA deste processo a ser realizada na
sala de audiências da CEJUSC Porto Velho - 1º Juizado Especial
Cível, sito à Rua Quintino Bocaiuva, 3061, Bairro Embratel, Porto
Velho/RO, conforme informações abaixo:
Tipo: Conciliação Sala: Sala A - 1º Juizado Especial Cível Data:
14/11/2018 Hora: 10:40
OBSERVAÇÕES: 1) A contestação e demais provas, inclusive a
indicação de testemunhas, com sua completa qualificação (nome
completo, CPF e endereço) e objetivo probatório, deverão ser
apresentadas ATÉ o ato da audiência de conciliação. Não havendo
acordo, poderá ser designada uma data para a realização da
audiência de instrução e julgamento; 2) Havendo necessidade
de assistência por Defensor Público, a parte deverá solicitar
atendimento, no prazo de até 15 (quinze) dias antes da audiência de
conciliação, à sede da Defensoria Pública da respectiva Comarca;
3) Nas causas de valor superior a 20 (vinte) salários mínimos, as
partes deverão comparecer ao ato acompanhadas de advogado; 4)
Fica(m) Vossa(s) Senhoria(s), ainda, devidamente cientificada(s)
de que, nos termos do que dispõe o Art. 20, da referida lei, o seu
não comparecimento a qualquer das audiências designadas,
implicará na revelia, reputando-se verdadeiros os fatos narrados
no pedido inicial.
ADVERTÊNCIAS: 1) Por força da lei 9.099/95 e da Portaria
Conjunta nº 001/2017, a jurídica que figurar no polo passivo
da demanda deverá comparecer na audiência de conciliação,
instrução e julgamento munida de carta de preposto, sob pena de
revelia, nos moldes dos arts. 9º, § 4º, e 20, da referida lei, sendo
que os atos constitutivos, contratos sociais e demais documentos
de comprovação de poderes servem para efetiva constatação da
personalidade jurídica e da regular representação em juízo (art. 45,
Código Civil e art. 75, VIII, Código de Processo Civil), sob pena de
revelia. 2) Os prazos processuais neste juizado especial, inclusive
na execução, contam-se da data da intimação ou ciência do ato
respectivo (art. 42, lf 9099/95); 3) As partes deverão comparecer às
audiências designadas munidas dos números de suas respectivas
contas bancárias para eventual formalização e efetivação do acordo,
evitando-se o uso da conta judicial; 4) As partes deverão comunicar
eventuais alterações dos respectivos endereços, sob pena de
se considerar como válida e eficaz a carta de intimação enviada
ou o MANDADO de intimação cumprido no endereço constante
dos autos (art 19, §2º, lf 9099/95); 5) Em se tratando de pessoa
jurídica e relação de consumo, fica expressamente consignada a
possibilidade e advertência de inversão do ônus da prova, (art. 6º,
cdc). 6) As partes deverão comparecer às audiências designadas
na data, horário e endereço em que ser realizará a audiência, e que
procuradores e preposto deverão comparecer munidos de poderes
específicos para transacionar.
Porto Velho (RO), 12 de setembro de 2018.
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PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
CENTRAL DE PROCESSOS ELETRÔNICOS
Porto Velho - 1º Juizado Especial Cível
Rua Quintino Bocaiuva, 3061, Bairro Embratel, Porto Velho/RO,
CEP 76.820-842
Processo nº 7018409-83.2018.8.22.0001
REQUERENTE: EDITH CONSTANCA DE ARRUDA
Advogados do(a) REQUERENTE: ITALO FERNANDO SILVA
PRESTES - RO7667, HELON MENDES DE SANTANA RO0006888, JESSICA PEIXOTO CANTANHEDE - RO0002275,
RENAN THIAGO PASQUALOTTO SILVA - RO0006017
REQUERIDO: METIDIERI - LOJAS DE DEPARTAMENTOS S/A
Advogado do(a) REQUERIDO:
Intimação DAS PARTES - AUDIÊNCIA
PROVIMENTO CONJUNTO 001/2017 - publicação DJE 104 - dia
08/06/2017
Por força e em cumprimento ao disposto deste Juízo, ficam
as partes intimadas, por intermédio de(a) seu(a) patrono(a), a
comparecerem à AUDIÊNCIA deste processo a ser realizada na
sala de audiências da CEJUSC Porto Velho - 1º Juizado Especial
Cível, sito à Rua Quintino Bocaiuva, 3061, Bairro Embratel, Porto
Velho/RO, conforme informações abaixo:
Tipo: Conciliação Sala: Sala A - 1º Juizado Especial Cível Data:
14/11/2018 Hora: 11:20
OBSERVAÇÕES: 1) A contestação e demais provas, inclusive a
indicação de testemunhas, com sua completa qualificação (nome
completo, CPF e endereço) e objetivo probatório, deverão ser
apresentadas ATÉ o ato da audiência de conciliação. Não havendo
acordo, poderá ser designada uma data para a realização da
audiência de instrução e julgamento; 2) Havendo necessidade de
assistência por Defensor Público, a parte deverá solicitar atendimento,
no prazo de até 15 (quinze) dias antes da audiência de conciliação, à sede
da Defensoria Pública da respectiva Comarca; 3) Nas causas de valor
superior a 20 (vinte) salários mínimos, as partes deverão comparecer ao
ato acompanhadas de advogado; 4) Fica(m) Vossa(s) Senhoria(s), ainda,
devidamente cientificada(s) de que, nos termos do que dispõe o Art. 20,
da referida lei, o seu não comparecimento a qualquer das audiências
designadas, implicará na revelia, reputando-se verdadeiros os fatos
narrados no pedido inicial.
ADVERTÊNCIAS: 1) Por força da lei 9.099/95 e da Portaria Conjunta
nº 001/2017, a jurídica que figurar no polo passivo da demanda deverá
comparecer na audiência de conciliação, instrução e julgamento munida
de carta de preposto, sob pena de revelia, nos moldes dos arts. 9º, § 4º,
e 20, da referida lei, sendo que os atos constitutivos, contratos sociais

e demais documentos de comprovação de poderes servem
para efetiva constatação da personalidade jurídica e da regular
representação em juízo (art. 45, Código Civil e art. 75, VIII, Código
de Processo Civil), sob pena de revelia. 2) Os prazos processuais
neste juizado especial, inclusive na execução, contam-se da data
da intimação ou ciência do ato respectivo (art. 42, lf 9099/95); 3)
As partes deverão comparecer às audiências designadas munidas
dos números de suas respectivas contas bancárias para eventual
formalização e efetivação do acordo, evitando-se o uso da conta
judicial; 4) As partes deverão comunicar eventuais alterações dos
respectivos endereços, sob pena de se considerar como válida e
eficaz a carta de intimação enviada ou o MANDADO de intimação
cumprido no endereço constante dos autos (art 19, §2º, lf 9099/95);
5) Em se tratando de pessoa jurídica e relação de consumo, fica
expressamente consignada a possibilidade e advertência de
inversão do ônus da prova, (art. 6º, cdc). 6) As partes deverão
comparecer às audiências designadas na data, horário e endereço
em que ser realizará a audiência, e que procuradores e preposto
deverão comparecer munidos de poderes específicos para
transacionar.
Porto Velho (RO), 12 de setembro de 2018.
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PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
CENTRAL DE PROCESSOS ELETRÔNICOS
Porto Velho - 1º Juizado Especial Cível
Rua Quintino Bocaiuva, 3061, Bairro Embratel, Porto Velho/RO,
CEP 76.820-842
Processo nº 7000871-89.2018.8.22.0001
REQUERENTE: CONDOMINIO RESIDENCIAL PARQUE DOS
IPES
Advogado do(a) REQUERENTE: LAYANNA MABIA MAURICIO RO0003856
REQUERIDO: KELLEN DOBLER
Advogado do(a) REQUERIDO:
Intimação DAS PARTES - AUDIÊNCIA
PROVIMENTO CONJUNTO 001/2017 - publicação DJE 104 - dia
08/06/2017
Por força e em cumprimento ao disposto deste Juízo, ficam
as partes intimadas, por intermédio de(a) seu(a) patrono(a), a
comparecerem à AUDIÊNCIA deste processo a ser realizada na
sala de audiências da CEJUSC Porto Velho - 1º Juizado Especial
Cível, sito à Rua Quintino Bocaiuva, 3061, Bairro Embratel, Porto
Velho/RO, conforme informações abaixo:
Tipo: Conciliação Sala: Sala B - 1º Juizado Especial Cível Data:
13/11/2018 Hora: 08:40
OBSERVAÇÕES: 1) A contestação e demais provas, inclusive a
indicação de testemunhas, com sua completa qualificação (nome
completo, CPF e endereço) e objetivo probatório, deverão ser
apresentadas ATÉ o ato da audiência de conciliação. Não havendo
acordo, poderá ser designada uma data para a realização da
audiência de instrução e julgamento; 2) Havendo necessidade
de assistência por Defensor Público, a parte deverá solicitar
atendimento, no prazo de até 15 (quinze) dias antes da audiência de
conciliação, à sede da Defensoria Pública da respectiva Comarca;
3) Nas causas de valor superior a 20 (vinte) salários mínimos, as
partes deverão comparecer ao ato acompanhadas de advogado; 4)
Fica(m) Vossa(s) Senhoria(s), ainda, devidamente cientificada(s)
de que, nos termos do que dispõe o Art. 20, da referida lei, o seu
não comparecimento a qualquer das audiências designadas,
implicará na revelia, reputando-se verdadeiros os fatos narrados
no pedido inicial.
ADVERTÊNCIAS: 1) Por força da lei 9.099/95 e da Portaria
Conjunta nº 001/2017, a jurídica que figurar no polo passivo
da demanda deverá comparecer na audiência de conciliação,
instrução e julgamento munida de carta de preposto, sob pena de
revelia, nos moldes dos arts. 9º, § 4º, e 20, da referida lei, sendo
que os atos constitutivos, contratos sociais e demais documentos
de comprovação de poderes servem para efetiva constatação da
personalidade jurídica e da regular representação em juízo (art. 45,
Código Civil e art. 75, VIII, Código de Processo Civil), sob pena de
revelia. 2) Os prazos processuais neste juizado especial, inclusive
na execução, contam-se da data da intimação ou ciência do ato
respectivo (art. 42, lf 9099/95); 3) As partes deverão comparecer às
audiências designadas munidas dos números de suas respectivas
contas bancárias para eventual formalização e efetivação do acordo,
evitando-se o uso da conta judicial; 4) As partes deverão comunicar
eventuais alterações dos respectivos endereços, sob pena de
se considerar como válida e eficaz a carta de intimação enviada
ou o MANDADO de intimação cumprido no endereço constante
dos autos (art 19, §2º, lf 9099/95); 5) Em se tratando de pessoa
jurídica e relação de consumo, fica expressamente consignada a
possibilidade e advertência de inversão do ônus da prova, (art. 6º,
cdc). 6) As partes deverão comparecer às audiências designadas
na data, horário e endereço em que ser realizará a audiência, e que
procuradores e preposto deverão comparecer munidos de poderes
específicos para transacionar.
Porto Velho (RO), 12 de setembro de 2018.
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PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 1º Juizado Especial Cível
Avenida Jorge Teixeira, 2472, esquina com a Rua Quintino
Bocaiúva, Bairro São Cristóvão, Porto Velho - RO - CEP: 76820-892
Classe: JUIZADOS - PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL
CÍVEL (436)
Processo nº: 7022290-68.2018.8.22.0001
REQUERENTE: Nome: MAURO SERGIO SALINA DIOGENES
Endereço: RUA CAMPO GRANDE, SN, CENTRO, Extrema (Porto
Velho) - RO - CEP: 76847-000
Advogados do(a) REQUERENTE: ALAINE FRANCA BENJAMIM RO7664, WESLEY NUNES FERREIRA - RO7996
REQUERIDA(O): Nome: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS
S.A.
Endereço: desconhecido
Advogado do(a) REQUERIDO: PAULO EDUARDO PRADO SP182951
SENTENÇA
Vistos e etc...,
Relatório dispensado na forma da Lei (art. 38 da LF 9.099/95).
FUNDAMENTAÇÃO.
Trata-se, em verdade, de ação declaratória de quitação de
contratos de empréstimos consignados (contratos nº 806265404
e 806265650 – parcelas de R$ 707,20 em ambos os contratos
– quitados mediante pagamento de saldo devedor, no total R$
34.183,88) com a consequente declaração de inexistência/
inexigibilidade de débitos, cumulada com repetição de indébito, em
dobro, e indenização por danos morais decorrentes de descontos
indevidos e abusivos em contracheque, mesmo após quitação com
o banco deMANDADO, conforme fatos narrados na inicial e dos
documentos apresentados, havendo pleito de tutela antecipada
para fins de imediata suspensão dos descontos consignados
extrapolantes, cujo pedido fora deferido.
O feito comporta julgamento no estado em que se encontra,
devendo a prestação jurisdicional ser entregue, não se justificando
eventual pleito de dilação probatória para juntada de novos
documentos ou produção de prova oral, posto que a matéria é
exclusivamente de direito e documental, sendo que as partes
devem instruir regularmente as respectivas peças processuais
(inicial, contestação e eventualmente a réplica) com todos os
documentos indispensáveis ao julgamento da lide e que não podem
ser substituídos por testemunhas!
Sendo o magistrado o destinatário das provas e entendendo este
que o processo está em ordem e “maduro” para julgamento, deve,
principalmente na seara dos Juizados, promover a imediata entrega
da prestação jurisdicional, medida esta que se impõe no caso em
apreço.
Não havendo questões preliminares, passo ao efetivo julgamento.
O cerne da demanda reside basicamente na alegação de quitação de
contratos de empréstimos consignados e consequente inexistência
de débitos, cujos descontos indevidos e extrapolantes em folha
de pagamento causaram danos morais e materiais ao autor pela
diminuição patrimonial e sentimento de impotência, mesmo após
liquidação dos contratos e extinção da relação contratual outrora
firmada entre as partes.
E, neste ponto, analisando os documentos anexados ao feito,
verifico que houveram descontos levados à efeito no contracheque
do autor de forma extrapolante, cuja persistência ocorreu
unicamente pela falta de melhor controle e administração do banco
deMANDADO, posto que todas as parcelas do pacto contraendo
foram devida e inequivocamente quitadas mediante liquidação
antecipada, conforme se demonstrará a seguir.
O demonstrativo de saldo devedor (id. 18899903) e os comprovantes
de pagamento anexados (id. 18899913) comprovam que o autor
liquidou ambos os contratos por R$ 17.091,94, cada, na data de
06/03/2018, estando abrangida dentro do acordo a parcela de nº 24,
com vencimento em 28/02/2018, de sorte que todos os descontos
posteriores efetivados em contracheque do autor são ilegais e
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devem ser ressarcidos, de forma dobrada, posto que ocorreram
sem qualquer cobertura contratual.
Sendo assim, caberia ao banco requerido comprovar qualquer fato
superveniente que justificasse a continuidade dos descontos, o que
não ocorreu, trazendo meras alegações de defesa genéricas.
Em suma, há que se entender que o requerente não possuía mais
vinculação contratual e obrigacional decorrente dos contratos de
empréstimo consignados ora discutidos com o banco requerido,
desde março/2018, de sorte que deve ser ressarcido e indenizado.
A contestação apresentada não rebate pontualmente os fatos e,
muito menos a respectiva quitação. Preocupou-se ostensivamente
em defender a inexistência de dano moral e o exercício regular
de um direito, deixando de justificar o porquê dos descontos
extrapolantes após a satisfação das parcelas.
Deste modo, a extrapolação e violação contratual exigem a
responsabilização civil, reparatória e indenizatória, mormente
quando se trata de servidor público que depende única e
exclusivamente de seu salário, de sorte que toda e qualquer
diminuição salarial causa desespero com a diminuição de recursos
financeiros e sacrifício do orçamento doméstico frente às despesas
programadas.
Deste modo, dada a comprovação de quitação dos contratos
discutidos nos autos, bem como os comprovantes de pagamentos
apresentados, demonstrando fiel quitação do contrato de empréstimo
consignado, emerge pacífica e transparente a responsabilidade
civil objetiva do deMANDADO, não podendo se eximir da culpa por
eventuais erros, equívocos ou fraudes ocorridas no sistema, posto
que conta com o risco operacional e administrativo.
Demonstra-se, à saciedade e nos moldes exigidos pelo art. 373,
I, NCPC, que o requerido não agiu corretamente, evidenciando
total descontrole, desorganização e falta de melhor administração,
implicando em responsabilização civil, nos exatos termos do art.
14, da LF 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor – CDC).
Os descontos indevidos somam a quantia total de R$ 7.072,00
(sete mil e setenta e dois reais), referente aos meses de março à
julho/2018, conforme contracheques apresentados pelo autor (id.
18899941 e 20484626, pág.2 à 5), e que deverão ser restituídos
em dobro, no valor reparatório total de R$ 14.144,00 (quatorze mil,
cento e quarenta e quatro reais).
A responsabilidade do réu é objetiva, competindo ao autor tão
somente demonstrar o fato causador do dano, o que restou
sobejamente evidenciado e emergido nos autos, havendo
desconto de parcelas de contrato já liquidado, tornando-se,
portanto, indevidos e ilegais, que exigem a pronta reparabilidade e
indenização, nos termos do art. 42, parágrafo único do Código de
Defesa do Consumidor.
Por conseguinte, procedente também se revela a indenização
pelos danos morais ocorridos de forma inequívoca em razão dos
descontos extrapolantes, posto que houve supressão de valores
indevidos, prejudicando a “saúde financeira” do demandante e,
por tabela, a tranquilidade psicológica de servidor público que,
dependendo de seus vencimentos mensais, viu-se aviltado e sem
defesa, impotente de fazer cessar os descontos indevidos em seu
contracheque de forma imediata.
Entende-se pacificamente nos corredores jurídicos que os danos
morais estão consubstanciados nos próprios fatos que causaram
aborrecimentos e constrangimentos ao jurisdicionado. Trata-se
de sensação e, portanto, direito subjetivo que se projeta de várias
formas nas diferentes pessoas que compõem o meio social.
“Neste ponto, a razão se coloca ao lado daqueles que entendem que
o dano moral está ínsito na própria ofensa, decorre da gravidade
do ilícito em si. Se a ofensa é grave e de repercussão, por si só
justifica a concessão de uma satisfação de ordem pecuniária ao
lesado. Em outras palavras, o dano moral existe in re ipsa; deriva
inexoravelmente do próprio fato ofensivo, de tal modo que, provada
a ofensa, ipso facto está demonstrado o dano moral à guisa de uma
presunção natural, uma presunção hominis ou facti, que decorre
das regras da experiência comum. Assim, por exemplo, provada
a perda de um filho, do cônjuge ou de outro ente querido, não há
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que se exigir a prova do sofrimento, porque isso decorre do próprio
fato de acordo com as regras de experiência comum; Provado
que a vítima teve seu nome aviltado ou sua imagem vilipendiada,
nada mais ser-lhe-á exigido provar, por isso que o dano moral está
in re ipsa; decorre inexoravelmente da gravidade do próprio fato
ofensivo, de sorte que, provado o fato, provado está o dano moral
“ (Elias, Helena - O Dano Moral na Jurisprudência do STJ - pag.
99/100 - Rio de Janeiro - Editora Lumen Juris – 2004).
O dano moral restou comprovado, devendo a respectiva
responsabilidade indenizatória ser decretada. Os documentos
apresentados, bem comprovam os fatos que afetaram a estabilidade
psicológica do demandante e que, no presente caso a prova do
dano moral é presumida, não havendo a necessidade de sua
materialização.
Sendo assim e levando se em consideração a negligência e falta
de melhor cautela e administração do deMANDADO, tenho como
justo, proporcional e exemplar a fixação no importe de R$ 8.000,00
(OITO MIL REAIS), de molde a disciplinar o requerido e a dar
satisfação pecuniária ao requerente, mantendo-se os parâmetros
adotados por este juízo em casos similares.
Como a reparação não pode representar a ruína do devedor
responsável e nem a fonte de enriquecimento desmotivado do
credor lesado, tenho que o valor acima arbitrado está sintonizado
com os princípios da proporcionalidade, da razoabilidade e da
reparabilidade, garantindo a FINALIDADE psico-pedagógica da
indenização arbitrada (“Teoria do Desestímulo”).
Esta é a DECISÃO mais justa e equânime para o caso em análise,
nos termos do art. 6º da LF 9.099/95.
POSTO ISSO, e por tudo mais que dos autos consta, com fulcro nas
disposições legais já mencionadas e arts. 6º e 38 da LF 9.099/95
JULGO TOTALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL
formulado pelo autor para o fim de:
A) DECLARAR A QUITAÇÃO/EXTINÇÃO DA RELAÇÃO
CONTRATUAL HAVIDA ENTRE AS PARTES DECORRENTES
DE EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS, ATÉ A DATA DO
AJUIZAMENTO DA PRESENTE AÇÃO;
B) CONDENAR o réu no pagamento do indébito total apurado,
e já com a dobra legal (art. 42, parágrafo único do CDC), de R$
14.144,00 (quatorze mil, cento e quarenta e quatro reais), acrescido
de juros legais, simples e moratórios, de 1% (um por cento) ao mês
e correção monetária desde o ajuizamento da ação (Tabela Oficial
TJ/RO);
C) CONDENAR o mesmo réu ao pagamento indenizatório de R$
8.000,00 (OITO MIL REAIS), à título dos reconhecidos danos
morais, acrescido de correção monetária (Tabela Oficial TJ/RO) e
juros legais, simples e moratórios, de 1% (um por cento) ao mês, a
partir da presente condenação (Súmula n. 362, Superior Tribunal
de Justiça); e
D) CONDENAR o requerido no pagamento do eventual indébito,
igualmente em dobro, de eventuais novos descontos efetivados,
na forma do art. 323, do NCPC, acrescido de juros legais, simples
e moratórios, de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária,
a partir da data em que efetivamente houve o desconto.
Por conseguinte, CONFIRMO INTEGRALMENTE A TUTELA
ANTECIPADA, DETERMINO QUE CARTÓRIO REITERE O
OFÍCIO nº LA0342018/CPE (ID. 19640397) e JULGO EXTINTO O
FEITO, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos dos arts. 51,
caput, da LF 9.099/95, e 487, I, CPC/2015, ficando a parte ré ciente
da obrigação de pagar o valor determinado no prazo de 15 (quinze)
dias, imediatamente após o trânsito em julgado, independentemente
de nova intimação, nos moldes do artigo 52, incisos III e IV, LF
9.099/95, e Enunciado Cível FOJUR nº 05 (Somente deverá ser
intimada a parte para o pagamento voluntário da condenação,
caso não tenha sido determinado na SENTENÇA ou no acórdão
que o início do prazo para pagamento era automático e a contar
do trânsito em julgado), sob pena de incidência da multa legal de
inadimplência de 10% (dez por cento) ad valorem (arts. 52, caput,
LF 9.099/95, e 523, §1º, CPC/2015).
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O valor da condenação obrigatoriamente deverá ser depositado
junto a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (Provimento 001/2008 PR
TJ/RO), com a devida e tempestiva comprovação no processo,
sob pena de ser considerando inexistente o pagamento realizado
através de outra instituição bancária, nos termos do artigo 4º do
Provimento Conjunto n.º 006/2015-PR-CG, incidindo a referida
pena de inadimplência, prevista no artigo 523, §1º, CPC/2015.
Ocorrida a satisfação voluntária do quantum, expeça-se
imediatamente alvará de levantamento em prol da parte
credora, independentemente de prévia CONCLUSÃO, devendo
os autos serem arquivados ao final, observadas as cautelas,
movimentações e registros de praxe. Não ocorrendo o pagamento
e havendo requerimento de execução sincrética pela parte credora,
devidamente acompanhada de memória de cálculo (elaborada
por advogado ou pelo cartório, conforme a parte possua ou não
advogado), venham conclusos para possível penhora on line de
ofício (sistema BACENJUD - Enunciado Cível FONAJE nº 147).
Caso contrário, arquive-se e aguarde-se eventual pedido de
cumprimento de SENTENÇA.
Fica fixada a alçada recursal em R$ 22.144,00 (VINTE E DOIS
MIL, CENTO E QUARENTA E QUATRO REAIS), devendo a CPE
(Central de Processos Eletrônicos) alterar no sistema cadastral do
PJe o valor dada à causa, para fins de preparo regular, diligenciando
no que necessário for e o mais rápido possível para não tolher o
direito recursal com eventual deserção.
Sem custas ou honorários advocatícios, ex vi lege.
INTIME-SE e CUMPRA-SE.
Porto Velho/RO, data do registro.
JOÃO LUIZ ROLIM SAMPAIO
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 1º Juizado Especial Cível
Avenida Jorge Teixeira, 2472, esquina com a Rua Quintino
Bocaiúva, Bairro São Cristóvão, Porto Velho - RO - CEP: 76820892 Classe: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
Processo nº: 7001196-64.2018.8.22.0001
REQUERENTE: Nome: CARLOS RENATO FERREIRA
Endereço: Avenida Rio Madeira, 4621, - de 4436 a 4832 - lado par,
Rio Madeira, Porto Velho - RO - CEP: 76821-476
Advogado do(a) EXEQUENTE: JOAO BATISTA PAULINO DE
LIMA - AC2206
REQUERIDA(O): Nome: MARIA L. S. CORTEZ
Endereço: Rua Ecologia, 5488, Flodoaldo Pontes Pinto, Porto
Velho - RO - CEP: 76820-534
Advogado do(a) EXECUTADO:
Vistos e etc...,
DEFIRO o pedido do credor ( id 19969131), posto que a firma
devedora é individual (id 19969200), razão pela qual o patrimônio
particular do(a) empresário(a) responde pelas dívidas da empresa,
em razão da “confusão“ patrimonial e ausência de limitação de
responsabilidade. Nesse sentido é o magistério de Estefânia
Rossignoli (1):
“(...) O empresário individual responde com todos dos seus
bens (do empresário e particulares) nas dívidas que forem
contraídas no exercício da atividade, já que não existe limitação
de responsabilidade para ele. Aliás, esta ausência de limitação de
responsabilidade se dá devido ao fato de o empresário individual
não ter personalidade jurídica, apesar de existir um CPF e um
CNPJ. Como já foi observado, esta diferenciação é apenas para
fins tributário“.
Desse modo, prescindível é o incidente de desconsideração da
personalidade jurídica em face do empresário individual, tornando
o rito mais célere e pragmático, uma vez que não há outros sócios
para tomarem ciência da execução e da possível constrição de
patrimônio social e comum.
Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PRIVADO NÃO
ESPECIFICADO. EXECUÇÃO. PEDIDO DE PENHORA VIA
BACENJUD EM CONTAS DO EMPRESÁRIO INDIVIDUAL.
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POSSIBILIDADE. DESNECESSIDADE DE INSTAURAÇÃO
DE INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO INVERSA DA
PERSONALIDADE JURÍDICA. Em se tratando de firma individual,
inexiste distinção definida entre os bens particulares do empresário e
os bens afetados ao empreendimento, respondendo a pessoa física
com todo o seu patrimônio pelas dívidas decorrentes da atividade
lucrativa desempenhada, e vice-versa. Com base nisso, na situação
em apreço, se revela desnecessária a instauração do incidente
de desconsideração inversa da personalidade jurídica, sendo
possível a realização da penhora online nas contas do agravado
(empresário individual), sobretudo por se tratar de execução que já
tramita há muitos anos e na qual resultaram malsucedidas todas as
outras medidas envidadas na busca da satisfação do valor devido.
AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. (Agravo de Instrumento
Nº 70076477355, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal de
Justiça do RS, Relator: Ana Lúcia Carvalho Pinto Vieira Rebout,
Julgado em 19/04/2018). (TJ-RS - AI: 70076477355 RS, Relator:
Ana Lúcia Carvalho Pinto Vieira Rebout, Data de Julgamento:
19/04/2018, Décima Segunda Câmara Cível, Data de Publicação:
Diário da Justiça do dia 24/04/2018)
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - OMISSÃO - Cabimento do
argumento- Desnecessidade de desconsideração da personalidade
jurídica de firma individual - Possibilidade de constrição direta dos
bens - Embargos acolhidos“ (TJ -SP – ED: 21965134820168260000
SP 2196513-48.2016.8.26.0000, Relator: Claudio Hamilton, Data
de Julgamento: 02/02/2017, 25ª Câmara de Direito Privado, Data
da Publicação: 03/02/2017);
TJRO - TRIBUTÁRIO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. FIRMA INDIVIDUAL. CONFUSÃO
ENTRE O PATRIMÔNIO DO SÓCIO E O DA EMPRESA.
DESCONSIDERAÇÃO
DA
PERSONALIDADE
JURÍDICA.
CITAÇÃO DO EMPRESÁRIO INDIVIDUAL. DESNECESSIDADE.
PERSONALIDADE JURÍDICA ÚNICA. RESPONSABILIDADE
ILIMITADA DO SÓCIO. 1. A transformação de firma individual em
pessoa jurídica é uma ficção do direito tributário somente para efeitos
fiscais. 2. O empresário individual responde de forma ilimitada
pelos débitos tributários oriundos de sua atividade empresarial. 3.
Não se há falar em desconsideração da personalidade jurídica de
firma individual quando se confunde o patrimônio e a personalidade
jurídica do sócio e da empresa. 4. Desnecessária a citação pessoal
do sócio de firma individual, pois, havendo identidade entre empresa
e pessoa física, a citação desta é suficiente para o conhecimento do
processo. 5. Agravo provido” (Agravo de Instrumento nº 000281678.2014.8.22.0000, 1ª Câmara Especial do TJRO, Rel. Gilberto
Barbosa. j. 30.04.2014, unânime, DJe 15.05.2014).”
Por conseguinte, DETERMINO o prosseguimento da execução
em face MARIA LUIZA SOARES CORTEZ CPF 096.284.792-53,
devendo a CPE incluir no sistema PJe o(a) referida(a) responsável
pela pessoa jurídica, e intimar o credor para, em 10 (dez) dias e
sob pena de arquivamento, atualizar a memória de cálculo para
posteriores diligências via BACENJUD.
Sirva-se a presente de MANDADO /CARTA DE INTIMAÇÃO, via
sistema PJe (LF 11.419/2006), Oficial de Justiça ou DJe.
Intimem-se e Cumpra-se.
Porto Velho/RO, data do registro.
JOÃO LUIZ ROLIM SAMPAIO
Juiz de Direito
__________________________________
– Rossignoli, Estefânia, Direito Empresarial,5ª ed., Jus Podivm,
2016, p.32.
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 1º Juizado Especial Cível
Avenida Jorge Teixeira, 2472, esquina com a Rua Quintino
Bocaiúva, Bairro São Cristóvão, Porto Velho - RO - CEP: 76820-892
Classe: JUIZADOS - PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL
CÍVEL (436)
Processo nº: 7010367-45.2018.8.22.0001
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REQUERENTE: Nome: SIMONE ALVES DOS SANTOS
Endereço: Rua Paulo Fortes, 6862, - de 6623/6624 a 6946/6947,
Aponiã, Porto Velho - RO - CEP: 76824-084
Nome: PAULO SERGIO TAVARES DA SILVA
Endereço: Rua Paulo Fortes, 6882, - de 6623/6624 a 6946/6947,
Aponiã, Porto Velho - RO - CEP: 76824-084
Advogado do(a) REQUERENTE: JAQUELINE MAINARDI RO8520
Advogado do(a) REQUERENTE: JAQUELINE MAINARDI RO8520
REQUERIDA(O): Nome: KR VIAGENS E TURISMO EIRELI - EPP
Endereço: Avenida Amintas Barros, 2372, Sala 13, Lagoa Nova,
Natal - RN - CEP: 59062-350
Advogado do(a) REQUERIDO: GUSTAVO HENRIQUE DOS
SANTOS VISEU - SP0117417
SENTENÇA
Vistos e etc...,
Relatório dispensado na forma da Lei (art. 38, da LF 9.099/95).
FUNDAMENTAÇÃO.
Trata-se, em verdade de ação de repetição de indébito, em dobro
(R$ 4.816,30 x 2 = R$ 9.632,60), cumulada com indenizatória por
danos morais decorrentes de falta de prestação de serviço de
transporte aéreo adequado, eficaz e pontual como contratado e
prometido, conforme fatos relatados na inicial e de acordo com a
documentação apresentada.
O feito comporta julgamento no estado em que se encontra,
devendo a prestação jurisdicional ser entregue, não se justificando
eventual pleito de dilação probatória da demandada para juntada
de novos documentos.
A matéria é exclusivamente de direito e documental, sendo que
as partes devem instruir regularmente as respectivas peças
processuais (inicial, contestação e eventualmente a réplica) com
todos os documentos indispensáveis ao julgamento da lide e que
não podem ser substituídos por testemunhas!
Por conseguinte, INDEFIRO eventual pedido de produção de outras
provas, nos exatos termos do arts. 32 e 33, da LF 9.099/95, bem
como 370 e 371, ambos do NCPC (LF 13.105/2015 – disposições
compatíveis com o microssistema e com o rito sumaríssimo e
especial dos Juizados Especiais).
Sendo o magistrado o destinatário das provas e entendendo este
que o processo está em ordem e “maduro” para julgamento, deve
promover a imediata entrega da prestação jurisdicional, medida
esta que se impõe no caso em apreço.
Havendo arguições preliminares, passo ao estudo preambular
antes de ingressar no MÉRITO da causa.
Não há qualquer arguição preliminar ou prejudicial pela demandada
KR VIAGENS E TURISMO EIRELI – EPP, sendo que a contestação
apresentada por CVC BRASIL OPERADORA E AGÊNCIA DE
VIAGENS S/A não deve ser recebida, posto que referida empresa
não faz parte do polo passivo da demanda. Os consumidores
demandantes acionaram a agência local de turismo identificada
por KR VIAGENS, de sorte que esta é quem deve suportar o ônus
processual.
Pois bem!
A questão deve ser examinada efetivamente à luz do Código de
Defesa do Consumidor e dos princípios a ele inerentes, vez que a
demandada é efetiva fornecedora de produtos (passagens aéreas)
e prestadora de serviços (administração de venda de passagens
aéreas, transporte aéreo, informes promocionais, etc...) e, como
tal, deve se acautelar e responder plenamente por suas ações,
não se aplicando o Código Brasileiro de Aeronáutica, conforme
entendimento remansoso da jurisprudência pátria.
Aduzem os autores que firmaram contrato com a ré a fim de viajar
no trecho Porto Velho/RO --> Maringá/PR, juntamente com seus
filhos, pagando o importe total R$ 4.816,30 (quatro mil oitocentos
e dezesseis reais e trinta centavos), todavia, ao tentarem realizar
chek-in foram surpreendidos com a notícia de que o voo havia sido
cancelado (ida e volta), o que deu azo aos danos morais pleiteados,
posto que os autores deixaram de usufruir a tão programadas
férias.
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E, da análise dos documentos e argumentos apresentados, tenho
que o pleito dos requerentes procede parcialmente, restando
evidenciada a falta de zelosa administração e execução do serviço
prestado pela ré, assim como já decidido em inúmeros casos.
Os autores se programaram e adquiriram passagem aérea,
confiando na intermediação da agência de turismo requerida,
porém, ao tentarem realizar o check-in, foram surpreendidos com a
impossibilidade de embarque dos autores e de seus dependentes.
Não vinga a alegação de cancelamento pela empresa aérea, posto
que a demandada não traz nenhum documento comprobatório de
seus argumentos.
Todas as ações da ré devem ser relatadas e documentadas,
sob pena de se acolher como verdadeiros os argumentos do
passageiro e consumidor, principalmente quando este apresenta
prova correlata do direito vindicado.
A responsabilidade surge indiscutível, sendo que a demandada
conta com o risco operacional e administrativo, assumindo-o por
completo, de modo que deve melhor se equipar e se preparar para
receber e tutelar o consumidor, fornecendo informações precisas e
corretas, prestando auxílio material e todo o apoio, a fim de evitar
desencontros e maiores frustrações. Enquanto isto não ocorrer,
deve o Judiciário tutelar a questão promovendo o equilíbrio de
forças entre o grande (a ré) e o pequeno (o consumidor).
Nesse sentido, atentando para o caso em tela, verifico a frustração
experimentada (cancelamento do voo, falta de informação) gerou
dano moral, consubstanciada no desamparo, na impotência e
na angústia de ver unilateral e forçadamente alterado o contrato
celebrado regularmente e com antecedência.
A responsabilidade surge indiscutível, a julgar pela ausência
de comprovação de justo motivo e que exclua a referida
responsabilidade, sendo que a requerida fora negligente na
execução do contrato e na produção de provas que a absolvessem
da imputação feita, deixando de cumprir o mister de apresentar
prova de causa impeditiva, modificativa ou extintiva do direito
alegado e comprovado pelo autor (art. 373, I e II, NCPC, e 4º e 6º,
CDC).
Não pode o consumidor, parte frágil na relação e sem qualquer poder
decisório ou de influência (bem como de acesso a informações e
documentos de gerência), arcar com todos os prejuízos e “engolir”
o cancelamento do voo. Pacífico o entendimento jurisprudencial:
“STJ – AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO.
TRANSPORTE AÉREO DE PESSOAS. FALHA DO SERVIÇO.
ATRASO EM VOO. REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS.
RESPONSABILIDADE OBJETIVA RECONHECIDA A PARTIR
DOS ELEMENTOS FÁTICOS DOS AUTOS. SÚMULA 7/STJ.
ACÓRDÃO ALINHADO À JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A responsabilidade da
companhia aérea é objetiva, pois “O dano moral decorrente de atraso
de voo opera-se in re ipsa. O desconforto, a aflição e os transtornos
suportados pelo passageiro não precisam ser provados, na medida
em que derivam do próprio fato” (AgRg no Ag 1.306.693/RJ, Rel.
Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, DJe de 06.09.2011).
Tribunal local alinhado à jurisprudência do STJ. 2. As conclusões
do aresto reclamado acerca da configuração do dano moral sofrido
pelos recorridos encontram-se firmadas no acervo fático-probatório
constante dos autos e a sua revisão esbarra na Súmula 7 do STJ.
3. Agravo regimental não provido” (g.n. - AgRg no Agravo de
Instrumento nº 1.323.800/MG (2010/0113581-9), 4ª Turma do STJ,
Rel. Raul Araújo. j. 03.04.2014, unânime, DJe 12.05.2014).
”APELAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO.
RESPONSABILIDADE OBJETIVA. ATRASO E POSTERIOR
CANCELAMENTO DE VOO. DANOS MORAIS. INDENIZAÇÃO.
VALOR. PEDIDO FORMULADO. A análise do quantum indenizatório
fixado, sem pedido alternativo expresso, viola as regras de
processo civil, visto que ultrapassa os limites recursais delineados
pelo recorrente em seu pedido. A longa espera para um embarque,
após a hora estabelecida, e o posterior cancelamento do voo
deixa o consumidor em situação ainda maior de vulnerabilidade,
causando-lhe aflição e angústia, que ultrapassam o simples
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aborrecimento. Segundo os precedentes do STJ “o dano moral
decorrente de atraso de voo opera-se in re ipsa. O desconforto, a
aflição e os transtornos suportados pelo passageiro não precisam
ser provados, na medida em que derivam do próprio fato” (AgRg
no Ag 1306693/RJ, 4ª Turma, Rel. Min. Raul Araújo, j. 16.08.2011)”
(Julgado extraído do Repertório e Repositório Autorizado de
Jurisprudência do STF. STJ e TST - JURIS PLENUM OURO,
Caxias do Sul: Plenum, n. 34, novembro 2013. 1 DVD. ISSN 19830297 – Apelação nº 0001831-30.2010.8.22.0007, 1ª Câmara Cível
do TJRO, Rel. Sansão Saldanha. j. 05.03.2013, unânime, DJe
15.03.2013); e
”CIVIL. DANO MORAL E MATERIAL. CANCELAMENTO DE VOO.
CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. APLICABILIDADE.
INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. RESPONSABILIDADE
OBJETIVA. RISCO DA ATIVIDADE. EXTENSÃO DO DANO.
CAPACIDADE ECONÔMICA DO OFENDIDO. CARÁTER
PUNITIVO. PROPORCIONALIDADE. A responsabilidade da
empresa fornecedora de passagens aéreas é objetiva, descabendo
falar em exclusão da obrigação indenizatória por ausência de
condições climáticas para aterrissagem da aeronave, pois tal fato
se encontra dentro do risco da atividade econômica. O quanto
indenizatório deve ser proporcional à extensão do dano e à
capacidade econômica do ofensor, observando-se também seu
caráter punitivo” (Julgado extraído do Repertório e Repositório
Autorizado de Jurisprudência do STF. STJ e TST - JURIS
PLENUM OURO, Caxias do Sul: Plenum, n. 34, novembro 2013.
1 DVD. ISSN 1983-0297 – Apelação (Agravo Retido) nº 000172462.2010.8.22.0014, 1ª Câmara Cível do TJRO, Rel. Moreira
Chagas. j. 26.06.2012, unânime, DJe 05.07.2012).”
A razão está com o(a) demandante, não havendo qualquer
possibilidade de isenção de responsabilidade, pois adquiriu,
agendou e confirmou a reserva de passagem aérea, não
conseguindo prosseguir viagem na hora agendada por culpa
exclusiva da contratada, sendo condenável e indenizável referida
conduta, só sabendo a exata proporção e desequilíbrio emocional
e psicológico provocado quem sofre e vive o episódio.
Inegável é a ocorrência do dano moral, restando oportuno o
seguinte magistério:
“Neste ponto, a razão se coloca ao lado daqueles que entendem que
o dano moral está ínsito na própria ofensa, decorre da gravidade
do ilícito em si. Se a ofensa é grave e de repercussão, por si só
justifica a concessão de uma satisfação de ordem pecuniária ao
lesado. Em outras palavras, o dano moral existe in re ipsa; deriva
inexoravelmente do próprio fato ofensivo, de tal modo que, provada
a ofensa, ipso facto está demonstrado o dano moral à guisa de uma
presunção natural, uma presunção hominis ou facti, que decorre
das regras da experiência comum. Assim, por exemplo, provada
a perda de um filho, do cônjuge ou de outro ente querido, não há
que se exigir a prova do sofrimento, porque isso decorre do próprio
fato de acordo com as regras de experiência comum; Provado
que a vítima teve seu nome aviltado ou sua imagem vilipendiada,
nada mais ser-lhe-á exigido provar, por isso que o dano moral está
in re ipsa; decorre inexoravelmente da gravidade do próprio fato
ofensivo, de sorte que, provado o fato, provado está o dano moral”
(Elias, Helena - O Dano Moral na Jurisprudência do STJ - pag.
99/100 - Rio de Janeiro - Editora Lumen Juris).
A presunção do dano moral é absoluta, implicando em dizer que
o referido dano está consubstanciado na sensação de impotência
em não se poder viajar no dia aprazado, não se podendo substituir
a tempo e a contento (principalmente em rapidez) referido meio de
transporte para se conseguir cumprir obrigação e compromissos
agendados.
Frise-se: A transportadora demandada é fornecedora de produtos e
prestadora de serviços, de modo que conta com o risco operacional
e administrativo.
O abalo moral, como visto, é incontroverso e a fixação já levará em
consideração a quebra contratual (cancelamento do voo e atraso
excessivo) e os reflexos causados no íntimo psíquico do autor.
O dano moral repercute e atinge bens da personalidade, como
honra, a liberdade, a saúde, a integridade psicológica, causando

SEXTA-FEIRA, 14-09-2018

149

dor, sofrimento, tristeza, constrangimento, vexame e humilhação
à vítima, havendo previsão constitucional da respectiva reparação.
Sendo assim, bem como levando em consideração a condição
econômica das partes (autores: comerciantes/ ré: empresa aérea
grande porte e presente em todo Território Nacional), tenho como
justo, proporcional e exemplar a fixação do quantum indenizatório
no patamar sugerido de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), PARA CADA
AUTOR (SIMONE ALVES DOS SANTOS e PAULO SERGIO
TAVARES DA SILVA - as pessoas de Samila dos Santos Ximenes,
Maria Eduarda dos Santos Tavares e Pedro Santos Tavares são
estranhas à demanda) de molde a disciplinar a empresa demandada
e a dar satisfação pecuniária ao(à) requerente. Vale consignar que
a indenização pecuniária deve restar suficiente e de acordo com
os princípios da proporcionalidade, da razoabilidade e do caráter
punitivo pedagógico da reprimenda financeira.
A reparação não pode representar a ruína do devedor responsável
e nem a fonte de enriquecimento desmotivado do credor lesado, de
modo que o valor acima arbitrado (R$ 10.000,00 – total para aos dois
autores) está sintonizado com os princípios expostos assim como
com os princípios da proporcionalidade (indenização proporcional
à extensão dos danos; voo cancelado; impossibilidade de viajar
e desfrutar das férias programadas), da razoabilidade (o valor
não é irrisório e nem abusivo/estratosférico) e da reparabilidade
(compensação financeira dada a impossibilidade do restitutio in
integrum), evitando-se o enriquecimento ilícito do(a) ofendido(a),
sob pena de se estimular a não menos odiosa “indústria do dano
moral”.
É em razão de todo este cenário que tenho como suficiente o valor
acima fixado e pertinente para fazer valer a teoria do desestímulo,
segundo a qual, a imposição de indenização sensível inibe a
disseminação ou repetição de lesão a outros consumidores
pela prática desorganizada ou menos cautelosa das empresas
financeiras.
R$ 10.000,00 (dez mil reais) não irá “quebrar” a ré e, muito menos,
“enriquecer” o requerente.
Cumpre ressaltar que improcede o pedido de indenização por
danos morais para os filhos dos autores (demais passageiros
que foram impossibilitados de embarcar), posto que, além de não
fazem parte do processo (não há cadastramento no sistema PJE,
qualificação das partes). Ademais disto, os filhos dos autores são
menores, devendo o incapaz relativo ajuizar a pretendida ação em
uma das Varas Cíveis comuns.
Quanto ao pleito de repetição de indébito, em dobro, este deve ser
julgado improcedente, posto que a demandada deve ser condenada
a ressarcir de forma simples os valores pagos pelas passagens
aéreas não utilizadas por culpa exclusiva da demandada. Tem
direito a restituição, em dobro, aquele que pagou indevidamente por
valores cobrados arbitrariamente, conforme se preconiza o artigo
42, parágrafo único do CDC “O consumidor cobrado em quantia
indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro
do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros
legais, salvo hipótese de engano justificável”.
Sendo assim, deve o deMANDADO ressarcir a quantia paga
de R$ 4.816,30 (quatro mil oitocentos e dezesseis reais e trinta
centavos).
Esta, pois, é a DECISÃO mais justa e equânime que se amolda ao
caso concreto.
POSTO ISSO, e por tudo mais que dos autos constam, com fulcro
nos arts. 6º e 38, ambos da Lei 9.099/95, 373, I e II, NCPC (LF
13.105/2015), 186, 927 e 944, todos do Código Civil, e 4º, 6º,
14, II, todos do CDC (LF 8.078/90), JULGO PARCIALMENTE
PROCEDENTE o pedido inicial formulado PELOS AUTORES,
pessoa física já qualificada, para o fim de:
A) CONDENAR a ré NO PAGAMENTO DE R$ 5.000,00 (CINCO
MIL REAIS), PARA CADA AUTOR (SIMONE ALVES DOS
SANTOS e PAULO SERGIO TAVARES DA SILVA - as pessoas de
Samila dos Santos Ximenes, Maria Eduarda dos Santos Tavares
e Pedro Santos Tavares são estranhas à demanda), À TÍTULO
DE INDENIZAÇÃO PELOS RECONHECIDOS DANOS MORAIS,
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acrescidos de juros legais de 1% (um por cento) ao mês e correção
monetária, a partir da presente condenação (Súmula n. 362,
Superior Tribunal de Justiça);
B) CONDENAR a empresa requerida a RESTITUIR/REEMBOLSAR
o valor pago de R$ 4.816,30 (quatro mil oitocentos e dezesseis
reais e trinta centavos), corrigido monetariamente (tabela oficial
TJ/RO) desde a data do efetivo desembolso e acrescido de juros
legais de 1% (um por cento) ao mês, desde a citação.
Por conseguinte, JULGO EXTINTO O FEITO, COM RESOLUÇÃO
DO MÉRITO, nos termos dos arts. 51, caput, da LF 9.099/95, e
487, I, CPC/2015, ficando a parte ré ciente da obrigação de pagar
o valor determinado no prazo de 15 (quinze) dias, imediatamente
após o trânsito em julgado, independentemente de nova intimação,
nos moldes do artigo 52, incisos III e IV, LF 9.099/95, e Enunciado
Cível FOJUR nº 05 (Somente deverá ser intimada a parte para
o pagamento voluntário da condenação, caso não tenha sido
determinado na SENTENÇA ou no acórdão que o início do prazo
para pagamento era automático e a contar do trânsito em julgado),
sob pena de incidência da multa legal de inadimplência de 10%
(dez por cento) ad valorem (arts. 52, caput, LF 9.099/95, e 523,
§1º, CPC/2015).
O valor da condenação obrigatoriamente deverá ser depositado
junto a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (Provimento 001/2008 PR
TJ/RO), com a devida e tempestiva comprovação no processo,
sob pena de ser considerando inexistente o pagamento realizado
através de outra instituição bancária, nos termos do artigo 4º do
Provimento Conjunto n.º 006/2015-PR-CG, incidindo a referida
pena de inadimplência, prevista no artigo 523, §1º, CPC/2015.
Ocorrida a satisfação voluntária do quantum, expeça-se
imediatamente alvará de levantamento em prol da parte
credora, independentemente de prévia CONCLUSÃO, devendo
os autos serem arquivados ao final, observadas as cautelas,
movimentações e registros de praxe. Não ocorrendo o pagamento
e havendo requerimento de execução sincrética pela parte credora,
devidamente acompanhada de memória de cálculo (elaborada
por advogado ou pelo cartório, conforme a parte possua ou não
advogado), venham conclusos para possível penhora on line de
ofício (sistema BACENJUD - Enunciado Cível FONAJE nº 147).
Caso contrário, arquive-se e aguarde-se eventual pedido de
cumprimento de SENTENÇA.
Fica fixada a alçada recursal em R$ 14.816,30 (quatorze mil
oitocentos e dezesseis reais e trinta centavos), devendo a CPE
(Central de Processos Eletrônicos) alterar no sistema cadastral do
PJe o valor dada à causa, para fins de preparo regular, diligenciando
no que necessário for e o mais rápido possível para não tolher o
direito recursal com eventual deserção.
Sem custas ou honorários advocatícios, ex vi lege.
INTIME-SE e CUMPRA-SE.
Porto Velho/RO, data do registro.
JOÃO LUIZ ROLIM SAMPAIO
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
CENTRAL DE PROCESSOS ELETRÔNICOS
Porto Velho - 1º Juizado Especial Cível
Rua Quintino Bocaiuva, 3061, Bairro Embratel, Porto Velho/RO,
CEP 76.820-842
Processo nº 7022576-46.2018.8.22.0001
REQUERENTE: FELIPE GOES GOMES DE AGUIAR
Advogado do(a) REQUERENTE: FELIPE GOES GOMES DE
AGUIAR - RO0004494
REQUERIDO: CONSTRULOC COMERCIO E LOCACAO DE
MAQUINAS LTDA - EPP
Advogado do(a) REQUERIDO: Juscelino Moraes do Amaral RO4405; Marcelo Lessa Pereira - RO 1501
Intimação DAS PARTES - AUDIÊNCIA
PROVIMENTO CONJUNTO 001/2017 - publicação DJE 104 - dia
08/06/2017
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Por força e em cumprimento ao disposto deste Juízo, ficam
as partes intimadas, por intermédio de(a) seu(a) patrono(a), a
comparecerem à AUDIÊNCIA deste processo a ser realizada na
sala de audiências da CEJUSC Porto Velho - 1º Juizado Especial
Cível, sito à Rua Quintino Bocaiuva, 3061, Bairro Embratel, Porto
Velho/RO, conforme informações abaixo:
Tipo: Conciliação Sala: Sala B - 1º Juizado Especial Cível Data:
13/11/2018 Hora: 16:00
OBSERVAÇÕES: 1) A contestação e demais provas, inclusive a
indicação de testemunhas, com sua completa qualificação (nome
completo, CPF e endereço) e objetivo probatório, deverão ser
apresentadas ATÉ o ato da audiência de conciliação. Não havendo
acordo, poderá ser designada uma data para a realização da
audiência de instrução e julgamento; 2) Havendo necessidade
de assistência por Defensor Público, a parte deverá solicitar
atendimento, no prazo de até 15 (quinze) dias antes da audiência de
conciliação, à sede da Defensoria Pública da respectiva Comarca;
3) Nas causas de valor superior a 20 (vinte) salários mínimos, as
partes deverão comparecer ao ato acompanhadas de advogado; 4)
Fica(m) Vossa(s) Senhoria(s), ainda, devidamente cientificada(s)
de que, nos termos do que dispõe o Art. 20, da referida lei, o seu
não comparecimento a qualquer das audiências designadas,
implicará na revelia, reputando-se verdadeiros os fatos narrados
no pedido inicial.
ADVERTÊNCIAS: 1) Por força da lei 9.099/95 e da Portaria
Conjunta nº 001/2017, a jurídica que figurar no polo passivo
da demanda deverá comparecer na audiência de conciliação,
instrução e julgamento munida de carta de preposto, sob pena de
revelia, nos moldes dos arts. 9º, § 4º, e 20, da referida lei, sendo
que os atos constitutivos, contratos sociais e demais documentos
de comprovação de poderes servem para efetiva constatação da
personalidade jurídica e da regular representação em juízo (art. 45,
Código Civil e art. 75, VIII, Código de Processo Civil), sob pena de
revelia. 2) Os prazos processuais neste juizado especial, inclusive
na execução, contam-se da data da intimação ou ciência do ato
respectivo (art. 42, lf 9099/95); 3) As partes deverão comparecer às
audiências designadas munidas dos números de suas respectivas
contas bancárias para eventual formalização e efetivação do acordo,
evitando-se o uso da conta judicial; 4) As partes deverão comunicar
eventuais alterações dos respectivos endereços, sob pena de
se considerar como válida e eficaz a carta de intimação enviada
ou o MANDADO de intimação cumprido no endereço constante
dos autos (art 19, §2º, lf 9099/95); 5) Em se tratando de pessoa
jurídica e relação de consumo, fica expressamente consignada a
possibilidade e advertência de inversão do ônus da prova, (art. 6º,
cdc). 6) As partes deverão comparecer às audiências designadas
na data, horário e endereço em que ser realizará a audiência, e que
procuradores e preposto deverão comparecer munidos de poderes
específicos para transacionar.
Porto Velho (RO), 12 de setembro de 2018.
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 1º Juizado Especial Cível
Avenida Jorge Teixeira, 2472, esquina com a Rua Quintino
Bocaiúva, Bairro São Cristóvão, Porto Velho - RO - CEP: 76820-892
Classe: JUIZADOS - PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL
CÍVEL (436)
Processo nº: 7007709-96.2015.8.22.0601
REQUERENTE: Nome: RAIMUNDO NONATO DE ARAUJO
Endereço: Rua Buenos Aires, 569, Nova Porto Velho, Porto Velho
- RO - CEP: 76820-086
Advogado do(a) REQUERENTE: GILMARINHO LOBATO MUNIZ
- RO0003823
REQUERIDA(O): Nome: CLARO - AMERICEL S/A
Endereço: Avenida Carlos Gomes, 2262, - de 1900 a 2350 - lado
par, São Cristóvão, Porto Velho - RO - CEP: 76804-038
Advogado do(a) REQUERIDO: FELIPE GAZOLA VIEIRA
MARQUES - MT016846A
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Vistos e etc...,
I – Em atenção ao transcurso do prazo certificado pela escrivania,
DEFERI a requisição eletrônica de valores monetários conforme
espelho anexo, posto que a penhora on line representa bloqueio
judicial de ativos financeiros do executado, o que significa a
constrição de dinheiro em espécie, que goza de ordem preferencial,
nos moldes dos arts. 52, caput, LF 9.099/95, e 854, CPC (LF
13.105/2015);
II - Aguardado o decurso de prazo, efetivei nova consulta no
sistema BACENJUD (espelho anexo) e constatei o bloqueio total
do valor requisitado e equivalente ao crédito exequendo, de modo
que determinei a respectiva transferência para conta judicial
remunerada, tornando sem efeito as demais ordens de bloqueio e
liberando os valores excedentes;
III – Por conseguinte e considerando a nova sistemática de
cumprimento de SENTENÇA (CPC – Lei 13.015/2015), aplicável
ao microssistema dos Juizados Especiais (art. 52, caput, LF
9.099/95), DETERMINO que, independentemente da confirmação
de transferência judicial dos valores bloqueados, intime-se o(a)
executado(a) para, dentro do prazo de 05 (cinco) dias e querendo,
arguir as defesas previstas nos incisos I e II, do §3º, do art. 854, do
NCPC. O silêncio importará na conversão do bloqueio em penhora
judicial e na consequente liberação/levantamento de valores pelo(a)
exequente;
IV – Promovida a intimação e transcorrido in albis o prazo fixado, fica
desde logo convertida a indisponibilidade financeira (bloqueio) em
penhora, dispensando-se a respectiva lavratura de termo, devendo
o cartório certificar a inércia e, tão logo confirmada a transferência
judicial determinada, expedir alvará de levantamento em prol do(a)
exequente, vindo os autos ao final para extinção (arts. 52, caput, LF
9.099/95, e 924, II e III, CPC);
V – Sirva-se o presente DESPACHO de MANDADO /CARTA DE
INTIMAÇÃO, via sistema PJe (LF 11.419/2006), via diligência de
Oficial de Justiça ou DJe.
VI - CUMPRA-SE.
Porto Velho/RO, data do registro.
JOÃO LUIZ ROLIM SAMPAIO
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 1º Juizado Especial Cível
Avenida Jorge Teixeira, 2472, esquina com a Rua Quintino
Bocaiúva, Bairro São Cristóvão, Porto Velho - RO - CEP: 76820892 Classe: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
Processo nº: 7024220-92.2016.8.22.0001
REQUERENTE: Nome: MARIA ANTONIA DE FREITAS
Endereço: Rua Major Amarante, 976, Arigolândia, Porto Velho - RO
- CEP: 76801-182
Advogado do(a) EXEQUENTE: MAURILIO GALVAO DA SILVA
JUNIOR - RO0002222
REQUERIDA(O): Nome: LF CONCESSIONARIA DE VEICULOS
LTDA
Endereço: Avenida Pinheiro Machado, 1805, São Cristóvão, Porto
Velho - RO - CEP: 76804-080
Advogado do(a) EXECUTADO: REJANE SARUHASHI RO0001824
Visto e etc...,
I - Em atenção ao transcurso do prazo certificado pela escrivania/
sistema, DEFERI a requisição eletrônica de valores monetários
conforme espelho anexo, posto que a penhora on line representa
bloqueio judicial de ativos financeiros do executado, o que
significa a constrição de dinheiro em espécie, que goza de ordem
preferencial, nos moldes dos arts. 52, caput, LF 9.099/95, e 854,
CPC (LF 13.105/2015);
II - Aguardado o decurso de prazo, efetivei nova consulta no
sistema BACENJUD (espelho anexo) e constatei a inexistência
de quaisquer valores bloqueados (espelho anexo), razão pela
qual DETERMINO que se intime o(a) credor(a) para, em 10(dez)
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dias e sob pena de arquivamento (art. 53, §4º, da LF 9.099/95),
impulsionar o feito e indicar bens penhoráveis ou para requerer
o que entender de direito, posto que já foram empreendidas as
diligências necessárias, não podendo o feito perdurar ad eternum.
III -Sirva-se o presente DESPACHO de MANDADO /CARTA DE
INTIMAÇÃO, via sistema PJe (LF 11.419/2006), diligência de
Oficial de Justiça ou DJe.
IV - CUMPRA-SE.
Porto Velho/RO, data do registro.
JOÃO LUIZ ROLIM SAMPAIO
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 1º Juizado Especial Cível
Avenida Jorge Teixeira, 2472, esquina com a Rua Quintino
Bocaiúva, Bairro São Cristóvão, Porto Velho - RO - CEP: 76820892 Classe: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
Processo nº: 7014442-35.2015.8.22.0001
REQUERENTE: Nome: CUSTODIO ALEIXO VIEIRA
Endereço: Rua Antônio Maria Valença, 7321, Aponiã, Porto Velho
- RO - CEP: 76824-164
Advogado do(a) EXEQUENTE: ADAILTON ALVES DOS SANTOS
- RO0005213
REQUERIDA(O): Nome: SKY BRASIL SERVICOS LTDA
Endereço: Centro Empresarial Nações Unidas, 12901 14 a, 12901
14A-TNORTE BROOKLIN NOVO SÃO PAULO, Brooklin Paulista,
São Paulo - SP - CEP: 04578-910
Advogado do(a) EXECUTADO: WILSON BELCHIOR RO0006484
Vistos e etc...,
I – Em atenção ao transcurso do prazo certificado pela escrivania,
DEFERI a requisição eletrônica de valores monetários conforme
espelho anexo, posto que a penhora on line representa bloqueio
judicial de ativos financeiros do executado, o que significa a
constrição de dinheiro em espécie, que goza de ordem preferencial,
nos moldes dos arts. 52, caput, LF 9.099/95, e 854, CPC (LF
13.105/2015);
II - Aguardado o decurso de prazo, efetivei nova consulta no
sistema BACENJUD (espelho anexo) e constatei o bloqueio total
do valor requisitado e equivalente ao crédito exequendo, de modo
que determinei a respectiva transferência para conta judicial
remunerada, tornando sem efeito as demais ordens de bloqueio e
liberando os valores excedentes;
III – Por conseguinte e considerando a nova sistemática de
cumprimento de SENTENÇA (CPC – Lei 13.015/2015), aplicável
ao microssistema dos Juizados Especiais (art. 52, caput, LF
9.099/95), DETERMINO que, independentemente da confirmação
de transferência judicial dos valores bloqueados, intime-se o(a)
executado(a) para, dentro do prazo de 05 (cinco) dias e querendo,
arguir as defesas previstas nos incisos I e II, do §3º, do art. 854, do
NCPC. O silêncio importará na conversão do bloqueio em penhora
judicial e na consequente liberação/levantamento de valores pelo(a)
exequente;
IV – Promovida a intimação e transcorrido in albis o prazo fixado, fica
desde logo convertida a indisponibilidade financeira (bloqueio) em
penhora, dispensando-se a respectiva lavratura de termo, devendo
o cartório certificar a inércia e, tão logo confirmada a transferência
judicial determinada, expedir alvará de levantamento em prol do(a)
exequente, vindo os autos ao final para extinção (arts. 52, caput, LF
9.099/95, e 924, II e III, CPC);
V – Sirva-se o presente DESPACHO de MANDADO /CARTA DE
INTIMAÇÃO, via sistema PJe (LF 11.419/2006), via diligência de
Oficial de Justiça ou DJe.
VI - CUMPRA-SE.
Porto Velho/RO, data do registro.
JOÃO LUIZ ROLIM SAMPAIO
Juiz de Direito
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PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 1º Juizado Especial Cível
Avenida Jorge Teixeira, 2472, esquina com a Rua Quintino
Bocaiúva, Bairro São Cristóvão, Porto Velho - RO - CEP: 76820892
Classe: JUIZADOS - PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL
CÍVEL (436)
Processo nº: 7021420-23.2018.8.22.0001
REQUERENTE: Nome: PRISCILA ALMEIDA DA SILVA
Endereço: Rua Principal, 06, Rua 03 Quadra 06 Residencial
PARQUE DOS IPES, Novo Horizonte, Porto Velho - RO - CEP:
76810-160
Advogado do(a) REQUERENTE: DENERVAL JOSE DE AGNELO
- RO7134
REQUERIDA(O): Nome: COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS
DE RONDONIA CAERD
Endereço: Avenida Pinheiro Machado, 2112, - de 1964 a 2360 lado par, São Cristóvão, Porto Velho - RO - CEP: 76804-046
Advogado do(a) REQUERIDO: CLAYTON CONRAT KUSSLER RO0003861
SENTENÇA
Vistos e etc...,
Relatório dispensado na forma da lei (art. 38 da LF 9.099/95).
FUNDAMENTAÇÃO.
Trata-se de ação de indenização por danos morais decorrentes
de falha na prestação do serviço da requerida, ocasionando
desabastecimento de água tratada por longo período na unidade
consumidora e residência do(a) autor(a), conforme pedido inicial e
documentos apresentados.
O feito comporta julgamento no estado em que se encontra,
devendo a prestação jurisdicional ser entregue, não se justificando
eventual pleito de dilação probatória, posto que a matéria é
exclusivamente de direito e documental, sendo que as partes
devem instruir regularmente as respectivas peças processuais
(inicial, contestação e eventualmente a réplica) com todos os
documentos indispensáveis ao julgamento da lide e que não podem
ser substituídos por testemunhas!
Sendo o magistrado o destinatário das provas e entendendo este
que o processo está em ordem e “maduro” para julgamento, deve,
principalmente na seara dos Juizados, promover a imediata entrega
da prestação jurisdicional, medida esta que se impõe no caso em
apreço.
Não havendo arguição de preliminares, passo ao efetivo
julgamento.
O cerne da demanda reside basicamente na alegação de que houve
falha na prestação de serviço essencial, qual seja, fornecimento
regular de água tratada. Narra-se que houve interrupção, por longo
período (40 dias) no fornecimento de água tratada na residência
do(a) autor(a), localizado no condomínio residencial Parque dos
Ipês, causando diversos transtornos, mal estar (questão de saúde
e higiene) e danos morais presumíveis.
O feito deve ser analisado à luz do Código de Defesa do Consumidor
e aos princípios a ele inerentes, principalmente no que tange à
relação contratual.
E, da análise de todo o conjunto probatório encartado nos autos,
verifico que a razão está com o(a) requerente, posto que a
responsabilidade civil da concessionária é objetiva, nos termos do
parágrafo 6º, do art. 37, da Constituição Federal, bem como dos
arts. 14 e 22, do Código de Defesa do Consumidor.
Os fatos são incontroversos (houve efetivo desabastecimento no
fornecimento de água tratada), conforme confessado em própria
contestação, comprovando-se a ausência de água e esgotamento
sanitário na residência do(a) autor(a), cingindo-se a controvérsia
apenas quanto ao período e duração do problema.
Alega a requerida que no período relatado, efetivamente houve
falha de abastecimento, devido ao período de estiagem, mas afirma
que não ocorreu a interrupção total do serviço.
Contudo, a requerida não comprova as alegações, não anexando
qualquer documento, deixando de comprovar a reposição
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do reservatório ou a tomada de providências para garantir o
fornecimento de água naquela localidade, deixando de demonstrar
nos autos a solução das necessidades imediatas dos moradores,
posto que o serviço é essencial.
O ônus da prova, no caso em apreço e em atenção ao sistema
de proteção do consumidor, que é a parte mais débil da relação,
compete à requerida (ônus inverso - art. 6º, VIII da Lei 8.078/90),
que detém todos os registros, relatórios e documentos que poderiam
comprovar que o residencial onde reside o(a) demandante não ficou
sem abastecimento pelo período de relatado, mormente quando se
trata de serviço de concessão pública e essencial (art. 22, CDC).
Como a prova colhida nos autos objetiva a formação do
convencimento do julgador, considero, no caso sub judice, o(a)
requerente hipossuficiente tecnicamente, posto que não tem como
ingerir no sistema interno da empresa demandada e nem mesmo
tem acesso aos documentos arquivados em suas dependências.
Deve a requerida ter todos os documentos arquivados, de modo
que só a ela compete apresentar a prova de que houve a reposição
de água no reservatório, possibilitando o fornecimento normal de
água tratada em referido residencial, daí a configuração da inversão
do ônus da prova.
Sendo assim, como não houve a apresentação de nenhum
documento, a requerida emprestou verossimilhança às alegações
autorais, tornando-se inquestionável a negligência ou falta de
melhor gestão da concessionária requerida na segurança do
fornecimento de água potável.
Todas essas circunstâncias são bastantes e suficientes para
caracterizar o dano moral, surgindo a partir daí a legítima pretensão
do consumidor à justa e integral reparação, devendo-se ressaltar
que, mesmo não havendo fornecimento regular de água, as
faturas não deixaram de ser geradas e cobradas (art. 6º, VI, CDC),
conforme relatório de pagamentos (id. 18767931).
Para a configuração da responsabilidade civil é indispensável a
ocorrência do dano, ou seja, a agressão a interesse juridicamente
tutelado, patrimonial ou extrapatrimonial, de forma a sujeitar o
infrator ao pagamento de uma compensação pecuniária à vítima.
O dano moral restou comprovado, devendo a respectiva
responsabilidade indenizatória ser decretada. Os documentos
apresentados bem comprovam a falha na prestação dos serviços
no fornecimento de água e esgotamento sanitário.
Portanto, havendo suspensão indevida no fornecimento de água
tratada na residência do(a) demandante, caracterizado está o
danum in re ipsa, mormente quando se constata a essencialidade
do serviço de água tratada, sendo inquestionável que sua ausência
causa problemas de higiene, mal estar, instabilidade psicológica e
sofridão em qualquer núcleo familiar.
Entende-se pacificamente nos corredores jurídicos que os danos
morais estão consubstanciados nos próprios fatos que causaram
aborrecimentos e constrangimentos ao jurisdicionado. Trata-se
de sensação e, portanto, direito subjetivo que se projeta de várias
formas nas diferentes pessoas que compõem o meio social.
O dano moral está provado, valendo relembrar o seguinte
entendimento:
“Neste ponto, a razão se coloca ao lado daqueles que entendem que
o dano moral está ínsito na própria ofensa, decorre da gravidade
do ilícito em si. Se a ofensa é grave e de repercussão, por si só
justifica a concessão de uma satisfação de ordem pecuniária ao
lesado. Em outras palavras, o dano moral existe in re ipsa; deriva
inexoravelmente do próprio fato ofensivo, de tal modo que, provada
a ofensa, ipso facto está demonstrado o dano moral à guisa de uma
presunção natural, uma presunção hominis ou facti, que decorre
das regras da experiência comum. Assim, por exemplo, provada
a perda de um filho, do cônjuge ou de outro ente querido, não há
que se exigir a prova do sofrimento, porque isso decorre do próprio
fato de acordo com as regras de experiência comum; Provado
que a vítima teve seu nome aviltado ou sua imagem vilipendiada,
nada mais ser-lhe-á exigido provar, por isso que o dano moral está
in re ipsa; decorre inexoravelmente da gravidade do próprio fato
ofensivo, de sorte que, provado o fato, provado está o dano moral”
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(Elias, Helena - O Dano Moral na Jurisprudência do STJ - pag.
99/100 - Rio de Janeiro - Editora Lumen Juris – 200).
No mesmo sentido emerge o magistério de Celso Antonio Bandeira
de Mello, in Curso de Direito Administrativo, Ed. Malheiros, São
Paulo, 19. ed. P. 951-952, in verbis:
“Não se deve supor que nos casos referidos descabe indenização
por serem lícitos os comportamentos causadores do dano. Já se
mencionou que há responsabilidade estatal tanto por atos lícitos
como por atos ilícitos. No caso de comportamentos comissivos,
a existência ou inexistência do dever de reparar não se decide
pela qualificação da conduta geradora do dano (ilícita ou lícita),
mas pela qualificação da lesão sofrida. Isto é, a juridicidade do
comportamento danoso não exclui a obrigação de reparar se o dano
consiste em extinção ou agravamento de um direito. Donde, ante
atuação lesiva do Estado, o problema da responsabilidade resolvese no lado passivo da relação, não no lado ativo dela. Importa que
o dano seja ilegítimo – se assim nos podemos expressar; não que
a conduta causadora o seja.”
E, na mensuração do quantum indenizatório, acompanho o seguinte
entendimento da jurista e Magistrada Helena Elias (op.cit.):
“O princípio da exemplaridade foi recentemente adotado na
jurisprudência do STJ. Luiz Roldão de Freitas Gomes defende,
em sede doutrinária, a aplicação de tal princípio. Após afirmar
que, ‘sob a égide da atual Carta Magna, a reparação dos danos
morais é ampla e desprovida de limitações, que não sejam as
decorrentes de sua causalidade’, anota que, com a expressa
previsão constitucional, aquela reparação ganhou autonomia,
‘deixando de ter por fundamento exclusivamente a culpa, que
inspirava uma de suas FINALIDADE s: servir de exemplaridade
ao infrator. Em consulta ao dicionário Aurélio, encontra se, para o
verbete exemplaridade, o significado de ‘qualidade ou caráter de
exemplar’. Exemplar, por seu turno, é aquilo ‘que serve ou pode
servir de exemplo, de modelo’. O critério de exemplaridade parece
estar apto a substituir o dano punição do ofensor na avaliação do
dano moral, por oferecer a vantagem se amoldar, com maior grau de
adequação e aceitabilidade, ao ordenamento jurídico pátrio, sem o
inconveniente, apontado por Humberto Theodoro Júnior, de ensejar
uma pena sem prévia cominação legal. Em recente acórdão, da
relatoria do Min. Luiz Fux, o STJ adotou expressamente o princípio
da exemplaridade, ao assentar que a ‘fixação dos danos morais
deve obedecer aos critérios da solidariedade e da exemplaridade,
que implica na vaporação da proporcionalidade do quantum e na
capacidade econômica do sucumbente”.
Tem-se observado no cotidiano que a fixação de indenizações
módicas não tem servido à FINALIDADE proposta, pois as empresas
condenadas não adotaram melhores cautelas e controles para
evitar a repetição dos fatos ofensivos, de modo que as fixações
tem que sofrer uma majoração significativa para que a indenização
exerça sua função punitivo-pedagógico com eficiência.
Sendo assim e levando-se em consideração a capacidade/condição
econômica das partes (autora: sem maiores informes ou dados/
ré: empresa estadual e que passa por dificuldades econômicas na
atualidade, como resta público e notório), bem como os reflexos da
conduta desidiosa ou pouco organizada da demandada (40 dias
sem abastecimento), tenho como justo, proporcional e exemplar a
fixação do quantum em R$ 10.000,00 (dez mil reais), de molde a
disciplinar a ré e a dar satisfação pecuniária à requerente.
A reparação não pode representar a ruína do devedor responsável
e nem a fonte de enriquecimento desmotivado do credor lesado, de
modo que o valor acima arbitrado (R$ 10.000,00) está sintonizado
com os princípios expostos assim como com os princípios da
proporcionalidade (indenização proporcional à extensão dos
danos), da razoabilidade (o valor não é irrisório e nem abusivo/
estratosférico) e da reparabilidade (compensação financeira
dada a impossibilidade do restitutio in integrum), evitando-se o
enriquecimento ilícito do(a) ofendido(a), sob pena de se estimular a
não menos odiosa “indústria do dano moral”.
É em razão de todo este cenário que tenho como suficiente o valor
acima fixado e pertinente para fazer valer a teoria do desestímulo,
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segundo a qual, a imposição de indenização sensível inibe a
disseminação ou repetição de lesão a outros consumidores
pela prática desorganizada ou menos cautelosa das empresas
concessionárias de serviços públicos, instituições financeiras e
empresas em geral.
R$ 10.000,00 (dez mil reais) não irá “quebrar” a ré e, muito menos,
“enriquecer” a requerente.
Esta, pois, é a DECISÃO mais justa e equânime que se amolda ao
caso concreto.
POSTO ISSO, e por tudo mais que dos autos consta, com fulcro
nas disposições legais já mencionadas e nos arts. 6º e 38, da LF
9.099/95, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL formulado pelo
autor para o fim de CONDENAR A REQUERIDA NO PAGAMENTO
INDENIZATÓRIO DE R$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS), À TÍTULO
DOS RECONHECIDOS DANOS MORAIS, ACRESCIDO DE
CORREÇÃO MONETÁRIA (TABELA OFICIAL TJ/RO) E JUROS
LEGAIS, SIMPLES E MORATÓRIOS, DE 1% (UM POR CENTO)
AO MÊS, A PARTIR DA PRESENTE CONDENAÇÃO (SÚMULA
362, STJ).
Por conseguinte, JULGO EXTINTO O FEITO, COM RESOLUÇÃO
DO MÉRITO, nos termos dos arts. 51, caput, da LF 9.099/95, e
487, I, CPC/2015, ficando a parte ré ciente da obrigação de pagar
o valor determinado no prazo de 15 (quinze) dias, imediatamente
após o trânsito em julgado, independentemente de nova intimação,
nos moldes do artigo 52, incisos III e IV, LF 9.099/95, e Enunciado
Cível FOJUR nº 05 (Somente deverá ser intimada a parte para
o pagamento voluntário da condenação, caso não tenha sido
determinado na SENTENÇA ou no acórdão que o início do prazo
para pagamento era automático e a contar do trânsito em julgado),
sob pena de incidência da multa legal de inadimplência de 10%
(dez por cento) ad valorem (arts. 52, caput, LF 9.099/95, e 523,
§1º, CPC/2015).
O valor da condenação obrigatoriamente deverá ser depositado
junto a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (Provimento 001/2008 PR
TJ/RO), com a devida e tempestiva comprovação no processo,
sob pena de ser considerando inexistente o pagamento realizado
através de outra instituição bancária, nos termos do artigo 4º do
Provimento Conjunto n.º 006/2015-PR-CG, incidindo a referida
pena de inadimplência, prevista no artigo 523, §1º, CPC/2015.
Ocorrida a satisfação voluntária do quantum, expeça-se
imediatamente alvará de levantamento em prol da parte
credora, independentemente de prévia CONCLUSÃO, devendo
os autos serem arquivados ao final, observadas as cautelas,
movimentações e registros de praxe. Não ocorrendo o pagamento
e havendo requerimento de execução sincrética pela parte credora,
devidamente acompanhada de memória de cálculo (elaborada
por advogado ou pelo cartório, conforme a parte possua ou não
advogado), venham conclusos para possível penhora on line de
ofício (sistema BACENJUD - Enunciado Cível FONAJE nº 147).
Caso contrário, arquive-se e aguarde-se eventual pedido de
cumprimento de SENTENÇA.
Sem custas ou honorários advocatícios, ex vi lege.
INTIME-SE e CUMPRA-SE.
Porto Velho/RO, data do registro.
JOÃO LUIZ ROLIM SAMPAIO
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 1º Juizado Especial Cível
Avenida Jorge Teixeira, 2472, esquina com a Rua Quintino
Bocaiúva, Bairro São Cristóvão, Porto Velho - RO - CEP: 76820892 Classe: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159)
Processo nº: 7023157-61.2018.8.22.0001
REQUERENTE: Nome: RICARDO ALVES FILHO
Endereço: Rua Senador Álvaro Maia, 1563, - de 1266/1267 a
1644/1645, Olaria, Porto Velho - RO - CEP: 76801-270
Advogado do(a) EXEQUENTE: HIANARA DE MARILAC BRAGA
OCAMPO - RO0004783
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REQUERIDA(O): Nome: LACERDA ALIMENTOS LTDA - ME
Endereço: Estrada Areia Branca, 1541, - de 1 a 549 - lado ímpar,
Eletronorte, Porto Velho - RO - CEP: 76808-715
Advogado do(a) EXECUTADO:
Vistos e etc...,
Não houve penhora de bens e, muito menos, garantia do juízo.
Intime-se o credor para, em 10 (dez) dias e sob pena de arquivamento,
apresentar planilha do crédito exequendo atualizada, bem como
para indicar bens penhoráveis, sob pena de arquivamento (art. 53,
§4º, LF 9.099/95).
Sirva-se a presente de MANDADO DE INTIMAÇÃO, via sistema
PJe (LF 11.419/2006), diligência de Oficial de Justiça ou DJe.
Cumpra-se.
Porto Velho/RO, data do registro.
JOÃO LUIZ ROLIM SAMPAIO
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 1º Juizado Especial Cível
Avenida Jorge Teixeira, 2472, esquina com a Rua Quintino
Bocaiúva, Bairro São Cristóvão, Porto Velho - RO - CEP: 76820892
Classe: JUIZADOS - PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL
CÍVEL (436)
Processo nº: 7021410-76.2018.8.22.0001
REQUERENTE: Nome: DAVID ANTONIO AVANSO
Endereço: Avenida Calama, 1786, - de 1652 a 2162 - lado par, São
João Bosco, Porto Velho - RO - CEP: 76803-746
Advogado do(a) REQUERENTE: MARIA GABRIELLA DANTAS
FERREIRA - RO0007308
REQUERIDA(O): Nome: MASSELLI & BARRAVIERA LTDA
Endereço: Rua Júlio de Castilho, 604, - de 366/367 a 657/658,
Centro, Porto Velho - RO - CEP: 76801-130
Advogado do(a) REQUERIDO: MARCELO LONGO DE OLIVEIRA
- RO0001096
SENTENÇA
Vistos e etc...,
Relatório dispensado na forma da lei (art. 38, LF 9.099/95).
FUNDAMENTAÇÃO.
Trata-se de ação indenizatória por danos morais decorrentes
de alegada falha na prestação de serviço prestado pela clínica
requerida, posto que o resultado de exame de imagem realizado
pela demandada teria indicado que o autor “perderia a perna
devido a grande presença de placas de gordura acompanhadas
de calcificação”, o que causou os transtornos e abalos emocionais
alegados na inicial e de acordo com a documentação anexada.
O feito comporta julgamento no estado em que se encontra,
devendo a prestação jurisdicional ser entregue, não se justificando
eventual pleito de dilação probatória para juntada de novos
documentos ou produção de prova oral, posto que a matéria é
exclusivamente de direito e documental, sendo que as partes
devem instruir regularmente as respectivas peças processuais
(inicial, contestação e eventualmente a réplica) com todos os
documentos indispensáveis ao julgamento da lide e que não podem
ser substituídos por testemunhas!
Sendo o magistrado o destinatário das provas e entendendo este
que o processo está em ordem e “maduro” para julgamento, deve,
principalmente na seara dos Juizados, promover a imediata entrega
da prestação jurisdicional, medida esta que se impõe no caso em
apreço.
Não havendo arguição de preliminares, passo ao efetivo julgamento
do MÉRITO.
O autor ingressou com ação indenizatória por danos morais
aduzindo que foi submetido a exame denominado “us doppler arterial
dos MMII”, na clínica requerida. Afirma que o exame é indicado
para diagnosticar e quantificar o processo de “aterosclerose” em
pacientes hipertensos, tabagistas e diabéticos, como era o caso do
demandante.
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Alega que ao receber o resultado do exame, foi surpreendido com
os indicativos de que estaria com mais de 70% de “estenose”, o
que significa que estaria na “iminência de perder a perna devido
à grande presença de placas de gordura acompanhadas de
calcificação”.
Diante disto, alega que sofreu grande abalo psicológico, decidindo
refazer o exame em outra clínica, sendo surpreendido com
resultados diversos, o que estaria a evidenciar o erro indenizável
da requerida, posto que esta teria se equivocado no diagnóstico,
causando pânico no requerente e motivando o pleito indenizatório.
A requerida, por sua vez, afirma que inexistira qualquer falha na
prestação do serviço contratado, sendo certo que não há qualquer
prova ou documento médico que ateste erro nos exames levados
a efeito pelo médico especialista em Radiologia (Dr. Rafael Seiji
Kubo – CRM 5193 - ID 18767343 e 20336750) e que figurara
como preposto da Clínica de Radiologia demandada, sequer
emergindo nova leitura ou confrontação das imagens coloridas e
que acompanharam o referido exame (ID 18767343, pags. 03/08).
Sendo assim, da análise da narrativa dos fatos e do conjunto
probatório formado, verifico que deixou o autor de comprovar,
minimamente, os fatos constitutivos do direito vindicado, não
emergindo a responsabilidade civil da ré como alegado na inicial.
Dos documentos constantes no feito, é possível verificar que no
exame impugnado (id. 18767343) não consta diagnóstico definitivo
ou indicativo de que o autor estaria “na iminência de perder a
perna”.
O próprio exame informa tratar-se de uma “hipótese diagnóstica”,
de modo que a alegação de que o exame indicava perda de
membro não encontra respaldo nos autos, tendo o requerente,
em verdade, concluído de forma precipitada e sem conhecimento
técnico específico.
A palavra “diagnóstico” pode ser definida como a constatação
de um médico em relação a uma doença ou condição física e/ou
mental de um paciente com base nos sintomas observados, não
tendo precisão absoluta, tanto que a praxis recomenda o paciente
sempre procurar uma “segunda ou terceira opinião”.
Segundo pesquisa realizada na rede mundial de computadores
(https://pt.wikipedia.org/wiki/Diagn%C3%B3stico) “diagnóstico é
a parte da consulta médica, ou do atendimento médico, voltada
à identificação de uma eventual doença. Um conjunto de dados,
formado a partir de sinais e sintomas, histórico clínico, exame físico
e de exames complementares (laboratoriais, etc), é analisado pelo
profissional de saúde e sintetizado em uma ou mais doenças. A partir
dessa síntese, é feito o planejamento para a eventual intervenção
(o tratamento) e/ou uma previsão da evolução (prognóstico),
baseados no quadro apresentado”.
O próprio autor relata que “diante desse resultado pavoroso, ficou
extremamente abalado e saiu da clínica sem qualquer esperança
que pudesse reverter seu estado de saúde”, o que significa dizer
que não procurou qualquer orientação mais especializada e
conclusiva. O demandante simplesmente leu o exame, sem possuir
qualificação técnica e se autodiagnosticou, de forma precipitada,
sem tomar a cautela de procurar um médico de sua confiança.
A pressa e a consciência empírica de que hipertensão, tabagismo e
diabete causam efetivos problemas, fez com que o autor tivesse uma
leitura errada e apressada do exame a que se submetera, sendo
inegável, por outro lado, que a busca do exame “US DOPPLER
ARTERIAL DOS MMII” deveu-se efetivamente a uma requisição
médica ou a um “histórico de acompanhamento” para avaliar
o “quadro clínico e de saúde arterial e vascular” do requerente
e paciente, que asseverou estar no rol de pessoas hipertensas,
tabagistas e diabéticas.
Como é cediço, a impressão diagnóstica em exames não é
absoluta, devendo ser comparada com outros exames de mesmo
ou maior espectro e exatidão, sem embargo de outros exames
laboratoriais e de imagens. Ademais disto somente o médico que
acompanha o estado de saúde do paciente é que tem condições
de interpretar corretamente o conjunto de todas as informações
levantadas em exames e laudos, fornecendo o resultado e o
respectivo tratamento.
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O equívoco do autor está na conduta efetivada com o segundo
exame e com a CONCLUSÃO mais favorável que lhe parecera,
não havendo, em momento algum, a informação ou confirmação de
que o mesmo paciente procurara seu médico (ou algum médico) e
este tenha confirmado qualquer erro de procedimento ou de exame
na conduta profissional do Radiologista que atendera o autor, nas
instalações da ré.
Ademais disto, tem-se claramente que o exame de ultrassonografia
de membros inferiores, realizado pela clínica Kaspen (id. 18767348,
pags. 01 e 02), cita a presença de ateromatose discreta em todas
as artérias avaliadas, mas não estabelece qualquer percentual.
O percentual detectado e consignado (menos que 50%) fora
estabelecido para o sistema carótideo (região do pescoço – ID
18767348, pag. 03), o que evidencia o “erro de CONCLUSÃO e
de leitura” feita pelo requerente que, na qualidade de advogado,
não tem conhecimentos específicos de médico para concluir “perda
de qualquer membro” ou qualquer hipótese diagnóstica terrível e
terminal.
Como bem destacou a ré em sua defesa (ID 20336745), estenose
(estreitamento de vasos ou artérias) é diverso de ateromatose
(placas de gordura) e que, na essência, os dois exames de
diagnose foram similares para os membros inferiores, não tendo
qualquer relação o exame feito nas Artérias Carótidas e Vertebrais,
assim como o Flebograma.
É da contestação, a seguinte e meridiana explicação:
“… verifica-se que o requerente baseia toda a sua argumentação,
afirmando que o resultado do laudo realizado na Clínica Kaspen
foi totalmente diverso do exame anteriormente realizado na Clínica
requerida, pois apontou que teria ‘menos de 50% (cinquenta
por cento) da doença ateromatosa (discreta)’. Data vênia, essa
informação NÃO EXISTE NO LAUDO MÉDICO REALIZADO
PELA CLÍNICA KASPEN. Veja-se que o requerente realizou três
exames na Clínica Kaspen, quais sejam: Doppler Colorido das
Artérias de Membros Inferiores, Doppler Colorido das Artérias
Carótidas e Vertebrais e Flebograma (Sistema Venoso do Membro
Inferior), id. 18767348. Observa-se que, contrário ao disposto na
inicial, no exame Doppler Colorido das Artérias de MEMBROS
INFERIORES, realizado na Clinica Kaspen, a CONCLUSÃO da
médica, Dra. Karla foi: ‘ATEROMATOSE DISCRETA EM TODAS
AS ARTÉRIAS AVALIADAS’. Ou seja, o referido exame atesta a
ateromatose que são depósitos de gordura na parte interna das
paredes das artérias, todavia não faz qualquer alusão ao grau da
estenose que é o estreitamento presente nas artérias dos membros
inferiores do requerente. Diversamente do exame realizado na
Clínica Kaspen, o exame efetuado na requerida pelo médico Dr.
Rafael Kubo, além de atestar a presença de placas ateromatosas
esparsas nas arteiras femorais algumas tenuamente calcificadas,
sem determinar estreitamentos hemodinamicamente significativos,
também atesta o grau aproximado de estenose em 70%. Assim,
verifica-se que em ambos os laudos o diagnostico de ateromatose
foi o mesmo, diferenciando apenas no fato de que o exame da
requerida foi além ao quantificar também o grau de estreitamento
das artérias (estenose), enquanto que o exame da Clinica
Kaspen sequer menciona a estenose. Como demonstrado, temse claro que ateromatose é diferente de estenose, portanto, não
há divergência ou discrepância nos exames Doppler Colorido das
Artérias de MEMBROS INFERIORES realizados no requerente.
Impende esclarecer que este exame Doppler Colorido das Artérias
de MEMBROS INFERIORES, foi o único realizado pelo requerente
na Clinica requerida. Entretanto, depreende-se dos documentos
juntados nos autos, que o requerente também realizou na Clinica
Kaspen o exame de ultrassom Doppler Colorido das ARTÉRIAS
CARÓTIDAS E VERTEBRAIS, cujo resultado foi: ‘DOENÇA
ATEROMATOSA EM ARTÉRIA CARÓTIDA COMUM DIREITA
E ESQUERDA PROVOCANDO ESTENOSE MENOR QUE 50%,
SEM REPERCUSSÃO HOMODINÂMICA’. Com base no resultado
do exame acima realizado nas suas Artérias Carótidas e Vertebrais,
o requerente concluiu que o exame realizado pela Clinica requerida
nos Membros Inferiores estaria errado, eis que atestou estenose de
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70%. Assim, resta evidente que a premissa que embasa a alegação
do requerente de erro médico está totalmente equivocada, pois o
resultado ‘ESTENOSE MENOR QUE 50%’ obtido na Clínica Kaspen
diz respeito a exame Doppler das Artérias Carótidas e Vertebrais,
ou seja no pescoço, enquanto que o exame realizado pela requerida
que atestou 70% de estenose diz respeito aos membros inferiores
(pernas). Vale explicitar! A ARTÉRIA CARÓTIDA SE LOCALIZA
NO PESCOÇO E NÃO NA PERNA! LOGO NÃO HÁ TERMOS DE
COMPARAÇÃO ENTRE OS EXAMES...” (SIC).
Outro ponto importante a ser destacado é o tempo que o autor
demorou para realizar os exames na segunda clínica (dois meses),
sem apresentar qualquer laudo médico ou prova de atendimento
médico em referido período e que exigisse novos exames,
confirmando a interpretação desesperadora que o demandante fez
como “autodidata”.
A Clínica Kaspen foi realizado em 09/03/2018, sendo que o exame
da Clínica Enoch fora feito em 08/01/2018, tendo o autor ingressado
com a presente demanda somente em 01/06/2018, sem se submeter
a qualquer consulta médica durante referido lapso temporal (é o
que se conclui, dada a ausência de comprovantes nos autos e à
completa ausência de informação em referido sentido na inicial),
deixando de procurar médico especializado para interpretar os
exames realizados.
O conjunto probatório apenas demonstra a existência de dois
exames realizados em clínicas distintas e que apresentaram
conclusões similares, não havendo quaisquer parâmetros ou bases
médicas e científicas para se afirmar qual das duas é melhor ou
mais especializada ou, eventualmente, qual das duas “errou”.
Deste modo, não tenho como comprovado qualquer fato danoso
ou falha na prestação do serviço da clínica requerida, inexistindo
documento técnico que aponte, de forma inequívoca, quais dos
exames estariam “mais certos” ou “errados”.
E, ad argumentandum tantum, ainda que disparidades efetivas
existissem entre os dois exames de ultrassonografia, isso por si
só não seria suficiente para caracterizar o fato ofensivo e, por
conseguinte, o dano moral, posto que a interpretação compete,
como já dito exaustivamente acima, aos médicos especialistas
e acompanhantes de pacientes com histórico ou propensão a
doenças vasculares, cardiovasculares ou cerebrovasculares.
O exame eventualmente errôneo ou equivocado pode gerar
desconfortos no paciente, mas não é suficiente para evidenciar
o ataque aos atributos da personalidade – especificamente
a estabilidade mental e o equilíbrio psicológico – se não
somatizados com outros desdobramentos reais (laudos médicos e
comportamento depressivo decorrente do erro) e que efetivamente
induzam o indivíduo a concluir que terá mal súbito ou consequência
grave.
Este efetivamente não é o quadro ou a realidade que se evidenciou
na hipótese sub examine, inexistindo fato danoso ou qualquer
nexo causal que exija o reconhecimento de responsabilidade civil
indenizatória.
No processo civil vigoram os princípios da persuasão racional,
da livre apreciação das provas e do livre convencimento, pilares
estes que não permitem, in casu, a entrega do provimento judicial
reclamado.
Por fim e por outro lado, quanto ao pleito de litigância de má-fé
formulado pelo deMANDADO, não o tenho como procedente, posto
que a má-fé não se revelou in limine, sendo necessária a instrução
processual e a apresentação de argumentos técnicos e fáticos
pela requerida para se chegar ao veredito de improcedência da
pretensão externada.
A deslealdade processual ou litigância maléfica somente se
configura quando exorbitada a esfera do direito de ação ou de
defesa, em que a parte litigante, detentora do conhecimento da
realidade, traz aos autos situação diversa, com dolo de lesar a
parte contrária e vencer a ação, procurando distorcer a realidade e
induzir o juízo em erro.
Não fora isto que ocorrera na presente demanda. Pelo contrário:
o autor, crente em seu direito vindicado, colacionou julgados que
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entendeu subsumíveis ao caso concreto. Deste modo, não tenho
como ocorrente nenhuma das hipóteses dispostas no art. 80,
CPC/2015, havendo mera improcedência dos argumentos sobre
os quais se fundaram a ação proposta pelo requerente.
Entendimento diverso levaria à falsa CONCLUSÃO de que todas as
demandas que restassem sem êxito, imporiam aos demandantes o
ônus de suportar a litigância de má-fé.
Esta é a DECISÃO que se mostra mais justa e equânime para o
caso em análise, nos termos do art. 6º da LF 9.099/95.
POSTO ISSO, e por tudo mais que dos autos consta, com fulcro
nas disposições legais já mencionadas e arts. 6º, 33 e 38, da LF
9.099/95, JULGO TOTALMENTE IMPROCEDENTE O PEDIDO
INICIAL formulado pelo(a) autor(a), ISENTANDO POR COMPLETO
a parte requerida da responsabilidade civil reclamada.
Por fim, JULGO EXTINTO O FEITO, COM RESOLUÇÃO DO
MÉRITO, devendo o cartório, com a res judicata, promover o
arquivamento do processo com as cautelas, anotações e registros
de praxe.
Sem custas ou honorários advocatícios, ex vi lege.
Intime-se e CUMPRA-SE.
Porto Velho/RO, data do registro.
JOÃO LUIZ ROLIM SAMPAIO
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 1º Juizado Especial Cível
Avenida Jorge Teixeira, 2472, esquina com a Rua Quintino
Bocaiúva, Bairro São Cristóvão, Porto Velho - RO - CEP: 76820-892
Classe: JUIZADOS - PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL
CÍVEL (436)
Processo nº: 7022947-10.2018.8.22.0001
REQUERENTE: Nome: KELLY CRISTINA MARAES RIBEIRO
TRINDADE 71438408234
Endereço: Rua do Cavaquinho, 1866, - até 1939/1940, Castanheira,
Porto Velho - RO - CEP: 76811-414
Advogado do(a) REQUERENTE: DULCINEIA BACINELLO
RAMALHO - RO0001088
REQUERIDA(O): Nome: WILLIAN BRASIL PANTOJA
Endereço: Rua Senador Álvaro Maia, 2380, - de 2120/2121 a
2454/2455, São João Bosco, Porto Velho - RO - CEP: 76803-760
Advogado do(a) REQUERIDO:
Vistos e etc...,
DEFIRO o pedido de dilação do prazo (id 21243737), devendo a
parte credora, em improrrogáveis 20 (vinte) dias e sob pena de
arquivamento, indicar novo endereço da parte executada.
Com a indicação do novo endereço, expeça-se novo MANDADO
de citação e penhora, nos moldes do DESPACHO judicial (ID
19860210).
Sem prejuízo da presente DECISÃO, deve o cartório promover a
alteração da classe processual de PJEC para EXTIEX, conforme já
determinado no DESPACHO judicial de id 19534455.
Sirva-se o presente DESPACHO de MANDADO /CARTA DE
INTIMAÇÃO, via sistema PJe (LF 11.419/2006), Oficial de Justiça
ou DJe.
CUMPRA-SE.
Porto Velho/RO, data do registro.
JOÃO LUIZ ROLIM SAMPAIO
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 1º Juizado Especial Cível
Avenida Jorge Teixeira, 2472, esquina com a Rua Quintino
Bocaiúva, Bairro São Cristóvão, Porto Velho - RO - CEP: 76820-892
Classe: JUIZADOS - PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL
CÍVEL (436)
Processo nº: 7004773-50.2018.8.22.0001
REQUERENTE: Nome: ANA UTZIG DOBKOVSKI
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Endereço: Rua Hebert de Azevedo, 2816, - de 2451/2452 a
2887/2888, Liberdade, Porto Velho - RO - CEP: 76803-896
Advogados do(a) REQUERENTE: REGINA EUGENIA DE SOUZA
BENSIMAN - RO0001505, JOELMA ALBERTO - RO0007214
REQUERIDA(O): Nome: BANCO CETELEM S.A
Endereço: Alameda Rio Negro, 161, Ed West Point 17 andar,
Alphaville Industrial, Barueri - SP - CEP: 06454-000
Advogado do(a) REQUERIDO: DENNER DE BARROS E
MASCARENHAS BARBOSA - MS6835
SENTENÇA
Vistos e etc...,
Designada a audiência de conciliação, resolveu a parte autora
desistir da demanda (ID 21315778), requerendo a extinção do
feito.
Por conseguinte e por ora, não havendo mais interesse de agir,
inexiste razões para o prosseguimento da marcha processual,
valendo consignar que no microssistema dos Juizados Especiais
Cíveis a prévia consulta e concordância da parte contrária é
prescindível, nos exatos termos do Enunciado Cível FONAJE nº
90.
POSTO ISSO, e por tudo mais que dos autos conste, JULGO
EXTINTO O FEITO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos moldes
do art. 51, caput, da LF 9.099/95, c/c art. 485, VIII, do CPC (LF
13.105/2015), determinando o respectivo arquivamento, após o
trânsito em julgado desta, observadas as cautelas e movimentações
de praxe.
Sem custas e/ou honorários advocatícios, ex vi lege (arts. 54 e 55,
da LF 9.099/95).
CUMPRA-SE.
Porto Velho/RO, data do registro.
JOÃO LUIZ ROLIM SAMPAIO
Juiz de Direito
[assinatura digital]
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
CENTRAL DE PROCESSOS ELETRÔNICOS
Porto Velho - 1º Juizado Especial Cível
Rua Quintino Bocaiuva, 3061, Bairro Embratel, Porto Velho/RO,
CEP 76.820-842
Processo nº 7051854-29.2017.8.22.0001
REQUERENTE: MARIA LUCIA DA SILVA REGO
Advogados
do(a)
REQUERENTE:
JESSICA
PEIXOTO
CANTANHEDE - RO0002275, HELON MENDES DE SANTANA
- RO0006888, ITALO FERNANDO SILVA PRESTES - RO7667,
RENAN THIAGO PASQUALOTTO SILVA - RO0006017
REQUERIDO: PAULO JOSE FERNANDES RONDON
Intimação DAS PARTES - AUDIÊNCIA
PROVIMENTO CONJUNTO 001/2017 - publicação DJE 104 - dia
08/06/2017
Por força e em cumprimento ao disposto deste Juízo, ficam
as partes intimadas, por intermédio de(a) seu(a) patrono(a), a
comparecerem à AUDIÊNCIA deste processo a ser realizada na
sala de audiências da CEJUSC Porto Velho - 1º Juizado Especial
Cível, sito à Rua Quintino Bocaiuva, 3061, Bairro Embratel, Porto
Velho/RO, conforme informações abaixo:
Tipo: Conciliação Sala: Sala B - 1º Juizado Especial Cível Data:
13/11/2018 Hora: 08:00
OBSERVAÇÕES: 1) A contestação e demais provas, inclusive a
indicação de testemunhas, com sua completa qualificação (nome
completo, CPF e endereço) e objetivo probatório, deverão ser
apresentadas ATÉ o ato da audiência de conciliação. Não havendo
acordo, poderá ser designada uma data para a realização da
audiência de instrução e julgamento; 2) Havendo necessidade
de assistência por Defensor Público, a parte deverá solicitar
atendimento, no prazo de até 15 (quinze) dias antes da audiência de
conciliação, à sede da Defensoria Pública da respectiva Comarca;
3) Nas causas de valor superior a 20 (vinte) salários mínimos, as
partes deverão comparecer ao ato acompanhadas de advogado; 4)
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Fica(m) Vossa(s) Senhoria(s), ainda, devidamente cientificada(s)
de que, nos termos do que dispõe o Art. 20, da referida lei, o seu
não comparecimento a qualquer das audiências designadas,
implicará na revelia, reputando-se verdadeiros os fatos narrados
no pedido inicial.
ADVERTÊNCIAS: 1) Por força da lei 9.099/95 e da Portaria
Conjunta nº 001/2017, a jurídica que figurar no polo passivo
da demanda deverá comparecer na audiência de conciliação,
instrução e julgamento munida de carta de preposto, sob pena de
revelia, nos moldes dos arts. 9º, § 4º, e 20, da referida lei, sendo
que os atos constitutivos, contratos sociais e demais documentos
de comprovação de poderes servem para efetiva constatação da
personalidade jurídica e da regular representação em juízo (art. 45,
Código Civil e art. 75, VIII, Código de Processo Civil), sob pena de
revelia. 2) Os prazos processuais neste juizado especial, inclusive
na execução, contam-se da data da intimação ou ciência do ato
respectivo (art. 42, lf 9099/95); 3) As partes deverão comparecer às
audiências designadas munidas dos números de suas respectivas
contas bancárias para eventual formalização e efetivação do acordo,
evitando-se o uso da conta judicial; 4) As partes deverão comunicar
eventuais alterações dos respectivos endereços, sob pena de
se considerar como válida e eficaz a carta de intimação enviada
ou o MANDADO de intimação cumprido no endereço constante
dos autos (art 19, §2º, lf 9099/95); 5) Em se tratando de pessoa
jurídica e relação de consumo, fica expressamente consignada a
possibilidade e advertência de inversão do ônus da prova, (art. 6º,
cdc). 6) As partes deverão comparecer às audiências designadas
na data, horário e endereço em que ser realizará a audiência, e que
procuradores e preposto deverão comparecer munidos de poderes
específicos para transacionar.
Porto Velho (RO), 12 de setembro de 2018.
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 1º Juizado Especial Cível
Avenida Jorge Teixeira, 2472, esquina com a Rua Quintino
Bocaiúva, Bairro São Cristóvão, Porto Velho - RO - CEP: 76820-892
Classe: JUIZADOS - PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL
CÍVEL (436)
Processo nº: 7022300-15.2018.8.22.0001
REQUERENTE: Nome: JOSE REIS SOUZA
Endereço: Rua Apis, 1125, - de 915/916 a 1673/1674, Nova
Floresta, Porto Velho - RO - CEP: 76806-750
Advogado do(a) REQUERENTE: PAULO JOSE BORGES DA
SILVA - AC0003306
REQUERIDA(O): Nome: OI MOVEL
Endereço: Avenida Lauro Sodré, 3290, - de 3290 a 3462 - lado par,
Costa e Silva, Porto Velho - RO - CEP: 76803-460
Advogado do(a) REQUERIDO: ROCHILMER MELLO DA ROCHA
FILHO - RO0000635
SENTENÇA
Vistos e etc...,
Relatório dispensado na forma da lei (art. 38 da LF 9.099/95).
FUNDAMENTAÇÃO.
Trata-se, em verdade, de ação declaratória de rescisão contratual
(contrato de prestação de serviços de telefonia/internet, cujo
cancelamento foi solicitado em março/2013) com consequente
inexistência/inexigibilidade de débito (R$ 290,09 – vencido em
09/07/2013), cumulada com repetição de indébito, em dobro
(liquidado em R$ 285,90), e indenização por danos morais
decorrentes de cobranças imputadas abusivas e da restrição
indevida nas empresas arquivistas, nos moldes do pedido inicial e
dos documentos apresentados, havendo pleito de tutela antecipada
para fins de imediata “baixa”/retirada da referida anotação
desabonadora, cujo pedido fora indeferido.
O feito comporta julgamento no estado em que se encontra,
devendo a prestação jurisdicional ser entregue, não se justificando
eventual pleito de dilação probatória para juntada de novos
documentos ou produção de prova oral, posto que a matéria é
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exclusivamente de direito e documental, sendo que as partes
devem instruir regularmente as respectivas peças processuais
(inicial, contestação e eventualmente a réplica) com todos os
documentos indispensáveis ao julgamento da lide e que não podem
ser substituídos por testemunhas!
Sendo o magistrado o destinatário das provas e entendendo este
que o processo está em ordem e “maduro” para julgamento, deve,
principalmente na seara dos Juizados, promover a imediata entrega
da prestação jurisdicional, medida esta que se impõe no caso em
apreço.
Não havendo qualquer arguição de preliminar ou prejudicial, passo
à análise do meritum causae.
Pois bem!
O cerne da demanda reside basicamente nos alegados danos
ofensivos à honra objetiva e subjetiva da parte autora, levadas
à efeito em razão de apontada conduta negligente da empresa
requerida que, mesmo após pedido de rescisão contratual, teve
seu nome incluído e mantido no cadastro do serviço de proteção ao
crédito por débitos gerados posteriormente ao pedido, obrigando
o autor a pagar algumas faturas, causando prejuízo financeiro e
danos morais indenizáveis.
O feito deve ser analisado à luz do Código de Defesa do Consumidor
e aos princípios a ele inerentes, posto que a relação contratual
estabelecida entre os litigantes é de inegável consumo, competindo
à empresa concessionária o ônus operacional e administrativo, no
que concerne aos atos e as ações concernentes a garantir serviço
satisfatório e regular.
Sendo assim, analisando o conjunto probatório, verifico que o
autor conseguiu comprovar a ocorrência do fato e do consequente
direito vindicado (art. 373, I, NCPC), a partir do momento em
que apresentou protocolo de pedido de rescisão contratual, em
18/03/2013 (id. 18902192), bem como demonstrou através de
certidão do Serasa Experian que a inscrição é indevida, pois
decorre de débito gerado no mês de julho/2013 (id. 18902230), ou
seja, posterior ao protocolo.
Por conseguinte, comprovado o fato danoso, inegável e transparente
se revela o dano moral denunciado, representando inegável caso
de danum in re ipsa.
Não vislumbro qualquer hipótese de enriquecimento sem causa,
uma vez que o demandante foi ofendido em sua honra objetiva,
merecendo a devida compensação financeira, nos exatos termos
dos preceitos constitucionais e infraconstitucionais (CDC e CCB).
A inscrição ocorrida é indevida, pois sem causa os respectivos
débitos anotados, decorrente unicamente de equívoco da ré que, o
que extrapola os limites da legalidade.
A empresa fora “diligente” em enviar as “pendências” para o
“cadastro de inadimplentes”, mas não fora igualmente diligente em
observar o requerimento de rescisão contratual e de vontade do
consumidor de não mais usufruir dos serviços da requerida.
A responsabilidade civil é objetiva, sendo procedente o pleito
declaratório inexigibilidade de débitos, assim como o dever de
indenizar, em razão do negócio e o dever jurídico que erroneamente
fora imputado ao autor, posto que nada deve à empresa
requerida.
Não se trouxe fatos modificativos, extintivos ou impeditivos, de
modo que a negativa do consumidor se revela verossímil.
O dano moral restou comprovado, posto que os documentos
apresentados bem comprovam o ofensa à honorabilidade da
requerente, surgindo como crível a assertiva de que a autora nada
mais deve à empresa requerida.
O dano moral está provado, valendo relembrar o seguinte
entendimento:
“Neste ponto, a razão se coloca ao lado daqueles que entendem que
o dano moral está ínsito na própria ofensa, decorre da gravidade
do ilícito em si. Se a ofensa é grave e de repercussão, por si só
justifica a concessão de uma satisfação de ordem pecuniária ao
lesado. Em outras palavras, o dano moral existe in re ipsa; deriva
inexoravelmente do próprio fato ofensivo, de tal modo que, provada
a ofensa, ipso facto está demonstrado o dano moral à guisa de uma
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presunção natural, uma presunção hominis ou facti, que decorre
das regras da experiência comum. Assim, por exemplo, provada
a perda de um filho, do cônjuge ou de outro ente querido, não há
que se exigir a prova do sofrimento, porque isso decorre do próprio
fato de acordo com as regras de experiência comum; Provado
que a vítima teve seu nome aviltado ou sua imagem vilipendiada,
nada mais ser-lhe-á exigido provar, por isso que o dano moral está
in re ipsa; decorre inexoravelmente da gravidade do próprio fato
ofensivo, de sorte que, provado o fato, provado está o dano moral
“ (Elias, Helena - O Dano Moral na Jurisprudência do STJ - pag.
99/100 - Rio de Janeiro - Editora Lumen Juris – 2004).
Sendo assim, bem como levando em consideração a condição
econômica das partes, tenho como justo, proporcional e exemplar
a fixação do quantum indenizatório pugnado na inicial em R$
3.000,00 (três mil reais), de molde a disciplinar a demandada e a
dar satisfação pecuniária ao requerente.
Como a reparação não pode representar a ruína do devedor
responsável e nem a fonte de enriquecimento desmotivado do
credor lesado, tenho que o valor acima arbitrado está sintonizado
com os princípios da proporcionalidade (indenização proporcional
à extensão dos danos), da razoabilidade (o valor não é irrisório
e nem abusivo/estratosférico) e da reparabilidade (compensação
financeira dada a impossibilidade do restitutio in integrum),
evitando-se o enriquecimento ilícito do(a) ofendido(a), sob pena de
se estimular a não menos odiosa “indústria do dano moral”.
Igualmente procedente o pleito de repetição de indébito, em dobro,
posto que não havia mais contrato entre as partes no momento
da restrição creditícia e do pagamento dos débitos pelo autor, de
modo que este deve ser ressarcido, em dobro, pelos valores pagos
indevidamente, nos termos do art. 42, parágrafo único do CDC.
O autor pagou valores de forma compulsória e indevida, posto que
os documentos não deixam qualquer margem de dúvida quanto
a ilegalidade das cobranças realizadas pela empresa requerida,
devendo, portanto, receber o valor de R$ 285,90, referente às
faturas comprovadamente pagas e posteriores ao pedido de
rescisão (id. 18902192-pág2 à pág.5).
Esta a DECISÃO mais justa e equânime para o caso em análise,
nos termos do art. 6º da LF 9.099/95.
POSTO ISSO, e por tudo mais que dos autos conste, com fulcro nas
disposições legais já mencionadas e nos arts. 6º da LF 9.099/95,
e 373, I e II do NCPC (LF 13.105/2015), JULGO PROCEDENTE O
PEDIDO INICIAL formulado pelo autor, para o fim de:
A) DECLARAR A INEXISTÊNCIA DA RELAÇÃO CONTRATUAL
ENTRE AS PARTES LITIGANTES, APÓS 18/03/2013,
DECLARANDO, POR CONSEGUINTE, A INEXISTÊNCIA/
INEXIGIBILIDADE DOS DÉBITOS INSCRITOS NAS EMPRESAS
RESTRITIVAS E TODOS OS POSTERIORES GERADOS À
REFERIDA DATA e REFERENTE AO MESMO CONTRATO;
B) CONDENAR a requerida NO PAGAMENTO INDENIZATÓRIO
DE R$ 3.000,00 (TRÊS MIL REAIS), a título dos reconhecidos danos
morais causados à requerente, acrescido de correção monetária
(Tabela Oficial TJ/RO) e juros legais, simples e moratórios, de 1%
(um por cento) ao mês, a partir da presente condenação (Súmula
n. 362, STJ); e
C) CONDENAR a ré A RESTITUIR o valor total do indébito, de R$
285,90 (DUZENTOS E OITENTA E CINCO REAIS E NOVENTA
CENTAVOS), JÁ COM A DOBRA LEGAL, acrescido de juros legais,
simples e moratórios, de 1% (um por cento) ao mês, a contar da
citação válida, bem como correção monetária (tabela oficial TJ/
RO), desde a data da protocolização e formalização da demanda.
Transitada esta em julgado e havendo requerimento de execução
sincrética pela parte credora, devidamente acompanhada de
memória de cálculo (elaborada por advogado ou pelo cartório,
conforme a parte possua ou não advogado), intime-se a telefônica
executada para pagamento espontâneo da condenação, em 15
(quinze) dias, sob pena de incidência da multa de 10% (dez por
cento) ad valorem (art. 523, do CPC/15) e/ou caso assim o queira
e sob pena de preclusão, ofertar eventual impugnação à execução
e à conta (art. 525, do CPC/15).
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Após, e considerando que o crédito do presente feito fora
constituído após 20.06.2016 (crédito extraconcursal), determino a
expedição de ofício ao Juízo da Recuperação Judicial (Processo
0203711-65.2016.8.19.0001) a fim de comunicar o crédito apurado
nestes autos, devendo o expediente ser acompanhado dos
cálculos respectivos e certidão de trânsito em julgado de eventual
impugnação ou embargos à execução, conforme determinado pelo
juízo universal da recuperação judicial (DECISÃO em anexo).
A lista com a ordem cronológica para pagamento está disponível
para consulta pública no site “www.recuperaçãojudidicialoi.com.
br”, não havendo necessidade de solicitação de informações ao
juízo da Recuperação.
Saliento, outrossim, que o pagamento deverá ser feito no presente
feito, de modo que este processo deverá ficar suspenso, não
arquivado, até a comunicação do pagamento e satisfação do
crédito exequendo.
Por fim, JULGO EXTINTO O FEITO, COM RESOLUÇÃO DO
MÉRITO, nos termos dos arts. 51, caput, da LF 9.099/95, e 487,
I, do NCPC, devendo o cartório, após o trânsito em julgado desta,
promover as diligências acima ordenadas, certificando a tudo e
expedindo o necessário.
Caso a parte nada requeira após o trânsito em julgado desta,
deverá o cartório arquivar imediatamente o feito, promovendo
oportunamente a expedição de atos ou o cumprimento da
SENTENÇA (art. 52, caput, da LF 9.099/95, c/c arts. 523 e 525,
NCPC).
Fica fixada a alçada recursal em R$ 3.285,90 (três mil, duzentos e
oitenta e cinco reais e noventa centavos), devendo a CPE (Central
de Processos Eletrônicos) alterar no sistema cadastral do PJe o
valor dada à causa, para fins de preparo regular, diligenciando no
que necessário for e o mais rápido possível para não tolher o direito
recursal com eventual deserção.
Sem custas ou honorários advocatícios, ex vi lege.
INTIME-SE e CUMPRA-SE.
Porto Velho/RO, data do registro.
JOÃO LUIZ ROLIM SAMPAIO
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
CENTRAL DE PROCESSOS ELETRÔNICOS
Porto Velho - 1º Juizado Especial Cível
Rua Quintino Bocaiuva, 3061, Bairro Embratel, Porto Velho/RO,
CEP 76.820-842
Processo nº: 7006779-30.2018.8.22.0001
Requerente: LAUDENIR ALBERTO DE AZEVEDO
Advogado do(a) REQUERENTE: VAGNER BOSCATO DE
ALMEIDA - RO0006737
Requerido(a): CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA SA
CERON
Advogado do(a) REQUERIDO: BRUNA TATIANE DOS SANTOS
PINHEIRO SARMENTO - RO0005462
Intimação À PARTE RECORRIDA
FINALIDADE: Por determinação do juízo, fica Vossa Senhoria
intimada para, no prazo legal, apresentar as Contrarrazões
Recursais.
Porto Velho (RO), 12 de setembro de 2018.
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
CENTRAL DE PROCESSOS ELETRÔNICOS
Porto Velho - 1º Juizado Especial Cível
Rua Quintino Bocaiuva, 3061, Bairro Embratel, Porto Velho/RO,
CEP 76.820-842
Processo nº 7007817-77.2018.8.22.0001
REQUERENTE: PEDRO SAMPAIO CARVALHO, ANTONIO
RIBEIRO DE CARVALHO
Advogado do(a) REQUERENTE: CASSIO BRUNO CASTRO
SOUZA - RO7936
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REQUERIDO: ZURICH BRASIL CLUBE DE SEGUROS, SEMPRE
ADMINISTRADORA E CORRETORA DE SEGUROS LTDA
Intimação DAS PARTES - AUDIÊNCIA
PROVIMENTO CONJUNTO 001/2017 - publicação DJE 104 - dia
08/06/2017
Por força e em cumprimento ao disposto deste Juízo, ficam
as partes intimadas, por intermédio de(a) seu(a) patrono(a), a
comparecerem à AUDIÊNCIA deste processo a ser realizada na
sala de audiências da CEJUSC Porto Velho - 1º Juizado Especial
Cível, sito à Rua Quintino Bocaiuva, 3061, Bairro Embratel, Porto
Velho/RO, conforme informações abaixo:
Tipo: Conciliação Sala: Sala B - 1º Juizado Especial Cível Data:
13/11/2018 Hora: 16:40
OBSERVAÇÕES: 1) A contestação e demais provas, inclusive a
indicação de testemunhas, com sua completa qualificação (nome
completo, CPF e endereço) e objetivo probatório, deverão ser
apresentadas ATÉ o ato da audiência de conciliação. Não havendo
acordo, poderá ser designada uma data para a realização da
audiência de instrução e julgamento; 2) Havendo necessidade
de assistência por Defensor Público, a parte deverá solicitar
atendimento, no prazo de até 15 (quinze) dias antes da audiência de
conciliação, à sede da Defensoria Pública da respectiva Comarca;
3) Nas causas de valor superior a 20 (vinte) salários mínimos, as
partes deverão comparecer ao ato acompanhadas de advogado; 4)
Fica(m) Vossa(s) Senhoria(s), ainda, devidamente cientificada(s)
de que, nos termos do que dispõe o Art. 20, da referida lei, o seu
não comparecimento a qualquer das audiências designadas,
implicará na revelia, reputando-se verdadeiros os fatos narrados
no pedido inicial.
ADVERTÊNCIAS: 1) Por força da lei 9.099/95 e da Portaria
Conjunta nº 001/2017, a jurídica que figurar no polo passivo
da demanda deverá comparecer na audiência de conciliação,
instrução e julgamento munida de carta de preposto, sob pena de
revelia, nos moldes dos arts. 9º, § 4º, e 20, da referida lei, sendo
que os atos constitutivos, contratos sociais e demais documentos
de comprovação de poderes servem para efetiva constatação da
personalidade jurídica e da regular representação em juízo (art. 45,
Código Civil e art. 75, VIII, Código de Processo Civil), sob pena de
revelia. 2) Os prazos processuais neste juizado especial, inclusive
na execução, contam-se da data da intimação ou ciência do ato
respectivo (art. 42, lf 9099/95); 3) As partes deverão comparecer às
audiências designadas munidas dos números de suas respectivas
contas bancárias para eventual formalização e efetivação do acordo,
evitando-se o uso da conta judicial; 4) As partes deverão comunicar
eventuais alterações dos respectivos endereços, sob pena de
se considerar como válida e eficaz a carta de intimação enviada
ou o MANDADO de intimação cumprido no endereço constante
dos autos (art 19, §2º, lf 9099/95); 5) Em se tratando de pessoa
jurídica e relação de consumo, fica expressamente consignada a
possibilidade e advertência de inversão do ônus da prova, (art. 6º,
cdc). 6) As partes deverão comparecer às audiências designadas
na data, horário e endereço em que ser realizará a audiência, e que
procuradores e preposto deverão comparecer munidos de poderes
específicos para transacionar.
Porto Velho (RO), 12 de setembro de 2018.
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
CENTRAL DE PROCESSOS ELETRÔNICOS
Porto Velho - 1º Juizado Especial Cível
Rua Quintino Bocaiuva, 3061, Bairro Embratel, Porto Velho/RO,
CEP 76.820-842
Processo n°: 7006055-26.2018.8.22.0001
EXEQUENTE: DIANE ARAUJO FERREIRA
Advogado do(a) EXEQUENTE: ROSEMARY RODRIGUES NERY
- RO0005543
EXECUTADO: MARIA JOSE GUIMARAES DA SILVA
INTIMAÇÃO À PARTE REQUERENTE
Por determinação do juízo, FICA A PARTE AUTORA INTIMADA a
atualizar o crédito exequendo, bem como requerer o que entender
de direito, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de arquivamento.
Porto Velho (RO), 12 de setembro de 2018.
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PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
CENTRAL DE PROCESSOS ELETRÔNICOS
Porto Velho - 1º Juizado Especial Cível
Rua Quintino Bocaiuva, 3061, Bairro Embratel, Porto Velho/RO,
CEP 76.820-842
Processo nº 7014574-87.2018.8.22.0001
EXEQUENTE: JOSE EDIMAR DE SOUZA JUNIOR
Advogado do(a) EXEQUENTE: LAURA CRISTINA LIMA DE
SOUSA - RO6666
EXECUTADO: RAFAEL CALVI ARAUJO
Intimação AO REQUERENTE (VIA DJE)
FINALIDADE: Por determinação do juízo, fica Vossa Senhoria
intimada a se manifestar acerca da certidão do Sr. Oficial de Justiça
NO PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS sob pena de arquivamento.
Porto Velho (RO), 12 de setembro de 2018.
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
CENTRAL DE PROCESSOS ELETRÔNICOS
Porto Velho - 1º Juizado Especial Cível
Rua Quintino Bocaiuva, 3061, Bairro Embratel, Porto Velho/RO,
CEP 76.820-842
Processo nº 7027477-57.2018.8.22.0001
REQUERENTE: ELVINA CLARICE SILVA COSTA
Advogados do(a) REQUERENTE: ITALO FERNANDO SILVA
PRESTES - RO7667, RENAN THIAGO PASQUALOTTO SILVA RO0006017, JESSICA PEIXOTO CANTANHEDE - RO0002275,
HELON MENDES DE SANTANA - RO0006888
REQUERIDO: CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA SA
CERON
Advogado do(a) REQUERIDO:
Intimação DAS PARTES - AUDIÊNCIA
PROVIMENTO CONJUNTO 001/2017 - publicação DJE 104 - dia
08/06/2017
Por força e em cumprimento ao disposto deste Juízo, ficam
as partes intimadas, por intermédio de(a) seu(a) patrono(a), a
comparecerem à AUDIÊNCIA deste processo a ser realizada na
sala de audiências da CEJUSC Porto Velho - 1º Juizado Especial
Cível, sito à Rua Quintino Bocaiuva, 3061, Bairro Embratel, Porto
Velho/RO, conforme informações abaixo:
Tipo: Conciliação Sala: Sala A - 1º Juizado Especial Cível Data:
14/11/2018 Hora: 10:00
OBSERVAÇÕES: 1) A contestação e demais provas, inclusive a
indicação de testemunhas, com sua completa qualificação (nome
completo, CPF e endereço) e objetivo probatório, deverão ser
apresentadas ATÉ o ato da audiência de conciliação. Não havendo
acordo, poderá ser designada uma data para a realização da
audiência de instrução e julgamento; 2) Havendo necessidade
de assistência por Defensor Público, a parte deverá solicitar
atendimento, no prazo de até 15 (quinze) dias antes da audiência de
conciliação, à sede da Defensoria Pública da respectiva Comarca;
3) Nas causas de valor superior a 20 (vinte) salários mínimos, as
partes deverão comparecer ao ato acompanhadas de advogado; 4)
Fica(m) Vossa(s) Senhoria(s), ainda, devidamente cientificada(s)
de que, nos termos do que dispõe o Art. 20, da referida lei, o seu
não comparecimento a qualquer das audiências designadas,
implicará na revelia, reputando-se verdadeiros os fatos narrados
no pedido inicial.
ADVERTÊNCIAS: 1) Por força da lei 9.099/95 e da Portaria
Conjunta nº 001/2017, a jurídica que figurar no polo passivo
da demanda deverá comparecer na audiência de conciliação,
instrução e julgamento munida de carta de preposto, sob pena de
revelia, nos moldes dos arts. 9º, § 4º, e 20, da referida lei, sendo
que os atos constitutivos, contratos sociais e demais documentos
de comprovação de poderes servem para efetiva constatação da
personalidade jurídica e da regular representação em juízo (art. 45,
Código Civil e art. 75, VIII, Código de Processo Civil), sob pena de
revelia. 2) Os prazos processuais neste juizado especial, inclusive
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na execução, contam-se da data da intimação ou ciência do ato
respectivo (art. 42, lf 9099/95); 3) As partes deverão comparecer às
audiências designadas munidas dos números de suas respectivas
contas bancárias para eventual formalização e efetivação do acordo,
evitando-se o uso da conta judicial; 4) As partes deverão comunicar
eventuais alterações dos respectivos endereços, sob pena de
se considerar como válida e eficaz a carta de intimação enviada
ou o MANDADO de intimação cumprido no endereço constante
dos autos (art 19, §2º, lf 9099/95); 5) Em se tratando de pessoa
jurídica e relação de consumo, fica expressamente consignada a
possibilidade e advertência de inversão do ônus da prova, (art. 6º,
cdc). 6) As partes deverão comparecer às audiências designadas
na data, horário e endereço em que ser realizará a audiência, e que
procuradores e preposto deverão comparecer munidos de poderes
específicos para transacionar.
Porto Velho (RO), 12 de setembro de 2018.
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 1º Juizado Especial Cível
Avenida Jorge Teixeira, 2472, esquina com a Rua Quintino
Bocaiúva, Bairro São Cristóvão, Porto Velho - RO - CEP: 76820892 Classe: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
Processo nº: 7032493-60.2016.8.22.0001
REQUERENTE: Nome: VALDENI MARQUES DE AZEVEDO
Endereço: Rua Oswaldo Moura, 8018, - de 7854/7855 ao fim,
Tiradentes, Porto Velho - RO - CEP: 76824-645
Advogado do(a) EXEQUENTE: LAERCIO BATISTA DE LIMA RO0000843
REQUERIDA(O): Nome: CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA
SA CERON
Endereço: Avenida dos Imigrantes, 4137, Industrial, Porto Velho RO - CEP: 76821-063
Advogado do(a) EXECUTADO: BRUNA TATIANE DOS SANTOS
PINHEIRO SARMENTO - RO0005462
Vistos e etc...,
I – Em atenção ao transcurso do prazo certificado pela escrivania,
DEFERI a requisição eletrônica de valores monetários conforme
espelho anexo, posto que a penhora on line representa bloqueio
judicial de ativos financeiros do executado, o que significa a
constrição de dinheiro em espécie, que goza de ordem preferencial,
nos moldes dos arts. 52, caput, LF 9.099/95, e 854, CPC (LF
13.105/2015);
II - Aguardado o decurso de prazo, efetivei nova consulta no
sistema BACENJUD (espelho anexo) e constatei o bloqueio total
do valor requisitado e equivalente ao crédito exequendo, de modo
que determinei a respectiva transferência para conta judicial
remunerada, tornando sem efeito as demais ordens de bloqueio e
liberando os valores excedentes;
III – Por conseguinte e considerando a nova sistemática de
cumprimento de SENTENÇA (CPC – Lei 13.015/2015), aplicável
ao microssistema dos Juizados Especiais (art. 52, caput, LF
9.099/95), DETERMINO que, independentemente da confirmação
de transferência judicial dos valores bloqueados, intime-se o(a)
executado(a) para, dentro do prazo de 05 (cinco) dias e querendo,
arguir as defesas previstas nos incisos I e II, do §3º, do art. 854, do
NCPC. O silêncio importará na conversão do bloqueio em penhora
judicial e na consequente liberação/levantamento de valores pelo(a)
exequente;
IV – Promovida a intimação e transcorrido in albis o prazo fixado, fica
desde logo convertida a indisponibilidade financeira (bloqueio) em
penhora, dispensando-se a respectiva lavratura de termo, devendo
o cartório certificar a inércia e, tão logo confirmada a transferência
judicial determinada, expedir alvará de levantamento em prol do(a)
exequente, vindo os autos ao final para extinção (arts. 52, caput, LF
9.099/95, e 924, II e III, CPC);
V – Sirva-se o presente DESPACHO de MANDADO /CARTA DE
INTIMAÇÃO, via sistema PJe (LF 11.419/2006), via diligência de
Oficial de Justiça ou DJe.
VI - CUMPRA-SE.
Porto Velho/RO, data do registro.
JOÃO LUIZ ROLIM SAMPAIO
Juiz de Direito
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PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 1º Juizado Especial Cível
Avenida Jorge Teixeira, 2472, esquina com a Rua Quintino
Bocaiúva, Bairro São Cristóvão, Porto Velho - RO - CEP: 76820892 Classe: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
Processo nº: 7032269-88.2017.8.22.0001
REQUERENTE: Nome: MARIA SUELI DA SILVA RIBEIRO
Endereço: Rua Rafael Vaz e Silva, 3396, - de 2850/2851 a
3283/3284, Liberdade, Porto Velho - RO - CEP: 76803-870
Advogados do(a) EXEQUENTE: DANIELE RODRIGUES DE
ARAUJO - RO0007543, DENIZE RODRIGUES DE ARAUJO
PAIAO - RO0006174
REQUERIDA(O): Nome: JULIANE REIS CASTRO
Endereço: Rua Padre Chiquinho, 2814, - de 2394/2395 ao fim,
Liberdade, Porto Velho - RO - CEP: 76803-862
Advogado do(a) EXECUTADO:
Vistos e etc...,
Em atenção ao transcurso do prazo certificado pela escrivania/
sistema, DEFERI a requisição eletrônica de valores monetários
conforme espelho anexo, posto que a penhora on line representa
bloqueio judicial de ativos financeiros do executado, o que
significa a constrição de dinheiro em espécie, que goza de ordem
preferencial, nos moldes dos arts. 52, caput, LF 9.099/95, e 854,
CPC (LF 13.105/2015)
Desse modo, efetivei o referido bloqueio eletrônico conforme
requisição feita via BACENJUD (espelho anexo). Contudo,
aguardado o decurso de prazo, efetivei nova consulta no sistema
BACENJUD e constatei o bloqueio de valores irrisórios, de modo
que determinei o respectivo desbloqueio;
Por conseguinte, DETERMINO que se intime o(a) credor(a)
para, em 10(dez) dias e sob pena de arquivamento (art. 53, §4º,
da LF 9.099/95), impulsionar o feito e indicar bens penhoráveis
ou para requerer o que entender de direito, posto que já foram
empreendidas as diligências necessárias, não podendo o feito
perdurar ad eternum.
Sirva-se o presente DESPACHO de MANDADO /CARTA DE
INTIMAÇÃO, via sistema PJe (LF 11.419/2006), diligência de
Oficial de Justiça ou DJe.
CUMPRA-SE.
Porto Velho/RO, data do registro.
JOÃO LUIZ ROLIM SAMPAIO
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 1º Juizado Especial Cível
Avenida Jorge Teixeira, 2472, esquina com a Rua Quintino
Bocaiúva, Bairro São Cristóvão, Porto Velho - RO - CEP: 76820892 Classe: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
Processo nº: 7036270-19.2017.8.22.0001
REQUERENTE: Nome: ERICA MEDINA
Endereço: Rua Panamá, 2556, Embratel, Porto Velho - RO - CEP:
76820-768
Advogado do(a) EXEQUENTE: CAROLINE DE OLIVEIRA MOURA
- RO7967
REQUERIDA(O): Nome: JANAILZA ARRUDA DO CARMO
Endereço: Rua Décima Avenida, 4763, Rio Madeira, Porto Velho RO - CEP: 76821-456
Advogado do(a) EXECUTADO:
Visto e etc...,
I - Em atenção ao transcurso do prazo certificado pela escrivania/
sistema, DEFERI a requisição eletrônica de valores monetários
conforme espelho anexo, posto que a penhora on line representa
bloqueio judicial de ativos financeiros do executado, o que
significa a constrição de dinheiro em espécie, que goza de ordem
preferencial, nos moldes dos arts. 52, caput, LF 9.099/95, e 854,
CPC (LF 13.105/2015);
II - Aguardado o decurso de prazo, efetivei nova consulta no
sistema BACENJUD (espelho anexo) e constatei a inexistência
de quaisquer valores bloqueados (espelho anexo), razão pela
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qual DETERMINO que se intime o(a) credor(a) para, em 10(dez)
dias e sob pena de arquivamento (art. 53, §4º, da LF 9.099/95),
impulsionar o feito e indicar bens penhoráveis ou para requerer
o que entender de direito, posto que já foram empreendidas as
diligências necessárias, não podendo o feito perdurar ad eternum.
III -Sirva-se o presente DESPACHO de MANDADO /CARTA DE
INTIMAÇÃO, via sistema PJe (LF 11.419/2006), diligência de
Oficial de Justiça ou DJe.
IV - CUMPRA-SE.
Porto Velho/RO, data do registro.
JOÃO LUIZ ROLIM SAMPAIO
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 1º Juizado Especial Cível
Avenida Jorge Teixeira, 2472, esquina com a Rua Quintino
Bocaiúva, Bairro São Cristóvão, Porto Velho - RO - CEP: 76820892 Classe: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
Processo nº: 7054808-82.2016.8.22.0001
REQUERENTE: Nome: ALEXANDRE BRITO DA SILVA
Endereço: Rua Humberto Correia, - de 1385/1386 ao fim, São João
Bosco, Porto Velho - RO - CEP: 76803-712
Advogado do(a) EXEQUENTE: MARCIO MELO NOGUEIRA RO0002827
REQUERIDA(O): Nome: SINDICATO DOS TRAB NA IND DA
CONST CIVIL DO ESTADO DE R
Endereço: R. Almirante Barroso, 1275, Santa Bárbara, Porto Velho
- RO - CEP: 76847-000
Advogado do(a) EXECUTADO:
Visto e etc...,
I - Em atenção ao transcurso do prazo certificado pela escrivania/
sistema, DEFERI a requisição eletrônica de valores monetários
conforme espelho anexo, posto que a penhora on line representa
bloqueio judicial de ativos financeiros do executado, o que
significa a constrição de dinheiro em espécie, que goza de ordem
preferencial, nos moldes dos arts. 52, caput, LF 9.099/95, e 854,
CPC (LF 13.105/2015);
II - Aguardado o decurso de prazo, efetivei nova consulta no
sistema BACENJUD (espelho anexo) e constatei a inexistência
de quaisquer valores bloqueados (espelho anexo), razão pela
qual DETERMINO que se intime o(a) credor(a) para, em 10(dez)
dias e sob pena de arquivamento (art. 53, §4º, da LF 9.099/95),
impulsionar o feito e indicar bens penhoráveis ou para requerer
o que entender de direito, posto que já foram empreendidas as
diligências necessárias, não podendo o feito perdurar ad eternum.
III -Sirva-se o presente DESPACHO de MANDADO /CARTA DE
INTIMAÇÃO, via sistema PJe (LF 11.419/2006), diligência de
Oficial de Justiça ou DJe.
IV - CUMPRA-SE.
Porto Velho/RO, data do registro.
JOÃO LUIZ ROLIM SAMPAIO
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 1º Juizado Especial Cível
Avenida Jorge Teixeira, 2472, esquina com a Rua Quitino Bocaiúva,
Bairro São Cristóvão, 2472, - de 2408 a 2800 - lado par, São
Cristóvão, Porto Velho - RO - CEP: 76820-892 - Fone:(69) Classe:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
Processo nº: 7028943-57.2016.8.22.0001
REQUERENTE: Nome: FABIO AZEVEDO BARROS
Endereço: Rua Osvaldo Lacerda, 6070, Igarapé, Porto Velho - RO
- CEP: 76824-222
Advogado do(a) EXEQUENTE: PAULINO PALMERIO QUEIROZ
FILHO - RO0003944
REQUERIDA(O): Nome: OI S.A
Endereço: Avenida Lauro Sodré, 3290, Costa e Silva, Porto Velho
- RO - CEP: 76803-460
Advogado do(a) EXECUTADO: ALESSANDRA MONDINI
CARVALHO - RO0004240
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Vistos e etc...,
INDEFIRO o pedido do credor para efetivação de penhora online,
dada a recuperação judicial pela qual passa a empresa, estando
em curso e vigência PRJ - Plano de Recuperação Judicial.
Por outro lado, em atenção ao ofício 614/2018/OF, de 07/05/18,
da 7ª Vara Empresarial da Comarca do Rio de Janeiro/RJ, juízo
universal da recuperação judicial da telefônica devedora, bem como
considerando que o crédito do presente feito fora constituído após
20.06.2016 (crédito extraconcursal), DETERMINO a expedição
de ofício àquele Juízo (Processo nº 0203711-65.2016.8.19.0001)
a fim de comunicar o crédito apurado nestes e que deverá ser
acompanhado de cálculos atualizados e certidão de trânsito em
julgado de eventual impugnação ou embargos à execução.
INTIME-SE o credor para, no prazo de 10 (dez) dias, apresentar a
necessária planilha atualizada, competindo à CPE, após, promover
a comunicação ao juízo da Recuperação Judicial na forma acima
estabelecida.
A lista com a ordem cronológica para pagamento estará disponível
para consulta pública no site www.recuperacaojudidicialoi.com.br,
não havendo necessidade de solicitação de informações constantes
àquele Juízo.
Saliento, por fim, que o pagamento deverá ser feito no presente
feito, de modo que este processo deverá ficar suspenso, não
arquivado, até a comunicação do pagamento e satisfação do
crédito exequendo.
Sirva-se a presente de MANDADO /CARTA DE CITAÇÃO/
INTIMAÇÃO, via sistema PJe (LF 11.419/2006), diligência de
Oficial de Justiça ou DJe, conforme o caso.
Cumpra-se.
Porto Velho/RO, data do registro.
JOÃO LUIZ ROLIM SAMPAIO
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 1º Juizado Especial Cível
Avenida Jorge Teixeira, 2472, esquina com a Rua Quintino
Bocaiúva, Bairro São Cristóvão, Porto Velho - RO - CEP: 76820892 Classe: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
Processo nº: 7043948-85.2017.8.22.0001
REQUERENTE: Nome: GERSINILDO BARBOSA CARDOSO
Endereço: Rua Continental, 2533, Flodoaldo Pontes Pinto, Porto
Velho - RO - CEP: 76820-506
Advogado do(a) EXEQUENTE:
REQUERIDA(O): Nome: JOAO JOSE MOURAO FIGUEIREDO
Endereço: NOVO HAMBURGO, 1538, TRES MARIAS, Porto Velho
- RO - CEP: 76812-364
Advogado do(a) EXECUTADO: MARIZA MENEGUELLI RO0008602
Vistos e etc...,
I - Considerando que a parte devedora efetuou o depósito de valores
(id 21383459 – R$ 378,90) deve o cartório liberar a respectiva
quantia incontroversa em prol do credor;
II - Sem prejuízo e em atenção à constatação de bloqueio do valor
requisitado, resolvi converter em penhora o valor remanescente
controverso (R$ 39,73), determinando a respectiva transferência
para conta judicial remunerada (CEF) e tornando sem efeito as
demais ordens de bloqueio. Determinei, ainda, a liberação de
valores excedentes;
III - Independentemente da confirmação da transferência, deverá
o cartório intimar o(a) executado(a) para, dentro do prazo de 15
(quinze) dias e querendo, ofertar impugnação, nos exatos termos
do art. 525, §1º, do CPC. O silêncio importará na conversão
do bloqueio em penhora judicial e na consequente liberação/
levantamento de valores pelo(a) exequente.
IV – Sirva-se o presente DESPACHO de MANDADO /CARTA
DE INTIMAÇÃO, via sistema PJe (LF 11.419/2006), diligência de
Oficial de Justiça ou DJe.
V - CUMPRA-SE.
Porto Velho/RO, data do registro.
JOÃO LUIZ ROLIM SAMPAIO
Juiz de Direito
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PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 1º Juizado Especial Cível
Avenida Jorge Teixeira, 2472, esquina com a Rua Quintino
Bocaiúva, Bairro São Cristóvão, Porto Velho - RO - CEP: 76820-892
Classe: JUIZADOS - PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL
CÍVEL (436)
Processo nº: 7027813-61.2018.8.22.0001
REQUERENTE: Nome: GLICIA LAILA GOMES OLIVEIRA
Endereço: Avenida Rio Madeira, 5045, Res. San Marcos - Casa 14,
Industrial, Porto Velho - RO - CEP: 76821-191
Nome: MARCIO SANTANA DE OLIVEIRA
Endereço: Avenida Rio Madeira, 5045, Condomínio San Marcos
Casa 14, Industrial, Porto Velho - RO - CEP: 76821-191
Advogados do(a) REQUERENTE: PRYSCILA LIMA ARARIPE RO7480, MARCIO SANTANA DE OLIVEIRA - RO7238, GLICIA
LAILA GOMES OLIVEIRA - RO6899
Advogados do(a) REQUERENTE: PRYSCILA LIMA ARARIPE RO7480, MARCIO SANTANA DE OLIVEIRA - RO7238, GLICIA
LAILA GOMES OLIVEIRA - RO6899
REQUERIDA(O): Nome: S.O.S TURISMO LTDA - ME
Endereço: Avenida José Maria Whitaker, 833, Planalto Paulista,
São Paulo - SP - CEP: 04057-000
Advogado do(a) REQUERIDO:
DESPACHO
Vistos e etc...,
Os requerentes pugnam pela redesignação da solenidade inaugural,
uma vez que, no mesmo dia e em horário anterior e próximo, terão
que comparecer à audiência de instrução e julgamento relativa a
processo no qual igualmente são partes (processo nº 701476705.2018.8.22.0001 - 4ºJECIVEL/PVH).
Diante disso, constatada a veracidade no sistema PJ e a informação
de que naquele outro juízo a audiência será de instrução e
julgamento (AIJ - com despesas de intimação das partes e de
eventuais testemunhas), bem como restando claro nestes autos
que a requerida fora citada após a designação de AIJ naquele outro
feito (preferência de solenidade), DEFIRO o pleito e DETERMINO
o cancelamento da audiência designada automaticamente pelo
sistema, devendo a CPE incluir estes em nova pauta de audiência
de conciliação perante o CEJUSC/PVH/RO, intimando-se os
litigantes com as cautelas e movimentações de praxe.
CUMPRA-SE.
Porto Velho/RO, data do registro.
JOÃO LUIZ ROLIM SAMPAIO
Juiz de Direito
[assinatura digital]
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
CENTRAL DE PROCESSOS ELETRÔNICOS
Porto Velho - 1º Juizado Especial Cível
Rua Quintino Bocaiuva, 3061, Bairro Embratel, Porto Velho/RO,
CEP 76.820-842
Processo nº: 7024325-35.2017.8.22.0001.
EXEQUENTE: RENATA CRISTINA DINIZ DE CARVALHO.
EXECUTADO: LMG COMERCIO DE ROUPAS LTDA - EPP
Advogado do(a) EXECUTADO: SAMIR RASLAN CARAGEORGE
- RO0009301
Intimação À PARTE REQUERIDA (VIA DJE)
Por força e em cumprimento do juízo, FICA VOSSA SENHORIA
INTIMADA, por intermédio de seu advogado, cumprir
espontaneamente a SENTENÇA, no prazo de 15 (quinze) dias,
efetuando o pagamento do valor, obrigatoriamente junto a Caixa
Econômica Federal (Provimento 001/2008 PR TJ/RO c/c Art.
840, I, do CPC), conforme Planilha de Cálculo anexa, sob pena
de acréscimo de multa de 10% (dez por cento) sobre o valor
apresentado da dívida, conforme disposto no art. 523, § 1º, do
Código de Processual Civil.
II - Apresentar, após decorrido o prazo acima e não efetuado o
pagamento, no prazo de 15 (quinze) dias, independentemente de
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penhora ou nova intimação, nos próprios autos, impugnação ao
cumprimento da SENTENÇA, conforme disposto no art. 525, do
CPC, sob pena de preclusão de seu direito.
ADVERTÊNCIAS:
1)
O
VALOR
DA
CONDENAÇÃO
OBRIGATORIAMENTE DEVERÁ SER DEPOSITADO JUNTO
A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PROVIMENTO 001/2008
PR TJ/RO C/C ART. 840, I DO CPC), COM A DEVIDA E
TEMPESTIVA COMPROVAÇÃO NO PROCESSO, SOB PENA
DE SER CONSIDERANDO INEXISTENTE O PAGAMENTO
REALIZADO ATRAVÉS DE OUTRA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA,
NOS TERMOS DO ARTIGO 4º DO PROVIMENTO CONJUNTO
N.º 006/2015-PR-CG, PUBLICADO NO DIÁRIO DE JUSTIÇA
ESTADUAL N.º 115/2015, INCIDINDO, INCLUSIVE, AS PENAS
PREVISTAS NO ARTIGO 475-J DO CPC, ALÉM DE JUROS E
CORREÇÃO MONETÁRIA PREVISTAS EM LEI. 2) OS PRAZOS
PROCESSUAIS NESTE JUIZADO ESPECIAL, INCLUSIVE NA
EXECUÇÃO, CONTAM-SE DO DIA SEGUINTE À INTIMAÇÃO,
SALVO CONTAGEM A PARTIR DE INTIMAÇÃO PELO DIÁRIO
DA JUSTIÇA, QUE OBEDECE REGRA PRÓPRIA. 3) AS PARTES
DEVERÃO COMUNICAR EVENTUAIS ALTERAÇÕES DOS
RESPECTIVOS ENDEREÇOS, SOB PENA DE SE CONSIDERAR
COMO VÁLIDA E EFICAZ A/O CARTA/MANDADO DE INTIMAÇÃO
CUMPRIDO(A) NO ENDEREÇO CONSTANTE DOS AUTOS (ART.
19, § 2º, LF 9.099/95).
Porto Velho (RO), 13 de setembro de 2018.
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
CENTRAL DE PROCESSOS ELETRÔNICOS
Porto Velho - 1º Juizado Especial Cível
Rua Quintino Bocaiuva, 3061, Bairro Embratel, Porto Velho/RO,
CEP 76.820-842
NOTIFICAÇÃO DA PARTE RECORRENTE
Processo nº: 7021708-05.2017.8.22.0001 (Processo Judicial
eletrônico - PJe)
Classe: JUIZADOS - PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL
CÍVEL (436)
REQUERENTE: VAGNER ZANOL
Advogados do(a) REQUERENTE: ALEXANDRE LEANDRO DA
SILVA - RO0004260, KAMILA ARAUJO PRADO - RO0007371
REQUERIDO:
BAIRRO
NOVO
PORTO
VELHO
EMPREENDIMENTO
IMOBILIARIO
S/A,
ODEBRECHT
REALIZACOES IMOBILIARIAS S.A
Advogado do(a) REQUERIDO: ANDREY CAVALCANTE DE
CARVALHO - RO000303B
Advogado do(a) REQUERIDO: ANDREY CAVALCANTE DE
CARVALHO - RO000303B
Com base em acórdão proferido pela Turma Recursal, fica vossa
senhoria notificada para, no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o
pagamento das custas processuais, sob pena de inscrição em
dívida ativa e protesto extrajudicial. O Valor das custas é de 1%
um por cento, nos termos do art. 12, III, da Lei Estadual nº 3.896
de 2016 (Regimento de Custas). Assim, para gerar o boleto de
pagamento, utilize o link abaixo.
http://webapp.tjro.jus.br/custas/pages/guiaRecolhimento/
guiaRecolhimentoEmitir.jsf;jsessionid=Tx7niP9iEw7gdde9QtEMN
n_CnNejhosUMo1nxE8.wildfly01:custas1.1
Porto Velho/RO, 13 de setembro de 2018.
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 1º Juizado Especial Cível
Avenida Jorge Teixeira, 2472, esquina com a Rua Quintino
Bocaiúva, Bairro São Cristóvão, Porto Velho - RO - CEP: 76820892 Classe: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159)
Processo nº: 7035346-71.2018.8.22.0001
REQUERENTE: Nome: ELIANE MARA DE MIRANDA
Endereço: Rua Rafael Vaz e Silva, 1040, - de 980/981 a 1309/1310,
Nossa Senhora das Graças, Porto Velho - RO - CEP: 76804-162
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Advogado do(a) EXEQUENTE: ELIANE MARA DE MIRANDA RO0007904
REQUERIDA(O): Nome: MARIA SUELY OLIVEIRA DA SILVA
Endereço: Rua Janaína, 6529, - de 6331/6332 a 6912/6913,
Igarapé, Porto Velho - RO - CEP: 76824-316
Advogado do(a) EXECUTADO:
Vistos e etc...,
I – Trata-se de ação de execução de título extrajudicial (contrato
de honorários advocatícios – art. 24, LF 8.906/94), nos moldes do
art. 53 e seguintes, da LF 9.099/95, conforme pedido inicial (ID
21124806) e contrato apresentado (ID21124932);
II - O título apresentado bem evidencia que a apontada devedora
celebrou contrato inicialmente com o advogado RENAN GOMES
MALDONADO que, por sua vez, cedeu os direitos sobre referido
crédito para ELIANE MARA DE MIRANDA, de modo que esta
passou a figurar como cessionária ( id21124932).
III – Contudo, o processo não está em ordem, posto que a
exequente deve fazer prova prévia da contraprestação do serviço
originalmente contratado (art. 798, I, d, NCPC);
IV – Ademais disto, há a inclusão de juros moratórios, os quais não
estão previstos no título de crédito apresentado;
V – Desse modo, determino a pronta intimação do exequente para
a referida emenda, em 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento
da inicial e extinção/arquivamento do feito;
VI - Sirva-se a presente de MANDADO /CARTA DE INTIMAÇÃO,
via sistema PJe (LF 11.419/2006), via diligência de Oficial de
Justiça ou DJe;
VII– CUMPRA-SE.
Porto Velho/RO, data do registro.
JOÃO LUIZ ROLIM SAMPAIO
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 1º Juizado Especial Cível
Avenida Jorge Teixeira, 2472, esquina com a Rua Quintino
Bocaiúva, Bairro São Cristóvão, Porto Velho - RO - CEP: 76820892 Classe: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
Processo nº: 7004520-96.2017.8.22.0001
REQUERENTE: Nome: ILZA DIAS BASTOS DE PAULA
Endereço: Rua Risoleta Miranda, 3293, - até 3347/3348, Juscelino
Kubitschek, Porto Velho - RO - CEP: 76829-442
Advogado do(a) EXEQUENTE: PAULO ROGERIO JOSE RO0000383
REQUERIDA(O): Nome: CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA
SA CERON
Endereço: Avenida dos Imigrantes, 4137, - de 3601 a 4635 - lado
ímpar, Industrial, Porto Velho - RO - CEP: 76821-063
Advogados do(a) EXECUTADO: BRUNA TATIANE DOS SANTOS
PINHEIRO SARMENTO - RO0005462, VANESSA BARROS
SILVA PIMENTEL - RO8217, GABRIELA DE LIMA TORRES RO0005714
DESPACHO
Vistos e etc...,
Trata-se de cumprimento de SENTENÇA, nos moldes do art.52,
IV, da LF 9.099/95, tendo havido depósito de valores pela
concessionária devedora (ID20642930).
Por conseguinte, EXPEÇA-SE alvará de levantamento em prol
do(a) exequente da quantia já disponibilizada nos autos, devendo
a executada ser intimada pessoalmente (Súmula STJ nº 410) para
fiel cumprimento da obrigação de fazer imposta na r. SENTENÇA
confirmada pela Turma Recursal.
Sirva-se a presente de MANDADO /CARTA DE INTIMAÇÃO, via
sistema PJe (LF 11.419/2006), via diligência de Oficial de Justiça
ou DJe.
INTIME-SE e CUMPRA-SE.
Porto Velho/RO, data do registro.
JOÃO LUIZ ROLIM SAMPAIO
Juiz de Direito
[assinatura digital]
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PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 1º Juizado Especial Cível
Avenida Jorge Teixeira, 2472, esquina com a Rua Quitino
Bocaiúva, Bairro São Cristóvão, 2472, - de 2408 a 2800 - lado par,
São Cristóvão, Porto Velho - RO - CEP: 76820-892 - Fone:(69).
Processo: 7007544-98.2018.8.22.0001
Classe: JUIZADOS - PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL
CÍVEL (436)
Data da Distribuição: 01/03/2018 10:45:47
Requerente: DOUGLAS LEME DA SILVA
Advogado do(a) REQUERENTE:
Requerido: DIEFERSON SILVA FRANCA
Advogado do(a) REQUERIDO: NEILA SILVA FAGUNDES RO0007444
SENTENÇA
Vistos e etc...,
Relatório dispensado na forma da Lei (art. 38, LF 9.099/95).
FUNDAMENTAÇÃO.
Trata-se de ação de obrigação de fazer (transferência de veículo
automotor perante o órgão de trânsito – DETRAN/RO – e
respectivos débitos – licenciamentos, multas, IPVA e demais ônus
- para o CPF/MF do(a) requerido(a)), cumulada com cobrança do
valor remanescente e não pago decorrente de contrato de compra
e venda de veículo (R$ 3.000,00), conforme fatos narrados no
pedido inicial e documentação apresentada.
Contudo, verifico que o requerido arguiu preliminar de incompetência
territorial sob alegação de que toda a negociação sobre o veículo
ocorreu no Município de Ariquemes, onde a obrigação deveria ser
satisfeita.
Sendo assim e, da análise dos documentos anexados, tenho que a
preliminar deve ser acolhida, posto que o veículo é de Ariquemes
(id. 16569126), havendo notas fiscais de serviços realizados pelo
requerido naquela cidade (id. 19749173 e 19749140), cujos fatos
não foram sequer impugnados pelo autor em réplica, de modo que
a prejudicial deve vingar, fazendo-se valer o art. 4º, inciso II da
Lei 9.099/95: “É competente, para as causas previstas nesta Lei, o
Juizado do foro: II - do lugar onde a obrigação deva ser satisfeita”.
Desta forma, observando-se que o requerido reside na comarca de
Ariquemes/RO e que os termos do contrato foram estabelecidos
naquela cidade, a exigibilidade da obrigação de transferir o veículo
para titularidade do deMANDADO deve ser requerida na referida
comarca, devendo o feito ser redistribuído, em atenção aos
princípios da economia processual e celeridade.
POSTO ISSO, com fulcro na disposição legal mencionada e art. 485,
IV do CPC, RECONHEÇO A INCOMPETÊNCIA DESTE JUÍZO,
devendo o cartório promover as anotações, movimentações e
baixas de estilo, remetendo os autos, ao final, para aquela comarca
(Ariquemes/RO), em redistribuição ao Cartório Distribuidor Cível,
uma vez que as varas cíveis genéricas naquela comarca já estão
virtualizadas.
Sem custas, ex vi lege.
Intime-se e CUMPRA-SE.
Porto Velho/RO, data do registro.
JOÃO LUIZ ROLIM SAMPAIO
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 1º Juizado Especial Cível
Avenida Jorge Teixeira, 2472, esquina com a Rua Quintino
Bocaiúva, Bairro São Cristóvão, Porto Velho - RO - CEP: 76820-892
Classe: JUIZADOS - PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL
CÍVEL (436)
Processo nº: 7024892-32.2018.8.22.0001
REQUERENTE: Nome: TEREZINHA LIMA RIVAS DURGO
Endereço: Rua Euclides da Cunha, 939, - até 1498/1499, Baixa
União, Porto Velho - RO - CEP: 76805-876
Advogados do(a) REQUERENTE: MARCIA YUMI MITSUTAKE RO7835, FELIPE GOES GOMES DE AGUIAR - RO0004494
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REQUERIDA(O): Nome: BANCO DO BRASIL SA
Endereço: Avenida Presidente Dutra, 3660, Olaria, Porto Velho RO - CEP: 76801-222
Advogado do(a) REQUERIDO: SERVIO TULIO DE BARCELOS RO0006673
SENTENÇA
Vistos e etc...,
Relatório dispensado na forma da Lei (art. 38 da LF 9.099/95).
FUNDAMENTAÇÃO.
Trata-se de ação indenizatória por danos morais decorrentes
de alegada má prestação de serviços de atendimento bancário,
obrigando a requerente a aguardar por atendimento por tempo bem
superior ao máximo permitido e fixado em legislação municipal,
conforme fatos relatados no pedido inicial e documentação
apresentada.
O feito comporta julgamento no estado em que se encontra,
devendo a prestação jurisdicional ser entregue, não se justificando
eventual pleito de dilação probatória para juntada de novos
documentos ou produção de prova oral, posto que a matéria é
exclusivamente de direito e documental, sendo que as partes
devem instruir regularmente as respectivas peças processuais
(inicial, contestação e eventualmente a réplica) com todos os
documentos indispensáveis ao julgamento da lide e que não podem
ser substituídos por testemunhas!
Sendo o magistrado o destinatário das provas e entendendo este
que o processo está em ordem e “maduro” para julgamento, deve,
principalmente na seara dos Juizados, promover a imediata entrega
da prestação jurisdicional, medida esta que se impõe no caso em
apreço.
Verifico que a preliminar de ausência de documentos indispensáveis
e interesse processual se confunde com o MÉRITO, de modo que
serão conjuntamente analisadas, não havendo qualquer prejuízo à
defesa técnica apresentada pelo requerido. Sendo assim, passo ao
efetivo julgamento.
Pois bem!
O cerne da demanda reside basicamente nos alegados danos
ofensivos à honra, subjetiva e objetiva da parte requerente em
razão do excesso de tempo em que aguardou na fila de atendimento
bancário, sofrendo aflição, cansaço e sensação de desrespeito e
impotência.
Contudo, não vislumbro a ofensa como afirmada na inicial, posto
que, além do atraso ou demora em si, não há relato de qualquer
tratamento cruel, desrespeitoso, degradante ou vexatório que exija
uma compensação pecuniária, mormente quando todas as agências
bancárias, por força de condenações judiciais e leis municipais, têm
disponibilizado para os clientes e correntistas cadeiras/poltronas,
água e banheiro, a fim de tornar mais cômoda a espera.
O simples fato do consumidor e demandante haver permanecido por
tempo superior ao limite legal, aguardando atendimento bancário
não caracteriza “ofensa à honra, à alma”, tratando-se de mero
dissabor e fato previsível do cotidiano. Quando muito, há infração
administrativa (descumprimento de lei municipal), que deve ser
apurada pela autoridade pública/fiscal competente.
Isto porque, ao contrário de uma restrição de crédito, de um
overbooking, de um expressivo atraso no transporte aéreo, ou da
morte de um ente querido, a parte, correntista ou não, não está
impotente e obrigada a ficar aquele tempo todo no banco que
procura e com o qual conta, podendo retornar em outra data, em
outro horário ou usufruir de outras agências, posto que todas as
agências bancárias são integradas e interligadas on line.
Não bastasse tudo isso, deixou a parte autora de comprovar a real
imprescindibilidade de atendimento pessoal naquele dia e horário,
de modo que poderia ter procurado a agência bancária selecionada
quando esta estivesse menos tumultuada.
A escolha pela espera no fatídico dia representa questão de opção
e de bom senso do consumidor, não podendo o
PODER JUDICIÁRIO compactuar com enriquecimento sem causa
ou ilícito!
Ainda que a matéria não seja efetivamente pacífica, posto que há
juízos e tribunais entendendo pela ausência de dano moral e outros
entendendo pela caracterização da ofensa à dignidade humana,
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devemos pender para a corrente que entende inocorrente o ataque
à honra, pois, do contrário, chegaremos ao abuso de banalização
do instituto indenizatório, à “potencialização” do dano e à criação
da indústria do dano moral, o que é um absurdo.
Não podemos focalizar o alegado “dano moral” com a condição
econômica, por si só, das instituições bancárias (o lucro não é
crime e a alegação de que os grandes não cumprem as leis – lei
municipal de limitação ao tempo de atendimento - não é suficiente
para induzir à presunção do dano extrapatrimonial), sob pena de
se efetivar a injustiça. O entendimento que nega a ocorrência de
ofensa à dignidade humana deve imperar, sob pena de ser forçado
aos extremos, como por exemplo, acolher-se eventual pleito
indenizatório em razão de fila e tempo de espera excessivo em
filas de atendimento eletrônico (caixa eletrônico).
Definitivamente, filio-me à corrente que rejeita pleitos como do
demandante, sendo oportuno colacionar alguns julgados, dentre
muitos, que bem cercam e delimitam a questão, utilizando a
equidade e o bom senso:
“CIVIL. CEF. ESPERA EM FILA DE BANCO POR PERÍODO
SUPERIOR A QUINZE MINUTOS. INDENIZAÇÃO. DANOS
MORAIS. INOCORRÊNCIA. I. A Constituição Federal em seu
art. 5º, V, garante a indenização da lesão moral, independente de
estar, ou não, associada a prejuízo patrimonial. II. O dano moral
se configura sempre que alguém, injustamente, causa lesão a
interesse não patrimonial relevante, o que não ocorreu no presente
caso. III. Não demonstrou a autora que o tempo gasto na fila do
banco, por período de quatro horas e oito minutos, foi capaz de
ensejar qualquer sofrimento ou lesão psicológica. Tal fato, ao
contrário, não passou de mero aborrecimento, incapaz de gerar
qualquer indenização por danos morais. IV. Apelação improvida”
(AC nº 471045/SE (2009.85.00.000850-0), 4ª Turma do TRF da
5ª Região, Rel. Margarida Cantarelli. j. 29.10.2009, unânime, DJe
12.11.2009)”;
“CIVIL. CONSUMIDOR. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
ESPERA EM FILA EM AGÊNCIA BANCÁRIA. MEROS
ABORRECIMENTOS. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS.
RECURSO IMPROVIDO. O fato de o cliente permanecer em fila
de banco por tempo superior ao estabelecido na Lei Distrital nº
2.547/2000 para ser atendido configura irregularidade administrativa
na relação banco/cliente que, uma vez ocorrida, gera apenas multa
a ser aplicada pelo Poder Público. Recurso improvido. Unânime”
(Processo nº 2009.05.1.001400-0 (372670), 1ª Turma Cível
do TJDFT, Rel. Maria de Fátima Rafael de Aguiar Ramos. DJe
08.09.2009)”;
“APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
ESPERA EM FILA EM AGÊNCIA BANCÁRIA POR MAIS DE
TRINTA MINUTOS. MERO DISSABOR OU CONTRATEMPO DO
COTIDIANO NÃO CARACTERIZA DANO EXTRAPATRIMONIAL.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. O
fato de o cliente permanecer em fila de banco por tempo superior
ao estabelecido na Lei Municipal nº 2.636/1998 para ser atendido,
configura irregularidade administrativa na relação banco/cliente
que, uma vez ocorrida, gera sanções administrativas a ser aplicada
pelo Poder Público” (Apelação Cível nº 7596/2009 (12284/2009),
2ª Câmara Cível do TJSE, Rel. Osório de Araújo Ramos Filho.
unânime, DJ 18.01.2010)”;
“STJ - PROCESSO CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANO MORAL. ESPERA EM FILA DE
BANCO POR MAIS DE UMA HORA. TEMPO SUPERIOR AO FIXADO
POR LEGISLAÇÃO MUNICIPAL. INVOCAÇÃO DA REFERIDA
LEGISLAÇÃO PARA FUNDAMENTAR O RECONHECIMENTO
DO DANO MORAL. INSUFICIÊNCIA. JURISPRUDÊNCIA DO
STJ. 1. Apenas a invocação de legislação municipal ou estadual
que estabelece tempo máximo de espera em fila de banco não é
suficiente para fundamentar o direito a indenização, devendo ser
demonstrada a situação fática provocadora do dano. 2. Agravo
conhecido em parte para se conhecer em parte do recurso especial
e dar-lhe provimento” (Agravo em Recurso Especial nº 393.798/SE
(2013/0304193-3), 3ª Turma do STJ, Rel. João Otávio de Noronha.
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j. 04.05.2016, DJe 17.05.2016)”.
Inúmeros são os julgados da Colenda Corte de Justiça no sentido
de não entender pelo dano moral e evitar a banalização da
responsabilidade civil e a criação da indústria do dano moral.
Veja-se outros recentes julgados:
“STJ - CIVIL E CONSUMIDOR. RECURSO ESPECIAL.
MANEJADO SOB A ÉGIDE DO CPC/73. INAPLICABILIDADE DO
NCPC. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. ESPERA
EM FILA DE BANCO EM TEMPO SUPERIOR AO FIXADO EM
LEI MUNICIPAL. MERO DISSABOR. REFORMA DO ACÓRDÃO.
RESTABELECIMENTO DA SENTENÇA. ANÁLISE DA VERBA
INDENIZATÓRIA
PREJUDICADA.
RECURSO
ESPECIAL
PROVIDO” (Recurso Especial nº 1.696.860/RO (2017/0231149-6),
STJ, Rel. Moura Ribeiro. DJe 11.10.2017).
“STJ - AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO E
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTOS SOB A ÉGIDE DO NCPC.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NÃO CABE
ANALISAR VIOLAÇÃO A DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL EM
SEDE DE RECURSO ESPECIAL. FALHA NA FUNDAMENTAÇÃO.
SÚMULA 284/STF. ESPERA EM FILA DE BANCO EM TEMPO
SUPERIOR AO FIXADO EM LEI MUNICIPAL. NECESSIDADE
DE DEMONSTRAÇÃO DE FATO QUE ENSEJA DANO MORAL.
SÚMULA 568 DO STJ. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO
ESPECIAL CONHECIDO EM PARTE E, NESSA EXTENSÃO,
IMPROVIDO” (Agravo em Recurso Especial nº 1.157.545/PR
(2017/0210359-3), STJ, Rel. Moura Ribeiro. DJe 20.11.2017).
“STJ - CIVIL E CONSUMIDOR. RECURSO ESPECIAL MANEJADO
NA VIGÊNCIA DO DO NCPC. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO
MORAL. ESPERA EM FILA DE BANCO EM TEMPO SUPERIOR AO
FIXADO EM LEI MUNICIPAL. MERO DISSABOR. REFORMA DO
ACÓRDÃO. RESTABELECIMENTO DA SENTENÇA. ANÁLISE DA
VERBA INDENIZATÓRIA PREJUDICADA. RECURSO ESPECIAL
PROVIDO” (Recurso Especial nº 1.698.419/RO (2017/0236616-5),
STJ, Rel. Moura Ribeiro. DJe 01.12.2017).
Como dito e reafirmado, bem como consignando-se todas as
venias ao entendimento da Turma Recursal deste estado, há que
se entender o caso como mero aborrecimento do cotidiano e mera
infração administrativa aos preceitos da propalada Lei Municipal n.º
1350/99 (alterada pela Lei 1.877/2010 e outras posteriores).
Desta forma e sintonizado com o senso de justiça preconizado
pelo art. 6º da LF 9.099/95 e com os indispensáveis requisitos da
responsabilidade civil, não há dano moral a ser indenizado. Não
houve demonstração nem mesmo de qualquer prejuízo na órbita
financeira do demandante, sobretudo na moral, não havendo
comprovação de tratamento humilhante capaz que gerar o dever
de indenizar.
Ao criarmos uma cultura excessivamente liberal, estaremos, nestes
casos, dando azo à criação da temida indústria de indenização do
dano moral, o que levaria, em médio prazo, por força do risco, ao
descrédito até mesmo do
PODER JUDICIÁRIO, além de outras consequências danosas para
a própria economia.
Aplicável à espécie o seguinte magistério de Sérgio Cavalieri Filho,
jurista e desembargador do Estado do Rio de Janeiro:
“O que configura e o que não configura o dano moral Na falta
de critérios objetivos, essa questão vem-se tornando tormentosa
na doutrina e na jurisprudência, levando o julgador a situação de
perplexidade. Ultrapassadas as fases da irreparabilidade do dano
moral e da sua inacumulabilidade com o dano material, corremos,
agora, o risco de ingressar na fase da sua industrialização, onde o
aborrecimento banal ou mera sensibilidade são apresentados como
dano moral, em busca de indenizações milionárias. (...) Nessa
linha de princípio, só deve ser reputado como dano moral a dor,
vexame, sofrimento ou humilhação que, fugindo à normalidade,
interfira intensamente no comportamento psicológico do indivíduo,
causando-lhe aflições, angústias e desequilíbrio em seu bem-estar.
Mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade
exacerbada estão fora da órbita do dano moral, porquanto, além
de fazerem parte da normalidade do nosso dia-a-dia, no trabalho,
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no trânsito, entre amigos e até no ambiente familiar, tais situações
não são intensas e duradouras, a ponto de romper o equilíbrio
psicológico do indivíduo. Se assim não se entender, acabaremos
por banalizar o dano moral, ensejando ações judiciais pelos mais
triviais aborrecimentos. (...)” (in Programa de Responsabilidade
Civil, Malheiros, 2a. Edição, p. 77/79, Rio de Janeiro/RJ, 1999).
No processo civil, valem os princípios da verdade processual,
da persuasão racional e do livre convencimento na análise da
prova, que não permitem, in casu, a tutela e provimento judicial
reclamado.
Esta é a DECISÃO que mais justa se revela para o caso concreto,
nos termos do art. 6º da LF 9099/95.
POSTO ISSO, e por tudo mais que dos autos conste, com fulcro
nas disposições legais já mencionadas e no art. 6º e 38 da Lei
9.099/95, JULGO TOTALMENTE IMPROCEDENTE o pedido
inicial, ISENTANDO POR COMPLETO a parte requerida da
responsabilidade civil reclamada.
Por conseguinte, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM
RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos moldes dos arts. 51, caput, da LF
9.099/95, e 487, I, NCPC (LF 13.105/2015), devendo o cartório,
após o trânsito em julgado desta, promover o arquivamento
definitivo dos autos.
Sem custas e/ou honorários advocatícios nos termos dos arts. 54
e 55 da Lei 9.099/95.
Intimem-se e CUMPRA-SE.
Porto Velho/RO, data do registro.
JOÃO LUIZ ROLIM SAMPAIO
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 1º Juizado Especial Cível
Avenida Jorge Teixeira, 2472, esquina com a Rua Quintino
Bocaiúva, Bairro São Cristóvão, Porto Velho - RO - CEP: 76820-892
Classe: JUIZADOS - PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL
CÍVEL (436)
Processo nº: 7025843-26.2018.8.22.0001
REQUERENTE: Nome: ROBSON SOUZA DE OLIVEIRA
Endereço: Rua Barbados, 621, - de 10/11 a 624/625, Lagoa, Porto
Velho - RO - CEP: 76812-182
Advogado do(a) REQUERENTE: NELSON SERGIO DA SILVA
MACIEL - SP0154572
REQUERIDA(O): Nome: BANCO BRADESCARD S.A
Endereço: Avenida Pinheiro Machado, 1758, - de 1598 a 1858 lado par, São Cristóvão, Porto Velho - RO - CEP: 76804-080
Advogado do(a) REQUERIDO: GUILHERME DA COSTA
FERREIRA PIGNANELI - RO0005546
SENTENÇA
Vistos e etc...,
Relatório dispensado na forma da Lei (art. 38 da LF 9.099/95).
FUNDAMENTAÇÃO.
Trata-se de ação indenizatória por danos morais decorrentes
de alegada má prestação de serviços de atendimento bancário,
obrigando a requerente a aguardar por atendimento por tempo bem
superior ao máximo permitido e fixado em legislação municipal,
conforme fatos relatados no pedido inicial e documentação
apresentada.
O feito comporta julgamento no estado em que se encontra,
devendo a prestação jurisdicional ser entregue, não se justificando
eventual pleito de dilação probatória para juntada de novos
documentos ou produção de prova oral, posto que a matéria é
exclusivamente de direito e documental, sendo que as partes
devem instruir regularmente as respectivas peças processuais
(inicial, contestação e eventualmente a réplica) com todos os
documentos indispensáveis ao julgamento da lide e que não podem
ser substituídos por testemunhas!
Sendo o magistrado o destinatário das provas e entendendo este
que o processo está em ordem e “maduro” para julgamento, deve,
principalmente na seara dos Juizados, promover a imediata entrega
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da prestação jurisdicional, medida esta que se impõe no caso em
apreço.
Não havendo arguição de preliminares, passo ao efetivo
julgamento.
Pois bem!
O cerne da demanda reside basicamente nos alegados danos
ofensivos à honra, subjetiva e objetiva da parte requerente em
razão do excesso de tempo em que aguardou na fila de atendimento
bancário, sofrendo aflição, cansaço e sensação de desrespeito e
impotência.
Contudo, não vislumbro a ofensa como afirmada na inicial, posto
que, além do atraso ou demora em si, não há relato de qualquer
tratamento cruel, desrespeitoso, degradante ou vexatório que exija
uma compensação pecuniária, mormente quando todas as agências
bancárias, por força de condenações judiciais e leis municipais, têm
disponibilizado para os clientes e correntistas cadeiras/poltronas,
água e banheiro, a fim de tornar mais cômoda a espera.
O simples fato do consumidor e demandante haver permanecido por
tempo superior ao limite legal, aguardando atendimento bancário
não caracteriza “ofensa à honra, à alma”, tratando-se de mero
dissabor e fato previsível do cotidiano. Quando muito, há infração
administrativa (descumprimento de lei municipal), que deve ser
apurada pela autoridade pública/fiscal competente.
Isto porque, ao contrário de uma restrição de crédito, de um
overbooking, de um expressivo atraso no transporte aéreo, ou da
morte de um ente querido, a parte, correntista ou não, não está
impotente e obrigada a ficar aquele tempo todo no banco que
procura e com o qual conta, podendo retornar em outra data, em
outro horário ou usufruir de outras agências, posto que todas as
agências bancárias são integradas e interligadas on line.
Não bastasse tudo isso, deixou a parte autora de comprovar a real
imprescindibilidade de atendimento pessoal naquele dia e horário,
de modo que poderia ter procurado a agência bancária selecionada
quando esta estivesse menos tumultuada.
A escolha pela espera no fatídico dia representa questão de opção
e de bom senso do consumidor, não podendo o
PODER JUDICIÁRIO compactuar com enriquecimento sem causa
ou ilícito!
Ainda que a matéria não seja efetivamente pacífica, posto que há
juízos e tribunais entendendo pela ausência de dano moral e outros
entendendo pela caracterização da ofensa à dignidade humana,
devemos pender para a corrente que entende inocorrente o ataque
à honra, pois, do contrário, chegaremos ao abuso de banalização
do instituto indenizatório, à “potencialização” do dano e à criação
da indústria do dano moral, o que é um absurdo.
Não podemos focalizar o alegado “dano moral” com a condição
econômica, por si só, das instituições bancárias (o lucro não é
crime e a alegação de que os grandes não cumprem as leis – lei
municipal de limitação ao tempo de atendimento - não é suficiente
para induzir à presunção do dano extrapatrimonial), sob pena de
se efetivar a injustiça. O entendimento que nega a ocorrência de
ofensa à dignidade humana deve imperar, sob pena de ser forçado
aos extremos, como por exemplo, acolher-se eventual pleito
indenizatório em razão de fila e tempo de espera excessivo em
filas de atendimento eletrônico (caixa eletrônico).
Definitivamente, filio-me à corrente que rejeita pleitos como do
demandante, sendo oportuno colacionar alguns julgados, dentre
muitos, que bem cercam e delimitam a questão, utilizando a
equidade e o bom senso:
“CIVIL. CEF. ESPERA EM FILA DE BANCO POR PERÍODO
SUPERIOR A QUINZE MINUTOS. INDENIZAÇÃO. DANOS
MORAIS. INOCORRÊNCIA. I. A Constituição Federal em seu
art. 5º, V, garante a indenização da lesão moral, independente de
estar, ou não, associada a prejuízo patrimonial. II. O dano moral
se configura sempre que alguém, injustamente, causa lesão a
interesse não patrimonial relevante, o que não ocorreu no presente
caso. III. Não demonstrou a autora que o tempo gasto na fila do
banco, por período de quatro horas e oito minutos, foi capaz de
ensejar qualquer sofrimento ou lesão psicológica. Tal fato, ao
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contrário, não passou de mero aborrecimento, incapaz de gerar
qualquer indenização por danos morais. IV. Apelação improvida”
(AC nº 471045/SE (2009.85.00.000850-0), 4ª Turma do TRF da
5ª Região, Rel. Margarida Cantarelli. j. 29.10.2009, unânime, DJe
12.11.2009)”;
“CIVIL. CONSUMIDOR. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
ESPERA EM FILA EM AGÊNCIA BANCÁRIA. MEROS
ABORRECIMENTOS. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS.
RECURSO IMPROVIDO. O fato de o cliente permanecer em fila
de banco por tempo superior ao estabelecido na Lei Distrital nº
2.547/2000 para ser atendido configura irregularidade administrativa
na relação banco/cliente que, uma vez ocorrida, gera apenas multa
a ser aplicada pelo Poder Público. Recurso improvido. Unânime”
(Processo nº 2009.05.1.001400-0 (372670), 1ª Turma Cível
do TJDFT, Rel. Maria de Fátima Rafael de Aguiar Ramos. DJe
08.09.2009)”;
“APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
ESPERA EM FILA EM AGÊNCIA BANCÁRIA POR MAIS DE
TRINTA MINUTOS. MERO DISSABOR OU CONTRATEMPO DO
COTIDIANO NÃO CARACTERIZA DANO EXTRAPATRIMONIAL.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. O
fato de o cliente permanecer em fila de banco por tempo superior
ao estabelecido na Lei Municipal nº 2.636/1998 para ser atendido,
configura irregularidade administrativa na relação banco/cliente
que, uma vez ocorrida, gera sanções administrativas a ser aplicada
pelo Poder Público” (Apelação Cível nº 7596/2009 (12284/2009),
2ª Câmara Cível do TJSE, Rel. Osório de Araújo Ramos Filho.
unânime, DJ 18.01.2010)”;
“STJ - PROCESSO CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANO MORAL. ESPERA EM FILA DE
BANCO POR MAIS DE UMA HORA. TEMPO SUPERIOR AO FIXADO
POR LEGISLAÇÃO MUNICIPAL. INVOCAÇÃO DA REFERIDA
LEGISLAÇÃO PARA FUNDAMENTAR O RECONHECIMENTO
DO DANO MORAL. INSUFICIÊNCIA. JURISPRUDÊNCIA DO
STJ. 1. Apenas a invocação de legislação municipal ou estadual
que estabelece tempo máximo de espera em fila de banco não é
suficiente para fundamentar o direito a indenização, devendo ser
demonstrada a situação fática provocadora do dano. 2. Agravo
conhecido em parte para se conhecer em parte do recurso especial
e dar-lhe provimento” (Agravo em Recurso Especial nº 393.798/SE
(2013/0304193-3), 3ª Turma do STJ, Rel. João Otávio de Noronha.
j. 04.05.2016, DJe 17.05.2016)”.
Inúmeros são os julgados da Colenda Corte de Justiça no sentido
de não entender pelo dano moral e evitar a banalização da
responsabilidade civil e a criação da indústria do dano moral.
Veja-se outros recentes julgados:
“STJ - CIVIL E CONSUMIDOR. RECURSO ESPECIAL.
MANEJADO SOB A ÉGIDE DO CPC/73. INAPLICABILIDADE DO
NCPC. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. ESPERA
EM FILA DE BANCO EM TEMPO SUPERIOR AO FIXADO EM
LEI MUNICIPAL. MERO DISSABOR. REFORMA DO ACÓRDÃO.
RESTABELECIMENTO DA SENTENÇA. ANÁLISE DA VERBA
INDENIZATÓRIA
PREJUDICADA.
RECURSO
ESPECIAL
PROVIDO” (Recurso Especial nº 1.696.860/RO (2017/0231149-6),
STJ, Rel. Moura Ribeiro. DJe 11.10.2017).
“STJ - AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO E
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTOS SOB A ÉGIDE DO NCPC.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NÃO CABE
ANALISAR VIOLAÇÃO A DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL EM
SEDE DE RECURSO ESPECIAL. FALHA NA FUNDAMENTAÇÃO.
SÚMULA 284/STF. ESPERA EM FILA DE BANCO EM TEMPO
SUPERIOR AO FIXADO EM LEI MUNICIPAL. NECESSIDADE
DE DEMONSTRAÇÃO DE FATO QUE ENSEJA DANO MORAL.
SÚMULA 568 DO STJ. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO
ESPECIAL CONHECIDO EM PARTE E, NESSA EXTENSÃO,
IMPROVIDO” (Agravo em Recurso Especial nº 1.157.545/PR
(2017/0210359-3), STJ, Rel. Moura Ribeiro. DJe 20.11.2017).
“STJ - CIVIL E CONSUMIDOR. RECURSO ESPECIAL MANEJADO
NA VIGÊNCIA DO DO NCPC. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO
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MORAL. ESPERA EM FILA DE BANCO EM TEMPO SUPERIOR AO
FIXADO EM LEI MUNICIPAL. MERO DISSABOR. REFORMA DO
ACÓRDÃO. RESTABELECIMENTO DA SENTENÇA. ANÁLISE DA
VERBA INDENIZATÓRIA PREJUDICADA. RECURSO ESPECIAL
PROVIDO” (Recurso Especial nº 1.698.419/RO (2017/0236616-5),
STJ, Rel. Moura Ribeiro. DJe 01.12.2017).
Como dito e reafirmado, bem como consignando-se todas as
venias ao entendimento da Turma Recursal deste estado, há que
se entender o caso como mero aborrecimento do cotidiano e mera
infração administrativa aos preceitos da propalada Lei Municipal n.º
1350/99 (alterada pela Lei 1.877/2010 e outras posteriores).
Desta forma e sintonizado com o senso de justiça preconizado
pelo art. 6º da LF 9.099/95 e com os indispensáveis requisitos da
responsabilidade civil, não há dano moral a ser indenizado. Não
houve demonstração nem mesmo de qualquer prejuízo na órbita
financeira do demandante, sobretudo na moral, não havendo
comprovação de tratamento humilhante capaz que gerar o dever
de indenizar.
Ao criarmos uma cultura excessivamente liberal, estaremos, nestes
casos, dando azo à criação da temida indústria de indenização do
dano moral, o que levaria, em médio prazo, por força do risco, ao
descrédito até mesmo do
PODER JUDICIÁRIO, além de outras consequências danosas para
a própria economia.
Aplicável à espécie o seguinte magistério de Sérgio Cavalieri Filho,
jurista e desembargador do Estado do Rio de Janeiro:
“O que configura e o que não configura o dano moral Na falta
de critérios objetivos, essa questão vem-se tornando tormentosa
na doutrina e na jurisprudência, levando o julgador a situação de
perplexidade. Ultrapassadas as fases da irreparabilidade do dano
moral e da sua inacumulabilidade com o dano material, corremos,
agora, o risco de ingressar na fase da sua industrialização, onde o
aborrecimento banal ou mera sensibilidade são apresentados como
dano moral, em busca de indenizações milionárias. (...) Nessa
linha de princípio, só deve ser reputado como dano moral a dor,
vexame, sofrimento ou humilhação que, fugindo à normalidade,
interfira intensamente no comportamento psicológico do indivíduo,
causando-lhe aflições, angústias e desequilíbrio em seu bem-estar.
Mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade
exacerbada estão fora da órbita do dano moral, porquanto, além
de fazerem parte da normalidade do nosso dia-a-dia, no trabalho,
no trânsito, entre amigos e até no ambiente familiar, tais situações
não são intensas e duradouras, a ponto de romper o equilíbrio
psicológico do indivíduo. Se assim não se entender, acabaremos
por banalizar o dano moral, ensejando ações judiciais pelos mais
triviais aborrecimentos. (...)” (in Programa de Responsabilidade
Civil, Malheiros, 2a. Edição, p. 77/79, Rio de Janeiro/RJ, 1999).
No processo civil, valem os princípios da verdade processual,
da persuasão racional e do livre convencimento na análise da
prova, que não permitem, in casu, a tutela e provimento judicial
reclamado.
Esta é a DECISÃO que mais justa se revela para o caso concreto,
nos termos do art. 6º da LF 9099/95.
POSTO ISSO, e por tudo mais que dos autos conste, com fulcro
nas disposições legais já mencionadas e no art. 6º e 38 da Lei
9.099/95, JULGO TOTALMENTE IMPROCEDENTE o pedido
inicial, ISENTANDO POR COMPLETO a parte requerida da
responsabilidade civil reclamada.
Por conseguinte, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM
RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos moldes dos arts. 51, caput, da LF
9.099/95, e 487, I, NCPC (LF 13.105/2015), devendo o cartório,
após o trânsito em julgado desta, promover o arquivamento
definitivo dos autos.
Sem custas e/ou honorários advocatícios nos termos dos arts. 54
e 55 da Lei 9.099/95.
Intimem-se e CUMPRA-SE.
Porto Velho/RO, data do registro.
JOÃO LUIZ ROLIM SAMPAIO
Juiz de Direito
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PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 1º Juizado Especial Cível
Avenida Jorge Teixeira, 2472, esquina com a Rua Quintino
Bocaiúva, Bairro São Cristóvão, Porto Velho - RO - CEP: 76820-892
Classe: JUIZADOS - PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL
CÍVEL (436)
Processo nº: 7026854-90.2018.8.22.0001
REQUERENTE: Nome: KARLA DENISE MARTINS LEITE
Endereço: Rua Maurice Ravel, Quadra F, CASA 23, Nova
Esperança, Porto Velho - RO - CEP: 76822-214
Advogado do(a) REQUERENTE: JHONATAS EMMANUEL PINI RO0004265
REQUERIDA(O): Nome: CLARO S.A.
Endereço: Avenida Carlos Gomes, 2262, - de 1900 a 2350 - lado
par, São Cristóvão, Porto Velho - RO - CEP: 76804-038
Advogado do(a) REQUERIDO: RAFAEL GONCALVES ROCHA RS0041486
SENTENÇA
Vistos e etc...,
Relatório dispensado na forma da lei (art. 38 da LF 9.099/95).
FUNDAMENTAÇÃO.
Trata-se, em verdade, de ação declaratória de inexistência
de vínculo contratual (linha 69-99223-4267) e consequente
inexistência/inexigibilidade de débitos (R$ 81,48 – vencimento
em 15/07/2018), cumulada com indenização por danos morais
decorrentes da restrição interna no banco de dados da telefônica
demandada pelos débitos gerados por contrato e linha habilitada
sem autorização da autora, nos moldes do pedido inicial e dos
documentos apresentados, não sendo concedida a tutela antecipada
para fins de imediata “baixa”/retirada da referida restrição interna e
abstenção de inclusão da dívida nos cadastros de inadimplentes.
O feito comporta julgamento no estado em que se encontra,
devendo a prestação jurisdicional ser entregue, não se justificando
eventual pleito de dilação probatória para juntada de novos
documentos ou produção de prova oral, posto que a matéria é
exclusivamente de direito e documental, sendo que as partes
devem instruir regularmente as respectivas peças processuais
(inicial, contestação e eventualmente a réplica) com todos os
documentos indispensáveis ao julgamento da lide e que não podem
ser substituídos por testemunhas!
Sendo o magistrado o destinatário das provas e entendendo este
que o processo está em ordem e “maduro” para julgamento, deve,
principalmente na seara dos Juizados, promover a imediata entrega
da prestação jurisdicional, medida esta que se impõe no caso em
apreço.
Inexistindo arguição de questões preliminares ou prejudiciais, passo
diretamente ao MÉRITO da demanda, consignando que a alegação
de inexistência de contrato ou relação de consumo não impede a
aplicação dos DISPOSITIVO s norteadores do Código de Defesa
do Consumidor (CDC - LF 8.078/90) e a inexorável aplicação dos
princípios de proteção em prol do consumidor, parte mais frágil nas
relações comerciais e negociais, posto que a a requerida responde
objetivamente pelo risco operacional e administrativo (art. 14, CDC
– LF 8.078/90).
Pois bem!
Aduz a autora que possui vínculo jurídico com a requerida somente
quanto à linha telefônica de nº. (69) 99280-9806, afirmando que
jamais firmou qualquer contrato com a empresa requerida quanto à
linha de nº. (69) 99223-4267. Alega que ao tentar alterar seu pacote
de serviços na empresa ré, foi surpreendida com a negativa, sob
o pretexto de que haviam débitos pendentes de pagamento desta
segunda linha, os quais a autora não reconhece, motivando os
pleitos iniciais.
Aponta-se conduta negligente da empresa requerida que de forma
unilateral e não autorizada pelo requerente, “criou” contrato em
nome do(a) autor(a), gerando débitos e restrição interna no banco
de dados da telefônica demandada, prejudicando a gestão e
alteração de plano de outra conta/linha telefônica expressamente
reconhecida.
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O ônus da prova, no caso em apreço e em atenção ao sistema
de proteção do consumidor, que é a parte mais débil da relação,
compete ao réu (ônus inverso - art. 6º, VIII da Lei 8.078/90), que
detém todos os registros, anotações e está na posse do suposto
contrato (cópia dos documentos do contratante, cópia do contrato,
nota fiscal dos serviços prestados e etc...), que gerou os débitos
responsáveis pela restrição creditícia.
Como a prova colhida nos autos objetiva a formação do
convencimento do julgador, considero, no caso sub judice, o(a)
requerente hipossuficiente tecnicamente, posto que não tem como
ingerir no sistema interno da empresa demandada e nem mesmo
tem acesso aos documentos arquivados em suas dependências.
Deve a requerida ter todos os documentos e contratos arquivados,
de modo que só a ela compete apresentar a prova da contratação
e da efetivação do serviço ou serviços que geraram os débitos ora
negados pelo consumidor; daí a configuração da inversão do ônus
da prova.
A parte requerida recebeu contrafé no ato da citação e pode observar
que a requerente impugnava tanto o contrato quanto os valores
cobrados, de modo que deveria ter trazido à baila documentos e
fatos extintivos, modificativos ou impeditivos do direito vindicado
(art. 6º, VIII, CDC).
Contudo, a requerida não apresentou contrato escrito, tampouco
a degravação de eventual contratação on line ou via central de
atendimentos, emprestando verossimilhança às alegações autorais
de inexistência de vínculo.
As telas sistêmicas apresentadas são documentos produzidos
unilateralmente e não possuem a força probante capaz de fazer
emergir o vínculo e justificar a existência dos débitos.
Por conseguinte, procedente o pleito declaratório de inexistência
de relação jurídica e de consequente inexigibilidade de débitos,
dada a responsabilidade civil objetiva.
A responsabilidade da ré, como fornecedora de produtos e
prestadora de serviços é objetiva, competindo ao autor tão
somente demonstrar o fato causador do dano, o que restou
sobejamente evidenciado e emergido nos autos, que exigem a
pronta reparabilidade e indenização.
Evidenciada a responsabilidade, procedente também se revela a
indenização pelos danos morais ocorridos de forma inequívoca.
O dano moral restou comprovado, devendo a respectiva
responsabilidade indenizatória ser decretada. Os documentos
apresentados bem comprovam os fatos que afetaram a estabilidade
psicológica do demandante, tratando-se de dano moral presumido,
não havendo a necessidade de sua materialização, uma vez que
os dados cadastrais da autora foram utilizados para geração de um
novo contrato, sem a sua anuência, gerando débitos indevidos.
Deste modo, embora não tenha a restrição creditícia se operado
em bancos de dados públicos das empresas arquivistaas, verifico
que no presente caso o(a) autor(a) teve seus dados pessoais
utilizados para cadastro e utilização de serviços perante a empresa
requerida, que não se acautelou em verificar a titularidade dos
documentos, gerando débitos e ameaças de restrição de crédito
ao(à) requerente, que nada contratou.
Sendo assim, levando-se em consideração a contratação
fraudulenta/não solicitada, a utilização de dados pessoais, as
ameaças de apontamento financeiro nos órgãos de proteção ao
crédito e a restrição interna, bem como a condição/capacidade
econômica das partes (autora: funcionária pública / ré: gigante
do ramo de telefonia, internet e TV por assinatura) e os reflexos
decorrentes da conduta (impossibilidade de alteração de plano/
pacote de contrato efetivamente reconhecido) tenho como justo,
proporcional e exemplar a fixação do quantum no importe sugerido
de R$ 8.000,00 (OITO MIL REAIS), de molde a disciplinar a
demandada e a dar satisfação pecuniária à requerente.
Como a reparação não pode representar a ruína do devedor
responsável e nem a fonte de enriquecimento desmotivado do
credor lesado, tenho que o valor acima arbitrado está sintonizado
com os princípios da proporcionalidade (indenização proporcional
à extensão dos danos), da razoabilidade (o valor não é irrisório
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e nem abusivo/estratosférico) e da reparabilidade (compensação
financeira dada a impossibilidade do restitutio in integrum),
evitando-se o enriquecimento ilícito do(a) ofendido(a), sob pena de
se estimular a não menos odiosa “indústria do dano moral”.
Comparativamente com os valores fixados pela Turma Recursal
em casos de reconhecido dano moral em atraso no atendimento
bancário (espera em fila de banco), oscilante entre R$ 3.000,00
e R$ 5.000,00, tem-se que R$ 8.000,00 atende à FINALIDADE
lenitiva da indenização, posto que utilizados indevidamente os
dados da autora para geração de contrato, obrigações e débitos.
Esta a DECISÃO mais justa e equânime para o caso em análise,
nos termos do art. 6º da LF 9.099/95.
POSTO ISSO, e por tudo mais que dos autos consta, com fulcro nas
disposições legais já mencionadas e arts. 6º e 38 da LF 9.099/95
e art. 373, I e II do NCPC, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO
INICIAL formulado pela parte autora para o fim de:
A) DECLARAR A INEXISTÊNCIA DE VÍNCULO JURÍDICO/
CONTRATUAL ENTRE AS PARTES, ATÉ O AJUIZAMENTO DA
PRESENTE DEMANDA, REFERENTE À LINHA TELEFÔNICA Nº.
(69) 99223-4267 E CONSEQUENTEMENTE A INEXISTÊNCIA/
INEXIGIBILIDADE DE DÉBITOS; e
B) CONDENAR a empresa requerida ao pagamento indenizatório
de R$ 8.000,00 (OITO MIL REAIS), à título dos reconhecidos danos
morais, acrescido de correção monetária (tabela oficial TJ/RO) e
juros legais, simples e moratórios, de 1% (um por cento) ao mês a
partir da presente condenação (súmula 362, STJ).
Para conceder efeito prático ao presente julgado, deverá a empresa
de telefonia ser intimada, pessoalmente (Súmula STJ nº 410) e
após o trânsito em julgado, para promover a baixa/cancelamento
de todos os débitos existentes e vinculados à linha telefônica
impugnada e identificada pelo número 69-9-9223-4267, absorvendo
todas as pendências como prejuízo operacional, extinguindo a
restrição interna ainda eventualmente existente em desfavor da
requerente. Referida obrigação deverá ser comprovada nos autos
em até 15 (quinze) dias, sob pena de multa cominatória diária de
R$ 500,00 (quinhentos reais), até o limite de R$ 5.000,00 (cinco mil
reais), quando então, a obligatio se converterá em perdas e danos,
não sendo mais exigível, competindo à consumidora promover o
pagamento com a compensação.
Por conseguinte, JULGO EXTINTO O FEITO, COM RESOLUÇÃO
DO MÉRITO, nos termos dos arts. 51, caput, da LF 9.099/95, e
487, I, CPC/2015, ficando a parte ré ciente da obrigação de pagar
o valor determinado no prazo de 15 (quinze) dias, imediatamente
após o trânsito em julgado, independentemente de nova intimação,
nos moldes do artigo 52, incisos III e IV, LF 9.099/95, e Enunciado
Cível FOJUR nº 05 (Somente deverá ser intimada a parte para
o pagamento voluntário da condenação, caso não tenha sido
determinado na SENTENÇA ou no acórdão que o início do prazo
para pagamento era automático e a contar do trânsito em julgado),
sob pena de incidência da multa legal de inadimplência de 10%
(dez por cento) ad valorem (arts. 52, caput, LF 9.099/95, e 523,
§1º, CPC/2015).
O valor da condenação obrigatoriamente deverá ser depositado
junto a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (Provimento 001/2008 PR
TJ/RO), com a devida e tempestiva comprovação no processo,
sob pena de ser considerando inexistente o pagamento realizado
através de outra instituição bancária, nos termos do artigo 4º do
Provimento Conjunto n.º 006/2015-PR-CG, incidindo a referida
pena de inadimplência, prevista no artigo 523, §1º, CPC/2015.
Ocorrida a satisfação voluntária do quantum, expeça-se
imediatamente alvará de levantamento em prol da parte
credora, independentemente de prévia CONCLUSÃO, devendo
os autos serem arquivados ao final, observadas as cautelas,
movimentações e registros de praxe. Não ocorrendo o pagamento
e havendo requerimento de execução sincrética pela parte credora,
devidamente acompanhada de memória de cálculo (elaborada
por advogado ou pelo cartório, conforme a parte possua ou não
advogado), venham conclusos para possível penhora on line de
ofício (sistema BACENJUD - Enunciado Cível FONAJE nº 147).
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Caso contrário, arquive-se e aguarde-se eventual pedido de
cumprimento de SENTENÇA.
Sem custas ou honorários advocatícios, ex vi lege.
INTIME-SE e CUMPRA-SE.
Porto Velho/RO, data do registro.
JOÃO LUIZ ROLIM SAMPAIO
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 1º Juizado Especial Cível
Avenida Jorge Teixeira, 2472, esquina com a Rua Quitino
Bocaiúva, Bairro São Cristóvão, 2472, - de 2408 a 2800 - lado par,
São Cristóvão, Porto Velho - RO - CEP: 76820-892 - Fone:(69).
Processo: 7012610-59.2018.8.22.0001
Classe: JUIZADOS - PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL
CÍVEL (436)
Data da Distribuição: 03/04/2018 12:03:10
Requerente: RAEL COIMBRA DA SILVA
Advogado do(a) REQUERENTE: JARED ICARY DA FONSECA RO8946
Requerido: IZALMIR DA SILVA COIMBRA
Advogado do(a) REQUERIDO: RENATA SANTOS DE MATTOS RO8738
SENTENÇA
Vistos e etc...,
Relatório dispensado na forma da Lei (art. 38, LF 9.099/95).
FUNDAMENTAÇÃO.
Trata-se de ação de cobrança decorrente de serviços de construção
civil prestados pelo autor ao requerido, conforme fatos narrados na
inicial e documentação anexada.
Contudo, verifico que o requerido arguiu preliminar de incompetência
territorial sob alegação de que é residente e domiciliado na cidade
de Ariquemes/RO. Deste modo, verifico que a preliminar deve
ser acolhida, posto que de fato há competência territorial daquele
juíz6o, fazendo valer o art. 46 do Código de Processo Civil: “A ação
fundada em direito pessoal ou em direito real sobre bens móveis
será proposta, em regra, no foro de domicílio do réu”.
Outrossim, aplica-se à espécie o art. 4º, I da Lei 9.099/95: “É
competente, para as causas previstas nesta Lei, o Juizado do foro:
I - do domicílio do réu ou, a critério do autor, do local onde aquele
exerça atividades profissionais ou econômicas ou mantenha
estabelecimento, filial, agência, sucursal ou escritório”, posto que
a competência territorial dos Juizados Especiais Cíveis é fixada,
inicialmente, pelo domicílio da parte ré, como foro prevalente, sendo
as demais situações hipóteses em que o autor pode optar pelo foro
de seu domicílio ou nos casos de estar pendente o cumprimento de
obrigação no local onde esta deve ser necessariamente satisfeita.
Significa dizer, que no caso do art. 53, III, alínea d do CPC ou
art. 4º, II da Lei 9.099/9 somente versam as hipóteses de ação em
que seja exigido o cumprimento de obrigação (obrigação de dar, de
fazer e de não fazer).
No caso de pagamento, as obrigações de pagar quantia certa não
são tratadas da mesma forma pelo Código Civil, constando em
capítulos autônomos às obrigações, não se confundindo, portanto,
com as tradicionais modalidades obrigacionais relacionadas
acima.
Desta forma, observando-se que houve arguição prejudicial não
impugnada pelo autor e, in casu, sendo o foro competente na
Comarca de Ariquemes, deve o feito ser extinto, sem resolução do
MÉRITO, por ausência dos pressupostos de constituição válida e
desenvolvimento regular do processo.
POSTO ISSO, com fulcro nas disposições legais mencionadas e
art. 485, IV do CPC, RECONHEÇO A INCOMPETÊNCIA DESTE
JUÍZO e JULGO EXTINTO O FEITO, SEM RESOLUÇÃO DO
MÉRITO, devendo cartório arquivar os autos, com as cautelas e
movimentações devidas, após o transcurso do prazo recursal.
Sem custas, ex vi lege.
Intime-se e CUMPRA-SE.
Porto Velho/RO, data do registro.
JOÃO LUIZ ROLIM SAMPAIO
Juiz de Direito
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PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 1º Juizado Especial Cível
Avenida Jorge Teixeira, 2472, esquina com a Rua Quintino
Bocaiúva, Bairro São Cristóvão, Porto Velho - RO - CEP: 76820892 Classe: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
Processo nº: 7027604-97.2015.8.22.0001
REQUERENTE: Nome: FABIANA ALVES MACHADO
Endereço: Rua das Rosas, 5589, casa, Cohab, Porto Velho - RO CEP: 76807-868
Advogado do(a) EXEQUENTE: ELIELDO ROCHA DOS SANTOS
- RO0006069
REQUERIDA(O): Nome: SKY BRASIL SERVICOS LTDA
Endereço: Directv Galaxi do Brasil, 1000, EMPRESA FILIAL,
Tamboré, Santana de Parnaíba - SP - CEP: 06543-900
Advogado do(a) EXECUTADO: RICHARD LEIGNEL CARNEIRO
- RN0009555
Vistos e etc...,
Rejeito liminarmente os pretensos embargos de declaração opostos
(id 19031002), dada ausência dos requisitos intrínsecos expressos
no art. 48, da LF 9.099/95.
A alegação de omissão/contradição/obscuridade consignada nos
embargos não diz respeito ao julgado em si, mas à fundamentação
do decisum guerreado, de sorte que não há que se falar em
imperfeição/omissão da DECISÃO embargada.
Os embargos se prestam a corrigir imperfeição técnica do julgado
(o objetivo é aprimorar o provimento judicial), jamais para discutir a
validade da SENTENÇA ou da fundamentação judicial externada.
O provimento judicial é claro e inteligível, não havendo qualquer
contradição entre os requisitos do decisum e, muito menos,
contradição, omissão ou dúvida.
A matéria albergada pelos pretensos embargos deve ser consignada
e demonstrada em recurso próprio, observados os requisitos
próprios, principalmente a tempestividade, a regularidade recursal
(dialeticidade) e o preparo.
POSTO ISSO, REJEITO OS EMBARGOS OPOSTOS e, por
conseguinte, determino que o cartório cumpra fielmente os termos
da r. SENTENÇA guerreada (ID 17528347).
Sirva-se a presente de MANDADO /CARTA DE INTIMAÇÃO, via
sistema PJe (LF 11.419/2006), diligência de Oficial de Justiça ou
DJe.
Intimem-se e CUMPRA-SE.
Porto Velho/RO, data do registro.
JOÃO LUIZ ROLIM SAMPAIO
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 1º Juizado Especial Cível
Avenida Jorge Teixeira, 2472, esquina com a Rua Quintino
Bocaiúva, Bairro São Cristóvão, Porto Velho - RO - CEP: 76820892 Classe: PETIÇÃO (241)
Processo nº: 7003979-14.2014.8.22.0601
REQUERENTE: Nome: MAICON DA SILVA OLIVEIRA
Endereço: Rua João Goulart, 635, Mato Grosso, Porto Velho - RO
- CEP: 76804-414
Advogado do(a) REQUERENTE: ANDERSON DE MOURA E
SILVA - RO0002819
REQUERIDA(O): Nome: CLARO S.A.
Endereço: Rua Flórida, 1970, Cidade Monções, São Paulo - SP CEP: 04565-001
Advogado do(a) REQUERIDO: FELIPE GAZOLA VIEIRA
MARQUES - MT016846A
Vistos e etc...,
O feito já fora arquivado em razão da satisfação do crédito ( id
3348530), mas a telefônica executada informa a persistência de
bloqueio em uma de suas contas ( id 20153175).
Desse modo, efetivei nova ordem de desbloqueio/liberação de
valores no sistema BACENJUD, que revelou persistida constrição
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de valores (espelho anexo), não devendo mais ocorrer referido
problema.
Aguarde-se eventual manifestação por 10 (dez) dias, após o
que, não emergindo novo reclame, retornem os autos ao arquivo,
observadas as cautelas e movimentações de praxe.
Cientifique-se a telefônica e CUMPRA-SE.
Sirva-se a presente de MANDADO /CARTA DE INTIMAÇÃO via
sistema PJe (LF 11.419/2006), via diligência de Oficial de Justiça
ou DJe.
Porto Velho/RO, data do registro.
JOÃO LUIZ ROLIM SAMPAIO
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 1º Juizado Especial Cível
Avenida Jorge Teixeira, 2472, esquina com a Rua Quintino
Bocaiúva, Bairro São Cristóvão, Porto Velho - RO - CEP: 76820892 Classe: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159)
Processo nº: 7021273-94.2018.8.22.0001
REQUERENTE: Nome: UILIAN SANTANA BRASIL
Endereço: Beco Fernando de Noronha, 3039, (Cj Chagas Neto),
Eletronorte, Porto Velho - RO - CEP: 76808-590
Advogados do(a) EXEQUENTE: EDNEIDE MARIA DA SILVA
SANTOS - RO7601, EDMAR DA SILVA SANTOS - RO0001069,
JOANNES PAULUS DE LIMA SANTOS - RO0004244
REQUERIDA(O): Nome: DANIELA CRISTINA DE OLIVEIRA
Endereço: Avenida dos Imigrantes, 5715, - de 5715 a 5845 - lado
ímpar, Rio Madeira, Porto Velho - RO - CEP: 76821-453
Advogado do(a) EXECUTADO:
DESPACHO
Vistos e etc...,
Compulsando os autos, verifico que as partes entabularam acordo
extintivo em outro processo compreendendo também a dívida
discutida nestes autos, conforme informado em petição apresentada
pela Defensoria Pública (ID20887820).
Contudo, analisando o termo de acordo (ID20888010) percebo
que não há expressa referência ao número do presente feito,
nem tampouco indicação específica de que os títulos executivos
apresentados nestes autos (cheques) dizem respeito à divida em
questão naquela composição.
Desta feita, e ad cautelam, INTIME-SE o credor para dizer, no
prazo de 10 (dez) dias, e sob pena de arquivamento, se o acordo
celebrado no processo nº 7015813-63.2017.8.22.0001 - 2º JEC/
PVH alcança os títulos em execução nestes autos.
Sirva-se a presente de MANDADO /CARTA DE INTIMAÇÃO, via
sistema PJe (LF 11.419/2006), via diligência de Oficial de Justiça
ou DJe.
INTIME-SE e CUMPRA-SE.
Porto Velho/RO, data do registro.
JOÃO LUIZ ROLIM SAMPAIO
Juiz de Direito
[assinatura digital]
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 1º Juizado Especial Cível
Avenida Jorge Teixeira, 2472, esquina com a Rua Quitino Bocaiúva,
Bairro São Cristóvão, 2472, - de 2408 a 2800 - lado par, São
Cristóvão, Porto Velho - RO - CEP: 76820-892 - Fone:(69) Classe:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
Processo nº: 7005167-62.2015.8.22.0001
REQUERENTE: Nome: RENATO LIMA
Endereço: Rua Violeta, 70, ou Linha 02, Km 09, Flor do Amazonas,
S/N, Candeia, Baixa União, Candeias do Jamari - RO - CEP:
76860-000
Advogados do(a) EXEQUENTE: EDMAR DA SILVA SANTOS
- RO0001069, JOANNES PAULUS DE LIMA SANTOS RO0004244
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REQUERIDA(O): Nome: MARINO SILVEIRA
Endereço: BR 364 (sentido Candeias), Km 3,5, Sítio Santa Luzia
(Gaúcho), Zona Rural, Porto Velho - RO - CEP: 76847-000
Endereço: BR 364 (sentido Candeias), Km 3,5, Sítio Santa Luzia
(Gaúcho), Zona Rural, Porto Velho - RO - CEP: 76847-000
Advogado do(a) EXECUTADO:
Vistos e etc...,
I - Em atenção aos esclarecimentos prestados pela parte exequente
em audiência ( id 19154153) e considerando que a conduta da
parte executada vem criando embaraços à satisfação do crédito
exequendo ( deterioração de veículo penhorado – id 11253978,
1656974, 16566087,16566311), tenho como caracterizado o
atentado à dignidade da Justiça, de modo que CONDENO o
executado ao pagamento de multa de 20% (vinte por cento) sobre
o valor do crédito exequendo atualizado, nos moldes dos art. 774,
II e paragrafo único, CPC/2015;
II – Desse modo, DETERMINO que o cartório promova:
a) a intimação do executado para, em 30 (trinta) dias e sob pena de
perda do veículo, promover a retirada deste, devendo o exequente
franquear o ingresso do executado, a quem competirá fornecer
todos os meios necessários à remoção, sendo certo que, toda e
qualquer resistência do credor (má fé ou oposição injustificada)
ou a ausência de retirada do veículo (omissão do devedor)
deverá ser prontamente comunicada no processo para prevenir
responsabilidades e demonstrar a boa fé do executado ou do
exequente, conforme o caso;
b) a intimação do credor para apresentar planilha atualizada do
crédito exequendo (com aplicação da multa ora imposta) e melhor
diligenciar acerca da localização de outros bens penhoráveis, em
30 (trinta) dias, após o que, não havendo resultados positivos,
expedirá o juízo certidão de crédito e promoverá o arquivamento do
feito, em atenção aos princípios norteadores dos Juizados Especiais
(celeridade, razoável duração do processo e arquivamento de
execuções inexistosas).
Sirva-se a presente de MANDADO JUDICIAL/CARTA DE
INTIMAÇÃO, via sistema PJe (LF 11.419/2006), diligência de
Oficial de Justiça ou DJE.
CUMPRA-SE.
Porto Velho/RO, data do registro.
JOÃO LUIZ ROLIM SAMPAIO
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 1º Juizado Especial Cível
Avenida Jorge Teixeira, 2472, esquina com a Rua Quintino
Bocaiúva, Bairro São Cristóvão, Porto Velho - RO - CEP: 76820892 Classe: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159)
Processo nº: 7028063-02.2015.8.22.0001
REQUERENTE: Nome: CARLOS REINALDO MARTINS
Endereço: GOVERNADOR JORGE TEIXEIRA, 325, ROQUE, Porto
Velho - RO - CEP: 76804-439
Advogado do(a) EXEQUENTE: CARLOS REINALDO MARTINS RO0006923
REQUERIDA(O): Nome: WILSON LOPES CARDOSO
Endereço: Rua Ameixa, 909, Cohab, Porto Velho - RO - CEP:
76807-682
Advogado do(a) EXECUTADO:
DESPACHO
Vistos e etc...,
Compulsando os autos, verifico ter sido efetivada penhora de salário
em desfavor do executado, sendo certo que os depósitos mensais
vem sendo regularmente realizados em conta judicial vinculada a
este juízo (2848/040/01656862-7), conforme extrato anexo.
Em prestígio ao princípio da economia processual, este juízo deferiu
pedido do credor (ID15849905) e determinou fosse encaminhado
ofício ao órgão pagador para que os depósitos passassem a ocorrer
diretamente na conta corrente informada pelo credor e não mais em
conta judicial, sendo informado, em resposta (ID19838639), que
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o executado não pertenceria ao quadro de servidores municipais,
motivo pelo qual não seria possível atender à ordem.
Contudo, a informação prestada no recente ofício encaminhado a
este juízo (ID19838639) decorre de equívoco de fácil identificação
nos autos. Conforme demonstram os espelhos de consulta ao
portal da transparência (ID10445404) e ofício do órgão empregador
(ID12458950), o nome do executado é grafado no sistema de
cadastro dos servidores com a letra “V” (Vilson Lopes Cardoso –
matrícula nº 45212), não havendo dúvida sobre tratar-se da mesma
pessoa destes autos (CPF 172.327.835-15).
Diante disso, DETERMINO que a CPE expeça novo ofício à
SEMAD ordenando que os valores descontados do servidor Vilson
Lopes Cardoso (matrícula nº 45212, CPF 172.327.835-15) relativos
ao presente processo, ao invés de depositados em conta judicial,
sejam depositados na conta corrente indicada pelo credor (CC
38.158-6, Ag. 3181-X, Banco do Brasil, Titular: CARLOS REINALDO
MARTINS – 949.602.242-15), devendo, após alteração da conta
para depósito, comunicar imediatamente este juízo. Cuide-se de
instruir referido ofício com cópia do presente DESPACHO e do ofício
anteriormente encaminhado por aquela secretaria (ID12458950).
Ademais, sem prejuízo ao determinado acima, EXPEÇA-SE alvará
de levantamento em prol do credor da quantia já disponibilizada
nos autos (extrato anexo).
Cumpridas todas as diligências acima determinadas, arquive-se o
processo, uma vez que o pagamento passará a ser feito diretamente
ao credor.
Havendo notícia acerca do término dos descontos e satisfação da
dívida, ou ainda requerimento de natureza diversa, retornem os
autos conclusos.
Sirva-se a presente de MANDADO /CARTA DE INTIMAÇÃO, via
sistema PJe (LF 11.419/2006), via diligência de Oficial de Justiça
ou DJe.
INTIME-SE e CUMPRA-SE.
Porto Velho/RO, data do registro.
JOÃO LUIZ ROLIM SAMPAIO
Juiz de Direito
[assinatura digital]
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 1º Juizado Especial Cível
Avenida Jorge Teixeira, 2472, esquina com a Rua Quintino
Bocaiúva, Bairro São Cristóvão, Porto Velho - RO - CEP: 76820892 Classe: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
Processo nº: 7023253-13.2017.8.22.0001
REQUERENTE: Nome: LUCIVALDO PORTELA BATISTA
Endereço: Rua Joaquim Nabuco, 662, - até 787/788, Areal, Porto
Velho - RO - CEP: 76804-340
Nome: CARMEN SAMIRA RASLAN CARAGEORGE BATISTA
Endereço: Rua Joaquim Nabuco, 662, - até 787/788, Areal, Porto
Velho - RO - CEP: 76804-340
Advogado do(a) EXEQUENTE: SHELDON ROMAIN SILVA DA
CRUZ - RO0004432
Advogado do(a) EXEQUENTE: SHELDON ROMAIN SILVA DA
CRUZ - RO0004432
REQUERIDA(O): Nome: CASAALTA CONSTRUCOES LTDA
Endereço: Rua Fernando Simas, 1222, - de 754/755 ao fim, Mercês,
Curitiba - PR - CEP: 80710-660
Advogado do(a) EXECUTADO: FLAVIANA LETICIA RAMOS
MOREIRA - RO0004867
DESPACHO
Vistos e etc...,
Trata-se de cumprimento de SENTENÇA, nos moldes do art.52, IV,
da LF 9.099/95, restando frustradas as tentativas de penhora online
(BACENJUD), motivo pelo qual pugna o exequente pela efetivação
de penhora de eventuais créditos que a executada possua perante
a Caixa Econômica Federal.
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Contudo e por ora, não há como prosperar o pleito do credor.
O pedido limita-se a suscitar a existência de valores a serem
repassados pela CEF à empresa executada, mas não há qualquer
prova acerca da efetiva existência do alegado crédito, sendo certo
que, a priori, a Caixa Econômica Federal relaciona-se com as
construtoras, como a empresa devedora, tão somente como agente
de operações de financiamento habitacional no âmbito do Sistema
Financeiro de Habitação (SFH), liberando recursos no ato ou
somente após a constatação da CONCLUSÃO da obra financiada.
Nesse cenário, não é possível conceber que este juízo, valendose de ofício/MANDADO genérico, efetive penhora condicionada a
futura e incerta transação financeira sem o mínimo de indicação/
demonstração do crédito (ainda que futuro)
Diante disso, INTIME-SE o exequente para, no prazo de 10 (dez)
dias, e sob pena de arquivamento, apresentar planilha atualizada
do crédito exequendo e melhor instruir o pleito formulado.
Sirva-se a presente de MANDADO /CARTA DE INTIMAÇÃO, via
sistema PJe (LF 11.419/2006), via diligência de Oficial de Justiça
ou DJe.
INTIME-SE e CUMPRA-SE.
Porto Velho/RO, data do registro.
JOÃO LUIZ ROLIM SAMPAIO
Juiz de Direito
[assinatura digital]
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 1º Juizado Especial Cível
Avenida Jorge Teixeira, 2472, esquina com a Rua Quitino
Bocaiúva, Bairro São Cristóvão, 2472, - de 2408 a 2800 - lado par,
São Cristóvão, Porto Velho - RO - CEP: 76820-892 - Fone:(69).
Processo: 7015881-76.2018.8.22.0001
Classe: JUIZADOS - PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL
CÍVEL (436)
Data da Distribuição: 23/04/2018 15:53:37
Requerente: ANTONIA LUCIA LOPES FARIAS
Advogado do(a) REQUERENTE: RAFAELA CRISTINA LOPES
MERCES - RO0003923
Requerido: BANCO BRADESCO SA
Advogado do(a) REQUERIDO: PAULO EDUARDO PRADO SP182951
Vistos e etc...,
Trata-se de ação indenizatória por danos morais decorrentes
de alegada má prestação de serviços de atendimento bancário,
obrigando a requerente a aguardar por atendimento por tempo bem
superior ao máximo permitido e fixado em legislação municipal,
conforme fatos relatados no pedido inicial e documentação
apresentada.
Contudo, em que pese o trâmite processual transcorrido, constatouse que o processo não estava em ordem, razão pela qual intimouse a autora para atribuir valor à causa, requisito indispensável a
todo e qualquer processo judicial.
Entretanto, devidamente intimada, via DJE (LF 11.419/2006),
a demandante restou silente, não promovendo a regularização
processual, o que importa em dizer que não demonstrou mais
interesse processual, impondo a pena de arquivamento, conforme
explicitado no DESPACHO judicial que determinou a regularização
e diligência imprescindível (ID 19941393).
A exigência legal do art. 291, do Código de Processo Civil, aplicado
de forma subsidiária ao sistema dos Juizados Especiais, justificase e decorre de diversos reflexos que esse requisito gera sobre o
processo, pois pode determinar a competência do juízo, o preparo
recursal, o recolhimento de custas judiciais ou multas processuais
decorrentes de litigância de má fé ou de ato atentatório à dignidade
da Justiça, bem como para fins de arbitramento de honorários
advocatícios, quando for o caso, de modo que não pode passar por
despercebido ou irrelevante.
Portanto, tenho que o caso é de efetiva extinção por falta de
pressupostos de desenvolvimento válido e regular do processo,
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não sendo aproveitado pela autora a oportunidade que lhe fora
concedida nos autos.
POSTO ISSO, e por tudo mais que dos autos conste, com fulcro
nos arts. 51, caput, LF 9.099/95, e 485, IV, CPC/2015, JULGO
EXTINTO O FEITO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, determinando
o respectivo arquivamento, após o trânsito em julgado desta,
observadas as cautelas e movimentações de praxe.
Sem custas ou honorários advocatícios, ex vi lege.
INTIME-SE e CUMPRA-SE.
Porto Velho/RO, data do registro.
JOÃO LUIZ ROLIM SAMPAIO
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 1º Juizado Especial Cível
Avenida Jorge Teixeira, 2472, esquina com a Rua Quintino
Bocaiúva, Bairro São Cristóvão, Porto Velho - RO - CEP: 76820-892
Classe: JUIZADOS - PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL
CÍVEL (436)
Processo nº: 7030740-97.2018.8.22.0001
REQUERENTE: Nome: ANNA CHRYSTYNA ALVES LESSA DA
ROCHA
Endereço: AV. 15 de Novembro, 566, Centro, Guajará-Mirim - RO
- CEP: 76850-000
Advogado do(a) REQUERENTE: MARIA LIDIA BRITO GONCALVES
- RO318-B
REQUERIDA(O): Nome: GOL Linhas Aéreas, VRG Linhas Aéreas
S/A
Endereço: Avenida Governador Jorge Teixeira, S/N, - de 6320/6321
ao fim, Aeroporto, Porto Velho - RO - CEP: 76803-250
Advogado do(a) REQUERIDO:
DESPACHO
Vistos e etc...,
Compulsando os autos, verifico que a parte autora pugna pela
redesignação da solenidade inaugural, instruindo referido petitório
com comprovante de reserva de passagens aéreas (ID20577137)
que confirmam a ausência da comarca (e do País) na data
designada automaticamente pelo sistema.
Deste modo e dada a tempestividade (formulado antes da expedição
da carta de citação - pedido data de 13/08/2018 e citação data de
20/08/2018 - ID20766723), ACOLHO o pedido de adiamento da
audiência de conciliação, DETERMINANDO o cancelamento do
ato designado para 08/10/2018, às 11h20min para, na sequência,
ser incluído o feito novamente em pauta de conciliação perante
o CEJUSC/PVH/RO, expedindo-se o necessário à intimação das
partes com as advertências e recomendações de praxe.
Sirva-se a presente de MANDADO /CARTA DE INTIMAÇÃO,
via sistema PJe (LF 11.419/2006) ou via diligência de Oficial de
Justiça.
INTIME-SE e CUMPRA-SE.
Porto Velho/RO, data do registro.
JOÃO LUIZ ROLIM SAMPAIO
Juiz de Direito
[assinatura digital]
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
CENTRAL DE PROCESSOS ELETRÔNICOS
Porto Velho - 1º Juizado Especial Cível
Rua Quintino Bocaiuva, 3061, Bairro Embratel, Porto Velho/RO,
CEP 76.820-842
Processo nº: 7006861-12.2015.8.22.0601
EXEQUENTE: GLADISTON CORDEIRO ROCHA
Advogado do(a) EXEQUENTE: GLEDSTON DA SILVA ROCHA RJ110842
EXECUTADO: THIAGO DE CASTRO SILVA, EDELSON BORGES
CARDOSO
INTIMAÇÃO À PARTE REQUERENTE (VIA DJE)
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Por determinação do juízo, FICA A PARTE AUTORA INTIMADA
a informar o CPF do executado Thiago de Castro Silva, a fim de
possibilitar a expedição da certidão de crédito.
Porto Velho (RO), 12 de setembro de 2018.
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 1º Juizado Especial Cível
Avenida Jorge Teixeira, 2472, esquina com a Rua Quintino
Bocaiúva, Bairro São Cristóvão, Porto Velho - RO - CEP: 76820-892
Classe: JUIZADOS - PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL
CÍVEL (436)
Processo nº: 7034264-05.2018.8.22.0001
REQUERENTE: Nome: IVANILDA MARQUES DOS SANTOS
Endereço: Rua Florianópolis, 5579, Nova Esperança, Porto Velho
- RO - CEP: 76822-050
Advogados do(a) REQUERENTE: VANESSA MICHELE ESBER
SERRATE - RO0003875, RENATO JULIANO SERRATE DE
ARAUJO - RO0004705
REQUERIDA(O): Nome: CALCARD ADMINISTRADORA DE
CARTOES LTDA CNPJ: 08.611.734/0001-19
Endereço: Avenida Rio Madeira, 3281, salas 238 e 239, Flodoaldo
Pontes Pinto, Porto Velho - RO - CEP: 76820-408
Advogado do(a) REQUERIDO:
Vistos e etc...,
I – Trata-se de ação declaratória de inexistência/inexigibilidade
de débito (R$ 346,03 - vencido em 15/02/2018) com consequente
revisional de faturas de cartão de crédito (recálculo das faturas a
partir de fevereiro/2018, sem a incidência de encargos contratuais/
financeiros, com abatimento do valor pago de R$ 78,00), cumulada
com indenização por danos morais decorrentes de inscrição
indevida perante as empresas arquivistas, conforme fatos narrados
na inicial e de acordo com os documentos apresentados, havendo
pleito de tutela antecipada para fins de imediata “baixa”/retirada da
anotação desabonadora e imediato restabelecimento do serviço de
cartão de crédito;
II – Contudo, analisando os documentos que fundamentam a
pretensão, verifico que a parte autora junta “espelho/tela” não
atualizado da contestada anotação restritiva (ID. 20948223),
datando o documento apresentado de 16/05/2018, quando a
ação protocolizada data de 27/08/2018. Deste modo, tem-se
como não evidenciada a persistência e atualidade da restrição
creditícia, bem como não há prova de pagamento dos débitos
que efetivamente são devidos pela parte (compras parceladas,
seguros contratados e anuidade), opção esta que poderia ter sido
adotada pela consumidora, uma vez que as faturas de cartão de
crédito podem ser pagas parcialmente. Por conseguinte, tem-se
como prejudicada a verossimilhança da ofensa à honorabilidade
e a efetiva demonstração da utilidade/necessidade da medida
reclamada, sendo certo que a pretendida reativação do cartão de
crédito exige o pagamento regular das despesas não impugnadas,
o que não ocorrera (ausência de continuidade dos pagamentos
parciais das faturas geradas - fevereiro, março, abril/2018). A falta
de pagamento da parcela incontroversa também gera encargos
contratuais e cláusulas penais, ativando o chamado “crédito rotativo”,
cuja limitação fora regulada recentemente pelo Banco Central
(Resoluções Bacen nº 4.549/2017 e 4.655/2018), objetivando
evitar a “bola de neve a juros altíssimos”. Ante o exposto, tenho
que o saldo e a exigibilidade do débito de cartão de crédito deverão
ser melhor analisados no MÉRITO, não havendo perigo de dano
irreparável ou de difícil reparação, pois aparentemente e neste
juízo de prelibação, a autora já está sem o serviço efetivamente
desde fevereiro/2018, de sorte que os reflexos da inutilização do
crédito serão observados e disciplinados com a revisão reclamada
e com a eventual indenização por dano moral. Definitivamente,
não se recomenda qualquer antecipação do provimento judicial. O
regular trâmite da ação é medida que se impõe ao caso concreto,
recomendando-se a melhor instrução da causa pelo(a) autor(a) e
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a oitiva das partes para fins de conciliação, objetivo primordial dos
Juizados. POSTO ISSO, com fulcro no art. 6º, da LF 9.099/95, NÃO
CONCEDO A TUTELA ANTECIPADA reclamada, devendo o feito
prosseguir em seus ulteriores termos;
III – Expeça-se MANDADO de citação do(a) requerido(a) para
que tome conhecimento dos termos do processo e compareça à
audiência de conciliação já agendada automaticamente pelo sistema
(dia 26/10/2018, às 17h20min – Fórum da Turma Recursal, Juizados
Especiais e Centros de Conciliação - Avenida Jorge Teixeira, 2472,
esquina com a Rua Quintino Bocaiúva, Bairro São Cristóvão,
Porto Velho - RO - CEP: 76820-892 – SALAS DE AUDIÊNCIA
CEJUSC JUIZADOS ESPECIAIS - TÉRREO). Consigne-se as
recomendações e advertências de praxe, bem como inclua-se no
ato citatório a possibilidade/necessidade expressa de inversão do
ônus da prova (art. 6º, CDC);
IV – Sirva-se a presente de MANDADO /CARTA DE INTIMAÇÃO/
CITAÇÃO, via sistema PJe (LF 11.419/2006) e/ou via diligência de
Oficial de Justiça; e
V – CUMPRA-SE.
Porto Velho/RO, data do registro.
JOÃO LUIZ ROLIM SAMPAIO
Juiz de Direito
___
A D V E R T Ê N C I A S PARA O REQUERENTE E REQUERIDO
(conf. Provimento Conjunto Presidência e Corregedoria nº
001/2017):
I – os prazos processuais no juizado especial, inclusive na
execução, contam-se da data da intimação ou ciência do ato
respectivo; II – as partes deverão comunicar eventuais alterações
dos respectivos endereços, sob pena de se considerar como
válida e eficaz a carta de intimação enviada ou o MANDADO de
intimação cumprido no endereço constante dos autos; III – deverão
comparecer na data, horário e endereço em que se realizará a
audiência, e que procuradores e prepostos deverão comparecer
munidos de poderes específicos para transacionar; IV – a pessoa
jurídica que figurar no polo passivo da demanda deverá comparecer
à audiência de conciliação, instrução e julgamento munida de carta
de preposto, sob pena de revelia, nos moldes dos arts. 9º, § 4º, e
20, da Lei n. 9.099/1995, sendo que, os atos constitutivos, contratos
sociais e demais documentos de comprovação servem para efetiva
constatação da personalidade jurídica e da regular representação
em juízo (art. 45, Código Civil, e art. 75, VIII, Código de Processo
Civil), sob pena de revelia; V – em se tratando de pessoa
jurídica e relação de consumo, fica expressamente consignada a
possibilidade e advertência de inversão do ônus da prova; VI – nas
causas de valor superior a 20 (vinte) salários mínimos, as partes
deverão comparecer ao ato acompanhadas de advogado; VII – o
não comparecimento injustificado do autor implicará na extinção e
arquivamento do processo, que somente poderá ser desarquivado
mediante pagamento de custas e despesas processuais; VIII – o
não comparecimento do requerido a quaisquer das audiências
designadas implicará na revelia, reputando-se verdadeiros os
fatos narrados no pedido inicial; IX – deverão comparecer à
audiência designada munidos de documentos de identificação
válidos e cientes de seus dados bancários, a fim de permitir a
instrumentalização imediata e efetivação de eventual acordo,
evitando-se o uso da conta judicial; X – a contestação e demais
provas, inclusive a indicação de testemunhas, com sua completa
qualificação (nome completo, CPF e endereço) e objetivo probatório,
deverão ser apresentadas até o ato da audiência de conciliação; XI
– na mesma oportunidade, o autor deverá se manifestar, em até 10
(dez) minutos, sobre os documentos e preliminares eventualmente
apresentados; XII – não havendo acordo, poderá ser designada
uma data para a realização da audiência de instrução e julgamento;
XIII – havendo necessidade de assistência por Defensor Público, a
parte deverá solicitar atendimento, no prazo de até 15 (quinze) dias
antes da audiência de conciliação, à sede da Defensoria Pública da
respectiva Comarca.
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PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 1º Juizado Especial Cível
Avenida Jorge Teixeira, 2472, esquina com a Rua Quintino
Bocaiúva, Bairro São Cristóvão, Porto Velho - RO - CEP: 76820-892
Classe: JUIZADOS - PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL
CÍVEL (436)
Processo nº: 7036242-17.2018.8.22.0001
REQUERENTE: MANOEL JAIRO BATISTA DE LIMA JUNIOR
CPF: 001.316.152-03
Nome: MANOEL JAIRO BATISTA DE LIMA JUNIOR
Endereço: Travessa Belizário Pena, 221, Triângulo, Porto Velho RO - CEP: 76805-764
Advogado do(a) REQUERENTE: FLAVIA LAIS COSTA
NASCIMENTO - RO0006911
REQUERIDA(O): Nome: SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR
ESTACIO DE SA LTDA - CNPJ: 34.075.739/0001-84
Endereço: Rua do Bispo, 83, Rio Comprido, Rio de Janeiro - RJ CEP: 20261-063
Advogado do(a) REQUERIDO:
Vistos e etc...,
I – Trata-se de ação declaratória de inexistência/inexigibilidade
de débitos (R$ 119,48 e R$ 119,48 – vencimento respectivo em
31/08/2017 e 30/09/2017), cumulada com indenização por danos
morais decorrentes de manutenção indevida do nome do autor
nas empresas arquivistas, por dívida renegociada e quitada, nos
moldes do pedido inicial e dos documentos apresentados, havendo
pleito de tutela antecipada para fins de imediata “baixa”/retirada do
apontamento financeiro;
II – Deste modo, tratando-se de pleito declaratório de inexistência/
inexigibilidade de débitos, com apresentação de prova de
negociação e liquidação da dívida (id. 21291416), a tutela deve
ser concedida na forma requerida, posto que há aparente
demonstração, neste juízo de prelibação, da verossimilhança
do alegado e falta de melhor organização administrativa da
demandada. Os serviços de informação e proteção ao crédito
representam ferramenta de extrema valia nas relações comerciais,
mas são igualmente nocivos ao consumidor, posto que as
informações creditícias são de acesso público e facilitado, de modo
que ofendem inquestionavelmente a honorabilidade comercial.
A medida revela-se plausível e recomendável, não ocorrendo
qualquer possibilidade de dano reverso, até porque, em caso
de improcedência da pretensão autoral, a demandada poderá
voltar a comandar a restrição de crédito perante as empresas
arquivistas. POSTO ISSO, e em atenção à vulnerabilidade do(a)
consumidor(a) e à ausência de perigo de irreversibilidade da
providência reclamada, sendo inegável a presunção de maiores
danos à pessoa do(a) empresa requerente se mantida a restrição
do crédito, CONCEDO A TUTELA ANTECIPADA, com fulcro no
art. 6º da LF 9.099/95, para o FIM DE DETERMINAR A “BAIXA”/
RETIRADA DA ANOTAÇÃO RESTRITIVA DAS EMPRESAS
ARQUIVISTAS, DEVENDO O CARTÓRIO OFICIAR AS
REFERIDAS EMPRESAS CONTROLADORAS/INFORMADORAS
DO CRÉDITO, COMANDANDO A ORDEM, SE POSSÍVEL, NOS
SISTEMAS ON LINE (“SERASAJUD”, e-mail SCPC, CDL-SPC), A
SER CUMPRIDA EM 05 (CINCO) DIAS, SOB PENA DE CRIME DE
DESOBEDIÊNCIA E EVENTUAL RESPONSABILIZAÇÃO CIVIL
EM AÇÃO AUTÔNOMA. SIRVA-SE A PRESENTE DE OFÍCIO
REQUISITANTE;
III – Expeça-se MANDADO de concessão de tutela antecipada,
concentrado com a citação do(a) requerido(a) para que fique
ciente da “liminar”, tome conhecimento dos termos do processo e
compareça à audiência de conciliação já agendada automaticamente
pelo sistema (09/11/2018, às 16h40min - Fórum da Turma
Recursal, Juizados Especiais e Centros de Conciliação - Avenida
Jorge Teixeira, 2472, esquina com a Rua Quintino Bocaiúva, Bairro
São Cristóvão, Porto Velho - RO - CEP: 76820-892 – SALAS
DE AUDIÊNCIA CEJUSC JUIZADOS ESPECIAIS - TÉRREO).
Consigne-se as recomendações e advertências de praxe, bem como
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anote-se no ato citatório a possibilidade/necessidade expressa de
inversão do ônus da prova (art. 6º, CDC);
IV – Sirva-se a presente de MANDADO /CARTA DE INTIMAÇÃO/
CITAÇÃO, via sistema PJe (LF 11.419/2006) e/ou via diligência de
Oficial de Justiça; e
V – CUMPRA-SE.
Porto Velho/RO, data do registro.
JOÃO LUIZ ROLIM SAMPAIO
Juiz de Direito
___
A D V E R T Ê N C I A S PARA O REQUERENTE E REQUERIDO
(conf. Provimento Conjunto Presidência e Corregedoria nº
001/2017):
I – os prazos processuais no juizado especial, inclusive na
execução, contam-se da data da intimação ou ciência do ato
respectivo; II – as partes deverão comunicar eventuais alterações
dos respectivos endereços, sob pena de se considerar como
válida e eficaz a carta de intimação enviada ou o MANDADO de
intimação cumprido no endereço constante dos autos; III – deverão
comparecer na data, horário e endereço em que se realizará a
audiência, e que procuradores e prepostos deverão comparecer
munidos de poderes específicos para transacionar; IV – a pessoa
jurídica que figurar no polo passivo da demanda deverá comparecer
à audiência de conciliação, instrução e julgamento munida de carta
de preposto, sob pena de revelia, nos moldes dos arts. 9º, § 4º, e
20, da Lei n. 9.099/1995, sendo que, os atos constitutivos, contratos
sociais e demais documentos de comprovação servem para efetiva
constatação da personalidade jurídica e da regular representação
em juízo (art. 45, Código Civil, e art. 75, VIII, Código de Processo
Civil), sob pena de revelia; V – em se tratando de pessoa
jurídica e relação de consumo, fica expressamente consignada a
possibilidade e advertência de inversão do ônus da prova; VI – nas
causas de valor superior a 20 (vinte) salários mínimos, as partes
deverão comparecer ao ato acompanhadas de advogado; VII – o
não comparecimento injustificado do autor implicará na extinção e
arquivamento do processo, que somente poderá ser desarquivado
mediante pagamento de custas e despesas processuais; VIII – o
não comparecimento do requerido a quaisquer das audiências
designadas implicará na revelia, reputando-se verdadeiros os
fatos narrados no pedido inicial; IX – deverão comparecer à
audiência designada munidos de documentos de identificação
válidos e cientes de seus dados bancários, a fim de permitir a
instrumentalização imediata e efetivação de eventual acordo,
evitando-se o uso da conta judicial; X – a contestação e demais
provas, inclusive a indicação de testemunhas, com sua completa
qualificação (nome completo, CPF e endereço) e objetivo probatório,
deverão ser apresentadas até o ato da audiência de conciliação; XI
– na mesma oportunidade, o autor deverá se manifestar, em até 10
(dez) minutos, sobre os documentos e preliminares eventualmente
apresentados; XII – não havendo acordo, poderá ser designada
uma data para a realização da audiência de instrução e julgamento;
XIII – havendo necessidade de assistência por Defensor Público, a
parte deverá solicitar atendimento, no prazo de até 15 (quinze) dias
antes da audiência de conciliação, à sede da Defensoria Pública da
respectiva Comarca.
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 1º Juizado Especial Cível
Avenida Jorge Teixeira, 2472, esquina com a Rua Quintino
Bocaiúva, Bairro São Cristóvão, Porto Velho - RO - CEP: 76820892 Classe: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
Processo nº: 7000778-77.2015.8.22.0601
REQUERENTE: Nome: OTAVIO FELIX DE OLIVEIRA DO
CARMO
Endereço: Rua Circe, 3964, Caladinho, Porto Velho - RO - CEP:
76808-184
Advogados
do(a)
EXEQUENTE:
GIGLIANE
ESTELITA
DOS SANTOS BIZARELLO - RO0005432, RENAN GOMES
MALDONADO DE JESUS - RO0005769
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REQUERIDA(O): Nome: VIVIANE MIGUEL DA FONSECA
Endereço: Rodovia BR-364, CONDOMÍNIO TOTAL VILLE 2, APT.
105 - BLOCO 05, Cidade Jardim, Porto Velho - RO - CEP: 76815800
Advogados do(a) EXECUTADO:
Vistos e etc...,
I - Em atenção à frustrada tentativa de penhora de bens (id
20506681) PROMOVI a penhora on line de ofício (sistema
BACENJUD - Enunciado Cível FONAJE nº 147), visando garantir
o fiel cumprimento de SENTENÇA e a satisfação do crédito
exequendo, bem como o princípio da razoável duração do processo
(feito formalizado em 2015);
II - Aguardado o decurso de prazo, efetivei nova consulta no
sistema BACENJUD (espelho anexo) e constatei o bloqueio parcial
de valores, de modo que determinei a respectiva transferência para
conta judicial remunerada.
III – Por conseguinte e considerando a nova sistemática de
cumprimento de SENTENÇA (CPC – Lei 13.015/2015), aplicável
ao microssistema dos Juizados Especiais na fase de execução/
cumprimento de SENTENÇA (art. 52, caput, LF 9.099/95),
DETERMINO que, independentemente da confirmação de
transferência judicial dos valores bloqueados, intime-se o(a)
executado(a) para, dentro do prazo de 05 (cinco) dias e querendo,
arguir as defesas previstas nos incisos I e II, do §3º, do art. 854, do
CPC. O silêncio importará na conversão do bloqueio em penhora
judicial e na consequente liberação/levantamento de valores pelo(a)
exequente;
IV –Promovida a intimação e transcorrido in albis o prazo fixado, fica
desde logo convertida a indisponibilidade financeira (bloqueio) em
penhora, dispensando-se a respectiva lavratura de termo, devendo
o cartório certificar a inércia e, tão logo confirmada a transferência
judicial determinada, expedir alvará de levantamento em prol do(a)
exequente. Após, deverá o cartório intimar o credor para, em 10
(dez) e sob pena de arquivamento, requerer o que entender de
direito para prosseguimento do feito;
V - Sirva-se o presente DESPACHO de MANDADO /CARTA DE
INTIMAÇÃO, diligência de Oficial de Justiça (intimação pessoal da
executada) ou DJe (para parte credora)
VI - CUMPRA-SE.
Porto Velho/RO, data do registro.
JOÃO LUIZ ROLIM SAMPAIO
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 1º Juizado Especial Cível
Avenida Jorge Teixeira, 2472, esquina com a Rua Quintino
Bocaiúva, Bairro São Cristóvão, Porto Velho - RO - CEP: 76820-892
Classe: JUIZADOS - PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL
CÍVEL (436)
Processo nº: 7012611-92.2015.8.22.0601
ESEQUENTE: Nome: ANANIAS JANUARIO BARBOSA
Endereço: Rua São José, 9037, São Francisco, Porto Velho - RO
- CEP: 76813-296
Advogado do(a) REQUERENTE: FABRICIO MATOS DA COSTA
- RO0003270
EXECUTADO: Nome: BANCO COOPERATIVO DO BRASIL
Endereço: Quadra SIG Quadra 8, 8.6, Zona Industrial, Brasília - DF
- CEP: 70610-480
EXECUTADO: BANCO DO BRASIL S.A
Endereço: Rua Dom Pedro II, 607, Centro, Porto Velho - RO - CEP:
76801-016
Advogado do(a) REQUERIDO: ROBERTO JARBAS MOURA DE
SOUZA - RO0001246
Advogado do(a) REQUERIDO: SERVIO TULIO DE BARCELOS RO0006673
DESPACHO
Vistos e etc...,
Trata-se de cumprimento de SENTENÇA, nos moldes do art.52, IV,
da LF 9.099/95, tendo havido depósito parcial de valores pelo Banco
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do Brasil (ID20684041), requerendo o exequente a expedição do
respectivo alvará de levantamento e intimação dos executados
para pagamento do remanescente.
Assim e dada a responsabilidade solidária, INTIME-SE o BANCOOB
para, no prazo de 15 (quinze) dias, promover o pagamento do
valor remanescente devido ao credor, sob pena de incidência da
multa de inadimplência (10% ad valorem - art. 523, CPC/2015) e
efetivação de penhora online.
Sem prejuízo, EXPEÇA-SE alvará de levantamento em prol do
credor da quantia já disponibilizada nos autos e como de praxe
(alvará em nome do autor e respectivo advogado).
Sirva-se a presente de MANDADO /CARTA DE INTIMAÇÃO, via
sistema PJe (LF 11.419/2006), via diligência de Oficial de Justiça
ou DJe.
INTIME-SE e CUMPRA-SE.
Porto Velho/RO, data do registro.
JOÃO LUIZ ROLIM SAMPAIO
Juiz de Direito
[assinatura digital]
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 1º Juizado Especial Cível
Avenida Jorge Teixeira, 2472, esquina com a Rua Quintino
Bocaiúva, Bairro São Cristóvão, Porto Velho - RO - CEP: 76820-892
Classe: JUIZADOS - PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL
CÍVEL (436)
Processo nº: 7034937-95.2018.8.22.0001
REQUERENTE: Nome: MARIA DA GLORIA GOMES DA SILVA
Endereço: Rua Cascalheira, 64, São Francisco, Porto Velho - RO
- CEP: 76813-218
Advogado do(a) REQUERENTE: HUMBERTO ANSELMO SILVA
FAYAL - RO0007097
REQUERIDA(O): Nome: FUNDO DE INVESTIMENTO EM
DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS NPL I
CNPJ nº 09.263.012/0001-83
Endereço: Rua Gomes de Carvalho, n 1195, 4 andar, - de 992/993
a 1210/1211, Vila Olímpia, São Paulo - SP - CEP: 04547-004
Advogado do(a) REQUERIDO:
Vistos e etc...,
I – Trata-se de ação declaratória de inexistência de vinculo
contratual e consequente inexistência/inexigibilidade de débitos,
cumulada com indenização por danos morais decorrentes de
inscrição indevida nas empresas arquivistas, nos moldes do pedido
inicial e dos documentos apresentados, havendo pleito de tutela
antecipada para fins de imediata “baixa”/retirada da anotação
desabonadora;
II – Contudo, analisados os documentos que fundamentam a
pretensão, verifico que a parte autora junta espelho das anotações
restritivas impugnadas (ID 21055398) datado de 04/05/2018,
protocolizando a ação somente em 30/08/2018, o que não
comprova a atualidade e persistência das restrições. Da mesma
forma, não comprova estar contestando a anotação desabonadora
comandada por empresa diversa (ITAPEVA VII). Definitivamente,
não se recomenda qualquer antecipação do provimento judicial.
Deste modo, o regular trâmite da ação é medida que se impõe
ao caso concreto, recomendando-se a melhor instrução da causa
pelo(a) autor(a) e a oitiva das partes para fins de conciliação,
objetivo primordial dos Juizados. POSTO ISSO, com fulcro no art.
6º, da LF 9.099/95, NÃO CONCEDO A TUTELA ANTECIPADA
reclamada, devendo o feito prosseguir em seus ulteriores termos;
III – Cite-se a empresa demandada para que tome conhecimento
dos termos do processo e compareça à audiência de conciliação
já agendada automaticamente pelo sistema (31/10/2018, às 16h
- Fórum da Turma Recursal, Juizados Especiais e Centros de
Conciliação - Avenida Jorge Teixeira, 2472, esquina com a Rua
Quintino Bocaiúva, Bairro São Cristóvão, Porto Velho - RO CEP: 76820-892 – SALAS DE AUDIÊNCIA CEJUSC JUIZADOS
ESPECIAIS - TÉRREO. Consigne-se as recomendações e
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advertências de praxe, bem como anote-se no ato citatório a
possibilidade/necessidade expressa de inversão do ônus da
prova (discriminação do débito inscrito; prova de persistência do
débito; “telas e espelhos” do banco interno de dados e cadastro do
consumidor, etc... –art. 6º, CDC);
IV – Sirva-se a presente de MANDADO /CARTA DE INTIMAÇÃO/
CITAÇÃO, via sistema PJe (LF 11.419/2006) e/ou via diligência de
Oficial de Justiça; e
V – CUMPRA-SE.
Porto Velho/RO, data do registro.
JOÃO LUIZ ROLIM SAMPAIO
Juiz de Direito
____
A D V E R T Ê N C I A S PARA O REQUERENTE E REQUERIDO
(conf. Provimento Conjunto Presidência e Corregedoria nº
001/2017): I – os prazos processuais no juizado especial, inclusive
na execução, contam-se da data da intimação ou ciência do ato
respectivo; II – as partes deverão comunicar eventuais alterações
dos respectivos endereços, sob pena de se considerar como
válida e eficaz a carta de intimação enviada ou o MANDADO de
intimação cumprido no endereço constante dos autos; III – deverão
comparecer na data, horário e endereço em que se realizará a
audiência, e que procuradores e prepostos deverão comparecer
munidos de poderes específicos para transacionar; IV – a pessoa
jurídica que figurar no polo passivo da demanda deverá comparecer
à audiência de conciliação, instrução e julgamento munida de carta
de preposto, sob pena de revelia, nos moldes dos arts. 9º, § 4º, e
20, da Lei n. 9.099/1995, sendo que, os atos constitutivos, contratos
sociais e demais documentos de comprovação servem para efetiva
constatação da personalidade jurídica e da regular representação
em juízo (art. 45, Código Civil, e art. 75, VIII, Código de Processo
Civil), sob pena de revelia; V – em se tratando de pessoa
jurídica e relação de consumo, fica expressamente consignada a
possibilidade e advertência de inversão do ônus da prova; VI – nas
causas de valor superior a 20 (vinte) salários mínimos, as partes
deverão comparecer ao ato acompanhadas de advogado; VII – o
não comparecimento injustificado do autor implicará na extinção e
arquivamento do processo, que somente poderá ser desarquivado
mediante pagamento de custas e despesas processuais; VIII – o
não comparecimento do requerido a quaisquer das audiências
designadas implicará na revelia, reputando-se verdadeiros os
fatos narrados no pedido inicial; IX – deverão comparecer à
audiência designada munidos de documentos de identificação
válidos e cientes de seus dados bancários, a fim de permitir a
instrumentalização imediata e efetivação de eventual acordo,
evitando-se o uso da conta judicial; X – a contestação e demais
provas, inclusive a indicação de testemunhas, com sua completa
qualificação (nome completo, CPF e endereço) e objetivo probatório,
deverão ser apresentadas até o ato da audiência de conciliação; XI
– na mesma oportunidade, o autor deverá se manifestar, em até 10
(dez) minutos, sobre os documentos e preliminares eventualmente
apresentados; XII – não havendo acordo, poderá ser designada
uma data para a realização da audiência de instrução e julgamento;
XIII – havendo necessidade de assistência por Defensor Público, a
parte deverá solicitar atendimento, no prazo de até 15 (quinze) dias
antes da audiência de conciliação, à sede da Defensoria Pública da
respectiva Comarca.
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
CENTRAL DE PROCESSOS ELETRÔNICOS
Porto Velho - 1º Juizado Especial Cível
Rua Quintino Bocaiuva, 3061, Bairro Embratel, Porto Velho/RO,
CEP 76.820-842
NOTIFICAÇÃO DA PARTE RECORRENTE
Processo nº: 7004242-46.2014.8.22.0601 (Processo Judicial
eletrônico - PJe)
Classe: JUIZADOS - PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL
CÍVEL (436)
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REQUERENTE: ALDEMIR PIRES DIAS, CLEIDE PIRES DIAS,
OMAR PIRES DIAS
Advogado do(a) REQUERENTE: HIANARA DE MARILAC BRAGA
OCAMPO - RO0004783
Advogado do(a) REQUERENTE: RENAN GOMES MALDONADO
DE JESUS - RO0005769
Advogado do(a) REQUERENTE: HIANARA DE MARILAC BRAGA
OCAMPO - RO0004783
REQUERIDO: CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA SA
CERON
Advogado do(a) REQUERIDO: BRUNA TATIANE DOS SANTOS
PINHEIRO SARMENTO - RO0005462
Com base em acórdão proferido pela Turma Recursal, fica vossa
senhoria notificada para, no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o
pagamento das custas processuais, sob pena de inscrição em
dívida ativa e protesto extrajudicial. O Valor das custas é de 1%
um por cento, nos termos do art. 12, III, da Lei Estadual nº 3.896
de 2016 (Regimento de Custas). Assim, para gerar o boleto de
pagamento, utilize o link abaixo.
http://webapp.tjro.jus.br/custas/pages/guiaRecolhimento/
guiaRecolhimentoEmitir.jsf;jsessionid=Tx7niP9iEw7gdde9QtEMN
n_CnNejhosUMo1nxE8.wildfly01:custas1.1
Porto Velho/RO, 12 de setembro de 2018.
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
CENTRAL DE PROCESSOS ELETRÔNICOS
Porto Velho - 1º Juizado Especial Cível
Rua Quintino Bocaiuva, 3061, Bairro Embratel, Porto Velho/RO,
CEP 76.820-842
NOTIFICAÇÃO DA PARTE RECORRENTE
Processo nº: 7022352-45.2017.8.22.0001 (Processo Judicial
eletrônico - PJe)
Classe: JUIZADOS - PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL
CÍVEL (436)
REQUERENTE: ANTONIA GRACIA CELESTINO, FRANCISCA
ROSILENE GARCIA CELESTINO
Advogado do(a) REQUERENTE: FRANCISCA ROSILENE GARCIA
CELESTINO - RO0002769
Advogado do(a) REQUERENTE: FRANCISCA ROSILENE GARCIA
CELESTINO - RO0002769
REQUERIDO: UNIVERSO ONLINE S/A
Advogado do(a) REQUERIDO: ROSELY CRISTINA MARQUES
CRUZ - SP0178930
Com base em acórdão proferido pela Turma Recursal, fica vossa
senhoria notificada para, no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o
pagamento das custas processuais, sob pena de inscrição em
dívida ativa e protesto extrajudicial. O Valor das custas é de 1%
um por cento, nos termos do art. 12, III, da Lei Estadual nº 3.896
de 2016 (Regimento de Custas). Assim, para gerar o boleto de
pagamento, utilize o link abaixo.
http://webapp.tjro.jus.br/custas/pages/guiaRecolhimento/
guiaRecolhimentoEmitir.jsf;jsessionid=Tx7niP9iEw7gdde9QtEMN
n_CnNejhosUMo1nxE8.wildfly01:custas1.1
Porto Velho/RO, 12 de setembro de 2018.
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
CENTRAL DE PROCESSOS ELETRÔNICOS
Porto Velho - 1º Juizado Especial Cível
Rua Quintino Bocaiuva, 3061, Bairro Embratel, Porto Velho/RO,
CEP 76.820-842
Processo nº 7016899-35.2018.8.22.0001
REQUERENTE: H. H. NATORI & CIA LTDA - EPP
Advogado do(a) REQUERENTE: HUGO WATARU KIKUCHI
YAMURA - RO0003613
REQUERIDO: JURANDIR CARLOS DA SILVA JUNIOR
Advogado do(a) REQUERIDO:
Intimação DAS PARTES - AUDIÊNCIA
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PROVIMENTO CONJUNTO 001/2017 - publicação DJE 104 - dia
08/06/2017
Por força e em cumprimento ao disposto deste Juízo, ficam
as partes intimadas, por intermédio de(a) seu(a) patrono(a), a
comparecerem à AUDIÊNCIA deste processo a ser realizada na
sala de audiências da CEJUSC Porto Velho - 1º Juizado Especial
Cível, sito à Rua Quintino Bocaiuva, 3061, Bairro Embratel, Porto
Velho/RO, conforme informações abaixo:
Tipo: Conciliação Sala: Sala A - 1º Juizado Especial Cível Data:
13/11/2018 Hora: 17:20
OBSERVAÇÕES: 1) A contestação e demais provas, inclusive a
indicação de testemunhas, com sua completa qualificação (nome
completo, CPF e endereço) e objetivo probatório, deverão ser
apresentadas ATÉ o ato da audiência de conciliação. Não havendo
acordo, poderá ser designada uma data para a realização da
audiência de instrução e julgamento; 2) Havendo necessidade
de assistência por Defensor Público, a parte deverá solicitar
atendimento, no prazo de até 15 (quinze) dias antes da audiência de
conciliação, à sede da Defensoria Pública da respectiva Comarca;
3) Nas causas de valor superior a 20 (vinte) salários mínimos, as
partes deverão comparecer ao ato acompanhadas de advogado; 4)
Fica(m) Vossa(s) Senhoria(s), ainda, devidamente cientificada(s)
de que, nos termos do que dispõe o Art. 20, da referida lei, o seu
não comparecimento a qualquer das audiências designadas,
implicará na revelia, reputando-se verdadeiros os fatos narrados
no pedido inicial.
ADVERTÊNCIAS: 1) Por força da lei 9.099/95 e da Portaria
Conjunta nº 001/2017, a jurídica que figurar no polo passivo
da demanda deverá comparecer na audiência de conciliação,
instrução e julgamento munida de carta de preposto, sob pena de
revelia, nos moldes dos arts. 9º, § 4º, e 20, da referida lei, sendo
que os atos constitutivos, contratos sociais e demais documentos
de comprovação de poderes servem para efetiva constatação da
personalidade jurídica e da regular representação em juízo (art. 45,
Código Civil e art. 75, VIII, Código de Processo Civil), sob pena de
revelia. 2) Os prazos processuais neste juizado especial, inclusive
na execução, contam-se da data da intimação ou ciência do ato
respectivo (art. 42, lf 9099/95); 3) As partes deverão comparecer às
audiências designadas munidas dos números de suas respectivas
contas bancárias para eventual formalização e efetivação do acordo,
evitando-se o uso da conta judicial; 4) As partes deverão comunicar
eventuais alterações dos respectivos endereços, sob pena de
se considerar como válida e eficaz a carta de intimação enviada
ou o MANDADO de intimação cumprido no endereço constante
dos autos (art 19, §2º, lf 9099/95); 5) Em se tratando de pessoa
jurídica e relação de consumo, fica expressamente consignada a
possibilidade e advertência de inversão do ônus da prova, (art. 6º,
cdc). 6) As partes deverão comparecer às audiências designadas
na data, horário e endereço em que ser realizará a audiência, e que
procuradores e preposto deverão comparecer munidos de poderes
específicos para transacionar.
Porto Velho (RO), 12 de setembro de 2018.
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
CENTRAL DE PROCESSOS ELETRÔNICOS
Porto Velho - 1º Juizado Especial Cível
Rua Quintino Bocaiuva, 3061, Bairro Embratel, Porto Velho/RO,
CEP 76.820-842
NOTIFICAÇÃO DA PARTE RECORRENTE
Processo nº: 7009389-19.2015.8.22.0601 (Processo Judicial
eletrônico - PJe)
Classe: JUIZADOS - PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL
CÍVEL (436)
REQUERENTE: MARIANA SALDANHA DE AZEVEDO
Advogado do(a) REQUERENTE: WILSON MOLINA PORTO RO0006291
REQUERIDO: CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA SA
CERON
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Advogado do(a) REQUERIDO: BRUNA TATIANE DOS SANTOS
PINHEIRO SARMENTO - RO0005462
Com base em acórdão proferido pela Turma Recursal, fica vossa
senhoria notificada para, no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o
pagamento das custas processuais, sob pena de inscrição em
dívida ativa e protesto extrajudicial. O Valor das custas é de 1%
um por cento, nos termos do art. 12, III, da Lei Estadual nº 3.896
de 2016 (Regimento de Custas). Assim, para gerar o boleto de
pagamento, utilize o link abaixo.
http://webapp.tjro.jus.br/custas/pages/guiaRecolhimento/
guiaRecolhimentoEmitir.jsf;jsessionid=Tx7niP9iEw7gdde9QtEMN
n_CnNejhosUMo1nxE8.wildfly01:custas1.1
Porto Velho/RO, 12 de setembro de 2018.
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 1º Juizado Especial Cível
Avenida Jorge Teixeira, 2472, esquina com a Rua Quintino
Bocaiúva, Bairro São Cristóvão, Porto Velho - RO - CEP: 76820-892
Classe: JUIZADOS - PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL
CÍVEL (436)
Processo nº: 7017387-87.2018.8.22.0001
REQUERENTE: Nome: EVERTON LEONI
Endereço: Rua Guiana, 3021 - Ap 301, Condomínio Suriname,
Embratel, Porto Velho - RO - CEP: 76820-749
Advogado do(a) REQUERENTE: FLORISMUNDO ANDRADE DE
OLIVEIRA SEGUNDO - RO9265
REQUERIDA(O): Nome: SKY BRASIL SERVICOS LTDA
Endereço: Centro Empresarial Nações Unidas, 12901, Avenida das
Nações Unidas 12901, Brooklin Paulista, São Paulo - SP - CEP:
04578-910
Advogado do(a) REQUERIDO: WILSON BELCHIOR - RO0006484
SENTENÇA
Vistos etc...,
Relatório dispensado na forma da Lei (art. 38, LF 9.099/95).
FUNDAMENTAÇÃO.
Trata-se, em verdade, de ação de rescisão contratual, cumulada
com inexistência/inexigibilidade de débito (R$ 407,93 referente a
março de 2017 e R$ 36,13 referente a abril de 2017), cumulada com
ação de indenização por danos morais decorrentes de cobrança
indevida e mensagens persistentes, conforme pedido inicial e
documentos apresentados.
O feito comporta julgamento no estado em que se encontra,
devendo a prestação jurisdicional ser entregue, não se justificando
qualquer dilação probatória, mormente quando a matéria colocada
em discussão revela-se exclusivamente documental e de direito,
não se justificando o pleito de dilação probatória (formulado em
audiência ou em contestação) e recomendando-se o julgamento
imediato.
Ainda que a demanda esteja em sede de Juizados Especiais,
compete às partes bem e regularmente instruir as respectivas
peças processuais (inicial, contestação e eventualmente a réplica)
com todos os documentos indispensáveis ao julgamento da lide e
que não podem ser substituídos por testemunhas!
Por conseguinte e dada a peculiaridade do caso (declaratória de
inexistência de débito cumulada com danos morais), há que se
aplicar os arts. 32 e 33, da LF 9.099/95, bem como 370 e 371,
ambos do NCPC (LF 13.105/2015 – disposições compatíveis com
o microssistema e com o rito sumaríssimo e especial dos Juizados
Especiais).
Em não havendo arguição de preliminar, passo a análise do
MÉRITO da causa.
Pois bem!
A hipótese em julgamento deve ser analisada à luz do Código
de Defesa do Consumidor e aos princípios a ele inerentes, mais
especificamente àqueles referentes à relação contratual e à
reparação dos danos eventualmente causados.
O cerne da demanda reside na alegação de conduta inidônea e
negligente da demandada, posto que mesmo após cancelamento
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dos serviços de TV por assinatura em fevereiro de 2017, continuou
cobrando valores supostamente pendentes, realizando ligações e
enviando mensagens de texto com cobranças e convite de retorno
aos serviços prestados pela demandada (total de 956 ligações em
um mês).
Sendo este o cenário posto e analisado todo o conjunto probatório
encartado nos presentes autos, verifico que a razão está com a(o)
demandante, que apesar de cancelar os serviços da empresa
requerida e demonstrar que não pretende manter relação jurídica
com esta, teve que amargar o recebimento de incontáveis ligações
e envios de mensagem de texto para seu celular pessoal.
A defesa técnica, afora os atos constitutivos e outorga de poderes,
vieram “desnudada” de qualquer documento que confirmasse a
existência de fatos extintivos, modificativos ou impeditivos do direito
vindicado (arts. 6º, CDC, e 373, II, NCPC).
A demandada responde objetivamente por seu atos (art. 14, LF
8.078/90), comissivos ou omissivos, assim como de seus prepostos
(art. 34, LF 8.078/90), arcando com todo o risco operacional em
troca dos lucros da atividade econômica e financeira.
Por conseguinte, deve a relação contratual ser declarada extinta
desde a época do cancelamento (fevereiro de 2017), e, por
conseguinte, inexigíveis os débitos mensais após referida data.
Havendo qualquer falha, deve o consumidor ver reparado ou
indenizado o dano causado, nos moldes dos arts. 4º, 6º, 20 e 22,
todos do Código de Defesa do Consumidor (CDC).
O dano moral restou comprovado, posto que os documentos
apresentados bem comprovam o ofensa à honorabilidade do
requerente que teve cobrança contestada enviada para terceiros.
O nome e a imagem da pessoa representam atributo essencial
da personalidade, de modo que o ataque ou menção indevida em
contexto ofensivo e expositório, exige a reparação/indenização
compensatória.
Diversos são os julgados, sendo interessante colacionar mais o
seguinte:
“APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO
DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COBRANÇA
VEXATÓRIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL
CARACTERIZADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO MAJORADO.
Da norma processual aplicável ao feito. 1. No caso em exame a
DECISÃO recorrida foi publicada após a data de 17.03.2016, logo,
não se aplica a anterior legislação processual civil, de acordo com
enunciado do STJ quanto à incidência do atual Código de Processo
Civil de 2015 para as questões processuais definidas após aquele
termo. Assim, em se tratando de norma processual, há a imediata
incidência no caso dos autos da legislação vigente, na forma do
art. 1.046 do diploma processual precitado. MÉRITO do recurso em
exame 2. A autora logrou comprovar os fatos articulados na exordial,
no sentido de que foi cobrada de forma vexatória perante os colegas
no local de trabalho. Tal fato já restou reconhecido na DECISÃO
singular, postulando a parte autora, tão somente, a majoração
do montante indenizatório e dos honorários de sucumbência. 3.
O valor a ser arbitrado a título de indenização por dano imaterial
deve levar em conta o princípio da proporcionalidade, bem como as
condições da ofendida, a capacidade econômica do ofensor, além
da reprovabilidade da conduta ilícita praticada. Por fim, há que se ter
presente que o ressarcimento do dano não se transforme em ganho
desmesurado, importando em enriquecimento ilícito. Quantum
majorado para R$ 6.000,00. 4. Juros moratórios devidos desde a
data do evento danoso, de acordo com a Súmula nº 54 do Superior
Tribunal de Justiça, a base de 1% ao mês, na forma do artigo 406,
do Código Civil, em consonância com o disposto no artigo 161,
§ 1º, do Código Tributário Nacional. 5. Correção monetária que
incide a partir do arbitramento da indenização. Súmula nº 362 do
STJ. 6. Honorários advocatícios mantidos em 15% sobre o valor da
condenação em atenção ao trabalho realizado pelo procurador da
parte autora. Dado parcial provimento ao apelo. (Apelação Cível nº
70074954876, 5ª Câmara Cível do TJRS, Rel. Jorge Luiz Lopes do
Canto. j. 29.11.2017, DJe 04.12.2017)”;
“APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO
INDENIZATÓRIA
POR
DANOS
MORAIS.
OFENSAS
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VERBAIS. COBRANÇA VEXATÓRIA DE DÍVIDA PERANTE
TERCEIROS. CONTROVÉRSIA RECURSAL QUE SE LIMITA AO
QUANTITATIVO INDENIZATÓRIO. VALOR MAJORADO. Caso
concreto no qual o deMANDADO, proprietário do imóvel, cobrou
dívida de aluguel da autora na frente de terceiros, causando-lhe
humilhação e constrangimentos. Hipótese em que evidenciada a
cobrança vexatória, que constrangeu a autora perante vizinhos
em sua própria residência. O valor da indenização deve atentar
aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, servindo para
reparar os transtornos sofridos e cumprir com a função pedagógica
e dissuasória da medida. Quantitativo fixado em R$ 1.000,00 que
comporta majoração para R$ 2.000,00, considerando a capacidade
econômica das partes e a gravidade do dano na hipótese concreta.
APELAÇÃO PROVIDA. (Apelação Cível nº 70075164384, 9ª
Câmara Cível do TJRS, Rel. Carlos Eduardo Richinitti. j. 25.10.2017,
DJe 01.11.2017)”.
Os aborrecimentos e transtornos são inquestionáveis, devendo ser
levado em consideração na mensuração do quantum indenizatório
a inexistência de outras inscrições de empresas diversas.
O dano moral está provado, valendo relembrar o seguinte
entendimento:
“Neste ponto, a razão se coloca ao lado daqueles que entendem que
o dano moral está ínsito na própria ofensa, decorre da gravidade
do ilícito em si. Se a ofensa é grave e de repercussão, por si só
justifica a concessão de uma satisfação de ordem pecuniária ao
lesado. Em outras palavras, o dano moral existe in re ipsa; deriva
inexoravelmente do próprio fato ofensivo, de tal modo que, provada
a ofensa, ipso facto está demonstrado o dano moral à guisa de uma
presunção natural, uma presunção hominis ou facti, que decorre
das regras da experiência comum. Assim, por exemplo, provada
a perda de um filho, do cônjuge ou de outro ente querido, não há
que se exigir a prova do sofrimento, porque isso decorre do próprio
fato de acordo com as regras de experiência comum; Provado
que a vítima teve seu nome aviltado ou sua imagem vilipendiada,
nada mais ser-lhe-á exigido provar, por isso que o dano moral está
in re ipsa; decorre inexoravelmente da gravidade do próprio fato
ofensivo, de sorte que, provado o fato, provado está o dano moral”
(Elias, Helena - O Dano Moral na Jurisprudência do STJ - pag.
99/100 - Rio de Janeiro - Editora Lumen Juris – 2004).
E, na mensuração do quantum indenizatório, acompanho o seguinte
entendimento da jurista e Magistrada Helena Elias (op.cit.):
“O princípio da exemplaridade foi recentemente adotado na
jurisprudência do STJ. Luiz Roldão de Freitas Gomes defende,
em sede doutrinária, a aplicação de tal princípio. Após afirmar
que, ‘sob a égide da atual Carta Magna, a reparação dos danos
morais é ampla e desprovida de limitações, que não sejam as
decorrentes de sua causalidade’, anota que, com a expressa
previsão constitucional, aquela reparação ganhou autonomia,
‘deixando de ter por fundamento exclusivamente a culpa, que
inspirava uma de suas FINALIDADE s: servir de exemplaridade
ao infrator. Em consulta ao dicionário Aurélio, encontra se, para o
verbete exemplaridade, o significado de ‘qualidade ou caráter de
exemplar’. Exemplar, por seu turno, é aquilo ‘que serve ou pode
servir de exemplo, de modelo’. O critério de exemplaridade parece
estar apto a substituir o dano punição do ofensor na avaliação do
dano moral, por oferecer a vantagem se amoldar, com maior grau de
adequação e aceitabilidade, ao ordenamento jurídico pátrio, sem o
inconveniente, apontado por Humberto Theodoro Júnior, de ensejar
uma pena sem prévia cominação legal. Em recente acórdão, da
relatoria do Min. Luiz Fux, o STJ adotou expressamente o princípio
da exemplaridade, ao assentar que a ‘fixação dos danos morais
deve obedecer aos critério da solidariedade e da exemplaridade,
que implica na vaporação da proporcionalidade do quantum e na
capacidade econômica do sucumbente”.
Sendo assim e levando-se em consideração a capacidade/condição
econômica das partes (autor(a): jornalista / ré: empresa especializada
em TV por assinatura), bem como os reflexos da conduta desidiosa
da demandada (cobrança de dívida não reconhecida e contestada,
encaminhamento persistente de mensagem de texto e inúmeras
ligações telefônicas), tenho como justo, proporcional e exemplar a
fixação do quantum sugerido em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), de
molde a disciplinar a ré e a dar satisfação pecuniária à requerente,
não se justificando a adoção do valor sugerido na inicial.
A reparação não pode representar a ruína do devedor responsável
e nem a fonte de enriquecimento desmotivado do credor lesado, de
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modo que o valor acima arbitrado (R$ 5.000,00) está sintonizado
com os princípios expostos assim como com os princípios da
proporcionalidade (indenização proporcional à extensão dos
danos), da razoabilidade (o valor não é irrisório e nem abusivo/
estratosférico) e da reparabilidade (compensação financeira
dada a impossibilidade do restitutio in integrum), evitando-se o
enriquecimento ilícito do(a) ofendido(a), sob pena de se estimular a
não menos odiosa “indústria do dano moral”.
É em razão de todo este cenário que tenho como suficiente o valor
acima fixado e pertinente para fazer valer a teoria do desestímulo,
segundo a qual, a imposição de indenização sensível inibe a
disseminação ou repetição de lesão a outros consumidores
pela prática desorganizada ou menos cautelosa das empresas
financeiras.
R$ 5.000,00 (cinco mil reais) não irá “quebrar” a ré e, muito menos,
enriquecer” o requerente.
Esta, pois, é a DECISÃO mais justa e equânime que se amolda ao
caso concreto.
POSTO ISSO, com fulcro nas disposições legais já mencionadas
e nos moldes dos arts. 6º, da Lei 9099/95, JULGO TOTALMENTE
PROCEDENTE o pedido inicial formulado pela parte demandante,
para o fim de:
A) DECLARAR RESCINDIDO O CONTRATO FIRMADO
PELAS PARTES A PARTIR DE FEVEREIRO DE 2017 E, POR
CONSEGUINTE, INEXIGÍVEIS OS DÉBITOS MENSAIS APÓS
REFERIDA DATA (R$ 407,93 referente a março de 2017 e R$
36,13 referente a abril de 2017);
B) CONDENAR a ré no pagamento indenizatório de R$ 5.000,00
(CINCO MIL REAIS), a título dos reconhecidos danos morais
causados ao requerente, acrescido de correção monetária e juros
legais, simples e moratórios, de 1% (um por cento) ao mês a
partir da presente condenação (Súmula 362, Superior Tribunal de
Justiça);
Por conseguinte, JULGO EXTINTO O FEITO, COM RESOLUÇÃO
DO MÉRITO, nos termos dos arts. 51, caput, da LF 9.099/95, e
487, I, CPC/2015, ficando a parte ré ciente da obrigação de pagar
o valor determinado no prazo de 15 (quinze) dias, imediatamente
após o trânsito em julgado, independentemente de nova intimação,
nos moldes do artigo 52, incisos III e IV, LF 9.099/95, e Enunciado
Cível FOJUR nº 05 (Somente deverá ser intimada a parte para
o pagamento voluntário da condenação, caso não tenha sido
determinado na SENTENÇA ou no acórdão que o início do prazo
para pagamento era automático e a contar do trânsito em julgado),
sob pena de incidência da multa legal de inadimplência de 10%
(dez por cento) ad valorem (arts. 52, caput, LF 9.099/95, e 523,
§1º, CPC/2015).
O valor da condenação obrigatoriamente deverá ser depositado
junto a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (Provimento 001/2008 PR
TJ/RO), com a devida e tempestiva comprovação no processo,
sob pena de ser considerando inexistente o pagamento realizado
através de outra instituição bancária, nos termos do artigo 4º do
Provimento Conjunto n.º 006/2015-PR-CG, incidindo a referida
pena de inadimplência, prevista no artigo 523, §1º, CPC/2015.
Ocorrida a satisfação voluntária do quantum, expeça-se
imediatamente alvará de levantamento em prol da parte
credora, independentemente de prévia CONCLUSÃO, devendo
os autos serem arquivados ao final, observadas as cautelas,
movimentações e registros de praxe. Não ocorrendo o pagamento
e havendo requerimento de execução sincrética pela parte credora,
devidamente acompanhada de memória de cálculo (elaborada
por advogado ou pelo cartório, conforme a parte possua ou não
advogado), venham conclusos para possível penhora on line de
ofício (sistema BACENJUD - Enunciado Cível FONAJE nº 147).
Caso contrário, arquive-se e aguarde-se eventual pedido de
Sem custas ou honorários advocatícios, ex vi lege.
INTIME-SE e CUMPRA-SE.
Porto Velho/RO, data do registro.
JOÃO LUIZ ROLIM SAMPAIO
Juiz de Direito
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2º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
CENTRAL DE PROCESSOS ELETRÔNICOS
Porto Velho - 2º Juizado Especial Cível
Rua Quintino Bocaiuva, 3061, Bairro Embratel, Porto Velho/RO,
CEP 76.820-842
Processo nº: 7026296-21.2018.8.22.0001
Requerente: MAXON DOS SANTOS ROCA
Advogado do(a) REQUERENTE: DIEGO DINIZ CENCI RO0007157
Intimação À PARTE RECORRIDA
FINALIDADE: Por determinação do juízo, fica Vossa Senhoria
intimada para, no prazo legal, apresentar as Contrarrazões
Recursais.
Porto Velho (RO), 11 de setembro de 2018.
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
CENTRAL DE PROCESSOS ELETRÔNICOS
Porto Velho - 2º Juizado Especial Cível
Rua Quintino Bocaiuva, 3061, Bairro Embratel, Porto Velho/RO,
CEP 76.820-842
Processo nº: 7025522-88.2018.8.22.0001
Requerente: ISABELA ALVES DE SOUSA PEREIRA
Advogado do(a) REQUERENTE: TIAGO IUDI MONTEIRO
MOTOMYA - RO7872
Intimação À PARTE RECORRIDA
FINALIDADE: Por determinação do juízo, fica Vossa Senhoria
intimada para, no prazo legal, apresentar as Contrarrazões
Recursais.
Porto Velho (RO), 11 de setembro de 2018.
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
CENTRAL DE PROCESSOS ELETRÔNICOS
Porto Velho - 2º Juizado Especial Cível
Rua Quintino Bocaiuva, 3061, Bairro Embratel, Porto Velho/RO,
CEP 76.820-842
Processo n°: 7019106-07.2018.8.22.0001
REQUERENTE: SAIONARA MARIA DA CONCEICAO
Advogados
do(a)
REQUERENTE:
ANITA
DE
CACIA
NOTARGIACOMO SALDANHA - RO0003644, BRUNA DA SILVA
PAZ - RO9087, CARLOS HENRIQUE GAZZONI - RO0006722
REQUERIDO: VOAR BEM VIAGENS E TURISMO, AGÊNCIA DE
VIAGENS INTERCULTURAL, AZUL LINHAS AÉREAS
INTIMAÇÃO À PARTE REQUERENTE (VIA DJE)
FINALIDADE: Por força e em cumprimento ao disposto deste
Juízo, FICA VOSSA SENHORIA INTIMADA, a apresentar planilha
de cálculos devidamente atualizada, no prazo de 5 (cinco) dias, sob
pena de arquivamento.
Porto Velho (RO), 11 de setembro de 2018.
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 2ª Vara do Juizado Especial Cível
Rua Quintino de Bocaiúva, nº 3061, Bairro Embratel, CEP 76.820842, Porto Velho, RO Processo: 70158973020188220001
REQUERENTE: LELIO OLIVEIRA DE MELO CPF nº 021.975.02204, RUA PAU BRASIL 2280, (CJ RIO GUAPORÉ) QD 12
CASTANHEIRA - 76811-214 - PORTO VELHO - RONDÔNIA
ADVOGADO DO REQUERENTE: KATIA CILENE GOMES
RIBEIRO OAB nº RO2160
REQUERIDO: SABEMI SEGURADORA SA CNPJ nº
87.163.234/0001-38, RUA SETE DE SETEMBRO 515, TÉRREO,
ANDAR 5 E 9 CENTRO HISTÓRICO - 90010-190 - PORTO
ALEGRE - RIO GRANDE DO SUL
ADVOGADO DO REQUERIDO: JULIANO MARTINS MANSUR
OAB nº RJ113786
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Vistos etc.
Relatório dispensado na forma da lei.
Tratando-se de direito disponível e sendo as partes capazes,
HOMOLOGO o acordo de vontades, o qual será regido pelas
cláusulas definidas na petição anexa ao ID: 21119954/PJE, para
que surta seus jurídicos e legais efeitos de direito.
EXTINTA A EXECUÇÃO, com fundamento nos artigos 487, III, “b”,
354, 771, parágrafo único e 925, ambos do Código de Processo
Civil.
Sem custas e sem honorários, na forma da lei.
Arquive-se.
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
CENTRAL DE PROCESSOS ELETRÔNICOS
Porto Velho - 2º Juizado Especial Cível
Rua Quintino Bocaiuva, 3061, Bairro Embratel, Porto Velho/RO,
CEP 76.820-842
Processo nº 7035087-76.2018.8.22.0001
REQUERENTE: AGNA MARINHO FARIAS
Advogado do(a) REQUERENTE: TEREZINHA DE ANDRADE
SILVA - RO0001965
REQUERIDO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS
CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL II
Advogado do(a) REQUERIDO:
Intimação
DECISÃO
Vistos etc
Presentes os requisitos legais exigidos à concessão da tutela
de urgência de natureza antecipada, especialmente porque há
evidências quanto à probabilidade do direito e perigo de dano, bem
como a DECISÃO se reveste de reversibilidade, com fulcro no art.
300, do Código de Processo Civil, DEFIRO o pedido de tutela de
urgência de natureza antecipada incidental, desta forma, determino
a expedição de ofício ao SERASA para que promova a exclusão
do nome da parte autora de seus bancos de dados, relativamente
à documentação acostada à exordial – ID 21079564/PJE, com
imediata comunicação a este Juízo, cientificando-se o réu no ato
da citação.
Cite(m)-se e intime(m)-se desta DECISÃO e da audiência
designada, conforme dados abaixo:
Tipo: Conciliação Sala: Sala B - 2º Juizado Especial Cível Data:
15/10/2018 Hora: 09:20.
Advertências:
I – os prazos processuais no juizado especial, inclusive na execução,
contam-se da data da intimação ou ciência do ato respectivo;
II – as partes deverão comunicar eventuais alterações dos
respectivos endereços, sob pena de se considerar como válida e
eficaz a carta de intimação enviada ou o MANDADO de intimação
cumprido no endereço constante dos autos;
III – deverão comparecer na data, horário e endereço em que se
realizará a audiência, e que procuradores e prepostos deverão
comparecer munidos de poderes específicos para transacionar;
IV – a pessoa jurídica que figurar no polo passivo da demanda
deverá comparecer à audiência de conciliação, instrução e
julgamento munida de carta de preposto, sob pena de revelia, nos
moldes dos arts. 9º, § 4º, e 20, da Lei n. 9.099/1995, sendo que,
os atos constitutivos, contratos sociais e demais documentos de
comprovação servem para efetiva constatação da personalidade
jurídica e da regular representação em juízo (art. 45, Código Civil, e
art. 75, VIII, Código de Processo Civil), sob pena de revelia;
V – em se tratando de pessoa jurídica e relação de consumo,
fica expressamente consignada a possibilidade e advertência de
inversão do ônus da prova;
VI – nas causas de valor superior a 20 (vinte) salários mínimos, as
partes deverão comparecer ao ato acompanhadas de advogado;
VII – o não comparecimento injustificado do autor implicará na
extinção e arquivamento do processo, que somente poderá
ser desarquivado mediante pagamento de custas e despesas
processuais;
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VIII – o não comparecimento do requerido a quaisquer das audiências
designadas implicará na revelia, reputando-se verdadeiros os fatos
narrados no pedido inicial;
IX – deverão comparecer à audiência designada munidos de
documentos de identificação válidos e cientes de seus dados
bancários, a fim de permitir a instrumentalização imediata e
efetivação de eventual acordo, evitando-se o uso da conta judicial;
X – a contestação e demais provas, inclusive a indicação de
testemunhas, com sua completa qualificação (nome completo, CPF
e endereço) e objetivo probatório, deverão ser apresentadas até o
ato da audiência de conciliação;
XI – na mesma oportunidade, o autor deverá se manifestar,
em até 10 (dez) minutos, sobre os documentos e preliminares
eventualmente apresentados;
XII – não havendo acordo, poderá ser designada uma data para a
realização da audiência de instrução e julgamento;
XIII – havendo necessidade de assistência por Defensor Público, a
parte deverá solicitar atendimento, no prazo de até 15 (quinze) dias
antes da audiência de conciliação, à sede da Defensoria Pública da
respectiva Comarca.
Serve a presente DECISÃO como comunicação. José Torres
Ferreira.
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
2ª Vara do Juizado Especial Cível
Rua Quintino Bocaiúva, 3061, esquina com Av. Jorge Teixeira,
bairro Embratel, CEP: 76820-842, email: pvh2jespcivel@tjro.jus.
br.
Processo nº: 7030980-86.2018.8.22.0001
Parte Autora: Nome: JOSE RIBEIRO DO NASCIMENTO
Endereço: Rua Itatiaia, 9633, - de 9443/9444 a 9863/9864, Mariana,
Porto Velho - RO - CEP: 76813-502
Advogado do(a) REQUERENTE: ELIANA SOLETO ALVES
MASSARO - RO0001847
Parte Requerida: Nome: BANCO BRADESCO SA
Endereço: Avenida Sete de Setembro, 711, - de 521 a 941 - lado
ímpar, Centro, Porto Velho - RO - CEP: 76801-073
Advogado do(a) REQUERIDO: NELSON WILIANS FRATONI
RODRIGUES - RO0004875
SENTENÇA
Vistos etc.
Relatório dispensado na forma da lei.
A parte autora, apesar de devidamente intimada por 02 (duas)
vezes, não emendou a petição inicial conforme determinado.
Neste contexto, à medida que se impõe é o indeferimento da
exordial, na forma do artigo 321, parágrafo único, do Código de
Processo Civil.
Ante o exposto, com fundamento no artigo 485, I, e parágrafo
único do art. 321 todos do Código de Processo Civil, INDEFIRO A
PETIÇÃO INICIAL.
Sem custas e honorários nesta instância nos moldes do artigo 55
da Lei 9.099/1995.
Transitada em julgado esta DECISÃO, arquive-se.
Cancele-se a audiência designada.
Intime-se.
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
CENTRAL DE PROCESSOS ELETRÔNICOS
Porto Velho - 2º Juizado Especial Cível
Rua Quintino Bocaiuva, 3061, Bairro Embratel, Porto Velho/RO,
CEP 76.820-842
Processo nº: 7025814-10.2017.8.22.0001.
EXEQUENTE: MARIA ALCELINA BATISTA PINHEIRO.
EXECUTADO: CLARO S.A.
Advogado do(a) EXECUTADO: RAFAEL GONCALVES ROCHA RS0041486
Intimação À PARTE REQUERIDA (VIA DJE)
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Por força e em cumprimento do juízo, FICA VOSSA SENHORIA
INTIMADA, por intermédio de seu advogado, cumprir
espontaneamente a SENTENÇA, no prazo de 15 (quinze) dias,
efetuando o pagamento do valor, obrigatoriamente, junto a Caixa
Econômica Federal (Provimento 001/2008 PR TJ/RO c/c Art.
840, I, do CPC), conforme Planilha de Cálculo anexa, sob pena
de acréscimo de multa de 10% (dez por cento) sobre o valor
apresentado da dívida, conforme disposto no art. 523, § 1º, do
Código de Processual Civil. Por fim, transcorrido o prazo acima
sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze)
dias para que o executado, independentemente de penhora ou
nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação,
conforme art. 525 do CPC.
ADVERTÊNCIAS:
1)
O
VALOR
DA
CONDENAÇÃO
OBRIGATORIAMENTE DEVERÁ SER DEPOSITADO JUNTO
A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PROVIMENTO 001/2008
PR TJ/RO C/C ART. 840, I DO CPC), COM A DEVIDA E
TEMPESTIVA COMPROVAÇÃO NO PROCESSO, SOB PENA
DE SER CONSIDERANDO INEXISTENTE O PAGAMENTO
REALIZADO ATRAVÉS DE OUTRA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA,
NOS TERMOS DO ARTIGO 4º DO PROVIMENTO CONJUNTO
N.º 006/2015-PR-CG, PUBLICADO NO DIÁRIO DE JUSTIÇA
ESTADUAL N.º 115/2015, INCIDINDO, INCLUSIVE, AS PENAS
PREVISTAS NO ARTIGO 475-J DO CPC, ALÉM DE JUROS E
CORREÇÃO MONETÁRIA PREVISTAS EM LEI. 2) OS PRAZOS
PROCESSUAIS NESTE JUIZADO ESPECIAL, INCLUSIVE NA
EXECUÇÃO, CONTAM-SE DO DIA SEGUINTE À INTIMAÇÃO,
SALVO CONTAGEM A PARTIR DE INTIMAÇÃO PELO DIÁRIO
DA JUSTIÇA, QUE OBEDECE REGRA PRÓPRIA. 3) AS PARTES
DEVERÃO COMUNICAR EVENTUAIS ALTERAÇÕES DOS
RESPECTIVOS ENDEREÇOS, SOB PENA DE SE CONSIDERAR
COMO VÁLIDA E EFICAZ A/O CARTA/MANDADO DE INTIMAÇÃO
CUMPRIDO(A) NO ENDEREÇO CONSTANTE DOS AUTOS (ART.
19, § 2º, LF 9.099/95).
Porto Velho (RO), 11 de setembro de 2018.
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
CENTRAL DE PROCESSOS ELETRÔNICOS
Porto Velho - 2º Juizado Especial Cível
Rua Quintino Bocaiuva, 3061, Bairro Embratel, Porto Velho/RO,
CEP 76.820-842
NOTIFICAÇÃO DA PARTE RECORRENTE
Processo nº: 7004999-55.2018.8.22.0001 (Processo Judicial
eletrônico - PJe)
Classe: JUIZADOS - PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL
CÍVEL (436)
REQUERENTE: LUCIANO DE ALENCAR MOTA
Advogado do(a) REQUERENTE: HIANARA DE MARILAC BRAGA
OCAMPO - RO0004783
REQUERIDO: GOL LINHAS AÉREAS, VRG LINHAS AÉREAS
S/A
Advogado do(a) REQUERIDO: MARCIO VINICIUS COSTA
PEREIRA - RJ0084367
Com base em acórdão proferido pela Turma Recursal, fica vossa
senhoria (GOL LINHAS AÉREAS, VRG LINHAS AÉREAS)
notificada para, no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o pagamento
das custas processuais, sob pena de inscrição em dívida ativa e
protesto extrajudicial. O Valor das custas é de 1% um por cento, nos
termos do art. 12, III, da Lei Estadual nº 3.896 de 2016 (Regimento
de Custas). Assim, para gerar o boleto de pagamento, utilize o link
abaixo.
http://webapp.tjro.jus.br/custas/pages/guiaRecolhimento/
guiaRecolhimentoEmitir.jsf;jsessionid=Tx7niP9iEw7gdde9QtEMN
n_CnNejhosUMo1nxE8.wildfly01:custas1.1
Porto Velho/RO, 11 de setembro de 2018.
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PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
CENTRAL DE PROCESSOS ELETRÔNICOS
Porto Velho - 2º Juizado Especial Cível
Rua Quintino Bocaiuva, 3061, Bairro Embratel, Porto Velho/RO,
CEP 76.820-842
Processo nº: 7015718-96.2018.8.22.0001
Requerente: JUSSARA RODRIGUES DE OLIVEIRA e outros
Advogado do(a) REQUERENTE: ED CARLO DIAS CAMARGO RO0007357
Advogado do(a) REQUERENTE: ED CARLO DIAS CAMARGO RO0007357
Intimação À PARTE RECORRIDA
FINALIDADE: Por determinação do juízo, fica Vossa Senhoria
intimada para, no prazo legal, apresentar as Contrarrazões
Recursais.
Porto Velho (RO), 11 de setembro de 2018.
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
CENTRAL DE PROCESSOS ELETRÔNICOS
Porto Velho - 2º Juizado Especial Cível
Rua Quintino Bocaiuva, 3061, Bairro Embratel, Porto Velho/RO,
CEP 76.820-842
Processo nº: 7014540-83.2016.8.22.0001.
EXEQUENTE: APOLONIA ADALIA DE LIMA OLIVEIRA.
EXECUTADO: OI MÓVEL S.A
Advogado do(a) EXECUTADO: ALESSANDRA MONDINI
CARVALHO - RO0004240
Intimação À PARTE REQUERIDA (VIA DJE)
Por força e em cumprimento do juízo, FICA VOSSA SENHORIA
INTIMADA, por intermédio de seu advogado, cumprir
espontaneamente a SENTENÇA, no prazo de 15 (quinze) dias,
efetuando o pagamento do valor, obrigatoriamente, junto a Caixa
Econômica Federal (Provimento 001/2008 PR TJ/RO c/c Art.
840, I, do CPC), conforme Planilha de Cálculo anexa, sob pena
de acréscimo de multa de 10% (dez por cento) sobre o valor
apresentado da dívida, conforme disposto no art. 523, § 1º, do
Código de Processual Civil. Por fim, transcorrido o prazo acima
sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze)
dias para que o executado, independentemente de penhora ou
nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação,
conforme art. 525 do CPC.
ADVERTÊNCIAS:
1)
O
VALOR
DA
CONDENAÇÃO
OBRIGATORIAMENTE DEVERÁ SER DEPOSITADO JUNTO
A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PROVIMENTO 001/2008
PR TJ/RO C/C ART. 840, I DO CPC), COM A DEVIDA E
TEMPESTIVA COMPROVAÇÃO NO PROCESSO, SOB PENA
DE SER CONSIDERANDO INEXISTENTE O PAGAMENTO
REALIZADO ATRAVÉS DE OUTRA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA,
NOS TERMOS DO ARTIGO 4º DO PROVIMENTO CONJUNTO
N.º 006/2015-PR-CG, PUBLICADO NO DIÁRIO DE JUSTIÇA
ESTADUAL N.º 115/2015, INCIDINDO, INCLUSIVE, AS PENAS
PREVISTAS NO ARTIGO 475-J DO CPC, ALÉM DE JUROS E
CORREÇÃO MONETÁRIA PREVISTAS EM LEI. 2) OS PRAZOS
PROCESSUAIS NESTE JUIZADO ESPECIAL, INCLUSIVE NA
EXECUÇÃO, CONTAM-SE DO DIA SEGUINTE À INTIMAÇÃO,
SALVO CONTAGEM A PARTIR DE INTIMAÇÃO PELO DIÁRIO
DA JUSTIÇA, QUE OBEDECE REGRA PRÓPRIA. 3) AS PARTES
DEVERÃO COMUNICAR EVENTUAIS ALTERAÇÕES DOS
RESPECTIVOS ENDEREÇOS, SOB PENA DE SE CONSIDERAR
COMO VÁLIDA E EFICAZ A/O CARTA/MANDADO DE INTIMAÇÃO
CUMPRIDO(A) NO ENDEREÇO CONSTANTE DOS AUTOS (ART.
19, § 2º, LF 9.099/95).
Porto Velho (RO), 11 de setembro de 2018.
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
CENTRAL DE PROCESSOS ELETRÔNICOS
Porto Velho - 2º Juizado Especial Cível
Rua Quintino Bocaiuva, 3061, Bairro Embratel, Porto Velho/RO,
CEP 76.820-842
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Processo n°: 7052884-36.2016.8.22.0001
EXEQUENTE: CONDOMINIO GIRASSOL - QUADRA 08
Advogados do(a) EXEQUENTE: ANA GABRIELA ROVER RO0005210, ISRAEL AUGUSTO ALVES FREITAS DA CUNHA RO0002913
EXECUTADO: REGINALDO PALHARES SOUSA
INTIMAÇÃO AO REQUERENTE (VIA DJE)
FINALIDADE: Por determinação do juízo, fica Vossa Senhoria
intimada a se manifestar acerca da certidão do Sr. Oficial de Justiça
NO PRAZO DE 5 (CINCO) DIAS sob pena de arquivamento.
Porto Velho (RO), 11 de setembro de 2018.
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
CENTRAL DE PROCESSOS ELETRÔNICOS
Porto Velho - 2º Juizado Especial Cível
Rua Quintino Bocaiuva, 3061, Bairro Embratel, Porto Velho/RO,
CEP 76.820-842
Processo nº: 7004778-72.2018.8.22.0001
Requerido(a): CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA SA
CERON
Advogado do(a) REQUERIDO: DANIEL PENHA DE OLIVEIRA RO0003434
Intimação À PARTE RECORRIDA
FINALIDADE: Por determinação do juízo, fica Vossa Senhoria
intimada para, no prazo legal, apresentar as Contrarrazões
Recursais.
Porto Velho (RO), 12 de setembro de 2018.
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
2ª Vara do Juizado Especial Cível
Rua Quintino Bocaiúva, 3061, esquina com Av. Jorge Teixeira,
bairro Embratel, CEP: 76820-842, email: pvh2jespcivel@tjro.jus.
br.
Processo nº: 7011905-95.2017.8.22.0001
Parte Autora: Nome: BANCO DO BRASIL S.A.
Endereço: Avenida Presidente Dutra, 3660, - de 3366 a 3678 - lado
par, Olaria, Porto Velho - RO - CEP: 76801-222
Advogado do(a) EXEQUENTE: RAFAEL SGANZERLA DURAND
- SP0211648
Parte Requerida: Nome: JANDER DA SILVA PLACA
Endereço: Rua Miguel de Cervante, 261, Apto 105, Bloco 10, Total
Ville II, Aeroclube, Porto Velho - RO - CEP: 76811-003
Advogados do(a) EXECUTADO: KAMILA ARAUJO PRADO RO0007371, ALEXANDRE LEANDRO DA SILVA - RO0004260
DESPACHO
Com fundamento no artigo 52, incisos III e IV, da Lei n. 9099/1995,
proceda-se a intimação da parte devedora, Jander da Silva
Placa, para pagar o valor do débito, conforme petição anexa ao
ID: 21077662/PJE, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de
acréscimo de multa de 10% (dez por cento).
Cumpra-se.
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
2ª Vara do Juizado Especial Cível
Rua Quintino Bocaiúva, 3061, esquina com Av. Jorge Teixeira,
bairro Embratel, CEP: 76820-842, email: pvh2jespcivel@tjro.jus.
br.
Processo nº: 7002197-35.2015.8.22.0601
Parte Autora: Nome: KELLEN DOBLER
Endereço: Rua Principal, 505, RESIDENCIAL PARQUE DOS IPÊS
- QD 12 CS 15, Novo Horizonte, Porto Velho - RO - CEP: 76810160
Advogado do(a) EXEQUENTE: JHONATAS EMMANUEL PINI RO0004265
Parte Requerida: Nome: EDITORA GLOBO S/A
Endereço: Editora Globo S.A., 1485, Jaguaré, São Paulo - SP CEP: 05346-902
Advogado do(a) EXECUTADO: GUSTAVO HENRIQUE DOS
SANTOS VISEU - SP0117417
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DESPACHO
Expeça-se alvará judicial em nome da parte autora e seu advogado
(procuração anexa ao ID 791116/PJE) para levantamento da
quantia depositada (extrato anexo ao ID 21263691/PJE), haja vista
o pagamento reconhecido.
Intime-se para levantamento.
Após, oficie-se à Caixa Econômica Federal para proceder, em 10
(dez) dias, a transferência do valor depositado na conta judicial n.
2848/040/01.637.391-5 (ID 21263693/PJE), para a conta corrente
indicada pela parte requerida na petição anexa ao ID 20946889/
PJE, às suas expensas, com posterior comunicação a este Juízo.
Cumprida as determinações acima, arquive-se o feito.
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PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
2ª Vara do Juizado Especial Cível
Rua Quintino Bocaiúva, 3061, esquina com Av. Jorge Teixeira,
bairro Embratel, CEP: 76820-842.
Processo nº: 7032084-50.2017.8.22.0001
Parte Autora: Nome: IOSHIZO TAMIE FERNANDES MATZUDA
Endereço: Rua do Tamborim, 1903, Castanheira, Porto Velho - RO
- CEP: 76811-482
Advogados do(a) EXEQUENTE: LETICIA FREITAS GIL RO0003120, ARIOSWALDO FREITAS GIL - RO0005964
Parte Requerida: Nome: BANCO BRADESCO S.A.
Endereço: Banco Bradesco S.A., Rua Benedito Américo de Oliveira,
s/n, Vila Yara, Osasco - SP - CEP: 06029-900
Advogado do(a) EXECUTADO: WILSON BELCHIOR RO0006484
SENTENÇA
Vistos etc.
Expeça-se alvará judicial em nome da parte autora e seu advogado
(procuração anexa ao ID 11827482/PJE) para levantamento
da quantia depositada (guias anexas ao ID 21119558/PJE e ID
21119561/PJE), haja vista o pagamento da condenação.
Considerando que a parte credora recebeu o crédito e com
fundamento no inciso II do artigo 924 do Código de Processo Civil,
JULGO EXTINTA A EXECUÇÃO.
Após o levantamento, arquive-se.
Intime-se.

de assistência por Defensor Público, a parte deverá solicitar
atendimento, no prazo de até 15 (quinze) dias antes da audiência de
conciliação, à sede da Defensoria Pública da respectiva Comarca;
3) Nas causas de valor superior a 20 (vinte) salários mínimos, as
partes deverão comparecer ao ato acompanhadas de advogado; 4)
Fica(m) Vossa(s) Senhoria(s), ainda, devidamente cientificada(s)
de que, nos termos do que dispõe o Art. 20, da referida lei, o seu
não comparecimento a qualquer das audiências designadas,
implicará na revelia, reputando-se verdadeiros os fatos narrados
no pedido inicial.
ADVERTÊNCIAS: 1) Por força da lei 9.099/95 e da Portaria
Conjunta nº 001/2017, a jurídica que figurar no polo passivo
da demanda deverá comparecer na audiência de conciliação,
instrução e julgamento munida de carta de preposto, sob pena de
revelia, nos moldes dos arts. 9º, § 4º, e 20, da referida lei, sendo
que os atos constitutivos, contratos sociais e demais documentos
de comprovação de poderes servem para efetiva constatação da
personalidade jurídica e da regular representação em juízo (art. 45,
Código Civil e art. 75, VIII, Código de Processo Civil), sob pena de
revelia. 2) Os prazos processuais neste juizado especial, inclusive
na execução, contam-se da data da intimação ou ciência do ato
respectivo (art. 42, lf 9099/95); 3) As partes deverão comparecer às
audiências designadas munidas dos números de suas respectivas
contas bancárias para eventual formalização e efetivação do acordo,
evitando-se o uso da conta judicial; 4) As partes deverão comunicar
eventuais alterações dos respectivos endereços, sob pena de
se considerar como válida e eficaz a carta de intimação enviada
ou o MANDADO de intimação cumprido no endereço constante
dos autos (art 19, §2º, lf 9099/95); 5) Em se tratando de pessoa
jurídica e relação de consumo, fica expressamente consignada a
possibilidade e advertência de inversão do ônus da prova, (art. 6º,
cdc). 6) As partes deverão comparecer às audiências designadas
na data, horário e endereço em que ser realizará a audiência, e
que procuradores e preposto deverão comparecer munidos de
poderes específicos para transacionar; 7) EM SE TRATANDO DE
AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO, As partes poderão
trazer para a audiência até três testemunhas – independentemente
de intimação – e a documentação que julgarem necessárias para
instruir do feito.
Porto Velho (RO), 12 de setembro de 2018.

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
CENTRAL DE PROCESSOS ELETRÔNICOS
Porto Velho - 2º Juizado Especial Cível
Rua Quintino Bocaiuva, 3061, Bairro Embratel, Porto Velho/RO,
CEP 76.820-842
Processo nº 7003492-59.2018.8.22.0001
REQUERENTE: ANA QUELE DE SOUZA LIMA
Advogado do(a) REQUERENTE: MARCIO MIRANDA DIAS
JANUARIO - RO8825
REQUERIDO: YMPACTUS COMERCIAL S/A
Intimação DA PARTE REQUERENTE - AUDIÊNCIA
PROVIMENTO CONJUNTO 001/2017 - publicação DJE 104 - dia
08/06/2017
Por força e em cumprimento ao disposto deste Juízo, fica a parte
requerente intimada, por intermédio de(a) seu(a) patrono(a), a
comparecer à AUDIÊNCIA deste processo a ser realizada na sala
de audiências da CEJUSC Porto Velho - 2º Juizado Especial Cível,
sito à Rua Quintino Bocaiuva, 3061, Bairro Embratel, Porto Velho/
RO, conforme informações abaixo:
Tipo: Conciliação Sala: Sala B - 2º Juizado Especial Cível Data:
23/10/2018 Hora: 11:20
OBSERVAÇÕES: 1) A contestação e demais provas, inclusive a
indicação de testemunhas, com sua completa qualificação (nome
completo, CPF e endereço) e objetivo probatório, deverão ser
apresentadas ATÉ o ato da audiência de conciliação. Não havendo
acordo, poderá ser designada uma data para a realização da
audiência de instrução e julgamento; 2) Havendo necessidade

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
CENTRAL DE PROCESSOS ELETRÔNICOS
Porto Velho - 2º Juizado Especial Cível
Rua Quintino Bocaiuva, 3061, Bairro Embratel, Porto Velho/RO,
CEP 76.820-842
Processo nº 7028799-15.2018.8.22.0001
REQUERENTE: PAULO MARCIO RIBEIRO SOARES
Advogado do(a) REQUERENTE: JEREMIAS DE SOUZA LEITE RO0005104
Intimação DA PARTE REQUERENTE - AUDIÊNCIA
PROVIMENTO CONJUNTO 001/2017 - publicação DJE 104 - dia
08/06/2017
Por força e em cumprimento ao disposto deste Juízo, fica VOSSA
SENHORIA intimada, por intermédio de(a) seu(a) patrono(a), a
comparecer à AUDIÊNCIA deste processo a ser realizada na sala
de audiências da CEJUSC Porto Velho - 2º Juizado Especial Cível,
sito à Rua Quintino Bocaiuva, 3061, Bairro Embratel, Porto Velho/
RO, conforme informações abaixo:
Tipo: Conciliação Sala: Sala B - 2º Juizado Especial Cível Data:
23/10/2018 Hora: 12:00
OBSERVAÇÕES: 1) A contestação e demais provas, inclusive a
indicação de testemunhas, com sua completa qualificação (nome
completo, CPF e endereço) e objetivo probatório, deverão ser
apresentadas ATÉ o ato da audiência de conciliação. Não havendo
acordo, poderá ser designada uma data para a realização da
audiência de instrução e julgamento; 2) Havendo necessidade
de assistência por Defensor Público, a parte deverá solicitar
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atendimento, no prazo de até 15 (quinze) dias antes da audiência de
conciliação, à sede da Defensoria Pública da respectiva Comarca;
3) Nas causas de valor superior a 20 (vinte) salários mínimos, as
partes deverão comparecer ao ato acompanhadas de advogado; 4)
Fica(m) Vossa(s) Senhoria(s), ainda, devidamente cientificada(s)
de que, nos termos do que dispõe o Art. 20, da referida lei, o seu
não comparecimento a qualquer das audiências designadas,
implicará na revelia, reputando-se verdadeiros os fatos narrados
no pedido inicial.
ADVERTÊNCIAS: 1) Por força da lei 9.099/95 e da Portaria
Conjunta nº 001/2017, a jurídica que figurar no polo passivo
da demanda deverá comparecer na audiência de conciliação,
instrução e julgamento munida de carta de preposto, sob pena de
revelia, nos moldes dos arts. 9º, § 4º, e 20, da referida lei, sendo
que os atos constitutivos, contratos sociais e demais documentos
de comprovação de poderes servem para efetiva constatação da
personalidade jurídica e da regular representação em juízo (art. 45,
Código Civil e art. 75, VIII, Código de Processo Civil), sob pena de
revelia. 2) Os prazos processuais neste juizado especial, inclusive
na execução, contam-se da data da intimação ou ciência do ato
respectivo (art. 42, lf 9099/95); 3) As partes deverão comparecer às
audiências designadas munidas dos números de suas respectivas
contas bancárias para eventual formalização e efetivação do acordo,
evitando-se o uso da conta judicial; 4) As partes deverão comunicar
eventuais alterações dos respectivos endereços, sob pena de
se considerar como válida e eficaz a carta de intimação enviada
ou o MANDADO de intimação cumprido no endereço constante
dos autos (art 19, §2º, lf 9099/95); 5) Em se tratando de pessoa
jurídica e relação de consumo, fica expressamente consignada a
possibilidade e advertência de inversão do ônus da prova, (art. 6º,
cdc). 6) As partes deverão comparecer às audiências designadas
na data, horário e endereço em que ser realizará a audiência, e
que procuradores e preposto deverão comparecer munidos de
poderes específicos para transacionar; 7) EM SE TRATANDO DE
AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO, As partes poderão
trazer para a audiência até três testemunhas – independentemente
de intimação – e a documentação que julgarem necessárias para
instruir do feito.
Porto Velho (RO), 12 de setembro de 2018.
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
CENTRAL DE PROCESSOS ELETRÔNICOS
Porto Velho - 2º Juizado Especial Cível
Rua Quintino Bocaiuva, 3061, Bairro Embratel, Porto Velho/RO,
CEP 76.820-842
Processo nº 7018502-46.2018.8.22.0001
REQUERENTE: DENISE MAMEDES DA SILVA
Advogados do(a) REQUERENTE: GUILHERME MARCEL
JAQUINI - RO0004953, MARIA GABRIELLA DANTAS FERREIRA
- RO0007308
REQUERIDO: AREAL PORTO SULAMERICA LTDA - EPP
Advogado do(a) REQUERIDO: ANTONIO MASIOLI - RO9469
Intimação DAS PARTES - AUDIÊNCIA
PROVIMENTO CONJUNTO 001/2017 - publicação DJE 104 - dia
08/06/2017
Por força e em cumprimento ao disposto deste Juízo, ficam
as partes intimadas, por intermédio de(a) seu(a) patrono(a), a
comparecerem à AUDIÊNCIA deste processo a ser realizada na
sala de audiências da CEJUSC Porto Velho - 2º Juizado Especial
Cível, sito à Rua Quintino Bocaiuva, 3061, Bairro Embratel, Porto
Velho/RO, conforme informações abaixo:
Tipo: Conciliação Sala: Sala B - 2º Juizado Especial Cível Data:
23/10/2018 Hora: 16:00
OBSERVAÇÕES: 1) A contestação e demais provas, inclusive a
indicação de testemunhas, com sua completa qualificação (nome
completo, CPF e endereço) e objetivo probatório, deverão ser
apresentadas ATÉ o ato da audiência de conciliação. Não havendo
acordo, poderá ser designada uma data para a realização da
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audiência de instrução e julgamento; 2) Havendo necessidade
de assistência por Defensor Público, a parte deverá solicitar
atendimento, no prazo de até 15 (quinze) dias antes da audiência de
conciliação, à sede da Defensoria Pública da respectiva Comarca;
3) Nas causas de valor superior a 20 (vinte) salários mínimos, as
partes deverão comparecer ao ato acompanhadas de advogado; 4)
Fica(m) Vossa(s) Senhoria(s), ainda, devidamente cientificada(s)
de que, nos termos do que dispõe o Art. 20, da referida lei, o seu
não comparecimento a qualquer das audiências designadas,
implicará na revelia, reputando-se verdadeiros os fatos narrados
no pedido inicial.
ADVERTÊNCIAS: 1) Por força da lei 9.099/95 e da Portaria
Conjunta nº 001/2017, a jurídica que figurar no polo passivo
da demanda deverá comparecer na audiência de conciliação,
instrução e julgamento munida de carta de preposto, sob pena de
revelia, nos moldes dos arts. 9º, § 4º, e 20, da referida lei, sendo
que os atos constitutivos, contratos sociais e demais documentos
de comprovação de poderes servem para efetiva constatação da
personalidade jurídica e da regular representação em juízo (art. 45,
Código Civil e art. 75, VIII, Código de Processo Civil), sob pena de
revelia. 2) Os prazos processuais neste juizado especial, inclusive
na execução, contam-se da data da intimação ou ciência do ato
respectivo (art. 42, lf 9099/95); 3) As partes deverão comparecer às
audiências designadas munidas dos números de suas respectivas
contas bancárias para eventual formalização e efetivação do acordo,
evitando-se o uso da conta judicial; 4) As partes deverão comunicar
eventuais alterações dos respectivos endereços, sob pena de
se considerar como válida e eficaz a carta de intimação enviada
ou o MANDADO de intimação cumprido no endereço constante
dos autos (art 19, §2º, lf 9099/95); 5) Em se tratando de pessoa
jurídica e relação de consumo, fica expressamente consignada a
possibilidade e advertência de inversão do ônus da prova, (art. 6º,
cdc). 6) As partes deverão comparecer às audiências designadas
na data, horário e endereço em que ser realizará a audiência, e
que procuradores e preposto deverão comparecer munidos de
poderes específicos para transacionar; 7) EM SE TRATANDO DE
AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO, As partes poderão
trazer para a audiência até três testemunhas – independentemente
de intimação – e a documentação que julgarem necessárias para
instruir do feito.
Porto Velho (RO), 12 de setembro de 2018.
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
CENTRAL DE PROCESSOS ELETRÔNICOS
Porto Velho - 2º Juizado Especial Cível
Rua Quintino Bocaiuva, 3061, Bairro Embratel, Porto Velho/RO,
CEP 76.820-842
Processo nº 7025181-62.2018.8.22.0001
REQUERENTE: IVALDIR GONCALVES DOS SANTOS
Advogado do(a) REQUERENTE: SILVANA FERNANDES
MAGALHAES PEREIRA - RO0003024
REQUERIDO: RACCO COSMETICOS BSB LTDA - ME
Intimação DA PARTE REQUERENTE - AUDIÊNCIA
PROVIMENTO CONJUNTO 001/2017 - publicação DJE 104 - dia
08/06/2017
Por força e em cumprimento ao disposto deste Juízo, fica a parte
requerente intimada, por intermédio de(a) seu(a) patrono(a), a
comparecer à AUDIÊNCIA deste processo a ser realizada na sala
de audiências da CEJUSC Porto Velho - 2º Juizado Especial Cível,
sito à Rua Quintino Bocaiuva, 3061, Bairro Embratel, Porto Velho/
RO, conforme informações abaixo:
Tipo: Conciliação Sala: Sala B - 2º Juizado Especial Cível Data:
23/10/2018 Hora: 16:40
OBSERVAÇÕES: 1) A contestação e demais provas, inclusive a
indicação de testemunhas, com sua completa qualificação (nome
completo, CPF e endereço) e objetivo probatório, deverão ser
apresentadas ATÉ o ato da audiência de conciliação. Não havendo
acordo, poderá ser designada uma data para a realização da
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audiência de instrução e julgamento; 2) Havendo necessidade
de assistência por Defensor Público, a parte deverá solicitar
atendimento, no prazo de até 15 (quinze) dias antes da audiência de
conciliação, à sede da Defensoria Pública da respectiva Comarca;
3) Nas causas de valor superior a 20 (vinte) salários mínimos, as
partes deverão comparecer ao ato acompanhadas de advogado; 4)
Fica(m) Vossa(s) Senhoria(s), ainda, devidamente cientificada(s)
de que, nos termos do que dispõe o Art. 20, da referida lei, o seu
não comparecimento a qualquer das audiências designadas,
implicará na revelia, reputando-se verdadeiros os fatos narrados
no pedido inicial.
ADVERTÊNCIAS: 1) Por força da lei 9.099/95 e da Portaria
Conjunta nº 001/2017, a jurídica que figurar no polo passivo
da demanda deverá comparecer na audiência de conciliação,
instrução e julgamento munida de carta de preposto, sob pena de
revelia, nos moldes dos arts. 9º, § 4º, e 20, da referida lei, sendo
que os atos constitutivos, contratos sociais e demais documentos
de comprovação de poderes servem para efetiva constatação da
personalidade jurídica e da regular representação em juízo (art. 45,
Código Civil e art. 75, VIII, Código de Processo Civil), sob pena de
revelia. 2) Os prazos processuais neste juizado especial, inclusive
na execução, contam-se da data da intimação ou ciência do ato
respectivo (art. 42, lf 9099/95); 3) As partes deverão comparecer às
audiências designadas munidas dos números de suas respectivas
contas bancárias para eventual formalização e efetivação do acordo,
evitando-se o uso da conta judicial; 4) As partes deverão comunicar
eventuais alterações dos respectivos endereços, sob pena de
se considerar como válida e eficaz a carta de intimação enviada
ou o MANDADO de intimação cumprido no endereço constante
dos autos (art 19, §2º, lf 9099/95); 5) Em se tratando de pessoa
jurídica e relação de consumo, fica expressamente consignada a
possibilidade e advertência de inversão do ônus da prova, (art. 6º,
cdc). 6) As partes deverão comparecer às audiências designadas
na data, horário e endereço em que ser realizará a audiência, e
que procuradores e preposto deverão comparecer munidos de
poderes específicos para transacionar; 7) EM SE TRATANDO DE
AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO, As partes poderão
trazer para a audiência até três testemunhas – independentemente
de intimação – e a documentação que julgarem necessárias para
instruir do feito.
Porto Velho (RO), 12 de setembro de 2018.
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
CENTRAL DE PROCESSOS ELETRÔNICOS
Porto Velho - 2º Juizado Especial Cível
Rua Quintino Bocaiuva, 3061, Bairro Embratel, Porto Velho/RO,
CEP 76.820-842
Processo nº: 7026082-30.2018.8.22.0001
Requerente: VALERIO JORDAO BARBOSA
Advogados do(a) REQUERENTE: LUCAS CALVI AKL - RO7539,
KAROLINE COSTA MONTEIRO - RO0003905
Intimação À PARTE RECORRIDA
FINALIDADE: Por determinação do juízo, fica Vossa Senhoria
intimada para, no prazo legal, apresentar as Contrarrazões
Recursais.
Porto Velho (RO), 12 de setembro de 2018.
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
CENTRAL DE PROCESSOS ELETRÔNICOS
Porto Velho - 2º Juizado Especial Cível
Rua Quintino Bocaiuva, 3061, Bairro Embratel, Porto Velho/RO,
CEP 76.820-842
Processo nº 7010711-26.2018.8.22.0001
REQUERENTE: SOLAN COMERCIO DO VESTUARIO LTDA EPP
Advogados do(a) REQUERENTE: LEONARDO FERREIRA DE
MELO - RO0005959, MARCELLINO VICTOR RAQUEBAQUE
LEAO DE OLIVEIRA - RO8492
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REQUERIDO: MARIA MIYUKI YAMAGUCHI MARQUES
Intimação DAS PARTES - AUDIÊNCIA
PROVIMENTO CONJUNTO 001/2017 - publicação DJE 104 - dia
08/06/2017
Por força e em cumprimento ao disposto deste Juízo, ficam
as partes intimadas, por intermédio de(a) seu(a) patrono(a), a
comparecerem à AUDIÊNCIA deste processo a ser realizada na
sala de audiências da CEJUSC Porto Velho - 2º Juizado Especial
Cível, sito à Rua Quintino Bocaiuva, 3061, Bairro Embratel, Porto
Velho/RO, conforme informações abaixo:
Tipo: Conciliação Sala: Sala A - 2º Juizado Especial Cível Data:
14/12/2018 Hora: 16:00
OBSERVAÇÕES: 1) A contestação e demais provas, inclusive a
indicação de testemunhas, com sua completa qualificação (nome
completo, CPF e endereço) e objetivo probatório, deverão ser
apresentadas ATÉ o ato da audiência de conciliação. Não havendo
acordo, poderá ser designada uma data para a realização da
audiência de instrução e julgamento; 2) Havendo necessidade
de assistência por Defensor Público, a parte deverá solicitar
atendimento, no prazo de até 15 (quinze) dias antes da audiência de
conciliação, à sede da Defensoria Pública da respectiva Comarca;
3) Nas causas de valor superior a 20 (vinte) salários mínimos, as
partes deverão comparecer ao ato acompanhadas de advogado; 4)
Fica(m) Vossa(s) Senhoria(s), ainda, devidamente cientificada(s)
de que, nos termos do que dispõe o Art. 20, da referida lei, o seu
não comparecimento a qualquer das audiências designadas,
implicará na revelia, reputando-se verdadeiros os fatos narrados
no pedido inicial.
ADVERTÊNCIAS: 1) Por força da lei 9.099/95 e da Portaria
Conjunta nº 001/2017, a jurídica que figurar no polo passivo
da demanda deverá comparecer na audiência de conciliação,
instrução e julgamento munida de carta de preposto, sob pena de
revelia, nos moldes dos arts. 9º, § 4º, e 20, da referida lei, sendo
que os atos constitutivos, contratos sociais e demais documentos
de comprovação de poderes servem para efetiva constatação da
personalidade jurídica e da regular representação em juízo (art. 45,
Código Civil e art. 75, VIII, Código de Processo Civil), sob pena de
revelia. 2) Os prazos processuais neste juizado especial, inclusive
na execução, contam-se da data da intimação ou ciência do ato
respectivo (art. 42, lf 9099/95); 3) As partes deverão comparecer às
audiências designadas munidas dos números de suas respectivas
contas bancárias para eventual formalização e efetivação do acordo,
evitando-se o uso da conta judicial; 4) As partes deverão comunicar
eventuais alterações dos respectivos endereços, sob pena de
se considerar como válida e eficaz a carta de intimação enviada
ou o MANDADO de intimação cumprido no endereço constante
dos autos (art 19, §2º, lf 9099/95); 5) Em se tratando de pessoa
jurídica e relação de consumo, fica expressamente consignada a
possibilidade e advertência de inversão do ônus da prova, (art. 6º,
cdc). 6) As partes deverão comparecer às audiências designadas
na data, horário e endereço em que ser realizará a audiência, e
que procuradores e preposto deverão comparecer munidos de
poderes específicos para transacionar; 7) EM SE TRATANDO DE
AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO, As partes poderão
trazer para a audiência até três testemunhas – independentemente
de intimação – e a documentação que julgarem necessárias para
instruir do feito.
Porto Velho (RO), 12 de setembro de 2018.
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
CENTRAL DE PROCESSOS ELETRÔNICOS
Porto Velho - 2º Juizado Especial Cível
Rua Quintino Bocaiuva, 3061, Bairro Embratel, Porto Velho/RO,
CEP 76.820-842
Processo nº 7025361-78.2018.8.22.0001
REQUERENTE: WILSON SILVEIRA DE FARIAS
Advogado do(a) REQUERENTE: JOANNES PAULUS DE LIMA
SANTOS - RO0004244
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REQUERIDO: YSAIAS BORGES FIGUEIREDO, ASIA MOTOS
RONDONIA LTDA - ME
Intimação DA PARTE REQUERENTE - AUDIÊNCIA
PROVIMENTO CONJUNTO 001/2017 - publicação DJE 104 - dia
08/06/2017
Por força e em cumprimento ao disposto deste Juízo, fica a parte
requerente intimada, por intermédio de(a) seu(a) patrono(a), a
comparecer à AUDIÊNCIA deste processo a ser realizada na sala
de audiências da CEJUSC Porto Velho - 2º Juizado Especial Cível,
sito à Rua Quintino Bocaiuva, 3061, Bairro Embratel, Porto Velho/
RO, conforme informações abaixo:
Tipo: Conciliação Sala: Sala B - 2º Juizado Especial Cível Data:
23/10/2018 Hora: 17:20
OBSERVAÇÕES: 1) A contestação e demais provas, inclusive a
indicação de testemunhas, com sua completa qualificação (nome
completo, CPF e endereço) e objetivo probatório, deverão ser
apresentadas ATÉ o ato da audiência de conciliação. Não havendo
acordo, poderá ser designada uma data para a realização da
audiência de instrução e julgamento; 2) Havendo necessidade
de assistência por Defensor Público, a parte deverá solicitar
atendimento, no prazo de até 15 (quinze) dias antes da audiência de
conciliação, à sede da Defensoria Pública da respectiva Comarca;
3) Nas causas de valor superior a 20 (vinte) salários mínimos, as
partes deverão comparecer ao ato acompanhadas de advogado; 4)
Fica(m) Vossa(s) Senhoria(s), ainda, devidamente cientificada(s)
de que, nos termos do que dispõe o Art. 20, da referida lei, o seu
não comparecimento a qualquer das audiências designadas,
implicará na revelia, reputando-se verdadeiros os fatos narrados
no pedido inicial.
ADVERTÊNCIAS: 1) Por força da lei 9.099/95 e da Portaria
Conjunta nº 001/2017, a jurídica que figurar no polo passivo
da demanda deverá comparecer na audiência de conciliação,
instrução e julgamento munida de carta de preposto, sob pena de
revelia, nos moldes dos arts. 9º, § 4º, e 20, da referida lei, sendo
que os atos constitutivos, contratos sociais e demais documentos
de comprovação de poderes servem para efetiva constatação da
personalidade jurídica e da regular representação em juízo (art. 45,
Código Civil e art. 75, VIII, Código de Processo Civil), sob pena de
revelia. 2) Os prazos processuais neste juizado especial, inclusive
na execução, contam-se da data da intimação ou ciência do ato
respectivo (art. 42, lf 9099/95); 3) As partes deverão comparecer às
audiências designadas munidas dos números de suas respectivas
contas bancárias para eventual formalização e efetivação do acordo,
evitando-se o uso da conta judicial; 4) As partes deverão comunicar
eventuais alterações dos respectivos endereços, sob pena de
se considerar como válida e eficaz a carta de intimação enviada
ou o MANDADO de intimação cumprido no endereço constante
dos autos (art 19, §2º, lf 9099/95); 5) Em se tratando de pessoa
jurídica e relação de consumo, fica expressamente consignada a
possibilidade e advertência de inversão do ônus da prova, (art. 6º,
cdc). 6) As partes deverão comparecer às audiências designadas
na data, horário e endereço em que ser realizará a audiência, e
que procuradores e preposto deverão comparecer munidos de
poderes específicos para transacionar; 7) EM SE TRATANDO DE
AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO, As partes poderão
trazer para a audiência até três testemunhas – independentemente
de intimação – e a documentação que julgarem necessárias para
instruir do feito.
Porto Velho (RO), 12 de setembro de 2018.

Advogados do(a) REQUERIDO: DAILOR WEBER - RO0005084,
DANIEL DA SILVA SOUSA SOMBRA - RO7094
Intimação DAS PARTES - AUDIÊNCIA
PROVIMENTO CONJUNTO 001/2017 - publicação DJE 104 - dia
08/06/2017
Por força e em cumprimento ao disposto deste Juízo, ficam
as partes intimadas, por intermédio de(a) seu(a) patrono(a), a
comparecerem à AUDIÊNCIA deste processo a ser realizada na
sala de audiências da CEJUSC Porto Velho - 2º Juizado Especial
Cível, sito à Rua Quintino Bocaiuva, 3061, Bairro Embratel, Porto
Velho/RO, conforme informações abaixo:
Tipo: Conciliação Sala: Sala A - 2º Juizado Especial Cível Data:
24/10/2018 Hora: 12:00
OBSERVAÇÕES: 1) A contestação e demais provas, inclusive a
indicação de testemunhas, com sua completa qualificação (nome
completo, CPF e endereço) e objetivo probatório, deverão ser
apresentadas ATÉ o ato da audiência de conciliação. Não havendo
acordo, poderá ser designada uma data para a realização da
audiência de instrução e julgamento; 2) Havendo necessidade
de assistência por Defensor Público, a parte deverá solicitar
atendimento, no prazo de até 15 (quinze) dias antes da audiência de
conciliação, à sede da Defensoria Pública da respectiva Comarca;
3) Nas causas de valor superior a 20 (vinte) salários mínimos, as
partes deverão comparecer ao ato acompanhadas de advogado; 4)
Fica(m) Vossa(s) Senhoria(s), ainda, devidamente cientificada(s)
de que, nos termos do que dispõe o Art. 20, da referida lei, o seu
não comparecimento a qualquer das audiências designadas,
implicará na revelia, reputando-se verdadeiros os fatos narrados
no pedido inicial.
ADVERTÊNCIAS: 1) Por força da lei 9.099/95 e da Portaria
Conjunta nº 001/2017, a jurídica que figurar no polo passivo
da demanda deverá comparecer na audiência de conciliação,
instrução e julgamento munida de carta de preposto, sob pena de
revelia, nos moldes dos arts. 9º, § 4º, e 20, da referida lei, sendo
que os atos constitutivos, contratos sociais e demais documentos
de comprovação de poderes servem para efetiva constatação da
personalidade jurídica e da regular representação em juízo (art. 45,
Código Civil e art. 75, VIII, Código de Processo Civil), sob pena de
revelia. 2) Os prazos processuais neste juizado especial, inclusive
na execução, contam-se da data da intimação ou ciência do ato
respectivo (art. 42, lf 9099/95); 3) As partes deverão comparecer às
audiências designadas munidas dos números de suas respectivas
contas bancárias para eventual formalização e efetivação do acordo,
evitando-se o uso da conta judicial; 4) As partes deverão comunicar
eventuais alterações dos respectivos endereços, sob pena de
se considerar como válida e eficaz a carta de intimação enviada
ou o MANDADO de intimação cumprido no endereço constante
dos autos (art 19, §2º, lf 9099/95); 5) Em se tratando de pessoa
jurídica e relação de consumo, fica expressamente consignada a
possibilidade e advertência de inversão do ônus da prova, (art. 6º,
cdc). 6) As partes deverão comparecer às audiências designadas
na data, horário e endereço em que ser realizará a audiência, e
que procuradores e preposto deverão comparecer munidos de
poderes específicos para transacionar; 7) EM SE TRATANDO DE
AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO, As partes poderão
trazer para a audiência até três testemunhas – independentemente
de intimação – e a documentação que julgarem necessárias para
instruir do feito.
Porto Velho (RO), 12 de setembro de 2018.

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
CENTRAL DE PROCESSOS ELETRÔNICOS
Porto Velho - 2º Juizado Especial Cível
Rua Quintino Bocaiuva, 3061, Bairro Embratel, Porto Velho/RO,
CEP 76.820-842
Processo nº 7013588-36.2018.8.22.0001
REQUERENTE: VALDINA DE SOUZA ARRUDA
Advogado do(a) REQUERENTE: JACIRA SILVINO - RO0000830
REQUERIDO: SUPORTE NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ME

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
CENTRAL DE PROCESSOS ELETRÔNICOS
Porto Velho - 2º Juizado Especial Cível
Rua Quintino Bocaiuva, 3061, Bairro Embratel, Porto Velho/RO,
CEP 76.820-842
Processo nº: 7024321-61.2018.8.22.0001
Requerente: CLEDSON FERREIRA SILVA
Advogados do(a) REQUERENTE: LIDIANE PEREIRA ARAKAKI RO0006875, MARCELO ESTEBANEZ MARTINS - RO0003208
Intimação À PARTE RECORRIDA

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

ANO XXXVI

NÚMERO 172

DIARIO DA JUSTIÇA

FINALIDADE: Por determinação do juízo, fica Vossa Senhoria
intimada para, no prazo legal, apresentar as Contrarrazões
Recursais.
Porto Velho (RO), 12 de setembro de 2018.
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
CENTRAL DE PROCESSOS ELETRÔNICOS
Porto Velho - 2º Juizado Especial Cível
Rua Quintino Bocaiuva, 3061, Bairro Embratel, Porto Velho/RO,
CEP 76.820-842
Processo nº: 7011518-80.2017.8.22.0001
Requerente: AELCIO TEIXEIRA BASTOS
Advogado do(a) EXEQUENTE: DANIELE GOMES TEIXEIRA RO7883
Requerido(a): JOABE BELARMINO FERREIRA
INTIMAÇÃO À PARTE REQUERENTE (VIA DJE)
FINALIDADE: Por determinação do juízo, fica Vossa Senhoria
INTIMADA a, querendo, apresentar manifestação, NO PRAZO DE
10 (DEZ) DIAS, quanto à impugnação/embargos à execução.
Porto Velho (RO), 12 de setembro de 2018.
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
CENTRAL DE PROCESSOS ELETRÔNICOS
Porto Velho - 2º Juizado Especial Cível
Rua Quintino Bocaiuva, 3061, Bairro Embratel, Porto Velho/RO,
CEP 76.820-842
Processo nº 7008793-84.2018.8.22.0001
REQUERENTE: PAULA LAMEGO PASCHOALINO
Advogado do(a) REQUERENTE: FABIO CAMARGO LOPES RO0008807
Intimação DA PARTE REQUERENTE - AUDIÊNCIA
PROVIMENTO CONJUNTO 001/2017 - publicação DJE 104 - dia
08/06/2017
Por força e em cumprimento ao disposto deste Juízo, fica VOSSA
SENHORIA intimada, por intermédio de(a) seu(a) patrono(a), a
comparecer à AUDIÊNCIA deste processo a ser realizada na sala
de audiências da CEJUSC Porto Velho - 2º Juizado Especial Cível,
sito à Rua Quintino Bocaiuva, 3061, Bairro Embratel, Porto Velho/
RO, conforme informações abaixo:
Tipo: Conciliação Sala: Sala A - 2º Juizado Especial Cível Data:
24/10/2018 Hora: 17:20
OBSERVAÇÕES: 1) A contestação e demais provas, inclusive a
indicação de testemunhas, com sua completa qualificação (nome
completo, CPF e endereço) e objetivo probatório, deverão ser
apresentadas ATÉ o ato da audiência de conciliação. Não havendo
acordo, poderá ser designada uma data para a realização da
audiência de instrução e julgamento; 2) Havendo necessidade
de assistência por Defensor Público, a parte deverá solicitar
atendimento, no prazo de até 15 (quinze) dias antes da audiência de
conciliação, à sede da Defensoria Pública da respectiva Comarca;
3) Nas causas de valor superior a 20 (vinte) salários mínimos, as
partes deverão comparecer ao ato acompanhadas de advogado; 4)
Fica(m) Vossa(s) Senhoria(s), ainda, devidamente cientificada(s)
de que, nos termos do que dispõe o Art. 20, da referida lei, o seu
não comparecimento a qualquer das audiências designadas,
implicará na revelia, reputando-se verdadeiros os fatos narrados
no pedido inicial.
ADVERTÊNCIAS: 1) Por força da lei 9.099/95 e da Portaria
Conjunta nº 001/2017, a jurídica que figurar no polo passivo
da demanda deverá comparecer na audiência de conciliação,
instrução e julgamento munida de carta de preposto, sob pena de
revelia, nos moldes dos arts. 9º, § 4º, e 20, da referida lei, sendo
que os atos constitutivos, contratos sociais e demais documentos
de comprovação de poderes servem para efetiva constatação da
personalidade jurídica e da regular representação em juízo (art. 45,
Código Civil e art. 75, VIII, Código de Processo Civil), sob pena de
revelia. 2) Os prazos processuais neste juizado especial, inclusive
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na execução, contam-se da data da intimação ou ciência do ato
respectivo (art. 42, lf 9099/95); 3) As partes deverão comparecer às
audiências designadas munidas dos números de suas respectivas
contas bancárias para eventual formalização e efetivação do acordo,
evitando-se o uso da conta judicial; 4) As partes deverão comunicar
eventuais alterações dos respectivos endereços, sob pena de
se considerar como válida e eficaz a carta de intimação enviada
ou o MANDADO de intimação cumprido no endereço constante
dos autos (art 19, §2º, lf 9099/95); 5) Em se tratando de pessoa
jurídica e relação de consumo, fica expressamente consignada a
possibilidade e advertência de inversão do ônus da prova, (art. 6º,
cdc). 6) As partes deverão comparecer às audiências designadas
na data, horário e endereço em que ser realizará a audiência, e
que procuradores e preposto deverão comparecer munidos de
poderes específicos para transacionar; 7) EM SE TRATANDO DE
AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO, As partes poderão
trazer para a audiência até três testemunhas – independentemente
de intimação – e a documentação que julgarem necessárias para
instruir do feito.
Porto Velho (RO), 12 de setembro de 2018.

3º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
CENTRAL DE PROCESSOS ELETRÔNICOS
Porto Velho - 3º Juizado Especial Cível
Rua Quintino Bocaiuva, 3061, Bairro Embratel, Porto Velho/RO,
CEP 76.820-842
Processo n°: 7015410-60.2018.8.22.0001
REQUERENTE: M. A. FERREIRA JUNIOR - EPP
Advogados do(a) REQUERENTE: LEONARDO FERREIRA DE
MELO - RO0005959, MARCELLINO VICTOR RAQUEBAQUE
LEAO DE OLIVEIRA - RO8492
REQUERIDO: ANA PAULA PINTO CAMELO
INTIMAÇÃO À PARTE REQUERENTE (VIA DJE)
FINALIDADE: Por força e em cumprimento ao disposto deste Juízo,
FICA VOSSA SENHORIA INTIMADA, a requerer o que entender
de direito, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de arquivamento.
Porto Velho (RO), 12 de setembro de 2018.
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
CENTRAL DE PROCESSOS ELETRÔNICOS
Porto Velho - 3º Juizado Especial Cível
Rua Quintino Bocaiuva, 3061, Bairro Embratel, Porto Velho/RO,
CEP 76.820-842
Processo n°: 7019043-79.2018.8.22.0001
REQUERENTE: SAUDE E VIDA COMERCIO EIRELI - ME
Advogado do(a) REQUERENTE: ERISLAINE DOS SANTOS RO8672
REQUERIDO: DAZIELLEN AMANDA BRITO DA SILVA
INTIMAÇÃO À PARTE REQUERENTE (VIA DJE)
FINALIDADE: Por força e em cumprimento ao disposto deste Juízo,
FICA VOSSA SENHORIA INTIMADA, a requerer o que entender
de direito, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de arquivamento.
Porto Velho (RO), 12 de setembro de 2018.
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
CENTRAL DE PROCESSOS ELETRÔNICOS
Porto Velho - 3º Juizado Especial Cível
Rua Quintino Bocaiuva, 3061, Bairro Embratel, Porto Velho/RO,
CEP 76.820-842
Processo nº: 7001408-90.2015.8.22.0001.

Este diário foi assinado digitalmente consoante a Lei 11.419/06. O documento eletrônico pode ser encontrado no sítio do Tribunal de Justiça do Estado de
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EXEQUENTE: FRANCIS ARRUDA MATEUS.
EXECUTADO: SKY BRASIL SERVICOS LTDA
Advogado do(a) EXECUTADO: RICHARD LEIGNEL CARNEIRO
- RN0009555
Intimação À PARTE REQUERIDA (VIA DJE)
Por força e em cumprimento do juízo, FICA VOSSA SENHORIA
INTIMADA, por intermédio de seu advogado, cumprir
espontaneamente a SENTENÇA, no prazo de 15 (quinze) dias,
efetuando o pagamento do valor, obrigatoriamente junto a Caixa
Econômica Federal (Provimento 001/2008 PR TJ/RO c/c Art.
840, I, do CPC), conforme Planilha de Cálculo anexa, sob pena
de acréscimo de multa de 10% (dez por cento) sobre o valor
apresentado da dívida, conforme disposto no art. 523, § 1º, do
Código de Processual Civil.
ADVERTÊNCIAS:
1)
O
VALOR
DA
CONDENAÇÃO
OBRIGATORIAMENTE DEVERÁ SER DEPOSITADO JUNTO
A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PROVIMENTO 001/2008
PR TJ/RO C/C ART. 840, I DO CPC), COM A DEVIDA E
TEMPESTIVA COMPROVAÇÃO NO PROCESSO, SOB PENA
DE SER CONSIDERANDO INEXISTENTE O PAGAMENTO
REALIZADO ATRAVÉS DE OUTRA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA,
NOS TERMOS DO ARTIGO 4º DO PROVIMENTO CONJUNTO
N.º 006/2015-PR-CG, PUBLICADO NO DIÁRIO DE JUSTIÇA
ESTADUAL N.º 115/2015, INCIDINDO, INCLUSIVE, AS PENAS
PREVISTAS NO ARTIGO 475-J DO CPC, ALÉM DE JUROS E
CORREÇÃO MONETÁRIA PREVISTAS EM LEI. 2) OS PRAZOS
PROCESSUAIS NESTE JUIZADO ESPECIAL, INCLUSIVE NA
EXECUÇÃO, CONTAM-SE DO DIA SEGUINTE À INTIMAÇÃO,
SALVO CONTAGEM A PARTIR DE INTIMAÇÃO PELO DIÁRIO
DA JUSTIÇA, QUE OBEDECE REGRA PRÓPRIA. 3) AS PARTES
DEVERÃO COMUNICAR EVENTUAIS ALTERAÇÕES DOS
RESPECTIVOS ENDEREÇOS, SOB PENA DE SE CONSIDERAR
COMO VÁLIDA E EFICAZ A/O CARTA/MANDADO DE INTIMAÇÃO
CUMPRIDO(A) NO ENDEREÇO CONSTANTE DOS AUTOS (ART.
19, § 2º, LF 9.099/95).
Porto Velho (RO), 12 de setembro de 2018.
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
CENTRAL DE PROCESSOS ELETRÔNICOS
Porto Velho - 3º Juizado Especial Cível
Rua Quintino Bocaiuva, 3061, Bairro Embratel, Porto Velho/RO,
CEP 76.820-842
Processo nº 7024889-77.2018.8.22.0001
REQUERENTE: ANTONIO LEMOS REGIS
Advogados do(a) REQUERENTE: VALNEI GOMES DA CRUZ
ROCHA - RO0002479, DENISE GONCALVES DA CRUZ ROCHA
- RO0001996, MARIENE CAROLINE DA COSTA MACIEL RO8796
REQUERIDO: CLARO S.A.
Advogado do(a) REQUERIDO:
Intimação DAS PARTES - AUDIÊNCIA
PROVIMENTO CONJUNTO 001/2017 - publicação DJE 104 - dia
08/06/2017
Por força e em cumprimento ao disposto deste Juízo, ficam
as partes intimadas, por intermédio de(a) seu(a) patrono(a), a
comparecerem à AUDIÊNCIA deste processo a ser realizada na
sala de audiências da CEJUSC Porto Velho - 3º Juizado Especial
Cível, sito à Rua Quintino Bocaiuva, 3061, Bairro Embratel, Porto
Velho/RO, conforme informações abaixo:
Tipo: Conciliação Sala: Sala A - 3º Juizado Especial Cível Data:
25/10/2018 Hora: 16:40
OBSERVAÇÕES: 1) A contestação e demais provas, inclusive a
indicação de testemunhas, com sua completa qualificação (nome
completo, CPF e endereço) e objetivo probatório, deverão ser
apresentadas ATÉ o ato da audiência de conciliação. Não havendo
acordo, poderá ser designada uma data para a realização da
audiência de instrução e julgamento; 2) Havendo necessidade
de assistência por Defensor Público, a parte deverá solicitar
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atendimento, no prazo de até 15 (quinze) dias antes da audiência de
conciliação, à sede da Defensoria Pública da respectiva Comarca;
3) Nas causas de valor superior a 20 (vinte) salários mínimos, as
partes deverão comparecer ao ato acompanhadas de advogado; 4)
Fica(m) Vossa(s) Senhoria(s), ainda, devidamente cientificada(s)
de que, nos termos do que dispõe o Art. 20, da referida lei, o seu
não comparecimento a qualquer das audiências designadas,
implicará na revelia, reputando-se verdadeiros os fatos narrados
no pedido inicial.
ADVERTÊNCIAS: 1) Por força da lei 9.099/95 e da Portaria
Conjunta nº 001/2017, a jurídica que figurar no polo passivo
da demanda deverá comparecer na audiência de conciliação,
instrução e julgamento munida de carta de preposto, sob pena de
revelia, nos moldes dos arts. 9º, § 4º, e 20, da referida lei, sendo
que os atos constitutivos, contratos sociais e demais documentos
de comprovação de poderes servem para efetiva constatação da
personalidade jurídica e da regular representação em juízo (art. 45,
Código Civil e art. 75, VIII, Código de Processo Civil), sob pena de
revelia. 2) Os prazos processuais neste juizado especial, inclusive
na execução, contam-se da data da intimação ou ciência do ato
respectivo (art. 42, lf 9099/95); 3) As partes deverão comparecer às
audiências designadas munidas dos números de suas respectivas
contas bancárias para eventual formalização e efetivação do acordo,
evitando-se o uso da conta judicial; 4) As partes deverão comunicar
eventuais alterações dos respectivos endereços, sob pena de
se considerar como válida e eficaz a carta de intimação enviada
ou o MANDADO de intimação cumprido no endereço constante
dos autos (art 19, §2º, lf 9099/95); 5) Em se tratando de pessoa
jurídica e relação de consumo, fica expressamente consignada a
possibilidade e advertência de inversão do ônus da prova, (art. 6º,
cdc). 6) As partes deverão comparecer às audiências designadas
na data, horário e endereço em que ser realizará a audiência, e
que procuradores e preposto deverão comparecer munidos de
poderes específicos para transacionar; 7) EM SE TRATANDO DE
AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO, As partes poderão
trazer para a audiência até três testemunhas – independentemente
de intimação – e a documentação que julgarem necessárias para
instruir do feito.
Porto Velho (RO), 12 de setembro de 2018.
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA
COMARCA PORTO VELHO
3º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
Processo n.: 7061855-10.2016.8.22.0001
Parte requerente: Nome: EUFRASIO ALVES DA SILVA
Endereço: Rua Jacy Paraná, 2134, - de 1750 a 2204 - lado par,
Mato Grosso, Porto Velho - RO - CEP: 76804-418
Advogado (a): Advogado: FABIO MELO DO LAGO OAB: RO0005734
Endereço: desconhecido Advogado: TIAGO FERNANDES LIMA
DA SILVA OAB: RO0006122 Endereço: Rua Afonso Pena, 1725,
Nossa Senhora das Graças, Porto Velho - RO - CEP: 76804-134
Parte requerida: Nome: SUPERMERCADO GONCALVES LTDA
Endereço: Rua Raimundo Cantuária, 7074, - de 6839 a 7193 - lado
ímpar, Tiradentes, Porto Velho - RO - CEP: 76824-595
Advogado (a): Advogado: PAULO TIMOTEO BATISTA OAB:
RO0002437 Endereço: Rua Tenreiro Aranha, 2494, SALA 120,
GALERIA ELDORADO, Centro, Porto Velho - RO - CEP: 76860890
DECISÃO
Em atenção ao pedido da parte autora (penhora on line), efetivei o
referido bloqueio, conforme requisição feita via BACENJUD (espelho
escaneado em anexo), porém a penhora não foi concretizada
em razão de insuficiência de valores na conta bancária da parte
devedora.
Assim, intime-se a parte autora do resultado da ordem de restrição
negativo/bloqueio de valores irrisórios, bem como para impulsionar
o feito, no prazo de 5 dias, sob pena de arquivamento por ausência
de indicação de bens penhoráveis.
Serve o presente como comunicação (intimação via sistema, carta,
MANDADO ).
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PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
CENTRAL DE PROCESSOS ELETRÔNICOS
Porto Velho - 3º Juizado Especial Cível
Rua Quintino Bocaiuva, 3061, Bairro Embratel, Porto Velho/RO,
CEP 76.820-842
Processo nº 7049563-56.2017.8.22.0001
AUTOR:
NELMA
JOANA
ARAUJO
COMERCIO
E
REPRESENTACOES - ME
Advogado do(a) AUTOR: FRANCISCA FREITAS FRANCA RO0006609
RÉU: RAIMUNDA RODRIGUES DE ALENCAR
INTIMAÇÃO DAS PARTES - AUDIÊNCIA
PROVIMENTO CONJUNTO 001/2017 - publicação DJE 104 - dia
08/06/2017
Por força e em cumprimento ao disposto deste Juízo, ficam
as partes intimadas, por intermédio de(a) seu(a) patrono(a), a
comparecerem à AUDIÊNCIA deste processo a ser realizada na
sala de audiências da CEJUSC Porto Velho - 3º Juizado Especial
Cível, sito à Rua Quintino Bocaiuva, 3061, Bairro Embratel, Porto
Velho/RO, conforme informações abaixo:
Tipo: Conciliação Sala: Sala A - 3º Juizado Especial Cível Data:
25/10/2018 Hora: 11:20
OBSERVAÇÕES: 1) A contestação e demais provas, inclusive a
indicação de testemunhas, com sua completa qualificação (nome
completo, CPF e endereço) e objetivo probatório, deverão ser
apresentadas ATÉ o ato da audiência de conciliação. Não havendo
acordo, poderá ser designada uma data para a realização da
audiência de instrução e julgamento; 2) Havendo necessidade
de assistência por Defensor Público, a parte deverá solicitar
atendimento, no prazo de até 15 (quinze) dias antes da audiência de
conciliação, à sede da Defensoria Pública da respectiva Comarca;
3) Nas causas de valor superior a 20 (vinte) salários mínimos, as
partes deverão comparecer ao ato acompanhadas de advogado; 4)
Fica(m) Vossa(s) Senhoria(s), ainda, devidamente cientificada(s)
de que, nos termos do que dispõe o Art. 20, da referida lei, o seu
não comparecimento a qualquer das audiências designadas,
implicará na revelia, reputando-se verdadeiros os fatos narrados
no pedido inicial.
ADVERTÊNCIAS: 1) Por força da lei 9.099/95 e da Portaria
Conjunta nº 001/2017, a jurídica que figurar no polo passivo
da demanda deverá comparecer na audiência de conciliação,
instrução e julgamento munida de carta de preposto, sob pena de
revelia, nos moldes dos arts. 9º, § 4º, e 20, da referida lei, sendo
que os atos constitutivos, contratos sociais e demais documentos
de comprovação de poderes servem para efetiva constatação da
personalidade jurídica e da regular representação em juízo (art. 45,
Código Civil e art. 75, VIII, Código de Processo Civil), sob pena de
revelia. 2) Os prazos processuais neste juizado especial, inclusive
na execução, contam-se da data da intimação ou ciência do ato
respectivo (art. 42, lf 9099/95); 3) As partes deverão comparecer às
audiências designadas munidas dos números de suas respectivas
contas bancárias para eventual formalização e efetivação do acordo,
evitando-se o uso da conta judicial; 4) As partes deverão comunicar
eventuais alterações dos respectivos endereços, sob pena de
se considerar como válida e eficaz a carta de intimação enviada
ou o MANDADO de intimação cumprido no endereço constante
dos autos (art 19, §2º, lf 9099/95); 5) Em se tratando de pessoa
jurídica e relação de consumo, fica expressamente consignada a
possibilidade e advertência de inversão do ônus da prova, (art. 6º,
cdc). 6) As partes deverão comparecer às audiências designadas
na data, horário e endereço em que ser realizará a audiência, e
que procuradores e preposto deverão comparecer munidos de
poderes específicos para transacionar; 7) EM SE TRATANDO DE
AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO, As partes poderão
trazer para a audiência até três testemunhas – independentemente
de intimação – e a documentação que julgarem necessárias para
instruir do feito.
Porto Velho (RO), 12 de setembro de 2018.
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PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
CENTRAL DE PROCESSOS ELETRÔNICOS
Porto Velho - 3º Juizado Especial Cível
Rua Quintino Bocaiuva, 3061, Bairro Embratel, Porto Velho/RO,
CEP 76.820-842
Processo nº: 7031092-89.2017.8.22.0001.
REQUERENTE: ACRISIO FERREIRA DE SOUZA, VERA LUCIA
SANTOS JUNQUEIRA.
REQUERIDO:
BAIRRO
NOVO
PORTO
VELHO
EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO S/A
Advogados do(a) REQUERIDO: ANDREY CAVALCANTE
DE CARVALHO - RO000303B, PAULO BARROSO SERPA RO0004923, GUSTAVO CLEMENTE VILELA - SP0220907
Intimação À PARTE REQUERIDA (VIA DJE)
Por força e em cumprimento do juízo, FICA VOSSA SENHORIA
INTIMADA, por intermédio de seu advogado, cumprir
espontaneamente a SENTENÇA, no prazo de 15 (quinze) dias,
efetuando o pagamento do valor, obrigatoriamente junto a Caixa
Econômica Federal (Provimento 001/2008 PR TJ/RO c/c Art.
840, I, do CPC), conforme Planilha de Cálculo anexa, sob pena
de acréscimo de multa de 10% (dez por cento) sobre o valor
apresentado da dívida, conforme disposto no art. 523, § 1º, do
Código de Processual Civil.
ADVERTÊNCIAS:
1)
O
VALOR
DA
CONDENAÇÃO
OBRIGATORIAMENTE DEVERÁ SER DEPOSITADO JUNTO
A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PROVIMENTO 001/2008
PR TJ/RO C/C ART. 840, I DO CPC), COM A DEVIDA E
TEMPESTIVA COMPROVAÇÃO NO PROCESSO, SOB PENA
DE SER CONSIDERANDO INEXISTENTE O PAGAMENTO
REALIZADO ATRAVÉS DE OUTRA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA,
NOS TERMOS DO ARTIGO 4º DO PROVIMENTO CONJUNTO
N.º 006/2015-PR-CG, PUBLICADO NO DIÁRIO DE JUSTIÇA
ESTADUAL N.º 115/2015, INCIDINDO, INCLUSIVE, AS PENAS
PREVISTAS NO ARTIGO 475-J DO CPC, ALÉM DE JUROS E
CORREÇÃO MONETÁRIA PREVISTAS EM LEI. 2) OS PRAZOS
PROCESSUAIS NESTE JUIZADO ESPECIAL, INCLUSIVE NA
EXECUÇÃO, CONTAM-SE DO DIA SEGUINTE À INTIMAÇÃO,
SALVO CONTAGEM A PARTIR DE INTIMAÇÃO PELO DIÁRIO
DA JUSTIÇA, QUE OBEDECE REGRA PRÓPRIA. 3) AS PARTES
DEVERÃO COMUNICAR EVENTUAIS ALTERAÇÕES DOS
RESPECTIVOS ENDEREÇOS, SOB PENA DE SE CONSIDERAR
COMO VÁLIDA E EFICAZ A/O CARTA/MANDADO DE INTIMAÇÃO
CUMPRIDO(A) NO ENDEREÇO CONSTANTE DOS AUTOS (ART.
19, § 2º, LF 9.099/95).
Porto Velho (RO), 12 de setembro de 2018.
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
CENTRAL DE PROCESSOS ELETRÔNICOS
Porto Velho - 3º Juizado Especial Cível
Rua Quintino Bocaiuva, 3061, Bairro Embratel, Porto Velho/RO,
CEP 76.820-842
Processo n°: 7020277-96.2018.8.22.0001
REQUERENTE: ROSA MARIA DAS NEVES ALVES
Advogados do(a) REQUERENTE: CLAUDECY CAVALCANTE
FEITOSA - RO0003257, TATIANA FEITOSA DA SILVEIRA RO0004733
REQUERIDO:
BFB
LEASING
S/A
ARRENDAMENTO
MERCANTIL
INTIMAÇÃO À PARTE REQUERENTE (VIA DJE)
FINALIDADE: Por força e em cumprimento ao disposto deste Juízo,
FICA VOSSA SENHORIA INTIMADA, a requerer o que entender
de direito, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de arquivamento.
Porto Velho (RO), 12 de setembro de 2018.
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
CENTRAL DE PROCESSOS ELETRÔNICOS
Porto Velho - 3º Juizado Especial Cível
Rua Quintino Bocaiuva, 3061, Bairro Embratel, Porto Velho/RO,
CEP 76.820-842
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Processo nº: 7043588-53.2017.8.22.0001
Requerente: ANTONIO JOSE SOUZA DE BARROS
Advogados do(a) REQUERENTE: RUTH GIL DO NASCIMENTO
LIMA - RO0006749, EVANDRO JUNIOR ROCHA ALENCAR
SALES - RO0006494, ANDRE FERREIRA DA CUNHA NETO RO0006682
Requerido(a): LANCHONETE COMEMANIA
Advogado do(a) REQUERIDO: LUCIO AFONSO DA FONSECA
SALOMAO - RO0001063
Intimação À PARTE RECORRIDA (VIA DJE)
FINALIDADE: Por determinação do juízo, fica Vossa Senhoria
intimada para, no prazo legal, apresentar as Contrarrazões
Recursais.
Porto Velho (RO), 12 de setembro de 2018.
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
CENTRAL DE PROCESSOS ELETRÔNICOS
Porto Velho - 3º Juizado Especial Cível
Rua Quintino Bocaiuva, 3061, Bairro Embratel, Porto Velho/RO,
CEP 76.820-842
Processo nº: 7034518-12.2017.8.22.0001.
EXEQUENTE: SALVADOR ALVES DOS SANTOS.
EXECUTADO: CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA SA
CERON
Advogados do(a) EXECUTADO: BRUNA TATIANE DOS SANTOS
PINHEIRO SARMENTO - RO0005462, VANESSA BARROS SILVA
PIMENTEL - RO8217
Intimação À PARTE REQUERIDA (VIA DJE)
Por força e em cumprimento do juízo, FICA VOSSA SENHORIA
INTIMADA, por intermédio de seu advogado, cumprir
espontaneamente a SENTENÇA, no prazo de 15 (quinze) dias,
efetuando o pagamento do valor, obrigatoriamente junto a Caixa
Econômica Federal (Provimento 001/2008 PR TJ/RO c/c Art.
840, I, do CPC), conforme Planilha de Cálculo anexa, sob pena
de acréscimo de multa de 10% (dez por cento) sobre o valor
apresentado da dívida, conforme disposto no art. 523, § 1º, do
Código de Processual Civil.
ADVERTÊNCIAS:
1)
O
VALOR
DA
CONDENAÇÃO
OBRIGATORIAMENTE DEVERÁ SER DEPOSITADO JUNTO
A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PROVIMENTO 001/2008
PR TJ/RO C/C ART. 840, I DO CPC), COM A DEVIDA E
TEMPESTIVA COMPROVAÇÃO NO PROCESSO, SOB PENA
DE SER CONSIDERANDO INEXISTENTE O PAGAMENTO
REALIZADO ATRAVÉS DE OUTRA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA,
NOS TERMOS DO ARTIGO 4º DO PROVIMENTO CONJUNTO
N.º 006/2015-PR-CG, PUBLICADO NO DIÁRIO DE JUSTIÇA
ESTADUAL N.º 115/2015, INCIDINDO, INCLUSIVE, AS PENAS
PREVISTAS NO ARTIGO 475-J DO CPC, ALÉM DE JUROS E
CORREÇÃO MONETÁRIA PREVISTAS EM LEI. 2) OS PRAZOS
PROCESSUAIS NESTE JUIZADO ESPECIAL, INCLUSIVE NA
EXECUÇÃO, CONTAM-SE DO DIA SEGUINTE À INTIMAÇÃO,
SALVO CONTAGEM A PARTIR DE INTIMAÇÃO PELO DIÁRIO
DA JUSTIÇA, QUE OBEDECE REGRA PRÓPRIA. 3) AS PARTES
DEVERÃO COMUNICAR EVENTUAIS ALTERAÇÕES DOS
RESPECTIVOS ENDEREÇOS, SOB PENA DE SE CONSIDERAR
COMO VÁLIDA E EFICAZ A/O CARTA/MANDADO DE INTIMAÇÃO
CUMPRIDO(A) NO ENDEREÇO CONSTANTE DOS AUTOS (ART.
19, § 2º, LF 9.099/95).
Porto Velho (RO), 12 de setembro de 2018.
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
CENTRAL DE PROCESSOS ELETRÔNICOS
Porto Velho - 3º Juizado Especial Cível
Rua Quintino Bocaiuva, 3061, Bairro Embratel, Porto Velho/RO,
CEP 76.820-842
Processo nº: 7042182-94.2017.8.22.0001
Requerente: JOSE MARIA LARANGEIRA VIANA
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Advogado do(a) REQUERENTE: FRANCISCO RICARDO VIEIRA
OLIVEIRA - RO0001959
Requerido(a): COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO
MUTUO DOS SERVIDORES DO PO
Advogado do(a) REQUERIDO: ROZINEI TEIXEIRA LOPES RO0005195
Intimação À PARTE RECORRIDA (VIA DJE)
FINALIDADE: Por determinação do juízo, fica Vossa Senhoria
intimada para, no prazo legal, apresentar as Contrarrazões
Recursais.
Porto Velho (RO), 12 de setembro de 2018.
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
CENTRAL DE PROCESSOS ELETRÔNICOS
Porto Velho - 3º Juizado Especial Cível
Rua Quintino Bocaiuva, 3061, Bairro Embratel, Porto Velho/RO,
CEP 76.820-842
Processo n°: 7026763-97.2018.8.22.0001
EXEQUENTE: JACKSON CHEDIAK
Advogado do(a) EXEQUENTE: GABRIELA TEIXEIRA SANTOS RO9076
EXECUTADO: NAYARA ALMEIDA LIMA
INTIMAÇÃO À PARTE REQUERENTE (VIA DJE)
FINALIDADE: Por força e em cumprimento ao disposto deste Juízo,
FICA VOSSA SENHORIA INTIMADA, a requerer o que entender
de direito, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de arquivamento.
Porto Velho (RO), 12 de setembro de 2018.
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
CENTRAL DE PROCESSOS ELETRÔNICOS
Porto Velho - 3º Juizado Especial Cível
Rua Quintino Bocaiuva, 3061, Bairro Embratel, Porto Velho/RO,
CEP 76.820-842
Processo nº: 7008294-03.2018.8.22.0001
Requerente: ALEXANDRE BRITO DA SILVA
Advogado do(a) REQUERENTE: MARCIO MELO NOGUEIRA RO0002827
Requerido(a): C. C. B.
Advogado do(a) REQUERIDO: FELIPE GODINHO CREVELARO
- RO7441
Intimação À PARTE RECORRIDA (VIA DJE)
FINALIDADE: Por determinação do juízo, fica Vossa Senhoria
intimada para, no prazo legal, apresentar as Contrarrazões
Recursais.
Porto Velho (RO), 12 de setembro de 2018.
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
CENTRAL DE PROCESSOS ELETRÔNICOS
Porto Velho - 3º Juizado Especial Cível
Rua Quintino Bocaiuva, 3061, Bairro Embratel, Porto Velho/RO,
CEP 76.820-842
Processo nº: 7015751-86.2018.8.22.0001
Requerente: CELIA MARIA ALVES
Advogado do(a) REQUERENTE:
Requerido(a): CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA SA
CERON
Advogados do(a) REQUERIDO: MARCELO RODRIGUES XAVIER
- RO0002391, DANIEL PENHA DE OLIVEIRA - RO0003434,
BRUNA TATIANE DOS SANTOS PINHEIRO SARMENTO RO0005462
Intimação À PARTE RECORRIDA (VIA DJE)
FINALIDADE: Por determinação do juízo, fica Vossa Senhoria
intimada para, no prazo legal, apresentar as Contrarrazões
Recursais.
Porto Velho (RO), 12 de setembro de 2018.
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PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
CENTRAL DE PROCESSOS ELETRÔNICOS
Porto Velho - 3º Juizado Especial Cível
Rua Quintino Bocaiuva, 3061, Bairro Embratel, Porto Velho/RO,
CEP 76.820-842
Processo nº: 7036141-48.2016.8.22.0001
Requerente: MARIA PASTORA DE SOUSA MONTEIRO
Advogado do(a) EXEQUENTE: RAIMUNDO GONCALVES DE
ARAUJO - RO0003300
Requerido(a): TELEFONICA BRASIL S.A.
Advogado do(a) EXECUTADO: EDUARDO ABILIO KERBER DINIZ
- RO0004389
Intimação À PARTE RECORRIDA (VIA DJE)
FINALIDADE: Por determinação do juízo, fica Vossa Senhoria
intimada para, no prazo legal, apresentar as Contrarrazões
Recursais.
Porto Velho (RO), 12 de setembro de 2018.
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
CENTRAL DE PROCESSOS ELETRÔNICOS
Porto Velho - 3º Juizado Especial Cível
Rua Quintino Bocaiuva, 3061, Bairro Embratel, Porto Velho/RO,
CEP 76.820-842
Processo n°: 7029338-83.2015.8.22.0001
EXEQUENTE: KYSI DA HORA LIMA
Advogado do(a) EXEQUENTE: GIAN DOUGLAS VIANA DE
SOUZA - RO5939
EXECUTADO: SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAUDE
DE RONDONIA, UNIMED DE RONDONIA - COOPERATIVA DE
TRABALHO MEDICO
INTIMAÇÃO À PARTE REQUERENTE (VIA DJE)
FINALIDADE: Por força e em cumprimento ao disposto deste Juízo,
FICA VOSSA SENHORIA INTIMADA, a requerer o que entender
de direito, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de arquivamento.
Porto Velho (RO), 12 de setembro de 2018.
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
CENTRAL DE PROCESSOS ELETRÔNICOS
Porto Velho - 3º Juizado Especial Cível
Rua Quintino Bocaiuva, 3061, Bairro Embratel, Porto Velho/RO,
CEP 76.820-842
Processo nº: 7013498-62.2017.8.22.0001
Requerente: VALDECI APARECIDA DE ARAUJO OLIVEIRA
Requerido(a):
RESPONDE
FACIL
COMUNICACAO
E
INTERMEDIACAO S.A. e outros
Advogado do(a) REQUERIDO: HENRIQUE HYPOLITO SP220911
Advogado do(a) REQUERIDO: FELIPE GAZOLA VIEIRA
MARQUES - MT016846A
Intimação À PARTE RECORRIDA (VIA DJE)
FINALIDADE: Por determinação do juízo, fica Vossa Senhoria
intimada para, no prazo legal, apresentar as Contrarrazões
Recursais.
Porto Velho (RO), 12 de setembro de 2018.
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
CENTRAL DE PROCESSOS ELETRÔNICOS
Porto Velho - 3º Juizado Especial Cível
Rua Quintino Bocaiuva, 3061, Bairro Embratel, Porto Velho/RO,
CEP 76.820-842
Processo nº: 7042132-68.2017.8.22.0001.
EXEQUENTE: VAGNER DOS SANTOS OLIVEIRA.
EXECUTADO:
BAIRRO
NOVO
PORTO
VELHO
EMPREENDIMENTO
IMOBILIARIO
S/A,
ODEBRECHT
REALIZACOES IMOBILIARIAS S.A
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Advogados do(a) EXECUTADO: ANDREY CAVALCANTE
DE CARVALHO - RO000303B, PAULO BARROSO SERPA RO0004923, GUSTAVO CLEMENTE VILELA - SP0220907
Intimação À PARTE REQUERIDA (VIA DJE)
Por força e em cumprimento do juízo, FICA VOSSA SENHORIA
INTIMADA, por intermédio de seu advogado, cumprir
espontaneamente a SENTENÇA, no prazo de 15 (quinze) dias,
efetuando o pagamento do valor, obrigatoriamente junto a Caixa
Econômica Federal (Provimento 001/2008 PR TJ/RO c/c Art.
840, I, do CPC), conforme Planilha de Cálculo anexa, sob pena
de acréscimo de multa de 10% (dez por cento) sobre o valor
apresentado da dívida, conforme disposto no art. 523, § 1º, do
Código de Processual Civil.
ADVERTÊNCIAS:
1)
O
VALOR
DA
CONDENAÇÃO
OBRIGATORIAMENTE DEVERÁ SER DEPOSITADO JUNTO
A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PROVIMENTO 001/2008
PR TJ/RO C/C ART. 840, I DO CPC), COM A DEVIDA E
TEMPESTIVA COMPROVAÇÃO NO PROCESSO, SOB PENA
DE SER CONSIDERANDO INEXISTENTE O PAGAMENTO
REALIZADO ATRAVÉS DE OUTRA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA,
NOS TERMOS DO ARTIGO 4º DO PROVIMENTO CONJUNTO
N.º 006/2015-PR-CG, PUBLICADO NO DIÁRIO DE JUSTIÇA
ESTADUAL N.º 115/2015, INCIDINDO, INCLUSIVE, AS PENAS
PREVISTAS NO ARTIGO 475-J DO CPC, ALÉM DE JUROS E
CORREÇÃO MONETÁRIA PREVISTAS EM LEI. 2) OS PRAZOS
PROCESSUAIS NESTE JUIZADO ESPECIAL, INCLUSIVE NA
EXECUÇÃO, CONTAM-SE DO DIA SEGUINTE À INTIMAÇÃO,
SALVO CONTAGEM A PARTIR DE INTIMAÇÃO PELO DIÁRIO
DA JUSTIÇA, QUE OBEDECE REGRA PRÓPRIA. 3) AS PARTES
DEVERÃO COMUNICAR EVENTUAIS ALTERAÇÕES DOS
RESPECTIVOS ENDEREÇOS, SOB PENA DE SE CONSIDERAR
COMO VÁLIDA E EFICAZ A/O CARTA/MANDADO DE INTIMAÇÃO
CUMPRIDO(A) NO ENDEREÇO CONSTANTE DOS AUTOS (ART.
19, § 2º, LF 9.099/95).
Porto Velho (RO), 12 de setembro de 2018.
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
CENTRAL DE PROCESSOS ELETRÔNICOS
Porto Velho - 3º Juizado Especial Cível
Rua Quintino Bocaiuva, 3061, Bairro Embratel, Porto Velho/RO,
CEP 76.820-842
Processo n°: 7011820-12.2017.8.22.0001
EXEQUENTE: EDNEIA NERI DO NASCIMENTO
Advogado do(a) EXEQUENTE: JULIANO JUNQUEIRA IGNACIO OAB/RO0003552
EXECUTADO: SKY BRASIL SERVICOS LTDA
INTIMAÇÃO AO ADVOGADO DO REQUERENTE (VIA DJE)
FINALIDADE: Fica Vossa Senhoria intimada a se manifestar sobre
os termos do substabelecimento de ID nº 20498838, esclarecendo
expressamente quem é o outorgado para exercer os poderes.
Prazo de 05 (cinco) dias.
Porto Velho (RO), 12 de setembro de 2018
Gestor de Equipe
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
CENTRAL DE PROCESSOS ELETRÔNICOS
Porto Velho - 3º Juizado Especial Cível
Rua Quintino Bocaiuva, 3061, Bairro Embratel, Porto Velho/RO,
CEP 76.820-842
NOTIFICAÇÃO DA PARTE RECORRENTE
Processo nº: 7015788-50.2017.8.22.0001 (Processo Judicial
eletrônico - PJe)
Classe: JUIZADOS - PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL
CÍVEL (436)
REQUERENTE: ALEXANDRA DA SILVA MATOS
Advogado do(a) REQUERENTE: RAIMUNDO GONCALVES DE
ARAUJO - RO0003300
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REQUERIDO: OI S.A
Advogado do(a) REQUERIDO: ALESSANDRA MONDINI
CARVALHO - RO0004240
Com base em acórdão proferido pela Turma Recursal, fica vossa
senhoria notificada para, no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o
pagamento das custas processuais, sob pena de inscrição em
dívida ativa e protesto extrajudicial. O Valor das custas é de 1%
um por cento, nos termos do art. 12, III, da Lei Estadual nº 3.896
de 2016 (Regimento de Custas). Assim, para gerar o boleto de
pagamento, utilize o link abaixo.
http://webapp.tjro.jus.br/custas/pages/guiaRecolhimento/
guiaRecolhimentoEmitir.jsf;jsessionid=Tx7niP9iEw7gdde9QtEMN
n_CnNejhosUMo1nxE8.wildfly01:custas1.1
Porto Velho/RO, 13 de setembro de 2018.
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
CENTRAL DE PROCESSOS ELETRÔNICOS
Porto Velho - 3º Juizado Especial Cível
Rua Quintino Bocaiuva, 3061, Bairro Embratel, Porto Velho/RO,
CEP 76.820-842
Processo nº: 7022477-76.2018.8.22.0001.
EXEQUENTE: KELLY AUXILIADORA GIMA PAZ.
EXECUTADO: OI / SA
Advogados do(a) EXECUTADO: MARCIO MELO NOGUEIRA RO0002827, DIEGO DE PAIVA VASCONCELOS - RO0002013,
ROCHILMER MELLO DA ROCHA FILHO - RO0000635
Intimação À PARTE REQUERIDA (VIA DJE)
Por força e em cumprimento do juízo, FICA VOSSA SENHORIA
INTIMADA, por intermédio de seu advogado, cumprir
espontaneamente a SENTENÇA, no prazo de 15 (quinze) dias,
efetuando o pagamento do valor, obrigatoriamente junto a Caixa
Econômica Federal (Provimento 001/2008 PR TJ/RO c/c Art.
840, I, do CPC), conforme Planilha de Cálculo anexa, sob pena
de acréscimo de multa de 10% (dez por cento) sobre o valor
apresentado da dívida, conforme disposto no art. 523, § 1º, do
Código de Processual Civil.
ADVERTÊNCIAS:
1)
O
VALOR
DA
CONDENAÇÃO
OBRIGATORIAMENTE DEVERÁ SER DEPOSITADO JUNTO
A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PROVIMENTO 001/2008
PR TJ/RO C/C ART. 840, I DO CPC), COM A DEVIDA E
TEMPESTIVA COMPROVAÇÃO NO PROCESSO, SOB PENA
DE SER CONSIDERANDO INEXISTENTE O PAGAMENTO
REALIZADO ATRAVÉS DE OUTRA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA,
NOS TERMOS DO ARTIGO 4º DO PROVIMENTO CONJUNTO
N.º 006/2015-PR-CG, PUBLICADO NO DIÁRIO DE JUSTIÇA
ESTADUAL N.º 115/2015, INCIDINDO, INCLUSIVE, AS PENAS
PREVISTAS NO ARTIGO 475-J DO CPC, ALÉM DE JUROS E
CORREÇÃO MONETÁRIA PREVISTAS EM LEI. 2) OS PRAZOS
PROCESSUAIS NESTE JUIZADO ESPECIAL, INCLUSIVE NA
EXECUÇÃO, CONTAM-SE DO DIA SEGUINTE À INTIMAÇÃO,
SALVO CONTAGEM A PARTIR DE INTIMAÇÃO PELO DIÁRIO
DA JUSTIÇA, QUE OBEDECE REGRA PRÓPRIA. 3) AS PARTES
DEVERÃO COMUNICAR EVENTUAIS ALTERAÇÕES DOS
RESPECTIVOS ENDEREÇOS, SOB PENA DE SE CONSIDERAR
COMO VÁLIDA E EFICAZ A/O CARTA/MANDADO DE INTIMAÇÃO
CUMPRIDO(A) NO ENDEREÇO CONSTANTE DOS AUTOS (ART.
19, § 2º, LF 9.099/95).
Porto Velho (RO), 11 de setembro de 2018.
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
CENTRAL DE PROCESSOS ELETRÔNICOS
Porto Velho - 3º Juizado Especial Cível
Rua Quintino Bocaiuva, 3061, Bairro Embratel, Porto Velho/RO,
CEP 76.820-842
Processo nº 7045217-96.2016.8.22.0001
EXEQUENTE: ROSANGELA DUARTE DA SILVA
Advogado do(a) EXEQUENTE: ROBSON WILKENS FARIAS
MELGAREJO - RO7431
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EXECUTADO: COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DE
RONDONIA CAERD
Advogado do(a) EXECUTADO: ANA PAULA CARVALHO VEDANA
- RO0006926
Intimação
DECISÃO
Trata-se de Embargos à Execução de Companhia de Águas e
Esgotos de Rondônia (CAERD) em face de bloqueio judicial de
Id 19937517, promovido por provocação de Rosângela Duarte da
Silva.
Sustenta a parte embargante que é empresa com capital majoritário
público, que presta um serviço público, e que seus bens são
impenhoráveis.
Decido.
A executada é Sociedade de Economia Mista (SEM), de acordo
com o Decreto nº 4334/89. Assim, sua atuação no polo passivo nos
Juizados Especiais é legal. As SEM possuem parte de seu capital
público e outro privado, não havendo restrição legal alguma para a
penhora de seus ativos financeiros em caso de dívida judicial.
Sobre o tema, compartilho interessante julgado:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO DE REVISTA.
EXECUÇÃO JUROS SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. JUROS
DE MORA APLICABILIDADE. 1. Hipótese em que o Tribunal
regional consignou que -A ré, sociedade de economia mista
controlada pelo Estado integra a Administração Pública Indireta,
não sendo, portanto, Fazenda Pública para efeito de aplicação do
art. 1º-F da Lei 9.494/97. A prestação de serviços exclusivos da
União não serve, por si só, para transmudar sua natureza jurídica-.
2. Nesse contexto, não se configura a alegada violação do art. 5º,
caput, da Lei Maior, porquanto tal DISPOSITIVO não versa sobre a
matéria em debate, relativa à aplicação do art. 1º-F da Lei 9494/97
às sociedades de economia mista. 3. Não socorre à reclamada a
indigitada afronta aos arts. 5º, LIV e LV, e 37, da Carta Magna,
trazida na minuta de agravo de instrumento, porquanto inovatória
em relação ao recurso de revista. Agravo de instrumento conhecido
e não provido.
(TST - AIRR: 1432008119995010023, Relator: Hugo Carlos
Scheuermann, Data de Julgamento: 08/10/2014, 1ª Turma, Data
de Publicação: DEJT 17/10/2014)
Dessa forma, CONHEÇO DOS EMBARGOS, mas no MÉRITO
JULGO-OS IMPROCEDENTES, determinando, após o trânsito em
julgado desta DECISÃO, a expedição de Alvará de Levantamento
em favor da parte embargada/exequente da quantia bloqueada no
Id 19937517.
Intime-se. Cumpra-se.
Porto Velho/RO, data inserida na movimentação.
Acir Teixeira Grécia
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
CENTRAL DE PROCESSOS ELETRÔNICOS
Porto Velho - 3º Juizado Especial Cível
Rua Quintino Bocaiuva, 3061, Bairro Embratel, Porto Velho/RO,
CEP 76.820-842
NOTIFICAÇÃO DA PARTE RECORRENTE
Processo nº: 7009877-57.2017.8.22.0001 (Processo Judicial
eletrônico - PJe)
Classe: JUIZADOS - PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL
CÍVEL (436)
REQUERENTE: UESCLEI OLIVEIRA FALCAO
Advogado do(a) REQUERENTE: ALECSANDRO RODRIGUES
FUKUMURA - RO0006575
REQUERIDO: OI S.A
Advogados do(a) REQUERIDO: MARCELO LESSA PEREIRA RO0001501, ALESSANDRA MONDINI CARVALHO - RO0004240,
ROCHILMER MELLO DA ROCHA FILHO - RO0000635
Com base em acórdão proferido pela Turma Recursal, fica vossa
senhoria notificada para, no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o
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pagamento das custas processuais, sob pena de inscrição em
dívida ativa e protesto extrajudicial. O Valor das custas é de 1%
um por cento, nos termos do art. 12, III, da Lei Estadual nº 3.896
de 2016 (Regimento de Custas). Assim, para gerar o boleto de
pagamento, utilize o link abaixo.
http://webapp.tjro.jus.br/custas/pages/guiaRecolhimento/
guiaRecolhimentoEmitir.jsf;jsessionid=Tx7niP9iEw7gdde9QtEMN
n_CnNejhosUMo1nxE8.wildfly01:custas1.1
Porto Velho/RO, 11 de setembro de 2018.
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
CENTRAL DE PROCESSOS ELETRÔNICOS
Porto Velho - 3º Juizado Especial Cível
Rua Quintino Bocaiuva, 3061, Bairro Embratel, Porto Velho/RO,
CEP 76.820-842
Processo nº: 7024223-76.2018.8.22.0001
Requerente: GLAUCIA HELENA ALMEIDA DE BARROS
Advogados do(a) REQUERENTE: NICOLE DIANE MALTEZO
MARTINS - RO0007280, THIAGO VALIM - RO0006320, CAROLINA
CORREA DO AMARAL RIBEIRO - PR0041613
Requerido(a): COMPANIA PANAMENA DE AVIACION S/A
Advogados do(a) REQUERIDO: EDSON ANTONIO SOUSA PINTO
- RO0004643, GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI RO0005546
Intimação À PARTE RECORRIDA (VIA DJE)
FINALIDADE: Por determinação do juízo, fica Vossa Senhoria
intimada para, no prazo legal, apresentar as Contrarrazões
Recursais.
Porto Velho (RO), 11 de setembro de 2018.
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
CENTRAL DE PROCESSOS ELETRÔNICOS
Porto Velho - 3º Juizado Especial Cível
Rua Quintino Bocaiuva, 3061, Bairro Embratel, Porto Velho/RO,
CEP 76.820-842
Processo nº 7015127-08.2016.8.22.0001
EXEQUENTE: BORGES & BATISTA LTDA - ME
Advogados do(a) EXEQUENTE: MORGHANNA THALITA SANTOS
AMARAL FERREIRA - RO0006850, MARCOS DONIZETTI ZANI RO0000613
EXECUTADO: LUCIMEIRE F. DA SILVA COMERCIO E
DISTRIBUIDORA - ME, LUCIMEIRE FERREIRA DA SILVA
Advogado do(a) EXECUTADO: DENIZE RODRIGUES DE ARAUJO
PAIAO - RO0006174
Citação dos sócios da executada LUCIMEIRE F. DA SILVA
COMERCIO E DISTRIBUIDORA - ME
Advogado do(a) EXECUTADO: DENIZE RODRIGUES DE ARAUJO
PAIAO - RO0006174
DECISÃO
No âmbitos dos Juizados Especiais não há necessidade de
instauração de autos apartados para fins de julgar o incidente de
desconsideração da personalidade jurídica, conforme Enunciado
31 do FOJUR:
Art. 31 - A desconsideração da personalidade jurídica é processada
nos mesmos autos, sem suspensão do processo ou formação do
incidente, facultando ao Juízo, mesmo de ofício, o deferimento de
medidas necessárias a garantir a efetividade da execução, por, por
exemplo, o arresto e as tutelas provisórias de urgência cabíveis ao
caso concreto.
Saliento que o executado já foi intimado para cumprir a SENTENÇA
de forma espontânea, que transitou em julgado em 19/09/2017, de
modo que há tempos decorreu o prazo para seu cumprimento.
Diante do exposto, determino nova citação dos sócios da executada
LUCIMEIRE F. DA SILVA COMERCIO E DISTRIBUIDORA - ME
para que respondam sobre o pedido de desconsideração, por meio
do patrono devidamente constituído, no prazo de 15 (quinze) dias.
Decorrido o prazo sem manifestação, intime-se a parte exequente
para atualizar o débito e tornem os autos conclusos para bloqueio
on-line.
Serve cópia desta DECISÃO como MANDADO /ofício/intimação.
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PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
CENTRAL DE PROCESSOS ELETRÔNICOS
Porto Velho - 3º Juizado Especial Cível
Rua Quintino Bocaiuva, 3061, Bairro Embratel, Porto Velho/RO,
CEP 76.820-842
Processo nº: 7016808-42.2018.8.22.0001
Requerente: ANTONIO FELIPE NOGUEIRA REIS
Advogado do(a) REQUERENTE: PABLO JAVAN SILVA DANTAS
- RO0006650
Requerido(a): GRUPO PROJETOS EDITORIAIS UNIVERSITARIOS
LTDA - EPP
Advogados do(a) REQUERIDO: MARCOS PAULO DE CASTRO
PEREIRA - PR49078, MARCELO JOSE CISCATO - PR24654
Intimação À PARTE RECORRIDA (VIA DJE)
FINALIDADE: Por determinação do juízo, fica Vossa Senhoria
intimada para, no prazo legal, apresentar as Contrarrazões
Recursais.
Porto Velho (RO), 11 de setembro de 2018.
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA
COMARCA PORTO VELHO
3º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
Processo n.: 7022444-91.2015.8.22.0001
Parte requerente: Nome: IDALINA ALVES DE MEIRAS OTTONI
Endereço: Rua Buenos Aires, 819, Nova Porto Velho, Porto Velho
- RO - CEP: 76820-086
Advogado (a): Advogado: LEA TATIANA DA SILVA LEAL OAB:
RO0005730
Parte requerida: Nome: CENTRAL UNICA DOS MOVIMENTOS
POPULARES E SOCIAIS DE RONDONIA - CUMPS
Endereço: Rua do Cobre, 3804, (69-99330-3959 Parte) - (992560447 Autor Dra Léa), Flodoaldo Pontes Pinto, Porto Velho - RO CEP: 76820-672 Endereço: Rua do Cobre, 3804, (69-99330-3959
Parte) - (99256-0447 Autor Dra Léa), Flodoaldo Pontes Pinto, Porto
Velho - RO - CEP: 76820-672
DESPACHO
Traga a parte autora a prova da constituição jurídica da requerida,
já que o pedido de desconsideração da personalidade implica na
citação dos sócios, no prazo de 15 (quinze) dias.
Transcorrido o prazo in albis, retornem conclusos para deliberações
pertinentes.
Serve cópia desta DECISÃO como comunicação/MANDADO /
ofício/intimação.
Porto Velho, data inserida no movimento.
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA
COMARCA PORTO VELHO
3º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
Processo n.: 7020439-91.2018.8.22.0001
Parte requerente: Nome: RAIMUNDO FELICIO DO NASCIMENTO
Endereço: Assembléia Legislativa do Estado de Rondônia, orgão
DEPOL, Rua Major Amarante 390, Centro, Porto Velho - RO - CEP:
76801-911
Advogado (a): Advogado: ALBINO MELO SOUZA JUNIOR OAB:
RO0004464 Endereço:, Porto Velho - RO - CEP: 76800-000
Parte requerida: Nome: MARIA MARILENE DO NASCIMENTO
Endereço: Rua Santa Luzia, 4755, Industrial, Porto Velho - RO CEP: 76821-252
DESPACHO
Considerando o pedido da parte autora, designo audiência de
instrução e julgamento para o dia 7 de novembro de 2018, às
10:20, a ser realizada na sede deste Juízo, localizado na Rua
Quintino Bocaiúva n. 3061, esquina com Av. Jorge Teixeira, bairro
Embratel, Porto Velho-RO (SALA DE AUDIÊNCIA DO 3º JEC - 1º
ANDAR), devendo as partes produzirem provas quanto aos fatos
controvertidos, no ato da audiência de instrução e julgamento.

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

ANO XXXVI

NÚMERO 172

DIARIO DA JUSTIÇA

Na oportunidade, as partes poderão trazer as provas que pretendem
produzir, inclusive testemunhais, até o máximo de três para cada
parte, na forma do art. 33 e 34 da Lei 9.099/95.
INTIMEM as partes.
Serve este DESPACHO como comunicação/MANDADO /intimação
(Provimento 001/2017 CGJ/RO).
Cumpra-se
Porto Velho, data inserida no movimento.
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA
COMARCA PORTO VELHO
3º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
Processo n.: 7054284-51.2017.8.22.0001
Parte requerente: Nome: KAROLINE COSTA MONTEIRO
Endereço: Avenida Pinheiro Machado, 1316, - de 1288 a 1540 lado par, Centro, Porto Velho - RO - CEP: 76801-112
Nome: LUCAS CALVI AKL
Endereço: Avenida Pinheiro Machado, 1316, Centro, Porto Velho RO - CEP: 76801-112
Advogado (a): Advogado: LUCAS CALVI AKL OAB: RO7539
Endereço: Avenida Lauro Sodré, - até 1321 - lado ímpar, Olaria,
Porto Velho - RO - CEP: 76801-289 Advogado: KAROLINE COSTA
MONTEIRO OAB: RO0003905 Endereço: Avenida Pinheiro
Machado, 1316, - de 1288 a 1540 - lado par, Centro, Porto Velho RO - CEP: 76801-112
Parte requerida: Nome: GEAP FUNDACAO DE SEGURIDADE
SOCIAL
Endereço: Porto Shopping, 1223, Avenida Carlos Gomes, 1223, 3o
Andar, Centro, Porto Velho - RO - CEP: 76801-909
Advogado (a): Advogado: NELSON WILIANS FRATONI
RODRIGUES OAB: MG0107878 Endereço: AVENIDA MAJOR
SYLVIO DE MAGALHÃES PADILHA, JARDIM MORUMBI, São
Paulo - SP - CEP: 05693-000
DESPACHO
Manifeste-se a parte autora sobre as informações prestadas pela
requerida, no prazo de 15 (quinze) dias.
Serve cópia desta DECISÃO como comunicação/MANDADO /
ofício/intimação.
Porto Velho, data inserida no movimento.
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA
COMARCA PORTO VELHO
3º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
Processo n.: 7015194-70.2016.8.22.0001
Parte requerente: Nome: APARECIDA TEIXEIRA FERNANDES
Endereço: Rua Reverendo Elias Fontes, 1792, Agenor de Carvalho,
Porto Velho - RO - CEP: 76820-294
Advogado (a): Advogado: LARISSA TEIXEIRA RODRIGUES
FERNANDES OAB: RO7095 Endereço: desconhecido Advogado:
GESSICA DANDARA DE SOUZA OAB: RO7192 Endereço: Rua
Glauber Rocha, 4579, Rio Madeira, Porto Velho - RO - CEP: 76821484
Parte requerida: Nome: OI S.A
Endereço: Avenida Lauro Sodré, 3290, Costa e Silva, Porto Velho
- RO - CEP: 76803-460
Advogado (a): Advogado: ALESSANDRA MONDINI CARVALHO
OAB: RO0004240 Endereço: Avenida Sete de Setembro, 2233,
Nossa Senhora das Graças, Porto Velho - RO - CEP: 76804141 Advogado: ROCHILMER MELLO DA ROCHA FILHO OAB:
RO0000635 Endereço:, Ji-Paraná - RO - CEP: 76900-970
Advogado: DIEGO DE PAIVA VASCONCELOS OAB: RO0002013
Endereço:, Porto Velho - RO - CEP: 76804-120
DESPACHO
Intimem-se a parte autora para que se manifeste sobre a impugnação
de ID 19892421, no prazo de 5 (cinco) dias.
Após, conclusos para DECISÃO.
Serve cópia desta DECISÃO como comunicação/MANDADO /
ofício/intimação.
Porto Velho, data inserida no movimento.
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PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA
COMARCA PORTO VELHO
3º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
Processo n.: 7019909-24.2017.8.22.0001
Parte requerente: Nome: JONIDAS JOSE MACHADO
Endereço: Rua Jatuarana, 940, Casa 56 Cond. Jardim Vitória,
Lagoa, Porto Velho - RO - CEP: 76812-052
Advogado (a): Advogado do(a) EXEQUENTE: LISE HELENE
MACHADO - RO0002101
Parte requerida: Nome: ALEX CARVALHO DE FIGUEIREDO
Endereço: Rua Júlio de Castilho, 208, esquina com Afonso
Pena(Restaurante Banzeiros), Centro, Porto Velho - RO - CEP:
76801-078
Advogado (a): Advogado do(a) EXECUTADO:
DESPACHO
Antes de análisar o pedido de arresto feito da parte exequente,
determino que esta, no prazo de 10 (dez) dias, junte ao processo
cópia do contrato social do restaurante indicado como sendo de
propriedade do executado.
Serve cópia deste DESPACHO como MANDADO /ofício/
intimação.
Porto Velho, data inserida no movimento.
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
CENTRAL DE PROCESSOS ELETRÔNICOS
Porto Velho - 3º Juizado Especial Cível
Rua Quintino Bocaiuva, 3061, Bairro Embratel, Porto Velho/RO,
CEP 76.820-842
Processo nº: 7001882-56.2018.8.22.0001
Requerente: CLEYDE CORREA MARTINS
Advogado do(a) REQUERENTE:
Requerido(a): CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA SA
CERON
Advogado do(a) REQUERIDO: BRUNA TATIANE DOS SANTOS
PINHEIRO SARMENTO - RO0005462
Intimação À PARTE RECORRIDA (VIA DJE) CENTRAIS
ELETRICAS DE RONDONIA SA CERON
FINALIDADE: Por determinação do juízo, fica Vossa Senhoria
intimada para, no prazo legal, apresentar as Contrarrazões
Recursais.
Porto Velho (RO), 12 de setembro de 2018.
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA
COMARCA PORTO VELHO
3º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
Processo n.: 7035576-16.2018.8.22.0001
Parte requerente: WANDERLEY DE OLIVEIRA SOUSA JUNIOR
Advogado (a): Advogados do(a) REQUERENTE: ANA PAULA
PINTO DA SILVA - RO0005875, ANTONIO FERREIRA DE
OLIVEIRA - RO0001331
Parte requerida: Nome: CLARO S.A.
Endereço: Rua Henri Dunant, 780, - até 817/818, Santo Amaro,
São Paulo - SP - CEP: 04709-110
DECISÃO
Verifica-se, em sede de cognição sumária, os argumentos fáticos do
pedido que a tutela reclamada não deve vingar da forma requerida
na inicial, não é a intenção do legislador em sede de antecipação de
tutela, adiantar o efeito principal do pedido inicial, mas sim efeitos
acessórios, decorrentes do principal, que podem causar danos
irreparáveis à personalidade, imagem e demais direitos da parte
requerente, o que não se vislumbra no caso em tela. Ademais,
somente poderá ser formado convicção, após apresentação
de defesa pelo réu, razão pela qual deixo para analisar a tutela
pleiteada após apresentada defesa pela parte requerida.
ISSO POSTO, e por tudo mais que dos autos conste, INDEFIRO
O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA,
com fulcro no artigo 300 e seguintes do Código de Processo
Civil, mantendo-se a audiência de conciliação já designada pelo
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sistema, devendo o cartório citar o requerido com as advertências
de praxe.
Providencie o necessário.
O oficial de justiça deverá CITAR REQUERIDO: CLARO S.A., bem
como INTIMAR da audiência de conciliação já designada para o dia
18/10/2018 10:00, LOCAL: CENTRO JUDICIÁRIO DE SOLUÇÃO
DE CONFLITOS E CIDADANIA, localizada na Rua Quintino
Bocaiúva n. 3061, esquina com Av. Jorge Teixeira, bairro Embratel,
Porto Velho-RO, conforme Provimento 001/2017 CGJ/RO.
Advertências:I – os prazos processuais no juizado especial, inclusive
na execução, contam-se da data da intimação ou ciência do ato
respectivo;II – as partes deverão comunicar eventuais alterações
dos respectivos endereços, sob pena de se considerar como
válida e eficaz a carta de intimação enviada ou o MANDADO de
intimação cumprido no endereço constante dos autos;III – deverão
comparecer na data, horário e endereço em que se realizará a
audiência, e que procuradores e prepostos deverão comparecer
munidos de poderes específicos para transacionar;IV – a pessoa
jurídica que figurar no polo passivo da demanda deverá comparecer
à audiência de conciliação, instrução e julgamento munida de carta
de preposto, sob pena de revelia, nos moldes dos arts. 9º, § 4º, e
20, da Lei n. 9.099/1995, sendo que, os atos constitutivos, contratos
sociais e demais documentos de comprovação servem para efetiva
constatação da personalidade jurídica e da regular representação
em juízo (art. 45, Código Civil, e art. 75, VIII, Código de Processo
Civil), sob pena de revelia;V – em se tratando de pessoa jurídica
e relação de consumo, fica expressamente consignada a
possibilidade e advertência de inversão do ônus da prova;VI – nas
causas de valor superior a 20 (vinte) salários mínimos, as partes
deverão comparecer ao ato acompanhadas de advogado;VII – o
não comparecimento injustificado do autor implicará na extinção e
arquivamento do processo, que somente poderá ser desarquivado
mediante pagamento de custas e despesas processuais;VIII – o
não comparecimento do requerido a quaisquer das audiências
designadas implicará na revelia, reputando-se verdadeiros os
fatos narrados no pedido inicial;IX – deverão comparecer à
audiência designada munidos de documentos de identificação
válidos e cientes de seus dados bancários, a fim de permitir a
instrumentalização imediata e efetivação de eventual acordo,
evitando-se o uso da conta judicial;X – a contestação e demais
provas, inclusive a indicação de testemunhas, com sua completa
qualificação (nome completo, CPF e endereço) e objetivo probatório,
deverão ser apresentadas até o ato da audiência de conciliação;XI
– na mesma oportunidade, o autor deverá se manifestar, em até 10
(dez) minutos, sobre os documentos e preliminares eventualmente
apresentados;XII – não havendo acordo, poderá ser designada uma
data para a realização da audiência de instrução e julgamento;XIII
– havendo necessidade de assistência por Defensor Público, a
parte deverá solicitar atendimento, no prazo de até 15 (quinze) dias
antes da audiência de conciliação, à sede da Defensoria Pública da
respectiva Comarca.
Serve cópia desta DECISÃO como MANDADO /ofício/intimação.
Porto Velho, data inserida no movimento.
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA
COMARCA PORTO VELHO
3º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
Processo n.: 7036199-80.2018.8.22.0001
Parte requerente: Nome: LETICIA AUXILIADORA FRAGOSO DA
SILVA
Endereço: Rua Jangadeiro, 4862, Flodoaldo Pontes Pinto, Porto
Velho - RO - CEP: 76820-584
Advogado (a): Advogado: DELNER DO CARMO AZEVEDO OAB:
RO8660 Endereço: desconhecido
Parte requerida: Nome: BRADESCO SAUDE S/A
Endereço: Bradesco Seguros S/A, Rua Barão de Itapagipe 225,
Rio Comprido, Rio de Janeiro - RJ - CEP: 20261-901
Advogado (a):
DESPACHO
Em análise aos autos, verifico que o laudo médico (Id 21286804)
não se encontra devidamente assinado pela médica que solicitou
o medicamento.
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Diante do exposto, deve a parte requerente, saná-lo no prazo de 48
(quarenta e oito horas) dias, sob pena de indeferimento da tutela
antecipada e imediato prosseguimento do feito.
Transcorrido o prazo in albis, retornem conclusos para deliberações
pertinentes.
Serve cópia desta DECISÃO como comunicação/MANDADO /
ofício/intimação.
Porto Velho, data inserida no movimento.
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
CENTRAL DE PROCESSOS ELETRÔNICOS
Porto Velho - 3º Juizado Especial Cível
Rua Quintino Bocaiuva, 3061, Bairro Embratel, Porto Velho/RO,
CEP 76.820-842
NOTIFICAÇÃO DA PARTE RECORRENTE
Processo nº: 7000728-03.2018.8.22.0001 (Processo Judicial
eletrônico - PJe)
Classe: JUIZADOS - PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL
CÍVEL (436)
REQUERENTE: JADIR RAFAEL BOLANHA DE AGUIAR
Advogado do(a) REQUERENTE: ROBSON VIEIRA LEBKUCHEN
- RO0004545
REQUERIDO: GOL LINHAS AÉREAS, VRG LINHAS AÉREAS
S/A
Advogados do(a) REQUERIDO: BERNARDO AUGUSTO GALINDO
COUTINHO - RO0002991, MARCIO VINICIUS COSTA PEREIRA
- RJ0084367
Com base em acórdão proferido pela Turma Recursal, fica vossa
senhoria notificada para, no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o
pagamento das custas processuais, sob pena de inscrição em
dívida ativa e protesto extrajudicial. O Valor das custas é de 1%
um por cento, nos termos do art. 12, III, da Lei Estadual nº 3.896
de 2016 (Regimento de Custas). Assim, para gerar o boleto de
pagamento, utilize o link abaixo.
http://webapp.tjro.jus.br/custas/pages/guiaRecolhimento/
guiaRecolhimentoEmitir.jsf;jsessionid=Tx7niP9iEw7gdde9QtEMN
n_CnNejhosUMo1nxE8.wildfly01:custas1.1
Porto Velho/RO, 12 de setembro de 2018.
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
CENTRAL DE PROCESSOS ELETRÔNICOS
Porto Velho - 3º Juizado Especial Cível
Rua Quintino Bocaiuva, 3061, Bairro Embratel, Porto Velho/RO,
CEP 76.820-842
NOTIFICAÇÃO DA PARTE RECORRENTE
Processo nº: 7002920-06.2018.8.22.0001 (Processo Judicial
eletrônico - PJe)
Classe: JUIZADOS - PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL
CÍVEL (436)
REQUERENTE: KAYLA SAMPAIO CAPILLA
Advogados do(a) REQUERENTE: LAURA CRISTINA LIMA DE
SOUSA - RO6666, MARCOS CESAR DE MESQUITA DA SILVA
- RO4646
REQUERIDO: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A
Advogado do(a) REQUERIDO: ITALLO GUSTAVO DE ALMEIDA
LEITE - MT007413O
Com base em acórdão proferido pela Turma Recursal, fica vossa
senhoria notificada para, no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o
pagamento das custas processuais, sob pena de inscrição em
dívida ativa e protesto extrajudicial. O Valor das custas é de 1%
um por cento, nos termos do art. 12, III, da Lei Estadual nº 3.896
de 2016 (Regimento de Custas). Assim, para gerar o boleto de
pagamento, utilize o link abaixo.
http://webapp.tjro.jus.br/custas/pages/guiaRecolhimento/
guiaRecolhimentoEmitir.jsf;jsessionid=Tx7niP9iEw7gdde9QtEMN
n_CnNejhosUMo1nxE8.wildfly01:custas1.1
Porto Velho/RO, 12 de setembro de 2018.

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

ANO XXXVI

NÚMERO 172

DIARIO DA JUSTIÇA

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
CENTRAL DE PROCESSOS ELETRÔNICOS
Porto Velho - 3º Juizado Especial Cível
Rua Quintino Bocaiuva, 3061, Bairro Embratel, Porto Velho/RO,
CEP 76.820-842
Processo nº: 7008264-65.2018.8.22.0001
Requerente: ALEXANDRE BRITO DA SILVA
Advogado do(a) REQUERENTE: MARCIO MELO NOGUEIRA RO0002827
Requerido(a): R. C. M. Y.
Advogado do(a) REQUERIDO: FELIPE GODINHO CREVELARO
- RO7441
Intimação À PARTE RECORRIDA (VIA DJE)
FINALIDADE: Por determinação do juízo, fica Vossa Senhoria
intimada para, no prazo legal, apresentar as Contrarrazões
Recursais.
Porto Velho (RO), 12 de setembro de 2018.
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
CENTRAL DE PROCESSOS ELETRÔNICOS
Porto Velho - 3º Juizado Especial Cível
Rua Quintino Bocaiuva, 3061, Bairro Embratel, Porto Velho/RO,
CEP 76.820-842
Processo n°: 7051887-19.2017.8.22.0001
REQUERENTE: DINIZ & GONCALVES LTDA - ME
Advogado do(a) REQUERENTE: MARIA DE FATIMA DE SOUZA
MAIA - RO0007062
REQUERIDO: ROSILANDS SOCORRO LELO SANTIAGO
INTIMAÇÃO AO REQUERENTE (VIA DJE)
FINALIDADE: Por determinação do juízo, fica Vossa Senhoria
intimada a se manifestar acerca do AR Negativo de ID 20322641,
NO PRAZO DE 5 (CINCO) DIAS sob pena de arquivamento.
Porto Velho (RO), 12 de setembro de 2018.

4º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
CENTRAL DE PROCESSOS ELETRÔNICOS
Porto Velho - 4º Juizado Especial Cível
Rua Quintino Bocaiuva, 3061, Bairro Embratel, Porto Velho/RO,
CEP 76.820-842
Processo nº: 7009764-06.2017.8.22.0001
Requerente: C.M.R. DE ALMEIDA
Requerido(a): CONTRADICAO - INDUSTRIA E COMERCIO DE
CONFECCOES EIRELI - EPP e outros
CERTIDÃO
Certifico o acesso no sistema aos advogados da parte Exequente
nesta data. Assim, ficam intimados a se manifestarem no prazo de
10 (dez) dias, conforme segue:
“DEFIRO a quebra do sigilo fiscal por meio do sistema INFOJUD.
As informações anexas a este DESPACHO devem ser juntadas
nos autos com advertência de sigiloso, para manuseio exclusivo
dos advogados das partes, mediante acesso ao PJe.
Intime-se a parte exequente a se manifestar acerca dos documentos
fiscais solicitados, no prazo de 10 (dez) dias.
Após o prazo, acima delimitado, os documentos fiscais devem ser
excluídos dos autos.
Intime-se. Cumpra-se.
Serve cópia deste DESPACHO como MANDADO /ofício/
intimação.
Porto Velho, data inserida na movimentação.”
Porto Velho (RO), 13 de setembro de 2018.
ADRIANO GONCALVES LEITE
Técnico Judiciário
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PODER JUDICIÁRIO
Porto Velho - 4º Juizado Especial Cível
Rua Quintino Bocaiúva, com Avenida Jorge Teixeira, nº 3061,
Bairro Embratel, CEP: 76820-842, Porto Velho/RO
Processo n.: 7036240-47.2018.8.22.0001
Parte requerente: Nome: EDNILSON SILVA SOUZA
Endereço: Rua Davi Canabarro, 3339, Costa e Silva, Porto Velho RO - CEP: 76803-632
Advogados do(a) REQUERENTE: VALNEI FERREIRA GOMES RO0003529, VANESSA FERREIRA GOMES - RO7742
Parte requerida: Nome: CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIAELETROBRAS
Endereço: Avenida dos Imigrantes, 4137, Industrial, Porto Velho RO - CEP: 76821-063
Advogado do(a) REQUERIDO:
DESPACHO
Observa-se a existência de diversos órgãos de proteção ao crédito,
sendo que nem todos comunicam entre si seus bancos de dados.
Assim, faz-se necessária a juntada das certidões de inscrição
emitidas pelos principais órgãos, de forma a aferir a existência do
perigo de dano, bem como do efetivo abalo ilegítimo do crédito ou
da incidência da Súmula n. 385 do STJ, sendo esta providência
cabível à parte autora.
Assim, intime-se a parte demandante para o fim de apresentar as
certidões de inscrição (consultas de balcão) emitidas pelos órgãos
de restrição de crédito (SCPC e SPC), no prazo de 15 (quinze) dias,
sob pena de indeferimento liminar e imediata extinção do feito.
Ressalte-se que este juízo adotou o entendimento de que a
comprovação da negativação deve ser feita por documento oficial
emitido diretamente pelo órgão de proteção ao crédito (consultas
de balcão).
Serve o presente como comunicação.
Porto Velho, data inserida na movimentação.
PODER JUDICIÁRIO
Porto Velho - 4º Juizado Especial Cível
Avenida Jorge Teixeira, nº 3061, Bairro Embratel, CEP: 76820-842,
Porto Velho/RO
Processo n.: 7051950-44.2017.8.22.0001
Parte requerente: Nome: MAELSON JORGE MOTA DA COSTA
NASCIMENTO
Endereço: Rua Jerônimo de Ornelas, 7004, Aponiã, Porto Velho RO - CEP: 76824-104
Advogado do(a) REQUERENTE:
Parte requerida: Nome: OI / SA
Endereço: AVENIDA LAURO SODRÉ, 3290, BAIRRO DOS
TANQUES, Porto Velho - RO - CEP: 76803-460
Advogados do(a) REQUERIDO: MARCIO MELO NOGUEIRA RO0002827, DIEGO DE PAIVA VASCONCELOS - RO0002013,
ROCHILMER MELLO DA ROCHA FILHO - RO0000635
DESPACHO
Intime-se a parte exequente para manifestação em dez dias. Após,
conclusos para DECISÃO.
Porto Velho, data inserida na movimentação.
PODER JUDICIÁRIO
Porto Velho - 4º Juizado Especial Cível
Avenida Jorge Teixeira, nº 3061, Bairro Embratel, CEP: 76820-842,
Porto Velho/RO
Processo n.: 7022786-68.2016.8.22.0001
Parte requerente: Nome: SANDRA ALVES DE MACEDO
Endereço: LT 421, QD 23, C, 055, Rua Buenos Aires, Santa Leticia,
Candeias do Jamari - RO - CEP: 76860-000
Advogado do(a) REQUERENTE: CLAUDETE FURQUIM DE
SOUSA - RO0006009
Parte requerida: Nome: COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DE
RONDONIA CAERD
Endereço: Avenida Pinheiro Machado, 2112, São Cristóvão, Porto
Velho - RO - CEP: 76804-046
Advogado do(a) REQUERIDO: THIAGO COSTA MIRANDA RO0003993
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DESPACHO
Intime-se a parte impugnada para manifestar-se quanto à
impugnação à execução oposta em 10 (dez) dias.
Porto Velho, data inserida na movimentação.
PODER JUDICIÁRIO
Porto Velho - 4º Juizado Especial Cível
Avenida Jorge Teixeira, nº 3061, Bairro Embratel, CEP: 76820-842,
Porto Velho/RO
Processo n.: 7004572-92.2017.8.22.0001
Parte requerente: Nome: LUIZ CARLOS AMARAL BRITO
Endereço: AC Central de Porto Velho, 150, BR 319, RESIDENCIAL
DNIT, RUA 4, CASA 150, Centro, Porto Velho - RO - CEP: 78900000
Advogado do(a) EXEQUENTE: ALECSANDRO RODRIGUES
FUKUMURA - RO0006575
Parte requerida: Nome: COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DE
RONDONIA CAERD
Endereço: Avenida Pinheiro Machado, 2112, São Cristóvão, Porto
Velho - RO - CEP: 76804-046
Advogado do(a) EXECUTADO: ANA PAULA CARVALHO VEDANA
- RO0006926
DESPACHO
Intime-se a parte impugnada para manifestar-se quanto à
impugnação à execução oposta em 10 (dez) dias.
Porto Velho, data inserida na movimentação.
PODER JUDICIÁRIO
Porto Velho - 4º Juizado Especial Cível
Rua Quintino Bocaiúva, nº 3061, Bairro Embratel, CEP: 76820-842,
Porto Velho/RO
DECISÃO / TUTELA DE URGÊNCIA
Processo n.: 7033460-37.2018.8.22.0001
Parte requerente: Nome: HOSANA MARIA ALVES PINTO
Endereço: Rua Jacy Paraná, 1461, - de 1161/1162 a 1485/1486,
Areal, Porto Velho - RO - CEP: 76804-360
Advogado do(a) REQUERENTE: ANA PAULA DE SOUZA RO8059
Parte requerida: Nome: COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DE
RONDONIA CAERD
Endereço: Avenida Pinheiro Machado, 2112, - de 3186 a 3206 lado par, Embratel, Porto Velho - RO - CEP: 76820-838
Advogado do(a) REQUERIDO:
Recebo a emenda.
A concessão da antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional
constitui-se em faculdade conferida ao juiz, que, dentro dos
critérios legais, decide sobre a conveniência da medida, podendo a
qualquer tempo revogá-la ou modificá-la.
No caso em exame, o pedido de tutela antecipada decorre de falha
na prestação dos serviços pela cobrança de valores indevidos, tese
sustentada pela parte autora, que alega sofrer danos em decorrência
da negativação de seu nome, bem como do não fornecimento de
água encanada, que é tida como bem essencial à vida de qualquer
ser humano.
O pedido de antecipação da tutela quanto ao restabelecimento dos
serviços de água encanada há que restar deferido, com fulcro no
art. 300 do CPC, eis que presentes os pressupostos estabelecidos
pelo referido DISPOSITIVO, pois o pedido de urgência decorre da
relação estabelecida entre as partes (probabilidade do direito) e
a suspensão dos serviços poderá causar prejuízos à parte autora
(perigo de dano).
A medida não trará danos irreparáveis à requerida, não havendo
que se falar em irreversibilidade da medida imposta que ora se
defere, de maneira que atende aos requisitos estabelecidos pela
legislação processual (art. 300, §3°, CPC).
Por outro lado, devidamente intimada para apresentar as certidões
de inscrição emitidas pelo SERASA e pelo SCPC, a parte autora
atendeu ao DESPACHO apenas parcialmente, juntando a certidão
do SPC.
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Assim, quanto ao pedido de exclusão da negativação, não obstante
os argumentos apresentados pela parte autora em sua peça
vestibular, ao menos em um juízo de cognição sumária, não verifico
a presença dos requisitos constantes do artigo 300 do CPC, em
especial o perigo de dano, uma vez que a autora não comprovou a
inexistência de outras restrições que obstem o crédito.
Ante o exposto, com fulcro no art. 300 do CPC, DEFIRO
PARCIALMENTE A TUTELA ANTECIPADA reclamada e, por via
de consequência, DETERMINO à empresa requerida que efetue,
no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, o RELIGAMENTO do
fornecimento de água encanada no endereço da parte requerente,
sob pena de multa diária de R$ 100,00 (cem reais), até o limite
indenizatório de R$ 2.000,00 (dois mil reais), sem prejuízo dos pleitos
contidos na inicial, de elevação de astreintes e de determinação
de outras medidas judiciais que se façam necessárias, sendo que
novos débitos poderão ser cobrados normalmente, inclusive com
eventual desligamento por inadimplência.
Cite-se/intimem-se as partes, consignando-se as advertências e
recomendações de praxe (artigos 20 e 51, I, ambos da LF 9.099/95),
bem como incluindo a possibilidade de inversão do ônus da prova.
Serve a presente como MANDADO, devendo o Sr.(a) Oficial(a)
de Justiça citar e intimar as partes da presente DECISÃO, bem
como da audiência de conciliação designada para o dia 05/10/2018
11:20, no CENTRO JUDICIÁRIO DE SOLUÇÃO DE CONFLITOS E
CIDADANIA, localizado na Rua Quintino Bocaiúva n. 3061, esquina
com Av. Jorge Teixeira, bairro Embratel, Porto Velho-RO.
Advertências:I – os prazos processuais no juizado especial, inclusive
na execução, contam-se da data da intimação ou ciência do ato
respectivo;II – as partes deverão comunicar eventuais alterações
dos respectivos endereços, sob pena de se considerar como
válida e eficaz a carta de intimação enviada ou o MANDADO de
intimação cumprido no endereço constante dos autos;III – deverão
comparecer na data, horário e endereço em que se realizará a
audiência, e que procuradores e prepostos deverão comparecer
munidos de poderes específicos para transacionar;IV – a pessoa
jurídica que figurar no polo passivo da demanda deverá comparecer
à audiência de conciliação, instrução e julgamento munida de carta
de preposto, sob pena de revelia, nos moldes dos arts. 9º, § 4º, e
20, da Lei n. 9.099/1995, sendo que, os atos constitutivos, contratos
sociais e demais documentos de comprovação servem para efetiva
constatação da personalidade jurídica e da regular representação
em juízo (art. 45, Código Civil, e art. 75, VIII, Código de Processo
Civil), sob pena de revelia;V – em se tratando de pessoa jurídica
e relação de consumo, fica expressamente consignada a
possibilidade e advertência de inversão do ônus da prova;VI – nas
causas de valor superior a 20 (vinte) salários mínimos, as partes
deverão comparecer ao ato acompanhadas de advogado;VII – o
não comparecimento injustificado do autor implicará na extinção e
arquivamento do processo, que somente poderá ser desarquivado
mediante pagamento de custas e despesas processuais;VIII – o
não comparecimento do requerido a quaisquer das audiências
designadas implicará na revelia, reputando-se verdadeiros os
fatos narrados no pedido inicial;IX – deverão comparecer à
audiência designada munidos de documentos de identificação
válidos e cientes de seus dados bancários, a fim de permitir a
instrumentalização imediata e efetivação de eventual acordo,
evitando-se o uso da conta judicial;X – a contestação e demais
provas, inclusive a indicação de testemunhas, com sua completa
qualificação (nome completo, CPF e endereço) e objetivo probatório,
deverão ser apresentadas até o ato da audiência de conciliação;XI
– na mesma oportunidade, o autor deverá se manifestar, em até 10
(dez) minutos, sobre os documentos e preliminares eventualmente
apresentados;XII – não havendo acordo, poderá ser designada uma
data para a realização da audiência de instrução e julgamento;XIII
– havendo necessidade de assistência por Defensor Público, a
parte deverá solicitar atendimento, no prazo de até 15 (quinze) dias
antes da audiência de conciliação, à sede da Defensoria Pública da
respectiva Comarca.
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OBSERVAÇÃO: Este processo tramita por meio do sistema de
Processo Judicial Eletrônico. Para visualizar a petição inicial e
se informar sobre as vantagens de se cadastrar neste sistema,
entre no site http:/pje.tjro.jus.br ou compareça na sede deste juízo.
Documentos (procurações, cartas de preposição, contestações)
devem ser trazidos ao juízo em formato digital (CD, PEN DRIVE,
etc.) em arquivos com no máximo 1MB cada.
Serve a presente como comunicação.
Porto Velho, data inserida na movimentação.
PODER JUDICIÁRIO
Porto Velho - 4º Juizado Especial Cível
Avenida Jorge Teixeira, nº 3061, Bairro Embratel, CEP: 76820-842,
Porto Velho/RO
Processo n.: 7000589-51.2018.8.22.0001
Parte requerente: Nome: RONALDO FERREIRA DE OLIVEIRA
Endereço: Rua Internacional, - de 3262/3263 ao fim, Lagoinha,
Porto Velho - RO - CEP: 76829-776
Advogados do(a) EXEQUENTE: KATIA AGUIAR MOITA RO0006317, ANTONIA MARIA DA CONCEICAO ALVES BIANCHI
- RO0008150
Parte requerida: Nome: SKY Brasil Serviços
Endereço: Directv Galaxi do Brasil, Avenida Marcos Penteado de
Ulhôa Rodrigues 1000, Tamboré, Santana de Parnaíba - SP - CEP:
06543-900
Advogado do(a) EXECUTADO: WILSON BELCHIOR RO0006484
DESPACHO
Intime-se a parte autora para manifestação em dez dias. Após,
volvam os autos conclusos para DECISÃO.
Porto Velho, data inserida na movimentação.
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
CENTRAL DE PROCESSOS ELETRÔNICOS
Porto Velho - 4º Juizado Especial Cível
Rua Quintino Bocaiuva, 3061, Bairro Embratel, Porto Velho/RO,
CEP 76.820-842
Processo nº 7036228-33.2018.8.22.0001
REQUERENTE: WESLY DE SOUSA CASTRO
Advogados do(a) REQUERENTE: MARIA CLARA DO CARMO
GOES - RO000198B, NAJILA PEREIRA DE ASSUNCAO RO0005787
REQUERIDO: TAM LINHAS AEREAS S/A.
Advogado do(a) REQUERIDO:
Intimação DAS PARTES - AUDIÊNCIA
PROVIMENTO CONJUNTO 001/2017 - publicação DJE 104 - dia
08/06/2017
Por força e em cumprimento ao disposto deste Juízo, ficam
as partes intimadas, por intermédio de(a) seu(a) patrono(a), a
comparecerem à AUDIÊNCIA deste processo a ser realizada na
sala de audiências da CEJUSC Porto Velho - 4º Juizado Especial
Cível, sito à Rua Quintino Bocaiuva, 3061, Bairro Embratel, Porto
Velho/RO, conforme informações abaixo:
Tipo: Conciliação Sala: Sala A - 4º Juizado Especial Cível Data:
24/10/2018 Hora: 16:00
OBSERVAÇÕES: 1) A contestação e demais provas, inclusive a
indicação de testemunhas, com sua completa qualificação (nome
completo, CPF e endereço) e objetivo probatório, deverão ser
apresentadas ATÉ o ato da audiência de conciliação. Não havendo
acordo, poderá ser designada uma data para a realização da
audiência de instrução e julgamento; 2) Havendo necessidade
de assistência por Defensor Público, a parte deverá solicitar
atendimento, no prazo de até 15 (quinze) dias antes da audiência de
conciliação, à sede da Defensoria Pública da respectiva Comarca;
3) Nas causas de valor superior a 20 (vinte) salários mínimos, as
partes deverão comparecer ao ato acompanhadas de advogado; 4)
Fica(m) Vossa(s) Senhoria(s), ainda, devidamente cientificada(s)
de que, nos termos do que dispõe o Art. 20, da referida lei, o seu
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não comparecimento a qualquer das audiências designadas,
implicará na revelia, reputando-se verdadeiros os fatos narrados
no pedido inicial.
ADVERTÊNCIAS: 1) Por força da lei 9.099/95 e da Portaria
Conjunta nº 001/2017, a jurídica que figurar no polo passivo
da demanda deverá comparecer na audiência de conciliação,
instrução e julgamento munida de carta de preposto, sob pena de
revelia, nos moldes dos arts. 9º, § 4º, e 20, da referida lei, sendo
que os atos constitutivos, contratos sociais e demais documentos
de comprovação de poderes servem para efetiva constatação da
personalidade jurídica e da regular representação em juízo (art. 45,
Código Civil e art. 75, VIII, Código de Processo Civil), sob pena de
revelia. 2) Os prazos processuais neste juizado especial, inclusive
na execução, contam-se da data da intimação ou ciência do ato
respectivo (art. 42, lf 9099/95); 3) As partes deverão comparecer às
audiências designadas munidas dos números de suas respectivas
contas bancárias para eventual formalização e efetivação do acordo,
evitando-se o uso da conta judicial; 4) As partes deverão comunicar
eventuais alterações dos respectivos endereços, sob pena de
se considerar como válida e eficaz a carta de intimação enviada
ou o MANDADO de intimação cumprido no endereço constante
dos autos (art 19, §2º, lf 9099/95); 5) Em se tratando de pessoa
jurídica e relação de consumo, fica expressamente consignada a
possibilidade e advertência de inversão do ônus da prova, (art. 6º,
cdc). 6) As partes deverão comparecer às audiências designadas
na data, horário e endereço em que ser realizará a audiência, e
que procuradores e preposto deverão comparecer munidos de
poderes específicos para transacionar; 7) EM SE TRATANDO DE
AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO, As partes poderão
trazer para a audiência até três testemunhas – independentemente
de intimação – e a documentação que julgarem necessárias para
instruir do feito.
Porto Velho (RO), 13 de setembro de 2018.
PODER JUDICIÁRIO
Porto Velho - 4º Juizado Especial Cível
Avenida Jorge Teixeira, nº 3061, Bairro Embratel, CEP: 76820-842,
Porto Velho/RO
Processo n.: 7006686-18.2015.8.22.0601
Parte requerente: Nome: JOSE RIBAMAR SOUSA ALVES
Endereço: Rua Juventus, 5167, Floresta, Porto Velho - RO - CEP:
76806-218
Advogado do(a) EXEQUENTE: FRANCISCO RICARDO VIEIRA
OLIVEIRA - RO0001959
Parte requerida: Nome: OI S.A
Endereço: Avenida Lauro Sodré, 3290, Costa e Silva, Porto Velho
- RO - CEP: 76803-460
Advogados do(a) EXECUTADO: ROCHILMER MELLO DA ROCHA
FILHO - RO0000635, MARCELO LESSA PEREIRA - RO0001501,
ALESSANDRA MONDINI CARVALHO - RO0004240
DESPACHO
Intime-se a parte credora para manifestar-se quanto à petição da
devedora (id 20771731) em 10 (dez) dias.
Porto Velho, data inserida na movimentação.
PODER JUDICIÁRIO
Porto Velho - 4º Juizado Especial Cível
Rua Quintino Bocaiúva, com Avenida Jorge Teixeira, nº 3061,
Bairro Embratel, CEP: 76820-842, Porto Velho/RO
Processo n.: 7010359-68.2018.8.22.0001
Parte requerente: Nome: LUIS ROBERTO ALMEIDA SOUSA
Endereço: Rua Manoel Laurentino de Souza, 1588, - de 1340/1341
a 2011/2012, Nova Porto Velho, Porto Velho - RO - CEP: 76820146
Advogado do(a) REQUERENTE: ELISABETE ROQUE WERLANG
- RO8338
Parte requerida: Nome: BESSA & RIBEIRO LTDA - ME
Endereço: Rua Brasília, - de 2306/2307 a 2629/2630, São Cristóvão,
Porto Velho - RO - CEP: 76804-088
Advogado do(a) REQUERIDO: GUSTAVO NOBREGA DA SILVA
- RO0005235
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DESPACHO
Considerando o depósito voluntário efetivado pela parte requerida
(Id.20468260), expeça-se alvará judicial em favor da parte
requerente, assim como os acréscimos devidos, devendo a referida
parte ser intimada para retirar a ordem no prazo de 10 (dez) dias.
Transcorrido o decêndio sem qualquer manifestação, transfira o
numerário para conta única e centralizadora do Tribunal de Justiça
de Rondônia, conforme Provimento 016/2010 PR-TJ/RO.
Com o cumprimento das diligências acima, intime-se a parte autora
para manifestação quanto o prosseguimento do feito indicado na
ata de instrução. Prazo de cinco dias, pena de arquivamento.
Porto Velho/RO, data inserida na movimentação.
PODER JUDICIÁRIO
Porto Velho - 4º Juizado Especial Cível
Avenida Jorge Teixeira, nº 3061, Bairro Embratel, CEP: 76820-842,
Porto Velho/RO
Processo n.: 7010600-42.2018.8.22.0001
Parte requerente: Nome: JAILDO JOSE OLIVEIRA ARAUJO
Endereço: Rua Raimundo Cantuária, 3442, Nova Porto Velho,
Porto Velho - RO - CEP: 76820-099
Advogado do(a) REQUERENTE: SILVANA FERNANDES
MAGALHAES PEREIRA - RO0003024
Parte requerida: Nome: BANCO DO BRASIL S/A
Endereço: Banco do Brasil (Sede III), S/N, SBS Quadra 1 Bloco G
Lote 32, Asa Sul, Brasília - DF - CEP: 70073-901
Advogado do(a) REQUERIDO: RAFAEL SGANZERLA DURAND
- SP0211648
DESPACHO
Cumpra-se a última parte do DESPACHO inserido no ID 19106181,
ou seja, vistas ao requerido por cinco dias. Após, volvam os autos
conclusos para SENTENÇA.
Porto Velho, data inserida na movimentação.
PODER JUDICIÁRIO
Porto Velho - 4º Juizado Especial Cível
Rua Quintino Bocaiúva, nº 3061, Bairro Embratel, CEP: 76820-842,
Porto Velho/RO
DECISÃO / TUTELA DE URGÊNCIA
Processo n.: 7034243-29.2018.8.22.0001
Parte requerente: Nome: RAILAN CAVALCANTE PINHEIRO
Endereço: Rua Buenos Aires, 1439, - de 1155 a 1755 - lado ímpar,
Nova Porto Velho, Porto Velho - RO - CEP: 76820-137
Advogados do(a) REQUERENTE: BRUNA DUARTE FEITOSA
DOS SANTOS BARROS - RO0006156, EZIO PIRES DOS SANTOS
- RO0005870
Parte requerida: Nome: CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA
SA CERON
Endereço: Avenida Sete de Setembro, 234, Centro, Porto Velho RO - CEP: 76801-045
Advogado do(a) REQUERIDO:
A concessão da antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional
constitui-se em faculdade conferida ao juiz, que, dentro dos
critérios legais, decide sobre a conveniência da medida, podendo a
qualquer tempo revogá-la ou modificá-la.
No caso em exame, o pedido de abstenção decorre de falha na
prestação dos serviços, pela cobrança de valores incorretos, tese
sustentada pela parte autora, que alega poder vir a sofrer dano em
decorrência de eventual desligamento do fornecimento de energia
elétrica.
A antecipação de tutela pretendida deve ser deferida, pois a
discussão dos débitos em juízo, mesmo com as limitações
próprias do início do conhecimento, implica na impossibilidade do
desligamento, inclusive porque a energia elétrica é tida como bem
essencial à vida de qualquer ser humano.
Os requisitos legais para a concessão antecipada da tutela
jurisdicional, especialmente a verossimilhança da alegação, estão
presentes nos autos.
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Há de se considerar, ainda, que há fundado receio de dano
irreparável ou de difícil reparação para a parte autora diante da
essencialidade do serviço, sendo que, caso ao final venha a ser
julgado improcedente o pedido e utilizado o serviço, poderá haver
a cobrança, por parte da requerida, pelos meios ordinários.
Ante o exposto, com fulcro no art. 300 do CPC, DEFIRO A
TUTELA ANTECIPADA reclamada e, por via de consequência,
DETERMINO à empresa requerida que se ABSTENHA de efetuar
o corte/interrupção no fornecimento de energia na residência da
parte requerente e/ou de efetivar qualquer restrição creditícia
nas empresas arquivistas referente ao débito impugnado (Fatura
vencida em 21/06/2018: R$ 1.018,72) e até final solução da
demanda, sob pena de multa diária de R$ 100,00 (cem reais),
até o limite indenizatório de R$ 2.000,00 (dois mil reais), sem
prejuízo dos pleitos contidos na inicial, de elevação de astreintes
e de determinação de outras medidas judiciais que se façam
necessárias, sendo que novos débitos poderão ser cobrados
normalmente, inclusive com eventual desligamento em caso de
inadimplência.
Caso já tenha ocorrido quaisquer das ações temidas pela parte
demandante (corte ou restrição creditícia), fica fixado o prazo de
24 (vinte e quatro horas) para o restabelecimento dos serviços
regulares de fornecimento de energia elétrica, e de 10 (dez) dias,
para a efetiva baixa/retirada da restrição de crédito efetivada.
Cite-se/intimem-se as partes, consignando-se as advertências e
recomendações de praxe (artigos 20 e 51, I, ambos da LF 9.099/95),
bem como incluindo a possibilidade de inversão do ônus da prova.
Serve a presente como MANDADO, devendo o Sr.(a) Oficial(a)
de Justiça citar e intimar as partes da presente DECISÃO, bem
como da audiência de conciliação designada para o dia 10/10/2018
11:20, no CENTRO JUDICIÁRIO DE SOLUÇÃO DE CONFLITOS E
CIDADANIA, localizado na Rua Quintino Bocaiúva n. 3061, esquina
com Av. Jorge Teixeira, bairro Embratel, Porto Velho-RO.
Advertências:I – os prazos processuais no juizado especial, inclusive
na execução, contam-se da data da intimação ou ciência do ato
respectivo;II – as partes deverão comunicar eventuais alterações
dos respectivos endereços, sob pena de se considerar como
válida e eficaz a carta de intimação enviada ou o MANDADO de
intimação cumprido no endereço constante dos autos;III – deverão
comparecer na data, horário e endereço em que se realizará a
audiência, e que procuradores e prepostos deverão comparecer
munidos de poderes específicos para transacionar;IV – a pessoa
jurídica que figurar no polo passivo da demanda deverá comparecer
à audiência de conciliação, instrução e julgamento munida de carta
de preposto, sob pena de revelia, nos moldes dos arts. 9º, § 4º, e
20, da Lei n. 9.099/1995, sendo que, os atos constitutivos, contratos
sociais e demais documentos de comprovação servem para efetiva
constatação da personalidade jurídica e da regular representação
em juízo (art. 45, Código Civil, e art. 75, VIII, Código de Processo
Civil), sob pena de revelia;V – em se tratando de pessoa jurídica
e relação de consumo, fica expressamente consignada a
possibilidade e advertência de inversão do ônus da prova;VI – nas
causas de valor superior a 20 (vinte) salários mínimos, as partes
deverão comparecer ao ato acompanhadas de advogado;VII – o
não comparecimento injustificado do autor implicará na extinção e
arquivamento do processo, que somente poderá ser desarquivado
mediante pagamento de custas e despesas processuais;VIII – o
não comparecimento do requerido a quaisquer das audiências
designadas implicará na revelia, reputando-se verdadeiros os
fatos narrados no pedido inicial;IX – deverão comparecer à
audiência designada munidos de documentos de identificação
válidos e cientes de seus dados bancários, a fim de permitir a
instrumentalização imediata e efetivação de eventual acordo,
evitando-se o uso da conta judicial;X – a contestação e demais
provas, inclusive a indicação de testemunhas, com sua completa
qualificação (nome completo, CPF e endereço) e objetivo probatório,
deverão ser apresentadas até o ato da audiência de conciliação;XI
– na mesma oportunidade, o autor deverá se manifestar, em até 10
(dez) minutos, sobre os documentos e preliminares eventualmente
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apresentados;XII – não havendo acordo, poderá ser designada uma
data para a realização da audiência de instrução e julgamento;XIII
– havendo necessidade de assistência por Defensor Público, a
parte deverá solicitar atendimento, no prazo de até 15 (quinze) dias
antes da audiência de conciliação, à sede da Defensoria Pública da
respectiva Comarca.
OBSERVAÇÃO: Este processo tramita por meio do sistema de
Processo Judicial Eletrônico. Para visualizar a petição inicial e
se informar sobre as vantagens de se cadastrar neste sistema,
entre no site http:/pje.tjro.jus.br ou compareça na sede deste juízo.
Documentos (procurações, cartas de preposição, contestações)
devem ser trazidos ao juízo em formato digital (CD, PEN DRIVE,
etc.) em arquivos com no máximo 1MB cada.
Serve a presente como comunicação.
Porto Velho, data inserida na movimentação.
PODER JUDICIÁRIO
Porto Velho - 4º Juizado Especial Cível
Rua Quintino Bocaiúva, com Avenida Jorge Teixeira, nº 3061,
Bairro Embratel, CEP: 76820-842, Porto Velho/RO
Processo n.: 7026108-28.2018.8.22.0001
Parte requerente: Nome: VALDEIR PIRES DA SILVA
Endereço: Rua Venezuela, 31, Santa Leticia, Candeias do Jamari
- RO - CEP: 76860-000
Advogados do(a) REQUERENTE: GUILHERME AZEVEDO
MIRANDA MENDONCA - MT20683/O, JOAO DOS SANTOS
MENDONCA - MT10064/O
Parte requerida: Nome: BANCO BRADESCO CARTOES S.A.
Endereço: Banco Bradesco S.A., S/N, Rua Benedito Américo de
Oliveira, s/n, Vila Yara, Osasco - SP - CEP: 06029-900
Advogado do(a) REQUERIDO:
DESPACHO
Em que pesem os autos estarem conclusos para SENTENÇA,
constato que não estão aptos para julgamento, uma vez que o
documento anexado do SCPC é mera consulta, devendo a parte
autora apresentar certidão de inscrição EMITIDA pelo SCPC
(consulta de balcão).
Desse modo, considerando que este é o primeiro contato do
magistrado com os presentes autos, CONVERTO O JULGAMENTO
EM DILIGÊNCIA e DETERMINO que se intime a parte autora
para as providências, em 5 (cinco) dias, sob pena de preclusão e
julgamento do feito no estado em que se encontra.
Serve o presente como comunicação.
Porto Velho, data inserida na movimentação.
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
CENTRAL DE PROCESSOS ELETRÔNICOS
Porto Velho - 4º Juizado Especial Cível
Rua Quintino Bocaiuva, 3061, Bairro Embratel, Porto Velho/RO,
CEP 76.820-842
Processo nº: 7021141-37.2018.8.22.0001
Requerente: DENER DUARTE OLIVEIRA
Advogado do REQUERENTE: DENER DUARTE OLIVEIRA - RO
6698
Requerido: BANCO DO BRASIL S/A
Advogado do REQUERIDO: RAFAEL SGANZERLA DURAND - SP
211648
Intimação À PARTE RECORRIDA
FINALIDADE: Por determinação do juízo, fica Vossa Senhoria
intimada para, no prazo legal, apresentar as Contrarrazões
Recursais.
Porto Velho (RO), 13 de setembro de 2018.
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
CENTRAL DE PROCESSOS ELETRÔNICOS
Porto Velho - 4º Juizado Especial Cível
Rua Quintino Bocaiuva, 3061, Bairro Embratel, Porto Velho/RO,
CEP 76.820-842
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Processo nº 7036283-81.2018.8.22.0001
REQUERENTE: EVANA MARIA AGUIAR ROCHA
Advogado do(a) REQUERENTE: LUIS GUILHERME SISMEIRO
DE OLIVEIRA - RO0006700
REQUERIDO: COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DE
RONDONIA CAERD
Advogado do(a) REQUERIDO:
Intimação DAS PARTES - AUDIÊNCIA
PROVIMENTO CONJUNTO 001/2017 - publicação DJE 104 - dia
08/06/2017
Por força e em cumprimento ao disposto deste Juízo, ficam
as partes intimadas, por intermédio de(a) seu(a) patrono(a), a
comparecerem à AUDIÊNCIA deste processo a ser realizada na
sala de audiências da CEJUSC Porto Velho - 4º Juizado Especial
Cível, sito à Rua Quintino Bocaiuva, 3061, Bairro Embratel, Porto
Velho/RO, conforme informações abaixo:
Tipo: Conciliação Sala: Sala A - 4º Juizado Especial Cível Data:
24/10/2018 Hora: 16:40
OBSERVAÇÕES: 1) A contestação e demais provas, inclusive a
indicação de testemunhas, com sua completa qualificação (nome
completo, CPF e endereço) e objetivo probatório, deverão ser
apresentadas ATÉ o ato da audiência de conciliação. Não havendo
acordo, poderá ser designada uma data para a realização da
audiência de instrução e julgamento; 2) Havendo necessidade
de assistência por Defensor Público, a parte deverá solicitar
atendimento, no prazo de até 15 (quinze) dias antes da audiência de
conciliação, à sede da Defensoria Pública da respectiva Comarca;
3) Nas causas de valor superior a 20 (vinte) salários mínimos, as
partes deverão comparecer ao ato acompanhadas de advogado; 4)
Fica(m) Vossa(s) Senhoria(s), ainda, devidamente cientificada(s)
de que, nos termos do que dispõe o Art. 20, da referida lei, o seu
não comparecimento a qualquer das audiências designadas,
implicará na revelia, reputando-se verdadeiros os fatos narrados
no pedido inicial.
ADVERTÊNCIAS: 1) Por força da lei 9.099/95 e da Portaria
Conjunta nº 001/2017, a jurídica que figurar no polo passivo
da demanda deverá comparecer na audiência de conciliação,
instrução e julgamento munida de carta de preposto, sob pena de
revelia, nos moldes dos arts. 9º, § 4º, e 20, da referida lei, sendo
que os atos constitutivos, contratos sociais e demais documentos
de comprovação de poderes servem para efetiva constatação da
personalidade jurídica e da regular representação em juízo (art. 45,
Código Civil e art. 75, VIII, Código de Processo Civil), sob pena de
revelia. 2) Os prazos processuais neste juizado especial, inclusive
na execução, contam-se da data da intimação ou ciência do ato
respectivo (art. 42, lf 9099/95); 3) As partes deverão comparecer às
audiências designadas munidas dos números de suas respectivas
contas bancárias para eventual formalização e efetivação do acordo,
evitando-se o uso da conta judicial; 4) As partes deverão comunicar
eventuais alterações dos respectivos endereços, sob pena de
se considerar como válida e eficaz a carta de intimação enviada
ou o MANDADO de intimação cumprido no endereço constante
dos autos (art 19, §2º, lf 9099/95); 5) Em se tratando de pessoa
jurídica e relação de consumo, fica expressamente consignada a
possibilidade e advertência de inversão do ônus da prova, (art. 6º,
cdc). 6) As partes deverão comparecer às audiências designadas
na data, horário e endereço em que ser realizará a audiência, e
que procuradores e preposto deverão comparecer munidos de
poderes específicos para transacionar; 7) EM SE TRATANDO DE
AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO, As partes poderão
trazer para a audiência até três testemunhas – independentemente
de intimação – e a documentação que julgarem necessárias para
instruir do feito.
Porto Velho (RO), 13 de setembro de 2018.
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
CENTRAL DE PROCESSOS ELETRÔNICOS
Porto Velho - 4º Juizado Especial Cível
Rua Quintino Bocaiuva, 3061, Bairro Embratel, Porto Velho/RO,
CEP 76.820-842
Processo nº 7036309-79.2018.8.22.0001
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REQUERENTE: CRISTIANO LOPES FERREIRA
Advogado do(a) REQUERENTE: MORGHANNA THALITA SANTOS
AMARAL FERREIRA - RO0006850
REQUERIDO: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A
Advogado do(a) REQUERIDO:
Intimação DAS PARTES - AUDIÊNCIA
PROVIMENTO CONJUNTO 001/2017 - publicação DJE 104 - dia
08/06/2017
Por força e em cumprimento ao disposto deste Juízo, ficam
as partes intimadas, por intermédio de(a) seu(a) patrono(a), a
comparecerem à AUDIÊNCIA deste processo a ser realizada na
sala de audiências da CEJUSC Porto Velho - 4º Juizado Especial
Cível, sito à Rua Quintino Bocaiuva, 3061, Bairro Embratel, Porto
Velho/RO, conforme informações abaixo:
Tipo: Conciliação Sala: Sala A - 4º Juizado Especial Cível Data:
24/10/2018 Hora: 17:20
OBSERVAÇÕES: 1) A contestação e demais provas, inclusive a
indicação de testemunhas, com sua completa qualificação (nome
completo, CPF e endereço) e objetivo probatório, deverão ser
apresentadas ATÉ o ato da audiência de conciliação. Não havendo
acordo, poderá ser designada uma data para a realização da
audiência de instrução e julgamento; 2) Havendo necessidade
de assistência por Defensor Público, a parte deverá solicitar
atendimento, no prazo de até 15 (quinze) dias antes da audiência de
conciliação, à sede da Defensoria Pública da respectiva Comarca;
3) Nas causas de valor superior a 20 (vinte) salários mínimos, as
partes deverão comparecer ao ato acompanhadas de advogado; 4)
Fica(m) Vossa(s) Senhoria(s), ainda, devidamente cientificada(s)
de que, nos termos do que dispõe o Art. 20, da referida lei, o seu
não comparecimento a qualquer das audiências designadas,
implicará na revelia, reputando-se verdadeiros os fatos narrados
no pedido inicial.
ADVERTÊNCIAS: 1) Por força da lei 9.099/95 e da Portaria
Conjunta nº 001/2017, a jurídica que figurar no polo passivo
da demanda deverá comparecer na audiência de conciliação,
instrução e julgamento munida de carta de preposto, sob pena de
revelia, nos moldes dos arts. 9º, § 4º, e 20, da referida lei, sendo
que os atos constitutivos, contratos sociais e demais documentos
de comprovação de poderes servem para efetiva constatação da
personalidade jurídica e da regular representação em juízo (art. 45,
Código Civil e art. 75, VIII, Código de Processo Civil), sob pena de
revelia. 2) Os prazos processuais neste juizado especial, inclusive
na execução, contam-se da data da intimação ou ciência do ato
respectivo (art. 42, lf 9099/95); 3) As partes deverão comparecer às
audiências designadas munidas dos números de suas respectivas
contas bancárias para eventual formalização e efetivação do acordo,
evitando-se o uso da conta judicial; 4) As partes deverão comunicar
eventuais alterações dos respectivos endereços, sob pena de
se considerar como válida e eficaz a carta de intimação enviada
ou o MANDADO de intimação cumprido no endereço constante
dos autos (art 19, §2º, lf 9099/95); 5) Em se tratando de pessoa
jurídica e relação de consumo, fica expressamente consignada a
possibilidade e advertência de inversão do ônus da prova, (art. 6º,
cdc). 6) As partes deverão comparecer às audiências designadas
na data, horário e endereço em que ser realizará a audiência, e
que procuradores e preposto deverão comparecer munidos de
poderes específicos para transacionar; 7) EM SE TRATANDO DE
AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO, As partes poderão
trazer para a audiência até três testemunhas – independentemente
de intimação – e a documentação que julgarem necessárias para
instruir do feito.
Porto Velho (RO), 13 de setembro de 2018.
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
CENTRAL DE PROCESSOS ELETRÔNICOS
Porto Velho - 4º Juizado Especial Cível
Rua Quintino Bocaiuva, 3061, Bairro Embratel, Porto Velho/RO,
CEP 76.820-842
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Processo nº: 7024720-90.2018.8.22.0001
Requerente: DENIS LUCAS SAMPAIO DOS SANTOS
Advogado do(a) REQUERENTE: RENATA RAISA SILVA SANTOS
- RO6765
Requerido(a): BANCO DO BRASIL SA
Advogado do(a) REQUERIDO: SERVIO TULIO DE BARCELOS RO0006673
Intimação À PARTE RECORRIDA
FINALIDADE: Por determinação do juízo, fica Vossa Senhoria
intimada para, no prazo legal, apresentar as Contrarrazões
Recursais.
Porto Velho (RO), 13 de setembro de 2018.
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
CENTRAL DE PROCESSOS ELETRÔNICOS
Porto Velho - 4º Juizado Especial Cível
Rua Quintino Bocaiuva, 3061, Bairro Embratel, Porto Velho/RO,
CEP 76.820-842
Processo nº 7033158-08.2018.8.22.0001
REQUERENTE: DEIVE MACIEL MARQUES
Advogado do REQUERENTE: LUCIANA XAVIER GASPAR DE
SOUZA - RO 4903
REQUERIDO: BANCO LOSANGO SA - BANCO MÚLTIPLO
Intimação DAS PARTES - AUDIÊNCIA
PROVIMENTO CONJUNTO 001/2017 - publicação DJE 104 - dia
08/06/2017
Por força e em cumprimento ao disposto deste Juízo, ficam
as partes intimadas, por intermédio de(a) seu(a) patrono(a), a
comparecerem à AUDIÊNCIA deste processo a ser realizada na
sala de audiências da CEJUSC Porto Velho - 4º Juizado Especial
Cível, sito à Rua Quintino Bocaiuva, 3061, Bairro Embratel, Porto
Velho/RO, conforme informações abaixo:
Tipo: Conciliação Sala: Sala B - 4º Juizado Especial Cível Data:
26/10/2018 Hora: 08:00
OBSERVAÇÕES: 1) A contestação e demais provas, inclusive a
indicação de testemunhas, com sua completa qualificação (nome
completo, CPF e endereço) e objetivo probatório, deverão ser
apresentadas ATÉ o ato da audiência de conciliação. Não havendo
acordo, poderá ser designada uma data para a realização da
audiência de instrução e julgamento; 2) Havendo necessidade
de assistência por Defensor Público, a parte deverá solicitar
atendimento, no prazo de até 15 (quinze) dias antes da audiência de
conciliação, à sede da Defensoria Pública da respectiva Comarca;
3) Nas causas de valor superior a 20 (vinte) salários mínimos, as
partes deverão comparecer ao ato acompanhadas de advogado; 4)
Fica(m) Vossa(s) Senhoria(s), ainda, devidamente cientificada(s)
de que, nos termos do que dispõe o Art. 20, da referida lei, o seu
não comparecimento a qualquer das audiências designadas,
implicará na revelia, reputando-se verdadeiros os fatos narrados
no pedido inicial.
ADVERTÊNCIAS: 1) Por força da lei 9.099/95 e da Portaria
Conjunta nº 001/2017, a jurídica que figurar no polo passivo
da demanda deverá comparecer na audiência de conciliação,
instrução e julgamento munida de carta de preposto, sob pena de
revelia, nos moldes dos arts. 9º, § 4º, e 20, da referida lei, sendo
que os atos constitutivos, contratos sociais e demais documentos
de comprovação de poderes servem para efetiva constatação da
personalidade jurídica e da regular representação em juízo (art. 45,
Código Civil e art. 75, VIII, Código de Processo Civil), sob pena de
revelia. 2) Os prazos processuais neste juizado especial, inclusive
na execução, contam-se da data da intimação ou ciência do ato
respectivo (art. 42, lf 9099/95); 3) As partes deverão comparecer às
audiências designadas munidas dos números de suas respectivas
contas bancárias para eventual formalização e efetivação do acordo,
evitando-se o uso da conta judicial; 4) As partes deverão comunicar
eventuais alterações dos respectivos endereços, sob pena de
se considerar como válida e eficaz a carta de intimação enviada
ou o MANDADO de intimação cumprido no endereço constante
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dos autos (art 19, §2º, lf 9099/95); 5) Em se tratando de pessoa
jurídica e relação de consumo, fica expressamente consignada a
possibilidade e advertência de inversão do ônus da prova, (art. 6º,
cdc). 6) As partes deverão comparecer às audiências designadas
na data, horário e endereço em que ser realizará a audiência, e
que procuradores e preposto deverão comparecer munidos de
poderes específicos para transacionar; 7) EM SE TRATANDO DE
AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO, As partes poderão
trazer para a audiência até três testemunhas – independentemente
de intimação – e a documentação que julgarem necessárias para
instruir do feito.
Porto Velho (RO), 13 de setembro de 2018.
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
CENTRAL DE PROCESSOS ELETRÔNICOS
Porto Velho - 4º Juizado Especial Cível
Rua Quintino Bocaiuva, 3061, Bairro Embratel, Porto Velho/RO,
CEP 76.820-842
Processo nº: 7021917-37.2018.8.22.0001
Requerente: DIEGO DINIZ CENCI
Advogados do REQUERENTE: ANDERSSON JUSTINIANO DE
SOUZA - RO9398, DIEGO DINIZ CENCI - RO 7157
Requerido: BANCO DO BRASIL S/A
Advogado do REQUERIDO: SERVIO TULIO DE BARCELOS - RO
6673
Intimação À PARTE RECORRIDA
FINALIDADE: Por determinação do juízo, fica Vossa Senhoria
intimada para, no prazo legal, apresentar as Contrarrazões
Recursais.
Porto Velho (RO), 13 de setembro de 2018.
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
CENTRAL DE PROCESSOS ELETRÔNICOS
Porto Velho - 4º Juizado Especial Cível
Rua Quintino Bocaiuva, 3061, Bairro Embratel, Porto Velho/RO,
CEP 76.820-842
Processo nº 7036320-11.2018.8.22.0001
REQUERENTE:
TALENTOS
HUMANOS
SERVICOS
EDUCACIONAIS E CULTURAIS LTDA - ME
Advogado do(a) REQUERENTE: LEVI DE OLIVEIRA COSTA RO0003446
REQUERIDO: PATRICIA RODRIGUES DE SOUZA
Advogado do(a) REQUERIDO:
Intimação DAS PARTES - AUDIÊNCIA
PROVIMENTO CONJUNTO 001/2017 - publicação DJE 104 - dia
08/06/2017
Por força e em cumprimento ao disposto deste Juízo, ficam
as partes intimadas, por intermédio de(a) seu(a) patrono(a), a
comparecerem à AUDIÊNCIA deste processo a ser realizada na
sala de audiências da CEJUSC Porto Velho - 4º Juizado Especial
Cível, sito à Rua Quintino Bocaiuva, 3061, Bairro Embratel, Porto
Velho/RO, conforme informações abaixo:
Tipo: Conciliação Sala: Sala B - 4º Juizado Especial Cível Data:
24/10/2018 Hora: 16:00
OBSERVAÇÕES: 1) A contestação e demais provas, inclusive a
indicação de testemunhas, com sua completa qualificação (nome
completo, CPF e endereço) e objetivo probatório, deverão ser
apresentadas ATÉ o ato da audiência de conciliação. Não havendo
acordo, poderá ser designada uma data para a realização da
audiência de instrução e julgamento; 2) Havendo necessidade
de assistência por Defensor Público, a parte deverá solicitar
atendimento, no prazo de até 15 (quinze) dias antes da audiência de
conciliação, à sede da Defensoria Pública da respectiva Comarca;
3) Nas causas de valor superior a 20 (vinte) salários mínimos, as
partes deverão comparecer ao ato acompanhadas de advogado; 4)
Fica(m) Vossa(s) Senhoria(s), ainda, devidamente cientificada(s)
de que, nos termos do que dispõe o Art. 20, da referida lei, o seu
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não comparecimento a qualquer das audiências designadas,
implicará na revelia, reputando-se verdadeiros os fatos narrados
no pedido inicial.
ADVERTÊNCIAS: 1) Por força da lei 9.099/95 e da Portaria
Conjunta nº 001/2017, a jurídica que figurar no polo passivo
da demanda deverá comparecer na audiência de conciliação,
instrução e julgamento munida de carta de preposto, sob pena de
revelia, nos moldes dos arts. 9º, § 4º, e 20, da referida lei, sendo
que os atos constitutivos, contratos sociais e demais documentos
de comprovação de poderes servem para efetiva constatação da
personalidade jurídica e da regular representação em juízo (art. 45,
Código Civil e art. 75, VIII, Código de Processo Civil), sob pena de
revelia. 2) Os prazos processuais neste juizado especial, inclusive
na execução, contam-se da data da intimação ou ciência do ato
respectivo (art. 42, lf 9099/95); 3) As partes deverão comparecer às
audiências designadas munidas dos números de suas respectivas
contas bancárias para eventual formalização e efetivação do acordo,
evitando-se o uso da conta judicial; 4) As partes deverão comunicar
eventuais alterações dos respectivos endereços, sob pena de
se considerar como válida e eficaz a carta de intimação enviada
ou o MANDADO de intimação cumprido no endereço constante
dos autos (art 19, §2º, lf 9099/95); 5) Em se tratando de pessoa
jurídica e relação de consumo, fica expressamente consignada a
possibilidade e advertência de inversão do ônus da prova, (art. 6º,
cdc). 6) As partes deverão comparecer às audiências designadas
na data, horário e endereço em que ser realizará a audiência, e
que procuradores e preposto deverão comparecer munidos de
poderes específicos para transacionar; 7) EM SE TRATANDO DE
AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO, As partes poderão
trazer para a audiência até três testemunhas – independentemente
de intimação – e a documentação que julgarem necessárias para
instruir do feito.
Porto Velho (RO), 13 de setembro de 2018.
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
CENTRAL DE PROCESSOS ELETRÔNICOS
Porto Velho - 4º Juizado Especial Cível
Rua Quintino Bocaiuva, 3061, Bairro Embratel, Porto Velho/RO,
CEP 76.820-842
Processo nº 7036314-04.2018.8.22.0001
REQUERENTE:
TALENTOS
HUMANOS
SERVICOS
EDUCACIONAIS E CULTURAIS LTDA - ME
Advogado do(a) REQUERENTE: LEVI DE OLIVEIRA COSTA RO0003446
REQUERIDO: PAULINA PEREIRA DE ANDRADE
Advogado do(a) REQUERIDO:
Intimação DAS PARTES - AUDIÊNCIA
PROVIMENTO CONJUNTO 001/2017 - publicação DJE 104 - dia
08/06/2017
Por força e em cumprimento ao disposto deste Juízo, ficam
as partes intimadas, por intermédio de(a) seu(a) patrono(a), a
comparecerem à AUDIÊNCIA deste processo a ser realizada na
sala de audiências da CEJUSC Porto Velho - 4º Juizado Especial
Cível, sito à Rua Quintino Bocaiuva, 3061, Bairro Embratel, Porto
Velho/RO, conforme informações abaixo:
Tipo: Conciliação Sala: Sala B - 4º Juizado Especial Cível Data:
24/10/2018 Hora: 08:00
OBSERVAÇÕES: 1) A contestação e demais provas, inclusive a
indicação de testemunhas, com sua completa qualificação (nome
completo, CPF e endereço) e objetivo probatório, deverão ser
apresentadas ATÉ o ato da audiência de conciliação. Não havendo
acordo, poderá ser designada uma data para a realização da
audiência de instrução e julgamento; 2) Havendo necessidade
de assistência por Defensor Público, a parte deverá solicitar
atendimento, no prazo de até 15 (quinze) dias antes da audiência de
conciliação, à sede da Defensoria Pública da respectiva Comarca;
3) Nas causas de valor superior a 20 (vinte) salários mínimos, as
partes deverão comparecer ao ato acompanhadas de advogado; 4)
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Fica(m) Vossa(s) Senhoria(s), ainda, devidamente cientificada(s)
de que, nos termos do que dispõe o Art. 20, da referida lei, o seu
não comparecimento a qualquer das audiências designadas,
implicará na revelia, reputando-se verdadeiros os fatos narrados
no pedido inicial.
ADVERTÊNCIAS: 1) Por força da lei 9.099/95 e da Portaria
Conjunta nº 001/2017, a jurídica que figurar no polo passivo
da demanda deverá comparecer na audiência de conciliação,
instrução e julgamento munida de carta de preposto, sob pena de
revelia, nos moldes dos arts. 9º, § 4º, e 20, da referida lei, sendo
que os atos constitutivos, contratos sociais e demais documentos
de comprovação de poderes servem para efetiva constatação da
personalidade jurídica e da regular representação em juízo (art. 45,
Código Civil e art. 75, VIII, Código de Processo Civil), sob pena de
revelia. 2) Os prazos processuais neste juizado especial, inclusive
na execução, contam-se da data da intimação ou ciência do ato
respectivo (art. 42, lf 9099/95); 3) As partes deverão comparecer às
audiências designadas munidas dos números de suas respectivas
contas bancárias para eventual formalização e efetivação do acordo,
evitando-se o uso da conta judicial; 4) As partes deverão comunicar
eventuais alterações dos respectivos endereços, sob pena de
se considerar como válida e eficaz a carta de intimação enviada
ou o MANDADO de intimação cumprido no endereço constante
dos autos (art 19, §2º, lf 9099/95); 5) Em se tratando de pessoa
jurídica e relação de consumo, fica expressamente consignada a
possibilidade e advertência de inversão do ônus da prova, (art. 6º,
cdc). 6) As partes deverão comparecer às audiências designadas
na data, horário e endereço em que ser realizará a audiência, e
que procuradores e preposto deverão comparecer munidos de
poderes específicos para transacionar; 7) EM SE TRATANDO DE
AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO, As partes poderão
trazer para a audiência até três testemunhas – independentemente
de intimação – e a documentação que julgarem necessárias para
instruir do feito.
Porto Velho (RO), 13 de setembro de 2018.
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
CENTRAL DE PROCESSOS ELETRÔNICOS
Porto Velho - 4º Juizado Especial Cível
Rua Quintino Bocaiuva, 3061, Bairro Embratel, Porto Velho/RO,
CEP 76.820-842
Processo nº 7036338-32.2018.8.22.0001
REQUERENTE: CLIDOMAR BOTELHO
Advogado do(a) REQUERENTE: FABIO VIANA OLIVEIRA RO0002060
REQUERIDO: GISLAINE MENOSSI TEIXEIRA DA SILVA
Advogado do(a) REQUERIDO:
Intimação DAS PARTES - AUDIÊNCIA
PROVIMENTO CONJUNTO 001/2017 - publicação DJE 104 - dia
08/06/2017
Por força e em cumprimento ao disposto deste Juízo, ficam
as partes intimadas, por intermédio de(a) seu(a) patrono(a), a
comparecerem à AUDIÊNCIA deste processo a ser realizada na
sala de audiências da CEJUSC Porto Velho - 4º Juizado Especial
Cível, sito à Rua Quintino Bocaiuva, 3061, Bairro Embratel, Porto
Velho/RO, conforme informações abaixo:
Tipo: Conciliação Sala: Sala B - 4º Juizado Especial Cível Data:
24/10/2018 Hora: 09:20
OBSERVAÇÕES: 1) A contestação e demais provas, inclusive a
indicação de testemunhas, com sua completa qualificação (nome
completo, CPF e endereço) e objetivo probatório, deverão ser
apresentadas ATÉ o ato da audiência de conciliação. Não havendo
acordo, poderá ser designada uma data para a realização da
audiência de instrução e julgamento; 2) Havendo necessidade
de assistência por Defensor Público, a parte deverá solicitar
atendimento, no prazo de até 15 (quinze) dias antes da audiência de
conciliação, à sede da Defensoria Pública da respectiva Comarca;
3) Nas causas de valor superior a 20 (vinte) salários mínimos, as
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partes deverão comparecer ao ato acompanhadas de advogado; 4)
Fica(m) Vossa(s) Senhoria(s), ainda, devidamente cientificada(s)
de que, nos termos do que dispõe o Art. 20, da referida lei, o seu
não comparecimento a qualquer das audiências designadas,
implicará na revelia, reputando-se verdadeiros os fatos narrados
no pedido inicial.
ADVERTÊNCIAS: 1) Por força da lei 9.099/95 e da Portaria
Conjunta nº 001/2017, a jurídica que figurar no polo passivo
da demanda deverá comparecer na audiência de conciliação,
instrução e julgamento munida de carta de preposto, sob pena de
revelia, nos moldes dos arts. 9º, § 4º, e 20, da referida lei, sendo
que os atos constitutivos, contratos sociais e demais documentos
de comprovação de poderes servem para efetiva constatação da
personalidade jurídica e da regular representação em juízo (art. 45,
Código Civil e art. 75, VIII, Código de Processo Civil), sob pena de
revelia. 2) Os prazos processuais neste juizado especial, inclusive
na execução, contam-se da data da intimação ou ciência do ato
respectivo (art. 42, lf 9099/95); 3) As partes deverão comparecer às
audiências designadas munidas dos números de suas respectivas
contas bancárias para eventual formalização e efetivação do acordo,
evitando-se o uso da conta judicial; 4) As partes deverão comunicar
eventuais alterações dos respectivos endereços, sob pena de
se considerar como válida e eficaz a carta de intimação enviada
ou o MANDADO de intimação cumprido no endereço constante
dos autos (art 19, §2º, lf 9099/95); 5) Em se tratando de pessoa
jurídica e relação de consumo, fica expressamente consignada a
possibilidade e advertência de inversão do ônus da prova, (art. 6º,
cdc). 6) As partes deverão comparecer às audiências designadas
na data, horário e endereço em que ser realizará a audiência, e
que procuradores e preposto deverão comparecer munidos de
poderes específicos para transacionar; 7) EM SE TRATANDO DE
AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO, As partes poderão
trazer para a audiência até três testemunhas – independentemente
de intimação – e a documentação que julgarem necessárias para
instruir do feito.
Porto Velho (RO), 13 de setembro de 2018.
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
CENTRAL DE PROCESSOS ELETRÔNICOS
Porto Velho - 4º Juizado Especial Cível
Rua Quintino Bocaiuva, 3061, Bairro Embratel, Porto Velho/RO,
CEP 76.820-842
Processo nº: 7021335-37.2018.8.22.0001
Requerente: EDSON FREIDE FRANCA PAINEIS - ME
Advogados
do
REQUERENTE:
GRAZIELE
PARADA
VASCONCELOS HURTADO - RO8973, ANA PAULA COSTA
SENA - RO8949
Requerido(a): CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA SA
CERON
Advogado do(a) REQUERIDO: BRUNA TATIANE DOS SANTOS
PINHEIRO SARMENTO - RO0005462
Intimação À PARTE RECORRIDA
FINALIDADE: Por determinação do juízo, fica Vossa Senhoria
intimada para, no prazo legal, apresentar as Contrarrazões
Recursais.
Porto Velho (RO), 13 de setembro de 2018.
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
CENTRAL DE PROCESSOS ELETRÔNICOS
Porto Velho - 4º Juizado Especial Cível
Rua Quintino Bocaiuva, 3061, Bairro Embratel, Porto Velho/RO,
CEP 76.820-842
Processo nº: 7045638-52.2017.8.22.0001
Requerente: CAROLINE BEZERRA DE SOUZA
Advogado do(a) REQUERENTE: NELSON PEREIRA DA SILVA RO0004283
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Requerido(a): FLORESTA SUL MATERIAIS DE CONSTRUCAO
LTDA - ME
Advogado do(a) REQUERIDO: REGINALDO ADAUTO MARQUES
JUNIOR - RO0000330
Intimação À PARTE RECORRIDA
FINALIDADE: Por determinação do juízo, fica Vossa Senhoria
intimada para, no prazo legal, apresentar as Contrarrazões
Recursais.
Porto Velho (RO), 13 de setembro de 2018.
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
CENTRAL DE PROCESSOS ELETRÔNICOS
Porto Velho - 4º Juizado Especial Cível
Rua Quintino Bocaiuva, 3061, Bairro Embratel, Porto Velho/RO,
CEP 76.820-842
Processo nº: 7022293-23.2018.8.22.0001
Requerente: GERSINILDO BARBOSA CARDOSO
Advogados do REQUERENTE: ROBERVAL DA SILVA PEREIRA RO 2677, CARLOS ALBERTO MARQUES DE ANDRADE JUNIOR
- RO 5803
Requerido: CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA SA CERON
Advogado do REQUERIDO: BRUNA TATIANE DOS SANTOS
PINHEIRO SARMENTO - RO 5462
Intimação À PARTE RECORRIDA
FINALIDADE: Por determinação do juízo, fica Vossa Senhoria
intimada para, no prazo legal, apresentar as Contrarrazões
Recursais.
Porto Velho (RO), 13 de setembro de 2018.
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
CENTRAL DE PROCESSOS ELETRÔNICOS
Porto Velho - 4º Juizado Especial Cível
Rua Quintino Bocaiuva, 3061, Bairro Embratel, Porto Velho/RO,
CEP 76.820-842
Processo nº: 7021424-60.2018.8.22.0001
Requerente: ELEODECIO REBOUCAS DA SILVA
Advogado do(a) REQUERENTE: MARGARETE GEIARETA DA
TRINDADE - RO0004438
Requerido(a): CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA SA
CERON
Advogados do(a) REQUERIDO: BRUNA TATIANE DOS SANTOS
PINHEIRO SARMENTO - RO0005462, DANIEL PENHA DE
OLIVEIRA - RO0003434
Intimação À PARTE RECORRIDA
FINALIDADE: Por determinação do juízo, fica Vossa Senhoria
intimada para, no prazo legal, apresentar as Contrarrazões
Recursais.
Porto Velho (RO), 13 de setembro de 2018.
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
CENTRAL DE PROCESSOS ELETRÔNICOS
Porto Velho - 4º Juizado Especial Cível
Rua Quintino Bocaiuva, 3061, Bairro Embratel, Porto Velho/RO,
CEP 76.820-842
Processo nº 7054207-42.2017.8.22.0001
REQUERENTE: MARIA DULCINEIA CAPELASSO
Advogado do(a) REQUERENTE: JHONATAS EMMANUEL PINI RO0004265
REQUERIDO: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.
Advogado do(a) REQUERIDO: ITALLO GUSTAVO DE ALMEIDA
LEITE - MT007413O
Intimação À PARTE REQUERIDA (VIA DJE)
Com base em acórdão proferido pela Turma Recursal, fica vossa
senhoria notificada para, no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o
pagamento das custas processuais, sob pena de inscrição em
dívida ativa e protesto extrajudicial. O Valor das custas é de 1%
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um por cento, nos termos do art. 12, III, da Lei Estadual nº 3.896
de 2016 (Regimento de Custas). Assim, para gerar o boleto de
pagamento, utilize o link abaixo.
http://webapp.tjro.jus.br/custas/pages/guiaRecolhimento/
guiaRecolhimentoEmitir.jsf;jsessionid=Tx7niP9iEw7gdde9QtEMN
n_CnNejhosUMo1nxE8.wildfly01:custas1.1
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
CENTRAL DE PROCESSOS ELETRÔNICOS
Porto Velho - 4º Juizado Especial Cível
Rua Quintino Bocaiuva, 3061, Bairro Embratel, Porto Velho/RO,
CEP 76.820-842
Processo nº 7006886-74.2018.8.22.0001
REQUERENTE: LOC-MAQ LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E
EQUIPAMENTOS LTDA - EPP
Advogado do(a) REQUERENTE: LEONARDO GUIMARAES
BRESSAN SILVA - RO0001583
REQUERIDO: VIGA BARRA CONSTRUTORA E ENGENHARIA
EIRELI - ME
Intimação DAS PARTES - AUDIÊNCIA
PROVIMENTO CONJUNTO 001/2017 - publicação DJE 104 - dia
08/06/2017
Por força e em cumprimento ao disposto deste Juízo, ficam
as partes intimadas, por intermédio de(a) seu(a) patrono(a), a
comparecerem à AUDIÊNCIA deste processo a ser realizada na
sala de audiências da CEJUSC Porto Velho - 4º Juizado Especial
Cível, sito à Rua Quintino Bocaiuva, 3061, Bairro Embratel, Porto
Velho/RO, conforme informações abaixo:
Tipo: Conciliação Sala: Sala B - 4º Juizado Especial Cível Data:
26/10/2018 Hora: 11:20
OBSERVAÇÕES: 1) A contestação e demais provas, inclusive a
indicação de testemunhas, com sua completa qualificação (nome
completo, CPF e endereço) e objetivo probatório, deverão ser
apresentadas ATÉ o ato da audiência de conciliação. Não havendo
acordo, poderá ser designada uma data para a realização da
audiência de instrução e julgamento; 2) Havendo necessidade
de assistência por Defensor Público, a parte deverá solicitar
atendimento, no prazo de até 15 (quinze) dias antes da audiência de
conciliação, à sede da Defensoria Pública da respectiva Comarca;
3) Nas causas de valor superior a 20 (vinte) salários mínimos, as
partes deverão comparecer ao ato acompanhadas de advogado; 4)
Fica(m) Vossa(s) Senhoria(s), ainda, devidamente cientificada(s)
de que, nos termos do que dispõe o Art. 20, da referida lei, o seu
não comparecimento a qualquer das audiências designadas,
implicará na revelia, reputando-se verdadeiros os fatos narrados
no pedido inicial.
ADVERTÊNCIAS: 1) Por força da lei 9.099/95 e da Portaria
Conjunta nº 001/2017, a jurídica que figurar no polo passivo
da demanda deverá comparecer na audiência de conciliação,
instrução e julgamento munida de carta de preposto, sob pena de
revelia, nos moldes dos arts. 9º, § 4º, e 20, da referida lei, sendo
que os atos constitutivos, contratos sociais e demais documentos
de comprovação de poderes servem para efetiva constatação da
personalidade jurídica e da regular representação em juízo (art. 45,
Código Civil e art. 75, VIII, Código de Processo Civil), sob pena de
revelia. 2) Os prazos processuais neste juizado especial, inclusive
na execução, contam-se da data da intimação ou ciência do ato
respectivo (art. 42, lf 9099/95); 3) As partes deverão comparecer às
audiências designadas munidas dos números de suas respectivas
contas bancárias para eventual formalização e efetivação do acordo,
evitando-se o uso da conta judicial; 4) As partes deverão comunicar
eventuais alterações dos respectivos endereços, sob pena de
se considerar como válida e eficaz a carta de intimação enviada
ou o MANDADO de intimação cumprido no endereço constante
dos autos (art 19, §2º, lf 9099/95); 5) Em se tratando de pessoa
jurídica e relação de consumo, fica expressamente consignada a
possibilidade e advertência de inversão do ônus da prova, (art. 6º,
cdc). 6) As partes deverão comparecer às audiências designadas
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na data, horário e endereço em que ser realizará a audiência, e
que procuradores e preposto deverão comparecer munidos de
poderes específicos para transacionar; 7) EM SE TRATANDO DE
AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO, As partes poderão
trazer para a audiência até três testemunhas – independentemente
de intimação – e a documentação que julgarem necessárias para
instruir do feito.
Porto Velho (RO), 13 de setembro de 2018.
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
CENTRAL DE PROCESSOS ELETRÔNICOS
Porto Velho - 4º Juizado Especial Cível
Rua Quintino Bocaiuva, 3061, Bairro Embratel, Porto Velho/RO,
CEP 76.820-842
Processo nº: 7043742-08.2016.8.22.0001
Requerente: ROSANE LISBOA MODESTO
Advogados do(a) REQUERENTE: SERGIO CARDOSO GOMES
FERREIRA JUNIOR - RO0004407, ARTUR LOPES DE SOUZA RO0006231
Requerido(a): OI / SA
INTIMAÇÃO À PARTE REQUERENTE (VIA DJE)
FINALIDADE: Por determinação do juízo, fica Vossa Senhoria.
INTIMADA a, querendo, apresentar manifestação NO PRAZO
DE 10 (DEZ) DIAS, quanto à impugnação/embargos a execução/
cumprimento de SENTENÇA.
Porto Velho (RO), 13 de setembro de 2018.
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
CENTRAL DE PROCESSOS ELETRÔNICOS
Porto Velho - 4º Juizado Especial Cível
Rua Quintino Bocaiuva, 3061, Bairro Embratel, Porto Velho/RO,
CEP 76.820-842
Processo nº: 7001044-50.2017.8.22.0001
INTIMAÇÃO DE
Nome: RONEIDE SOARES NUNES
Endereço: Rua Rio Machado, 773, Triângulo, Porto Velho - RO CEP: 76805-788
CARTA DE INTIMAÇÃO
FINALIDADE: Por determinação do juízo, fica Vossa Senhoria
INTIMADA a, querendo, apresentar manifestação NO PRAZO
DE 10 (DEZ) DIAS, quanto à impugnação/embargos a execução/
cumprimento de SENTENÇA.
ADVERTÊNCIA: 1) OS PRAZOS PROCESSUAIS NESTE JUIZADO
ESPECIAL, INCLUSIVE NA EXECUÇÃO, CONTAM-SE DO DIA
SEGUINTE À INTIMAÇÃO, SALVO CONTAGEM A PARTIR DE
INTIMAÇÃO PELO DIÁRIO DA JUSTIÇA, QUE OBEDECE REGRA
PRÓPRIA. 2) AS PARTES DEVERÃO COMUNICAR EVENTUAIS
ALTERAÇÕES DOS RESPECTIVOS ENDEREÇOS, SOB PENA
DE SE CONSIDERAR COMO VÁLIDA E EFICAZ A/O CARTA/
MANDADO DE INTIMAÇÃO CUMPRIDO(A) NO ENDEREÇO
CONSTANTE DOS AUTOS (ART. 19, § 2º, LF 9.099/95).
Porto Velho (RO), 13 de setembro de 2018.
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
CENTRAL DE PROCESSOS ELETRÔNICOS
Porto Velho - 4º Juizado Especial Cível
Rua Quintino Bocaiuva, 3061, Bairro Embratel, Porto Velho/RO,
CEP 76.820-842
Processo n°: 7033305-68.2017.8.22.0001
EXEQUENTE: PRIME PISCINAS COMERCIO E SERVICOS
EIRELI
Advogados do(a) EXEQUENTE: IANA MICHELE BARRETO DE
OLIVEIRA - RO7491, ADRIANO MICHAEL VIDEIRA DOS SANTOS
- RO0004788
EXECUTADO: OI MOVEL
INTIMAÇÃO À PARTE REQUERENTE (VIA DJE)
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FINALIDADE: Por força e em cumprimento ao disposto deste Juízo,
FICA VOSSA SENHORIA INTIMADA, a requerer o que entender
de direito, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de arquivamento.
Porto Velho (RO), 13 de setembro de 2018.
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
CENTRAL DE PROCESSOS ELETRÔNICOS
Porto Velho - 4º Juizado Especial Cível
Rua Quintino Bocaiuva, 3061, Bairro Embratel, Porto Velho/RO,
CEP 76.820-842
Processo n°: 7056086-21.2016.8.22.0001
REQUERENTE: LILAIR MORAES MITOSO
Advogado do(a) REQUERENTE: CARLOS GUSTAVO LIMA
FERNANDES - RO8381
REQUERIDO: OI S.A.
INTIMAÇÃO À PARTE REQUERENTE (VIA DJE)
FINALIDADE: Por força e em cumprimento ao disposto deste Juízo,
FICA VOSSA SENHORIA INTIMADA, a requerer o que entender
de direito, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de arquivamento.
Porto Velho (RO), 13 de setembro de 2018.
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
CENTRAL DE PROCESSOS ELETRÔNICOS
Porto Velho - 4º Juizado Especial Cível
Rua Quintino Bocaiuva, 3061, Bairro Embratel, Porto Velho/RO,
CEP 76.820-842
Processo n°: 7007555-30.2018.8.22.0001
REQUERENTE: YGOR LOPES CALISBINO
Advogado do(a) REQUERENTE: SHELDON ROMAIN SILVA DA
CRUZ - RO0004432
REQUERIDO: COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DE
RONDONIA CAERD
INTIMAÇÃO À PARTE REQUERENTE (VIA DJE)
FINALIDADE: Por força e em cumprimento ao disposto deste Juízo,
FICA VOSSA SENHORIA INTIMADA, a requerer o que entender
de direito, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de arquivamento.
Porto Velho (RO), 13 de setembro de 2018.
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
CENTRAL DE PROCESSOS ELETRÔNICOS
Porto Velho - 4º Juizado Especial Cível
Rua Quintino Bocaiuva, 3061, Bairro Embratel, Porto Velho/RO,
CEP 76.820-842
Processo n°: 7042409-84.2017.8.22.0001
EXEQUENTE: JENIFFER JUSTINIANO CARRATTE
Advogado do(a) EXEQUENTE: KHARIN DE CAMARGO RO0002150
EXECUTADO: MERIDIANO - FUNDO DE INVESTIMENTO
EM DIREITOS CREDITORIOS MULTISEGMENTOS - NAO
PADRONIZADO
INTIMAÇÃO À PARTE REQUERENTE (VIA DJE)
FINALIDADE: Por força e em cumprimento ao disposto deste Juízo,
FICA VOSSA SENHORIA INTIMADA, a apresentar manifestação
quanto a resposta da Precatória, no prazo de 5 (cinco) dias, sob
pena de arquivamento.
Porto Velho (RO), 13 de setembro de 2018.
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
CENTRAL DE PROCESSOS ELETRÔNICOS
Porto Velho - 4º Juizado Especial Cível
Rua Quintino Bocaiuva, 3061, Bairro Embratel, Porto Velho/RO,
CEP 76.820-842
Processo nº 7036871-88.2018.8.22.0001
REQUERENTE: JOSE MOREIRA DE ARAUJO
Advogado do(a) REQUERENTE: MARCIO MIRANDA DIAS
JANUARIO - RO8825

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

ANO XXXVI

NÚMERO 172

DIARIO DA JUSTIÇA

REQUERIDO: BANCO DO BRASIL SA
Advogado do(a) REQUERIDO:
Intimação DAS PARTES - AUDIÊNCIA
PROVIMENTO CONJUNTO 001/2017 - publicação DJE 104 - dia
08/06/2017
Por força e em cumprimento ao disposto deste Juízo, ficam
as partes intimadas, por intermédio de(a) seu(a) patrono(a), a
comparecerem à AUDIÊNCIA deste processo a ser realizada na
sala de audiências da CEJUSC Porto Velho - 4º Juizado Especial
Cível, sito à Rua Quintino Bocaiuva, 3061, Bairro Embratel, Porto
Velho/RO, conforme informações abaixo:
Tipo: Conciliação Sala: Sala A - 4º Juizado Especial Cível Data:
26/10/2018 Hora: 16:40
OBSERVAÇÕES: 1) A contestação e demais provas, inclusive a
indicação de testemunhas, com sua completa qualificação (nome
completo, CPF e endereço) e objetivo probatório, deverão ser
apresentadas ATÉ o ato da audiência de conciliação. Não havendo
acordo, poderá ser designada uma data para a realização da
audiência de instrução e julgamento; 2) Havendo necessidade
de assistência por Defensor Público, a parte deverá solicitar
atendimento, no prazo de até 15 (quinze) dias antes da audiência de
conciliação, à sede da Defensoria Pública da respectiva Comarca;
3) Nas causas de valor superior a 20 (vinte) salários mínimos, as
partes deverão comparecer ao ato acompanhadas de advogado; 4)
Fica(m) Vossa(s) Senhoria(s), ainda, devidamente cientificada(s)
de que, nos termos do que dispõe o Art. 20, da referida lei, o seu
não comparecimento a qualquer das audiências designadas,
implicará na revelia, reputando-se verdadeiros os fatos narrados
no pedido inicial.
ADVERTÊNCIAS: 1) Por força da lei 9.099/95 e da Portaria
Conjunta nº 001/2017, a jurídica que figurar no polo passivo
da demanda deverá comparecer na audiência de conciliação,
instrução e julgamento munida de carta de preposto, sob pena de
revelia, nos moldes dos arts. 9º, § 4º, e 20, da referida lei, sendo
que os atos constitutivos, contratos sociais e demais documentos
de comprovação de poderes servem para efetiva constatação da
personalidade jurídica e da regular representação em juízo (art. 45,
Código Civil e art. 75, VIII, Código de Processo Civil), sob pena de
revelia. 2) Os prazos processuais neste juizado especial, inclusive
na execução, contam-se da data da intimação ou ciência do ato
respectivo (art. 42, lf 9099/95); 3) As partes deverão comparecer às
audiências designadas munidas dos números de suas respectivas
contas bancárias para eventual formalização e efetivação do acordo,
evitando-se o uso da conta judicial; 4) As partes deverão comunicar
eventuais alterações dos respectivos endereços, sob pena de
se considerar como válida e eficaz a carta de intimação enviada
ou o MANDADO de intimação cumprido no endereço constante
dos autos (art 19, §2º, lf 9099/95); 5) Em se tratando de pessoa
jurídica e relação de consumo, fica expressamente consignada a
possibilidade e advertência de inversão do ônus da prova, (art. 6º,
cdc). 6) As partes deverão comparecer às audiências designadas
na data, horário e endereço em que ser realizará a audiência, e
que procuradores e preposto deverão comparecer munidos de
poderes específicos para transacionar; 7) EM SE TRATANDO DE
AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO, As partes poderão
trazer para a audiência até três testemunhas – independentemente
de intimação – e a documentação que julgarem necessárias para
instruir do feito.
Porto Velho (RO), 13 de setembro de 2018.
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
CENTRAL DE PROCESSOS ELETRÔNICOS
Porto Velho - 4º Juizado Especial Cível
Rua Quintino Bocaiuva, 3061, Bairro Embratel, Porto Velho/RO,
CEP 76.820-842
Processo nº 7036860-59.2018.8.22.0001
REQUERENTE: MERIANE FREITAS CERDEIRA
Advogados do(a) REQUERENTE: CLAUDECY CAVALCANTE
FEITOSA - RO0003257, TATIANA FEITOSA DA SILVEIRA RO0004733
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REQUERIDO: CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE
VIAGENS SA
Advogado do(a) REQUERIDO:
Intimação DAS PARTES - AUDIÊNCIA
PROVIMENTO CONJUNTO 001/2017 - publicação DJE 104 - dia
08/06/2017
Por força e em cumprimento ao disposto deste Juízo, ficam
as partes intimadas, por intermédio de(a) seu(a) patrono(a), a
comparecerem à AUDIÊNCIA deste processo a ser realizada na
sala de audiências da CEJUSC Porto Velho - 4º Juizado Especial
Cível, sito à Rua Quintino Bocaiuva, 3061, Bairro Embratel, Porto
Velho/RO, conforme informações abaixo:
Tipo: Conciliação Sala: Sala A - 4º Juizado Especial Cível Data:
26/10/2018 Hora: 16:00
OBSERVAÇÕES: 1) A contestação e demais provas, inclusive a
indicação de testemunhas, com sua completa qualificação (nome
completo, CPF e endereço) e objetivo probatório, deverão ser
apresentadas ATÉ o ato da audiência de conciliação. Não havendo
acordo, poderá ser designada uma data para a realização da
audiência de instrução e julgamento; 2) Havendo necessidade
de assistência por Defensor Público, a parte deverá solicitar
atendimento, no prazo de até 15 (quinze) dias antes da audiência de
conciliação, à sede da Defensoria Pública da respectiva Comarca;
3) Nas causas de valor superior a 20 (vinte) salários mínimos, as
partes deverão comparecer ao ato acompanhadas de advogado; 4)
Fica(m) Vossa(s) Senhoria(s), ainda, devidamente cientificada(s)
de que, nos termos do que dispõe o Art. 20, da referida lei, o seu
não comparecimento a qualquer das audiências designadas,
implicará na revelia, reputando-se verdadeiros os fatos narrados
no pedido inicial.
ADVERTÊNCIAS: 1) Por força da lei 9.099/95 e da Portaria
Conjunta nº 001/2017, a jurídica que figurar no polo passivo
da demanda deverá comparecer na audiência de conciliação,
instrução e julgamento munida de carta de preposto, sob pena de
revelia, nos moldes dos arts. 9º, § 4º, e 20, da referida lei, sendo
que os atos constitutivos, contratos sociais e demais documentos
de comprovação de poderes servem para efetiva constatação da
personalidade jurídica e da regular representação em juízo (art. 45,
Código Civil e art. 75, VIII, Código de Processo Civil), sob pena de
revelia. 2) Os prazos processuais neste juizado especial, inclusive
na execução, contam-se da data da intimação ou ciência do ato
respectivo (art. 42, lf 9099/95); 3) As partes deverão comparecer às
audiências designadas munidas dos números de suas respectivas
contas bancárias para eventual formalização e efetivação do acordo,
evitando-se o uso da conta judicial; 4) As partes deverão comunicar
eventuais alterações dos respectivos endereços, sob pena de
se considerar como válida e eficaz a carta de intimação enviada
ou o MANDADO de intimação cumprido no endereço constante
dos autos (art 19, §2º, lf 9099/95); 5) Em se tratando de pessoa
jurídica e relação de consumo, fica expressamente consignada a
possibilidade e advertência de inversão do ônus da prova, (art. 6º,
cdc). 6) As partes deverão comparecer às audiências designadas
na data, horário e endereço em que ser realizará a audiência, e
que procuradores e preposto deverão comparecer munidos de
poderes específicos para transacionar; 7) EM SE TRATANDO DE
AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO, As partes poderão
trazer para a audiência até três testemunhas – independentemente
de intimação – e a documentação que julgarem necessárias para
instruir do feito.
Porto Velho (RO), 13 de setembro de 2018.
PODER JUDICIÁRIO
Porto Velho - 4º Juizado Especial Cível
Avenida Jorge Teixeira, nº 3061, Bairro Embratel, CEP: 76820-842,
Porto Velho/RO
Processo n.: 7016616-12.2018.8.22.0001
Parte requerente: Nome: THIAGO HENRIQUE NUNES DA SILVA
Endereço: Rua Guanabara, 3769, - de 3365 ao fim - lado ímpar,
São João Bosco, Porto Velho - RO - CEP: 76803-841
Advogado do(a) REQUERENTE: JULIANE DOS SANTOS SILVA
- RO0004631
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Parte requerida: Nome: CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA
SA CERON
Endereço: Av dos Imigrantes, 4137, Industrial, Porto Velho - RO
- CEP: 76847-000 Endereço: Av dos Imigrantes, 4137, Industrial,
Porto Velho - RO - CEP: 76847-000
Advogados do(a) REQUERIDO: DANIEL PENHA DE OLIVEIRA
- RO0003434, BRUNA TATIANE DOS SANTOS PINHEIRO
SARMENTO - RO0005462
DESPACHO
Em que pese o processo estar concluso para SENTENÇA, constato
que não está apto para julgamento, uma vez que o autor argumenta,
na réplica, não ter recebido a notificação de irregularidade ou a
cobrança.
Desse modo, visando evitar cerceamento de defesa, CONVERTO
O JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA e DETERMINO que se intime
a parte requerida para que, em 10 (dez) dias, se manifeste quanto
à alegação, juntando a documentação pertinente, sob pena de
preclusão e julgamento do feito no estado em que se encontra.
Com a resposta, intime-se o autor para manifestação em 05 (cinco)
dias.
Serve o presente como comunicação.
Porto Velho, data inserida na movimentação.
PODER JUDICIÁRIO
Porto Velho - 4º Juizado Especial Cível
Avenida Jorge Teixeira, nº 3061, Bairro Embratel, CEP: 76820-842,
Porto Velho/RO
Processo n.: 7026496-28.2018.8.22.0001
Parte requerente: Nome: PAULO QUEIROZ DE SANTANA
Endereço: Rua Rugendas, 08574, Pantanal, Porto Velho - RO CEP: 76824-680
Advogado do(a) REQUERENTE: BRUNO CEFAS FIGUEIROA DE
FRANCA RAMALHO - RO8658
Parte requerida: Nome: OI / SA
Endereço: Avenida Lauro Sodré, 3290, - de 3290 a 3462 - lado par,
Costa e Silva, Porto Velho - RO - CEP: 76803-460
Advogados do(a) REQUERIDO: ALESSANDRA MONDINI
CARVALHO - RO0004240, DIEGO DE PAIVA VASCONCELOS
- RO0002013, ROCHILMER MELLO DA ROCHA FILHO RO0000635
DESPACHO
Em que pesem os autos estarem conclusos para SENTENÇA,
constato que não estão aptos para julgamento.
A parte autora pretende a restituição dos valores pagos pelos
serviços”antivirus + backup + educa” e “serviços inteligentes”,
porém juntou apenas a primeira página das faturas, onde não se
pode identificar os valores cobrados.
Como o dano material deve ser comprovado, se faz necessária a
juntada das faturas contestadas em sua integralidade, a fim de se
constatar a pertinência do valor indicado na tabela constante da
inicial.
Desse modo, CONVERTO O JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA e
DETERMINO que se intime a parte autora para que, em 10 (dez)
dias, faça a juntada dos documentos acima citados, sob pena de
preclusão e julgamento do feito no estado em que se encontra.
Com a manifestação, dê-se vistas à requerida por 05 (cinco) dias.
Após, tornem os autos conclusos.
Intime-se.
Serve o presente como comunicação.
Porto Velho, data inserida na movimentação.
PODER JUDICIÁRIO
Porto Velho - 4º Juizado Especial Cível
Avenida Jorge Teixeira, nº 3061, Bairro Embratel, CEP: 76820-842,
Porto Velho/RO
Processo n.: 7018052-06.2018.8.22.0001
Parte requerente: Nome: JOSE DAMIAO DE LIMA
Endereço: Rua B1, 5567, Castanheira, Porto Velho - RO - CEP:
76811-280
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Advogados do(a) REQUERENTE: JULIANA MEDEIROS
PIRES - RO0003302, RICARDO MALDONADO RODRIGUES RO0002717
Parte requerida: Nome: BANCO DO BRASIL S/A
Endereço: Avenida Amazonas, 2623, Banco, Nova Porto Velho,
Porto Velho - RO - CEP: 76804-120
Advogado do(a) REQUERIDO: SERVIO TULIO DE BARCELOS RO0006673
DESPACHO
Em que pese o processo estar concluso para SENTENÇA, constato
que não está apto para julgamento, uma vez que não consta dos
autos a certidão de inscrição (consulta de balcão) emitida pelo
SCPC – Associação Comercial do Estado de Rondônia, o que se
faz necessário para a melhor análise do abalo creditício.
Com efeito, observa-se a existência de diversos órgãos de proteção
ao crédito, sendo que alguns se comunicam, a exemplo de SPC
e SERASA, enquanto outros não, como o SCPC. Assim, faz-se
necessária a juntada das certidões de inscrição emitidas pelos
principais órgãos, de forma a aferir a existência do efetivo abalo
ilegítimo do crédito ou da incidência da Súmula n. 385 do STJ,
sendo esta providência cabível à parte autora.
Desse modo, CONVERTO O JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA e
DETERMINO que se intime a parte autora para que, em 10 (dez)
dias, faça a juntada do documento acima citado, sob pena de
preclusão e julgamento do feito no estado em que se encontra.
Ressalte-se que este juízo adotou o entendimento de que a
comprovação da negativação deve ser feita por documento oficial
emitido diretamente pelo órgão de proteção ao crédito (consultas
de balcão).
Após, tornem os autos conclusos.
Serve o presente como comunicação.
Porto Velho, data inserida na movimentação.
PODER JUDICIÁRIO
Porto Velho - 4º Juizado Especial Cível
Rua Quintino Bocaiúva, com Avenida Jorge Teixeira, nº 3061,
Bairro Embratel, CEP: 76820-842, Porto Velho/RO
Processo n.: 7027804-02.2018.8.22.0001
Parte requerente: Nome: KARINE RORIZ DE CARVALHO
Endereço: Rua Gonçalves Dias, 118, - até 249/250, Centro, Porto
Velho - RO - CEP: 76801-076
Advogado do(a) REQUERENTE: AMADEU GUILHERME LOPES
MACHADO - RO0001225
Parte requerida: Nome: CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA
SA CERON
Endereço: Avenida dos Imigrantes, 4137, - de 3601 a 4635 - lado
ímpar, Industrial, Porto Velho - RO - CEP: 76821-063
Advogado do(a) REQUERIDO: BRUNA TATIANE DOS SANTOS
PINHEIRO SARMENTO - RO0005462
DESPACHO
Considerando que há divergência entre o código de barras
identificado na conta de energia de setembro/2017 id.19836283 e
no comprovante de pagamento id. 19836286, converto o julgamento
em diligência e determino que a parte autora em 10 (dez) dias
possa trazer análise/relatório de débito atualizada e comprovantes
de pagamento, ambos compreendendo o período de janeiro/2017
a dezembro/2017, sob pena de preclusão e julgamento do feito no
estado em que se encontra.
Após, vistas à parte requerida no mesmo prazo.
Com ou sem manifestação, volvam os autos conclusos.
Porto Velho, data inserida na movimentação.
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
CENTRAL DE PROCESSOS ELETRÔNICOS
Porto Velho - 4º Juizado Especial Cível
Rua Quintino Bocaiuva, 3061, Bairro Embratel, Porto Velho/RO,
CEP 76.820-842
Processo nº: 7001943-62.2015.8.22.0601.
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REQUERENTE: ANE PEREIRA LEITE DOS SANTOS.
REQUERIDO: SUPERMERCADO HIPER DB
Advogado do(a) REQUERIDO: RODRIGO BORGES SOARES RO0004712
Intimação À PARTE REQUERIDA (VIA DJE)
Por força e em cumprimento do juízo, FICA VOSSA SENHORIA
INTIMADA, por intermédio de seu advogado, cumprir
espontaneamente a SENTENÇA, no prazo de 15 (quinze) dias,
efetuando o pagamento do valor remanescente, obrigatoriamente
junto a Caixa Econômica Federal (Provimento 001/2008 PR TJ/
RO c/c Art. 840, I, do CPC), conforme Planilha de Cálculo anexa,
sob pena de acréscimo de multa de 10% (dez por cento) sobre o
valor apresentado da dívida, conforme disposto no art. 523, § 1º, do
Código de Processual Civil.
ADVERTÊNCIAS:
1)
O
VALOR
DA
CONDENAÇÃO
OBRIGATORIAMENTE DEVERÁ SER DEPOSITADO JUNTO
A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PROVIMENTO 001/2008
PR TJ/RO C/C ART. 840, I DO CPC), COM A DEVIDA E
TEMPESTIVA COMPROVAÇÃO NO PROCESSO, SOB PENA
DE SER CONSIDERANDO INEXISTENTE O PAGAMENTO
REALIZADO ATRAVÉS DE OUTRA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA,
NOS TERMOS DO ARTIGO 4º DO PROVIMENTO CONJUNTO
N.º 006/2015-PR-CG, PUBLICADO NO DIÁRIO DE JUSTIÇA
ESTADUAL N.º 115/2015, INCIDINDO, INCLUSIVE, AS PENAS
PREVISTAS NO ARTIGO 475-J DO CPC, ALÉM DE JUROS E
CORREÇÃO MONETÁRIA PREVISTAS EM LEI. 2) OS PRAZOS
PROCESSUAIS NESTE JUIZADO ESPECIAL, INCLUSIVE NA
EXECUÇÃO, CONTAM-SE DO DIA SEGUINTE À INTIMAÇÃO,
SALVO CONTAGEM A PARTIR DE INTIMAÇÃO PELO DIÁRIO
DA JUSTIÇA, QUE OBEDECE REGRA PRÓPRIA. 3) AS PARTES
DEVERÃO COMUNICAR EVENTUAIS ALTERAÇÕES DOS
RESPECTIVOS ENDEREÇOS, SOB PENA DE SE CONSIDERAR
COMO VÁLIDA E EFICAZ A/O CARTA/MANDADO DE INTIMAÇÃO
CUMPRIDO(A) NO ENDEREÇO CONSTANTE DOS AUTOS (ART.
19, § 2º, LF 9.099/95).
Porto Velho (RO), 13 de setembro de 2018.
PODER JUDICIÁRIO
Porto Velho - 4º Juizado Especial Cível
Avenida Jorge Teixeira, nº 3061, Bairro Embratel, CEP: 76820-842,
Porto Velho/RO
Processo n.: 7034511-83.2018.8.22.0001
Parte requerente: Nome: ANA PAULA PINTO DA SILVA
Endereço: Rua Principal, 750, condomínio vila dos jasmins, casa
19, Novo Horizonte, Porto Velho - RO - CEP: 76810-160
Advogado do(a) REQUERENTE: ANA PAULA PINTO DA SILVA RO0005875
Parte requerida: Nome: ALMEIDA & BORGES IMOBILIARIA
LTDA
Endereço: Avenida Carlos Gomes, 981, - de 969 a 1223 - lado
ímpar, Centro, Porto Velho - RO - CEP: 76801-123
Nome: RESIDENCIAL CASA LOBO EMPREENDIMENTOS
IMOBILIARIOS LTDA
Endereço: Avenida Carlos Gomes, 981, - de 969 a 1223 - lado
ímpar, Centro, Porto Velho - RO - CEP: 76801-123
Nome: CASA & TERRA IMOBILIARIA E ENGENHARIA LTDA
Endereço: Avenida Carlos Gomes, 981, - de 969 a 1223 - lado
ímpar, Centro, Porto Velho - RO - CEP: 76801-123
SENTENÇA
Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei n. 9.099/95.
Em que pese a inicial recepção da demanda pelo sistema, verifico
que a questão não pode ser conhecida e tutelada por esta instância
como reclamado.
Com efeito, a autora pretende a condenação da primeira ré ao
pagamento de R$ 6.000,00 a título de danos morais, bem como a
declaração de nulidade do negócio jurídico pelo qual pagou entrada
de R$ 2.000,00 e, ainda, se comprometeu a pagar 240 parcelas de
R$ 298,00 (Id. 20981281 – Pág.3).
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Neste caso, tem-se que o valor a ser dado à causa corresponderá
à soma do valor do ato jurídico e do montante pretendido à título
de danos morais, nos exatos termos previstos no art. 292, II, V e
VI, do CPC.
Veja-se, a propósito, que o Enunciado n. 39 do FONAJE estabelece
que “o valor da causa corresponderá à pretensão econômica objeto
do pedido”.
Desta feita, a peculiaridade do caso impede o julgamento, já que
o correto valor a ser dado à causa corresponde a quantia bem
superior à alçada máxima dos Juizados Especiais (40 saláriosmínimos – atuais R$ 38.160,00).
A questão é de ordem pública e referente à competência do Juízo,
sendo certo que, por questão de equidade, justiça e coerência, não
pode o Juizado julgar alguns casos e deixar outros à margem, de
modo que o critério a ser observado deve ser sempre objetivo e
imparcial, até porque a própria Lei assim disciplina (art. 3º, da LF
9.099/95).
Não há, definitivamente, qualquer possibilidade da pretensão
processual e material prosperar nesta seara, dada a incompetência
absoluta do Juízo, sendo que a extinção do feito é medida que se
impõe.
Ante o exposto, com fulcro no art. 3º, I, da LF 9.099/95, RECONHEÇO
DE OFÍCIO A INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUÍZO E JULGO
EXTINTO O FEITO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, devendo o
cartório arquivar o processo, com as cautelas e movimentações de
praxe, após o transcurso do prazo recursal.
Sem custas ou honorários advocatícios, na forma da Lei.
Intimem-se.
Serve a presente como comunicação.
Porto Velho, data inserida na movimentação.
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
CENTRAL DE PROCESSOS ELETRÔNICOS
Porto Velho - 4º Juizado Especial Cível
Rua Quintino Bocaiuva, 3061, Bairro Embratel, Porto Velho/RO,
CEP 76.820-842
Processo nº: 7022191-98.2018.8.22.0001
Requerente: EDVANDA LIMA BRITO
Advogado do REQUERENTE: ALMIR AZEVEDO COSTA NETO RO 8537
Requerido: BANCO DO BRASIL S/A
Advogado do REQUERIDO: SERVIO TULIO DE BARCELOS - RO
6673
Intimação À PARTE RECORRIDA
FINALIDADE: Por determinação do juízo, fica Vossa Senhoria
intimada para, no prazo legal, apresentar as Contrarrazões
Recursais.
Porto Velho (RO), 13 de setembro de 2018.
PODER JUDICIÁRIO
Porto Velho - 4º Juizado Especial Cível
Avenida Jorge Teixeira, nº 3061, Bairro Embratel, CEP: 76820-842,
Porto Velho/RO
Processo n.: 7017814-84.2018.8.22.0001
Parte requerente: Nome: SIDNEY SILVA NORBERTO
Endereço: Rua Elísio Brandão, 4728, Igarapé, Porto Velho - RO CEP: 76824-266
Advogado do(a) REQUERENTE: DIEGO MARADONA MELO DA
SILVA - RO7815
Parte requerida: Nome: METALURGICA AMAZONIA COMERCIO
DE ESQUADRIAS LOCACAO E SERVICOS LTDA - ME
Endereço: Rua Padre Ângelo Cerri, 2735, COM AV. JORGE
TEIXEIRA, Liberdade, Porto Velho - RO - CEP: 76803-865
Advogado do(a) REQUERIDO:
SENTENÇA
Relatório dispensado, art. 38 da L.F. 9.099/95.
ALEGAÇÕES DO AUTOR: Informa que contratou a requerida
para a produção de um portão e que esta não realizou o serviço,
requerendo a restituição do valor pago a título de entrada e
reparação em danos morais.

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

ANO XXXVI

NÚMERO 172

DIARIO DA JUSTIÇA

REVELIA: Apesar de devidamente citada e advertida de que
deveria fazer-se presente em audiência de conciliação sob pena de
confesso, a demandada não compareceu à solenidade, de forma
que decreto a revelia da requerida.
PROVAS E FUNDAMENTOS: Os documentos acostados ao autos
demonstram a existência de relação de consumo, aplicando-se ao
caso as regras do CDC.
Em que pese os efeitos da revelia e, considerando que a presunção
de veracidade é relativa, cabe analisar neste momento se há
elementos mínimos necessários a estear o pedido da autor.
Compulsando os autos, verifico a existência de recibo do valor
pago, devendo o pedido de indenização por danos materiais ser
julgado procedente.
No entanto, acerca do pleito de danos morais, observo que dos fatos
descritos não remanesce direito à indenização. O descumprimento
contratual não é hipótese de dano moral puro (in re ipsa), cabendo
ao autor demonstrar a ocorrência de desdobramentos negativos à
sua honra e imagem, ônus do qual não se desincumbiu.
Na espécie, é impossível divisar ofensa à honra do autor ou
qualquer outro bem imaterial, sob qualquer pretexto.
Essa é a DECISÃO que mais justa e equânime emerge para o caso
concreto (art. 6º, da L.F. 9.099/95).
DISPOSITIVO: Ante o exposto, RECONHEÇO OS EFEITOS
DA REVELIA E JULGO PROCEDENTE EM PARTE o pedido
inicial formulado por SIDNEY SILVA NORBERTO em face de
METALURGICA AMAZONIA COMERCIO DE ESQUADRIAS
LOCACAO E SERVICOS LTDA - ME, partes qualificadas, e, por via
de consequência, CONDENO a parte requerida a restituir à parte
autora a quantia de R$ 2.320,52 (dois mil e trezentos e vinte reais
e cinquenta e dois centavos), acrescida de juros de mora de 1% ao
mês a partir da citação e de correção monetária desde o respectivo
desembolso, nos termos da fundamentação supra.
Por fim, JULGO EXTINTO O FEITO, COM RESOLUÇÃO DO
MÉRITO, nos termos do art. 487, I, do CPC.
Com o trânsito em julgado, a parte devedora deverá efetuar o
pagamento do valor da condenação na forma do artigo 523 do CPC,
no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de multa de 10% (dez por
cento) sobre o valor do débito, não sendo aplicável a parte final do
§1° do referido artigo, no que tange à condenação em honorários
advocatícios, conforme Enunciado 97 do FONAJE.
Decorrido o prazo sem pagamento voluntário, inicia-se o prazo de
15 (quinze) dias para que o executado, independentemente de
penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua
impugnação, conforme determina o art. 525 do CPC.
Consigno que o pagamento deverá ocorrer em conta judicial da
Caixa Econômica Federal S/A, já que esta é a instituição financeira
oficial para manutenção e gerenciamento das contas judiciais da
Comarca de Porto Velho (Provimento 001/2008 PR TJ/RO), sob
pena de ser considerando inexistente o pagamento realizado
através de outra instituição bancária, nos termos do artigo 4º do
Provimento Conjunto n. 006/2015-PR-CG, publicado no DJE nº
115/2015, incidindo, inclusive, as penas previstas no artigo 523 do
CPC, além de juros e correção monetária previstas em Lei.
Após o trânsito em julgado, havendo pagamento voluntário por meio
de depósito judicial, desde logo fica autorizado o levantamento,
independente de nova CONCLUSÃO.
Sem custas ou honorários advocatícios, na forma da Lei.
Porto Velho, data inserida na movimentação.
PODER JUDICIÁRIO
Porto Velho - 4º Juizado Especial Cível
Rua Quintino Bocaiúva, nº 3061, Bairro Embratel, CEP: 76820-842,
Porto Velho/RO
DECISÃO / TUTELA DE URGÊNCIA
Processo n.: 7033460-37.2018.8.22.0001
Parte requerente: Nome: HOSANA MARIA ALVES PINTO
Endereço: Rua Jacy Paraná, 1461, - de 1161/1162 a 1485/1486,
Areal, Porto Velho - RO - CEP: 76804-360
Advogado do(a) REQUERENTE: ANA PAULA DE SOUZA RO8059
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Parte requerida: Nome: COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DE
RONDONIA CAERD
Endereço: Avenida Pinheiro Machado, 2112, - de 3186 a 3206 lado par, Embratel, Porto Velho - RO - CEP: 76820-838
Advogado do(a) REQUERIDO:
Recebo a emenda.
A concessão da antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional
constitui-se em faculdade conferida ao juiz, que, dentro dos
critérios legais, decide sobre a conveniência da medida, podendo a
qualquer tempo revogá-la ou modificá-la.
No caso em exame, o pedido de tutela antecipada decorre de falha
na prestação dos serviços pela cobrança de valores indevidos, tese
sustentada pela parte autora, que alega sofrer danos em decorrência
da negativação de seu nome, bem como do não fornecimento de
água encanada, que é tida como bem essencial à vida de qualquer
ser humano.
O pedido de antecipação da tutela quanto ao restabelecimento dos
serviços de água encanada há que restar deferido, com fulcro no
art. 300 do CPC, eis que presentes os pressupostos estabelecidos
pelo referido DISPOSITIVO, pois o pedido de urgência decorre da
relação estabelecida entre as partes (probabilidade do direito) e
a suspensão dos serviços poderá causar prejuízos à parte autora
(perigo de dano).
A medida não trará danos irreparáveis à requerida, não havendo
que se falar em irreversibilidade da medida imposta que ora se
defere, de maneira que atende aos requisitos estabelecidos pela
legislação processual (art. 300, §3°, CPC).
Por outro lado, devidamente intimada para apresentar as certidões
de inscrição emitidas pelo SERASA e pelo SCPC, a parte autora
atendeu ao DESPACHO apenas parcialmente, juntando a certidão
do SPC.
Assim, quanto ao pedido de exclusão da negativação, não obstante
os argumentos apresentados pela parte autora em sua peça
vestibular, ao menos em um juízo de cognição sumária, não verifico
a presença dos requisitos constantes do artigo 300 do CPC, em
especial o perigo de dano, uma vez que a autora não comprovou a
inexistência de outras restrições que obstem o crédito.
Ante o exposto, com fulcro no art. 300 do CPC, DEFIRO
PARCIALMENTE A TUTELA ANTECIPADA reclamada e, por via
de consequência, DETERMINO à empresa requerida que efetue,
no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, o RELIGAMENTO do
fornecimento de água encanada no endereço da parte requerente,
sob pena de multa diária de R$ 100,00 (cem reais), até o limite
indenizatório de R$ 2.000,00 (dois mil reais), sem prejuízo dos pleitos
contidos na inicial, de elevação de astreintes e de determinação
de outras medidas judiciais que se façam necessárias, sendo que
novos débitos poderão ser cobrados normalmente, inclusive com
eventual desligamento por inadimplência.
Cite-se/intimem-se as partes, consignando-se as advertências e
recomendações de praxe (artigos 20 e 51, I, ambos da LF 9.099/95),
bem como incluindo a possibilidade de inversão do ônus da prova.
Serve a presente como MANDADO, devendo o Sr.(a) Oficial(a)
de Justiça citar e intimar as partes da presente DECISÃO, bem
como da audiência de conciliação designada para o dia 05/10/2018
11:20, no CENTRO JUDICIÁRIO DE SOLUÇÃO DE CONFLITOS E
CIDADANIA, localizado na Rua Quintino Bocaiúva n. 3061, esquina
com Av. Jorge Teixeira, bairro Embratel, Porto Velho-RO.
Advertências:I – os prazos processuais no juizado especial, inclusive
na execução, contam-se da data da intimação ou ciência do ato
respectivo;II – as partes deverão comunicar eventuais alterações
dos respectivos endereços, sob pena de se considerar como
válida e eficaz a carta de intimação enviada ou o MANDADO de
intimação cumprido no endereço constante dos autos;III – deverão
comparecer na data, horário e endereço em que se realizará a
audiência, e que procuradores e prepostos deverão comparecer
munidos de poderes específicos para transacionar;IV – a pessoa
jurídica que figurar no polo passivo da demanda deverá comparecer
à audiência de conciliação, instrução e julgamento munida de carta
de preposto, sob pena de revelia, nos moldes dos arts. 9º, § 4º, e
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20, da Lei n. 9.099/1995, sendo que, os atos constitutivos, contratos
sociais e demais documentos de comprovação servem para efetiva
constatação da personalidade jurídica e da regular representação
em juízo (art. 45, Código Civil, e art. 75, VIII, Código de Processo
Civil), sob pena de revelia;V – em se tratando de pessoa jurídica
e relação de consumo, fica expressamente consignada a
possibilidade e advertência de inversão do ônus da prova;VI – nas
causas de valor superior a 20 (vinte) salários mínimos, as partes
deverão comparecer ao ato acompanhadas de advogado;VII – o
não comparecimento injustificado do autor implicará na extinção e
arquivamento do processo, que somente poderá ser desarquivado
mediante pagamento de custas e despesas processuais;VIII – o
não comparecimento do requerido a quaisquer das audiências
designadas implicará na revelia, reputando-se verdadeiros os
fatos narrados no pedido inicial;IX – deverão comparecer à
audiência designada munidos de documentos de identificação
válidos e cientes de seus dados bancários, a fim de permitir a
instrumentalização imediata e efetivação de eventual acordo,
evitando-se o uso da conta judicial;X – a contestação e demais
provas, inclusive a indicação de testemunhas, com sua completa
qualificação (nome completo, CPF e endereço) e objetivo probatório,
deverão ser apresentadas até o ato da audiência de conciliação;XI
– na mesma oportunidade, o autor deverá se manifestar, em até 10
(dez) minutos, sobre os documentos e preliminares eventualmente
apresentados;XII – não havendo acordo, poderá ser designada uma
data para a realização da audiência de instrução e julgamento;XIII
– havendo necessidade de assistência por Defensor Público, a
parte deverá solicitar atendimento, no prazo de até 15 (quinze) dias
antes da audiência de conciliação, à sede da Defensoria Pública da
respectiva Comarca.
OBSERVAÇÃO: Este processo tramita por meio do sistema de
Processo Judicial Eletrônico. Para visualizar a petição inicial e
se informar sobre as vantagens de se cadastrar neste sistema,
entre no site http:/pje.tjro.jus.br ou compareça na sede deste juízo.
Documentos (procurações, cartas de preposição, contestações)
devem ser trazidos ao juízo em formato digital (CD, PEN DRIVE,
etc.) em arquivos com no máximo 1MB cada.
Serve a presente como comunicação.
Porto Velho, data inserida na movimentação.
PODER JUDICIÁRIO
Porto Velho - 4º Juizado Especial Cível
Avenida Jorge Teixeira, nº 3061, Bairro Embratel, CEP: 76820-842,
Porto Velho/RO
Processo n.: 7023586-28.2018.8.22.0001
Parte requerente: Nome: GEISSIANE MENDES DE CASTRO
Endereço: Rua Alexandre Guimarães, 5121, Baixa União, Porto
Velho - RO - CEP: 76805-846
Advogado do(a) REQUERENTE: JOAO PAULO SILVINO AGUIAR
- SP336486
Parte requerida: Nome: BANCO DO BRASIL S/A
Endereço: Avenida Nações Unidas, 628, - de 312 a 638 - lado par,
Nossa Senhora das Graças, Porto Velho - RO - CEP: 76804-186
Advogado do(a) REQUERIDO: RAFAEL SGANZERLA DURAND
- RO0004872
SENTENÇA
Relatório dispensado na forma da Lei (art. 38, da LF 9.099/95).
ALEGAÇÕES DA AUTORA: Sustenta ter sofrido danos morais em
decorrência da excessiva espera em fila de banco, considerada a
lei municipal que estabelece limite de tempo para o atendimento.
ALEGAÇÕES DO REQUERIDO: Questiona a constitucionalidade
da lei municipal e sustenta que a simples espera em fila de banco
não é hábil a configurar danos morais, requerendo a improcedência
dos pedidos.
PROVAS E FUNDAMENTAÇÃO: A questão deve ser examinada
à luz do Código de Defesa do Consumidor e dos princípios a ele
inerentes, vez que trata-se de relação de consumo.
De saída, anoto que a constitucionalidade da Lei Municipal
que regula o tempo máximo de espera em filas bancárias já foi
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reconhecido por meio de Repercussão Geral no e. STF (RE
610.221-RG, Rel: Min. ELLEN GRACIE, J.: 29/04/2010), razão pela
qual não subsiste a tese de inconstitucionalidade da norma.
Ainda assim, analisando todo o conjunto probatório encartado
nos autos, não vislumbro qualquer viabilidade para o acolhimento
do pedido inicial, uma vez que a parte requerente não conseguiu
comprovar o fato constitutivo de seu direito, deixando-se de cumprir
o mister do art. 373, I, do CPC.
A senha de atendimento juntada, por si só, não têm o condão de
bem e fiel comprovar que a parte autora sofreu os alegados danos
ao “suportar” a espera na agência bancária.
Da mesma forma que não restou comprovado nos autos a
identificação da pessoa que aguardou na fila do banco - uma vez
que não foi demonstrada a titularidade do boleto pago -, não há
um liame para comprovar que a senha apresentada foi a mesma
que gerou o atendimento relativo ao comprovante acostado, o que
seria demonstrado pelo extrato de atendimento emitido pelo caixa
que indica o horário de entrada na fila e o de atendimento, fixando
o tempo de permanência na agência bancária.
Também não ficou demonstrado que a transação pretendida não
poderia ter sido realizada por outros meios disponibilizados aos
clientes, como por exemplo, o caixa eletrônico. Ao contrário do que
alega na inicial, a transação realizada não foi depósito de dinheiro,
mas pagamento de conta de baixo valor (R$ 120,00), o que leva a
crer que esperar na fila do banco para ser atendido foi uma opção
da cliente.
Com efeito, há lei municipal que prevê o tempo de atendimento nas
agências bancárias, mas o não cumprimento de tal norma, por si só,
não enseja obrigatoriamente ofensa moral. Para configurar a ofensa
seria necessário fossem atingidos os bens constitucionalmente
protegidos como a honra e a dignidade humanas e de tal ônus não
se desincumbiu a parte demandante.
O Superior Tribunal de Justiça já se pronunciou sobre a questão,
entendendo que, o tempo máximo para espera em fila de banco
não é suficiente para ensejar a indenização:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
CIVIL E PROCESSUAL. DISPOSITIVO S CONSTITUCIONAIS.
DESCABIMENTO. FILA DE BANCO. TEMPO DE ESPERA.
LEGISLAÇÃO ESTADUAL OU MUNICIPAL. INVOCAÇÃO.
INSUFICIÊNCIA. DANO MORAL. ACÓRDÃO ESTADUAL.
AFASTAMENTO. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA Nº 7/STJ.
1. Compete ao Superior Tribunal de Justiça, em recurso especial,
a análise da interpretação da legislação federal, motivo pelo qual
revela-se inviável invocar, nesta seara, a violação de DISPOSITIVO
s constitucionais, porquanto matéria afeta à competência do
Supremo Tribunal Federal (art. 102, III, da Carta Magna). 2.
Conforme a jurisprudência desta Corte, a hipótese de mera violação
de legislação municipal ou estadual, que estabelece o tempo
máximo de espera em fila de banco, não é suficiente para ensejar
o direito à indenização, apesar dos transtornos e aborrecimentos
acometidos ao autor. No caso, deve ser demonstrada a situação
fática provocadora do dano. Precedentes. 3. No caso concreto,
o tribunal de origem conclui pela ausência de configuração dos
requisitos ensejadores do dever de reparar o dano. Dessa forma, o
exame da pretensão recursal - de reconhecimento da existência de
suposto dano moral - demandaria análise das provas, inviável em
recurso especial, (Súmula nº 7/STJ). 4. Agravo interno não provido.
(STJ. 3ª Turma, AgInt no AREsp 937978/DF -Agravo Interno no
Agravo em Recurso Especial 2016/0160681-9, Rel. Ministro
RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, julgado em 08/11/2016, pub. no
DJe de 18/11/2016).
Neste diapasão, é certo que a inversão do ônus da prova consagrada
no art. 6º, VIII, do CDC, não significa a não produção de provas ou
produção mínima de provas pela parte que invoca o direito material,
de modo que não há como conferir a verossimilhança necessária
às afirmações da inicial.
O fato da parte autora alegar que o procedimento adotado pelo
requerido foi abusivo e lhe causou prejuízos não é suficiente para
justificar a procedência de seus pedidos, deixando de demonstrar
os danos gerados.
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Assim, merece improcedência o pedido inicial.
Esta é a DECISÃO mais justa e equânime para o presente caso.
DISPOSITIVO: Ante o exposto e por tudo mais que dos autos
conste, JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial formulado por
GEISSIANE MENDES DE CASTRO em face de BANCO DO
BRASIL S/A, partes qualificadas, nos termos da fundamentação
supra.
Por fim, JULGO EXTINTO O FEITO, COM RESOLUÇÃO DO
MÉRITO, nos termos do art. 487, I, do CPC, devendo o cartório,
após o trânsito em julgado desta, arquivar imediatamente o feito,
observadas as cautelas e movimentações de praxe.
Sem custas ou honorários advocatícios, na forma da Lei.
Intimem-se.
Serve a presente como comunicação.
Porto Velho/RO, data inserida na movimentação.
PODER JUDICIÁRIO
Porto Velho - 4º Juizado Especial Cível
Avenida Jorge Teixeira, nº 3061, Bairro Embratel, CEP: 76820-842,
Porto Velho/RO
Processo n.: 7023586-28.2018.8.22.0001
Parte requerente: Nome: GEISSIANE MENDES DE CASTRO
Endereço: Rua Alexandre Guimarães, 5121, Baixa União, Porto
Velho - RO - CEP: 76805-846
Advogado do(a) REQUERENTE: JOAO PAULO SILVINO AGUIAR
- SP336486
Parte requerida: Nome: BANCO DO BRASIL S/A
Endereço: Avenida Nações Unidas, 628, - de 312 a 638 - lado par,
Nossa Senhora das Graças, Porto Velho - RO - CEP: 76804-186
Advogado do(a) REQUERIDO: RAFAEL SGANZERLA DURAND
- RO0004872
SENTENÇA
Relatório dispensado na forma da Lei (art. 38, da LF 9.099/95).
ALEGAÇÕES DA AUTORA: Sustenta ter sofrido danos morais em
decorrência da excessiva espera em fila de banco, considerada a
lei municipal que estabelece limite de tempo para o atendimento.
ALEGAÇÕES DO REQUERIDO: Questiona a constitucionalidade
da lei municipal e sustenta que a simples espera em fila de banco
não é hábil a configurar danos morais, requerendo a improcedência
dos pedidos.
PROVAS E FUNDAMENTAÇÃO: A questão deve ser examinada
à luz do Código de Defesa do Consumidor e dos princípios a ele
inerentes, vez que trata-se de relação de consumo.
De saída, anoto que a constitucionalidade da Lei Municipal
que regula o tempo máximo de espera em filas bancárias já foi
reconhecido por meio de Repercussão Geral no e. STF (RE
610.221-RG, Rel: Min. ELLEN GRACIE, J.: 29/04/2010), razão pela
qual não subsiste a tese de inconstitucionalidade da norma.
Ainda assim, analisando todo o conjunto probatório encartado
nos autos, não vislumbro qualquer viabilidade para o acolhimento
do pedido inicial, uma vez que a parte requerente não conseguiu
comprovar o fato constitutivo de seu direito, deixando-se de cumprir
o mister do art. 373, I, do CPC.
A senha de atendimento juntada, por si só, não têm o condão de
bem e fiel comprovar que a parte autora sofreu os alegados danos
ao “suportar” a espera na agência bancária.
Da mesma forma que não restou comprovado nos autos a
identificação da pessoa que aguardou na fila do banco - uma vez
que não foi demonstrada a titularidade do boleto pago -, não há
um liame para comprovar que a senha apresentada foi a mesma
que gerou o atendimento relativo ao comprovante acostado, o que
seria demonstrado pelo extrato de atendimento emitido pelo caixa
que indica o horário de entrada na fila e o de atendimento, fixando
o tempo de permanência na agência bancária.
Também não ficou demonstrado que a transação pretendida não
poderia ter sido realizada por outros meios disponibilizados aos
clientes, como por exemplo, o caixa eletrônico. Ao contrário do que
alega na inicial, a transação realizada não foi depósito de dinheiro,
mas pagamento de conta de baixo valor (R$ 120,00), o que leva a
crer que esperar na fila do banco para ser atendido foi uma opção
da cliente.
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Com efeito, há lei municipal que prevê o tempo de atendimento nas
agências bancárias, mas o não cumprimento de tal norma, por si só,
não enseja obrigatoriamente ofensa moral. Para configurar a ofensa
seria necessário fossem atingidos os bens constitucionalmente
protegidos como a honra e a dignidade humanas e de tal ônus não
se desincumbiu a parte demandante.
O Superior Tribunal de Justiça já se pronunciou sobre a questão,
entendendo que, o tempo máximo para espera em fila de banco
não é suficiente para ensejar a indenização:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
CIVIL E PROCESSUAL. DISPOSITIVO S CONSTITUCIONAIS.
DESCABIMENTO. FILA DE BANCO. TEMPO DE ESPERA.
LEGISLAÇÃO ESTADUAL OU MUNICIPAL. INVOCAÇÃO.
INSUFICIÊNCIA. DANO MORAL. ACÓRDÃO ESTADUAL.
AFASTAMENTO. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA Nº 7/STJ.
1. Compete ao Superior Tribunal de Justiça, em recurso especial,
a análise da interpretação da legislação federal, motivo pelo qual
revela-se inviável invocar, nesta seara, a violação de DISPOSITIVO
s constitucionais, porquanto matéria afeta à competência do
Supremo Tribunal Federal (art. 102, III, da Carta Magna). 2.
Conforme a jurisprudência desta Corte, a hipótese de mera violação
de legislação municipal ou estadual, que estabelece o tempo
máximo de espera em fila de banco, não é suficiente para ensejar
o direito à indenização, apesar dos transtornos e aborrecimentos
acometidos ao autor. No caso, deve ser demonstrada a situação
fática provocadora do dano. Precedentes. 3. No caso concreto,
o tribunal de origem conclui pela ausência de configuração dos
requisitos ensejadores do dever de reparar o dano. Dessa forma, o
exame da pretensão recursal - de reconhecimento da existência de
suposto dano moral - demandaria análise das provas, inviável em
recurso especial, (Súmula nº 7/STJ). 4. Agravo interno não provido.
(STJ. 3ª Turma, AgInt no AREsp 937978/DF -Agravo Interno no
Agravo em Recurso Especial 2016/0160681-9, Rel. Ministro
RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, julgado em 08/11/2016, pub. no
DJe de 18/11/2016).
Neste diapasão, é certo que a inversão do ônus da prova consagrada
no art. 6º, VIII, do CDC, não significa a não produção de provas ou
produção mínima de provas pela parte que invoca o direito material,
de modo que não há como conferir a verossimilhança necessária
às afirmações da inicial.
O fato da parte autora alegar que o procedimento adotado pelo
requerido foi abusivo e lhe causou prejuízos não é suficiente para
justificar a procedência de seus pedidos, deixando de demonstrar
os danos gerados.
Assim, merece improcedência o pedido inicial.
Esta é a DECISÃO mais justa e equânime para o presente caso.
DISPOSITIVO: Ante o exposto e por tudo mais que dos autos
conste, JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial formulado por
GEISSIANE MENDES DE CASTRO em face de BANCO DO
BRASIL S/A, partes qualificadas, nos termos da fundamentação
supra.
Por fim, JULGO EXTINTO O FEITO, COM RESOLUÇÃO DO
MÉRITO, nos termos do art. 487, I, do CPC, devendo o cartório,
após o trânsito em julgado desta, arquivar imediatamente o feito,
observadas as cautelas e movimentações de praxe.
Sem custas ou honorários advocatícios, na forma da Lei.
Intimem-se.
Serve a presente como comunicação.
Porto Velho/RO, data inserida na movimentação.
PODER JUDICIÁRIO
Porto Velho - 4º Juizado Especial Cível
Avenida Jorge Teixeira, nº 3061, Bairro Embratel, CEP: 76820-842,
Porto Velho/RO
Processo n.: 7024602-17.2018.8.22.0001
Parte requerente: Nome: CHARLISSON DOS SANTOS SILVA
Endereço: ELIAS GORAYEB, 801, NSA SRA DAS GRACAS, Porto
Velho - RO - CEP: 76804-432
Advogado do(a) REQUERENTE:
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Parte requerida: Nome: BANCO DO BRASIL SA
Endereço: Avenida Jatuarana, 4718, AG. 2270, Caladinho, Porto
Velho - RO - CEP: 76808-110
Advogado do(a) REQUERIDO: SERVIO TULIO DE BARCELOS RO0006673
SENTENÇA
Relatório dispensado, na forma do art. 38 da Lei n. 9.099/95.
ALEGAÇÕES DO AUTOR: Pretende o cancelamento do contrato de
parcelamento vigente, porque abusivo, e a manutenção do acordo
anterior, além da devolução do valor indevidamente descontado de
sua conta bancária e indenização por danos morais.
ALEGAÇÕES DO RÉU: Suscita preliminar de inépcia da inicial
e de falta de interesse de agir. No MÉRITO, argumenta que o
acordo firmado em 13/06 não implicou na novação da dívida e
que foram estabelecidas condições especiais para a liquidação da
dívida em caso de cumprimento do acordo, quebrado em razão da
inadimplência do autor. Refuta a prática de ato ilícito e pretende a
improcedência da demanda.
PRELIMINARES: Afasto as preliminares, uma vez que a matéria
tratada remete ao MÉRITO e nele será analisada.
PROVAS E FUNDAMENTAÇÃO: A lide deve ser analisada sob a
ótica do CDC, ante à relação jurídica de natureza consumerista
firmada entre as partes. Ademais, é hipótese de julgamento
antecipado do MÉRITO, ante à desnecessidade de produção de
novas provas.
Nestes autos, restou demonstrado que o inadimplemento do
contrato de CDC - Crédito Direto ao Consumidor culminou no
compromisso firmado em 13/06/2017 (id 19321921), no qual
pactuou-se a obrigação de pagamento dos boletos em até 10 (dez)
dias corridos após o vencimento, para que fossem “integralmente
mantidas as condições e o desconto”. Ainda, consta que o ajuste
não caracterizaria a novação da dívida e que em caso de não
cumprimento integral (pagamento de todos os boletos, no prazo), o
débito voltaria a ser cobrado pelo seu valor original.
Veja-se, inclusive, que o acordo indicava diversas formas para a
obtenção da 2ª via do boleto para pagamento e o requerente não
demonstrou qualquer dificuldade na emissão dos documentos.
Desta feita, ante ao incontroverso inadimplemento por parte
do autor, legitimou-se a rescisão do acordo, agindo o banco no
exercício regular de seu direito.
Ademais, embora à primeira vista a diferença do valor dos acordos
cause surpresa, observa-se que no primeiro, sobre o saldo devedor
de R$ 12.790,55, o requerido concedeu o abatimento de R$
8.600,27 condicionado ao efetivo cumprimento do ajuste. o Já o
segundo acordo não prevê o abatimento de qualquer valor, mas
tão somente o saldo devedor de R$ 14.238,73, o que pode ser
justificado pelo prévio inadimplemento do requerente.
Não é possível vislumbrar a alegada abusividade, uma vez que
o desconto constitui liberalidade do banco. Além disso, não há
evidência de vício de consentimento na assinatura do compromisso,
de forma que não identifico a possibilidade do pretendido
cancelamento, tampouco da manutenção do primeiro acordo.
Por outro lado, consta dos autos que a dívida foi originada do
inadimplemento do contrato de CDC firmado em 14/04/2016 (id
19321970-pg6 e 19321980), o qual prevê como forma de pagamento
o débito em conta (“Ag./Conta débito”). É dizer: ao firmar o contrato
o autor consentiu com o débito dos valores em sua conta corrente.
Assim, tendo em vista a quebra do acordo pelo demandante,
autorizou-se o posterior débito direto em conta corrente realizado
em 03/11/2017, que fez frente às parcelas do contrato, vencidas
em 14/03/2017 e 14/04/2017.
Em última análise, não vislumbro a existência de conduta ilícita por
parte do requerido, mas o exercício regular de direito, afastando-se
a pretendida responsabilização civil.
Assim, em análise ao conjunto probatório encartado nos autos, não
vislumbro qualquer viabilidade para o acolhimento do pedido inicial,
que deve ser julgado improcedente.
DISPOSITIVO: Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido
inicial formulado por CHARLISSON DOS SANTOS SILVA em face
de BANCO DO BRASIL SA, partes qualificadas, nos termos da
fundamentação supra.
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Por fim, JULGO EXTINTO O FEITO, COM RESOLUÇÃO DO
MÉRITO, nos termos do art. 487, I, do CPC, devendo o cartório,
após o trânsito em julgado desta, arquivar imediatamente o feito,
observadas as cautelas e movimentações de praxe.
Sem custas ou honorários advocatícios, na forma da Lei.
Porto Velho, data inserida na movimentação.
PODER JUDICIÁRIO
Porto Velho - 4º Juizado Especial Cível
Avenida Jorge Teixeira, nº 3061, Bairro Embratel, CEP: 76820-842,
Porto Velho/RO
Processo n.: 7026734-47.2018.8.22.0001
Parte requerente: Nome: ALDAIR LOPES JARDIM
Endereço: Rua Reco Reco, 1806, Castanheira, Porto Velho - RO CEP: 76811-468
Advogado do(a) REQUERENTE: WALTER GUSTAVO DA SILVA
LEMOS - RO000655A IURY PEIXOTO SOUZA - RO9181
Parte requerida: Nome: BANCO DO BRASIL SA
Endereço: Avenida Jatuarana, 4718, Caladinho, Porto Velho - RO
- CEP: 76808-110
Advogado do(a) REQUERIDO: RAFAEL SGANZERLA DURAND RO0004872 TASSIA MARIA ARAUJO RODRIGUES - RO7821
SENTENÇA
Relatório dispensado na forma da Lei (art. 38, da LF 9.099/95).
ALEGAÇÕES DO REQUERENTE: Trata-se de alegação de
ocorrência de danos morais em decorrência da excessiva espera
em fila de banco, considerada a lei municipal que estabelece limite
de tempo para o atendimento. Pretende reparação em danos
morais. Em réplica, em síntese, reforça os argumentos e pedidos
formulados na exordial.
ALEGAÇÕES DO REQUERIDO: Sustenta que o autor não comprova
ter aguardado em fila para atendimento em guichê de caixa e sim
em mesa gerencial. Afirma pela inaplicabilidade da lei municipal,
sendo inconstitucional. Alega não ter qualquer responsabilidade aos
supostos danos narrados, bem como a ausência de comprovação
do dano moral. Pugna pela improcedência.
PROVAS E FUNDAMENTAÇÃO: A questão deve ser examinada
à luz do Código de Defesa do Consumidor e dos princípios a ele
inerentes, vez que trata-se de relação de consumo. Ademais, sendo
o juiz o destinatários das provas, entendo ser caso de julgamento
antecipado do MÉRITO, especialmente quando neste sentido as
partes se manifestam, id. 20998737.
De saída, anoto que a constitucionalidade da Lei Municipal
que regula o tempo máximo de espera em filas bancárias já foi
reconhecido por meio de Repercussão Geral no e. STF (RE
610.221-RG, Rel: Min. ELLEN GRACIE, J.: 29/04/2010), razão pela
qual não subsiste a tese de inconstitucionalidade da norma.
Analisando todo o conjunto probatório encartado nos autos, extrato
de atendimento e senha de atendimento em mesa negocial ambos
em id. 19708978 e proposta de seguro id. 19709000, não vislumbro
qualquer viabilidade para o acolhimento do pedido inicial, uma vez
que a parte requerente não conseguiu comprovar o fato constitutivo
de seu direito, deixando-se de cumprir o mister do art. 373, I, do
CPC.
De início, destaco que o autor fundamentou seu pedido na excessiva
espera no banco requerido para realizar serviços bancários, concluo
que consiste na proposta de seguro acima identificada.
Logo, a espera não ocorreu junto aos caixas convencionais,
conforme estabelecem as referidas leis, mas junto às mesas
negociais.
Corroborando o entendimento, merecem destaque que as Leis
Municipal n. 1.877/2010 e Estadual n. 4.008/2017 definem a
aplicação para o tempo razoável para atendimento do caixa, senão
vejamos:
Art.1º da Lei n. 1.877/2010: Todas as agências bancárias
instaladas no âmbito do Município de Porto Velho ficam obrigadas
a providenciarem a implementação, instalação e manter em suas
dependências; banheiros, bebedores de água potável, no setor de
caixas, cabines individuais de proteção visual e funcionários em
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número compatível com o fluxo de usuários de modo a permitir que
cada um destes seja atendido em tempo razoável, na área externa
câmeras de vídeo. (grifo nosso)
(…)
§ 4º Considera-se ainda, para efeitos desta legislação:
I – consumidor: pessoa que utiliza os caixas e os equipamentos de
auto- atendimento nas agências bancárias;
II – fila de espera: a que conduz o consumidor aos caixas;
III – tempo razoável: é o tempo computado, via senha eletrônica,
desde a entrada do consumidor na fila até o efetivo atendimento.
E, ainda:
Art. 3º da Lei n. 4.008/2017: “Considera-se usuário da instituição
bancária toda pessoa física ou jurídica que seja atendida pelos
caixas, independentemente de a mesma ser ou não cliente do
banco”. (grifo nosso)
De mais a mais, entendo que a demora para ser atendido causou
aborrecimentos ao autor, mas no caso em comento, é razoável e
até justificável que o atendimento seja mais lento, pois a matéria
discutida em mesa negocial demanda mais tempo do funcionário,
vez que se trata de atendimento personalizado.
Ademais, o não cumprimento das leis em comento, não enseja
obrigatoriamente ofensa moral, pois para configurar a ofensa seria
necessário que fossem atingidos os bens constitucionalmente
protegidos como a honra e a dignidade humana e de tal ônus não
se desincumbiu a parte demandante.
O Superior Tribunal de Justiça e o Tribunal de Justiça do Estado de
Rondônia já se pronunciaram sobre a questão, entendendo que, o
tempo máximo para espera em fila de banco não é suficiente para
ensejar a indenização:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
CIVIL E PROCESSUAL. DISPOSITIVO S CONSTITUCIONAIS.
DESCABIMENTO. FILA DE BANCO. TEMPO DE ESPERA.
LEGISLAÇÃO ESTADUAL OU MUNICIPAL. INVOCAÇÃO.
INSUFICIÊNCIA. DANO MORAL. ACÓRDÃO ESTADUAL.
AFASTAMENTO. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA Nº 7/STJ.
1. Compete ao Superior Tribunal de Justiça, em recurso especial,
a análise da interpretação da legislação federal, motivo pelo qual
revela-se inviável invocar, nesta seara, a violação de DISPOSITIVO
s constitucionais, porquanto matéria afeta à competência do
Supremo Tribunal Federal (art. 102, III, da Carta Magna). 2.
Conforme a jurisprudência desta Corte, a hipótese de mera violação
de legislação municipal ou estadual, que estabelece o tempo
máximo de espera em fila de banco, não é suficiente para ensejar
o direito à indenização, apesar dos transtornos e aborrecimentos
acometidos ao autor. No caso, deve ser demonstrada a situação
fática provocadora do dano. Precedentes. 3. No caso concreto,
o tribunal de origem conclui pela ausência de configuração dos
requisitos ensejadores do dever de reparar o dano. Dessa forma, o
exame da pretensão recursal - de reconhecimento da existência de
suposto dano moral - demandaria análise das provas, inviável em
recurso especial, (Súmula nº 7/STJ). 4. Agravo interno não provido.
(STJ. 3ª Turma, AgInt no AREsp 937978/DF -Agravo Interno no
Agravo em Recurso Especial 2016/0160681-9, Rel. Ministro
RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, julgado em 08/11/2016, pub. no
DJe de 18/11/2016).
Responsabilidade civil. Danos morais. Fila em banco. Espera para
atendimento. Prazo superior ao máximo permitido em lei municipal.
Ausência de violação aos direitos personalíssimos. A espera
em fila de banco por tempo superior ao máximo permitido em lei
municipal não se mostra suficientemente capaz de violar a esfera
extrapatrimonial da parte autora. Apelação, Processo nº 000192284.2014.822.0006, Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, 1ª
Câmara Cível, Relator(a) do Acórdão: Des. Raduan Miguel Filho,
Data de julgamento: 06/09/2017
Neste diapasão, é certo que a inversão do ônus da prova consagrada
no art. 6º, VIII, do CDC, não significa a não produção de provas ou
produção mínima de provas pela parte que invoca o direito material,
de modo que não há como conferir a verossimilhança necessária
às afirmações da inicial.
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Assim, merece improcedência o pedido inicial.
Esta é a DECISÃO mais justa e equânime para o presente caso.
DISPOSITIVO: Ante o exposto e por tudo mais que dos autos
conste, JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial formulado por
ALDAIR LOPES JARDIM em face de BANCO DO BRASIL S/A,
partes qualificadas, nos termos da fundamentação supra.
Por fim, JULGO EXTINTO O FEITO, COM RESOLUÇÃO DO
MÉRITO, nos termos do art. 487, I, do CPC, devendo o cartório,
após o trânsito em julgado desta, arquivar imediatamente o feito,
observadas as cautelas e movimentações de praxe.
Sem custas ou honorários advocatícios, na forma da Lei.
Intimem-se.
Serve a presente como comunicação.
Porto Velho, data inserida na movimentação.
PODER JUDICIÁRIO
Porto Velho - 4º Juizado Especial Cível
Avenida Jorge Teixeira, nº 3061, Bairro Embratel, CEP: 76820-842,
Porto Velho/RO
Processo n.: 7026734-47.2018.8.22.0001
Parte requerente: Nome: ALDAIR LOPES JARDIM
Endereço: Rua Reco Reco, 1806, Castanheira, Porto Velho - RO CEP: 76811-468
Advogado do(a) REQUERENTE: WALTER GUSTAVO DA SILVA
LEMOS - RO000655A IURY PEIXOTO SOUZA - RO9181
Parte requerida: Nome: BANCO DO BRASIL SA
Endereço: Avenida Jatuarana, 4718, Caladinho, Porto Velho - RO
- CEP: 76808-110
Advogado do(a) REQUERIDO: RAFAEL SGANZERLA DURAND RO0004872 TASSIA MARIA ARAUJO RODRIGUES - RO7821
SENTENÇA
Relatório dispensado na forma da Lei (art. 38, da LF 9.099/95).
ALEGAÇÕES DO REQUERENTE: Trata-se de alegação de
ocorrência de danos morais em decorrência da excessiva espera
em fila de banco, considerada a lei municipal que estabelece limite
de tempo para o atendimento. Pretende reparação em danos
morais. Em réplica, em síntese, reforça os argumentos e pedidos
formulados na exordial.
ALEGAÇÕES DO REQUERIDO: Sustenta que o autor não comprova
ter aguardado em fila para atendimento em guichê de caixa e sim
em mesa gerencial. Afirma pela inaplicabilidade da lei municipal,
sendo inconstitucional. Alega não ter qualquer responsabilidade aos
supostos danos narrados, bem como a ausência de comprovação
do dano moral. Pugna pela improcedência.
PROVAS E FUNDAMENTAÇÃO: A questão deve ser examinada
à luz do Código de Defesa do Consumidor e dos princípios a ele
inerentes, vez que trata-se de relação de consumo. Ademais, sendo
o juiz o destinatários das provas, entendo ser caso de julgamento
antecipado do MÉRITO, especialmente quando neste sentido as
partes se manifestam, id. 20998737.
De saída, anoto que a constitucionalidade da Lei Municipal
que regula o tempo máximo de espera em filas bancárias já foi
reconhecido por meio de Repercussão Geral no e. STF (RE
610.221-RG, Rel: Min. ELLEN GRACIE, J.: 29/04/2010), razão pela
qual não subsiste a tese de inconstitucionalidade da norma.
Analisando todo o conjunto probatório encartado nos autos, extrato
de atendimento e senha de atendimento em mesa negocial ambos
em id. 19708978 e proposta de seguro id. 19709000, não vislumbro
qualquer viabilidade para o acolhimento do pedido inicial, uma vez
que a parte requerente não conseguiu comprovar o fato constitutivo
de seu direito, deixando-se de cumprir o mister do art. 373, I, do
CPC.
De início, destaco que o autor fundamentou seu pedido na excessiva
espera no banco requerido para realizar serviços bancários, concluo
que consiste na proposta de seguro acima identificada.
Logo, a espera não ocorreu junto aos caixas convencionais,
conforme estabelecem as referidas leis, mas junto às mesas
negociais.
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Corroborando o entendimento, merecem destaque que as Leis
Municipal n. 1.877/2010 e Estadual n. 4.008/2017 definem a
aplicação para o tempo razoável para atendimento do caixa, senão
vejamos:
Art.1º da Lei n. 1.877/2010: Todas as agências bancárias
instaladas no âmbito do Município de Porto Velho ficam obrigadas
a providenciarem a implementação, instalação e manter em suas
dependências; banheiros, bebedores de água potável, no setor de
caixas, cabines individuais de proteção visual e funcionários em
número compatível com o fluxo de usuários de modo a permitir que
cada um destes seja atendido em tempo razoável, na área externa
câmeras de vídeo. (grifo nosso)
(…)
§ 4º Considera-se ainda, para efeitos desta legislação:
I – consumidor: pessoa que utiliza os caixas e os equipamentos de
auto- atendimento nas agências bancárias;
II – fila de espera: a que conduz o consumidor aos caixas;
III – tempo razoável: é o tempo computado, via senha eletrônica,
desde a entrada do consumidor na fila até o efetivo atendimento.
E, ainda:
Art. 3º da Lei n. 4.008/2017: “Considera-se usuário da instituição
bancária toda pessoa física ou jurídica que seja atendida pelos
caixas, independentemente de a mesma ser ou não cliente do
banco”. (grifo nosso)
De mais a mais, entendo que a demora para ser atendido causou
aborrecimentos ao autor, mas no caso em comento, é razoável e
até justificável que o atendimento seja mais lento, pois a matéria
discutida em mesa negocial demanda mais tempo do funcionário,
vez que se trata de atendimento personalizado.
Ademais, o não cumprimento das leis em comento, não enseja
obrigatoriamente ofensa moral, pois para configurar a ofensa seria
necessário que fossem atingidos os bens constitucionalmente
protegidos como a honra e a dignidade humana e de tal ônus não
se desincumbiu a parte demandante.
O Superior Tribunal de Justiça e o Tribunal de Justiça do Estado de
Rondônia já se pronunciaram sobre a questão, entendendo que, o
tempo máximo para espera em fila de banco não é suficiente para
ensejar a indenização:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
CIVIL E PROCESSUAL. DISPOSITIVO S CONSTITUCIONAIS.
DESCABIMENTO. FILA DE BANCO. TEMPO DE ESPERA.
LEGISLAÇÃO ESTADUAL OU MUNICIPAL. INVOCAÇÃO.
INSUFICIÊNCIA. DANO MORAL. ACÓRDÃO ESTADUAL.
AFASTAMENTO. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA Nº 7/STJ.
1. Compete ao Superior Tribunal de Justiça, em recurso especial,
a análise da interpretação da legislação federal, motivo pelo qual
revela-se inviável invocar, nesta seara, a violação de DISPOSITIVO
s constitucionais, porquanto matéria afeta à competência do
Supremo Tribunal Federal (art. 102, III, da Carta Magna). 2.
Conforme a jurisprudência desta Corte, a hipótese de mera violação
de legislação municipal ou estadual, que estabelece o tempo
máximo de espera em fila de banco, não é suficiente para ensejar
o direito à indenização, apesar dos transtornos e aborrecimentos
acometidos ao autor. No caso, deve ser demonstrada a situação
fática provocadora do dano. Precedentes. 3. No caso concreto,
o tribunal de origem conclui pela ausência de configuração dos
requisitos ensejadores do dever de reparar o dano. Dessa forma, o
exame da pretensão recursal - de reconhecimento da existência de
suposto dano moral - demandaria análise das provas, inviável em
recurso especial, (Súmula nº 7/STJ). 4. Agravo interno não provido.
(STJ. 3ª Turma, AgInt no AREsp 937978/DF -Agravo Interno no
Agravo em Recurso Especial 2016/0160681-9, Rel. Ministro
RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, julgado em 08/11/2016, pub. no
DJe de 18/11/2016).
Responsabilidade civil. Danos morais. Fila em banco. Espera para
atendimento. Prazo superior ao máximo permitido em lei municipal.
Ausência de violação aos direitos personalíssimos. A espera
em fila de banco por tempo superior ao máximo permitido em lei
municipal não se mostra suficientemente capaz de violar a esfera
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extrapatrimonial da parte autora. Apelação, Processo nº 000192284.2014.822.0006, Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, 1ª
Câmara Cível, Relator(a) do Acórdão: Des. Raduan Miguel Filho,
Data de julgamento: 06/09/2017
Neste diapasão, é certo que a inversão do ônus da prova consagrada
no art. 6º, VIII, do CDC, não significa a não produção de provas ou
produção mínima de provas pela parte que invoca o direito material,
de modo que não há como conferir a verossimilhança necessária
às afirmações da inicial.
Assim, merece improcedência o pedido inicial.
Esta é a DECISÃO mais justa e equânime para o presente caso.
DISPOSITIVO: Ante o exposto e por tudo mais que dos autos
conste, JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial formulado por
ALDAIR LOPES JARDIM em face de BANCO DO BRASIL S/A,
partes qualificadas, nos termos da fundamentação supra.
Por fim, JULGO EXTINTO O FEITO, COM RESOLUÇÃO DO
MÉRITO, nos termos do art. 487, I, do CPC, devendo o cartório,
após o trânsito em julgado desta, arquivar imediatamente o feito,
observadas as cautelas e movimentações de praxe.
Sem custas ou honorários advocatícios, na forma da Lei.
Intimem-se.
Serve a presente como comunicação.
Porto Velho, data inserida na movimentação.
PODER JUDICIÁRIO
Porto Velho - 4º Juizado Especial Cível
Avenida Jorge Teixeira, nº 3061, Bairro Embratel, CEP: 76820-842,
Porto Velho/RO
Processo n.: 7021441-96.2018.8.22.0001
Parte requerente: Nome: RENAN GUSTAVO MATOS DE
CARVALHO
Endereço: Rua Jamary, 1713, - de 1754/1755 a 2069/2070,
Pedrinhas, Porto Velho - RO - CEP: 76801-492
Advogado do(a) REQUERENTE: UELITON FELIPE AZEVEDO DE
OLIVEIRA - RO0005176
Parte requerida: Nome: OCEANAIR LINHAS AEREAS S/A
Endereço: Avenida Washington Luís, 7059, - de 6697 a 7001 - lado
ímpar, Santo Amaro, São Paulo - SP - CEP: 04627-005
Advogado do(a) REQUERIDO: JAMYSON DE JESUS
NASCIMENTO - RO0001646
SENTENÇA
Relatório dispensado, art. 38 da L.F. 9.099/95.
ALEGAÇÕES DO AUTOR: Afirma ter adquirido passagem aérea de
Porto Velho/RO à Recife/PE, com escalas em Cuiabá/MT e Brasília/
DF, com viagem prevista para 06/06/2013, visto que participaria
de competição esportiva, à época atleta pertencente à seleção de
vôlei do estado de Rondônia. Aduz que ao chegar para check in
com 1 hora de antecedência, lhe foi repassado que por problemas
meteorológicos o voo foi cancelado e por conta disso, perdeu o
campeonato. Pretende reparação em danos morais.
ALEGAÇÕES DA REQUERIDA: Suscita preliminar de prescrição
bienal segundo as convenções de Varsóvia e Montreal. Afirma que
além do mau tempo, o aeroporto de Cuiabá estaria interditado, o
que motivou o cancelamento do voo. Pugna pela improcedência.
Réplica: Sustenta prescrição quinquenal. Quanto ao MÉRITO
argumenta que a ré confessa o problema e o dano causado e não
trouxe fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.
Reforça os pedidos formulados na inicial.
PRELIMINAR: Observa-se que pelos documentos juntados o voo
é doméstico, sendo inaplicável a prescrição bienal prevista em
tratado internacional, e sim o prazo prescricional de cinco anos,
consoante art. 27, do CDC. Desse modo, afasto a preliminar e
passo ao exame do MÉRITO.
PROVAS E FUNDAMENTOS: Tratando-se de relação de
consumo, aplicam-se ao caso as regras do CDC. Ademais, caso
de julgamento antecipado da lide, especialmente quando as partes
assim se manifestam, id. 20258389.
Em exordial trouxe prova de que que o voo estaria agendado
a partida de Porto Velho/RO em 06/06/2013 às 05h40min id.
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18770558, documento que informa o motivo de cancelamento id.
18770617 e existência de disponibilidade em outro voo subsequente
ao contratado, id. 18770630.
Desse modo, resta incontroverso a existência de contrato firmado
para o transporte do autor nos termos informados na inicial e o
cancelamento do voo, sendo o ponto controvertido a legitimidade
do cancelamento.
Muito embora a empresa pretenda afastar a sua responsabilidade
civil, verifico que os argumentos utilizados (mau tempo e aeroporto
de destino estaria interditado) não restaram comprovados e, sendo
a tela informativa inservível como único meio probante diante da
produção unilateral, portanto, a requerida deixou de demonstrar
a legitimidade de sua conduta, ônus que lhe caberia, já que é a
responsável pela prestação dos serviços.
Neste contexto, o CDC, em seu art. 14, dispõe que a responsabilidade
do fornecedor é objetiva, apenas sendo afastada quando houver
prova da inexistência do defeito ou da culpa exclusiva do consumidor
ou de terceiro. No caso dos autos, no entanto, a requerida não
logrou êxito em afastar a responsabilidade objetiva a si atribuída
em razão dos fatos descritos na exordial.
No caso, da narrativa inicial se depreende, sem sombra de dúvidas,
ofensa à estabilidade emocional e psicológica do consumidor,
ofendendo-se a dignidade humana ao frustrar a justa expectativa
da correta prestação dos serviços, como efetivamente contratado,
situação esta agravada diante da perda de competição esportiva
em que representaria o Estado de Rondônia, configurando nítido
dano moral.
Assim, não havendo prova de isenção de responsabilidade, nos
moldes do art. 14, § 3º, II, do CDC, deve triunfar a responsabilidade
civil objetiva.
Considerando os argumentos expostos, os elementos constantes
nos autos, a condição econômico-financeira do requerente, a
repercussão do ocorrido, e, ainda, a culpa da requerida, bem como
a capacidade financeira desta, fixo a indenização por dano moral
em R$ 10.000,00 (dez mil reais), de modo a disciplinar a requerida
e dar satisfação pecuniária ao autor.
Essa é a DECISÃO que mais justa e equânime emerge para o caso
concreto (art. 6º, da LF 9.099/95).
DISPOSITIVO: Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido
inicial formulado por RENAN GUSTAVO MATOS DE CARVALHO
em face de OCEANAIR LINHAS AEREAS S/A, partes qualificadas,
e, por via de consequência, CONDENO a empresa requerida ao
pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título dos reconhecidos
danos morais, acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês e
atualização monetária, a partir do arbitramento (Súmula n. 362, do
STJ).
Assim, JULGO EXTINTO o processo COM RESOLUÇÃO DO
MÉRITO, nos termos do artigo 487, I do Código de Processo Civil.
Com o trânsito em julgado, a parte devedora deverá efetuar o
pagamento do valor da condenação na forma do artigo 523 do CPC,
no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de multa de 10% (dez por
cento) sobre o valor do débito, não sendo aplicável a parte final do
§1° do referido artigo, no que tange à condenação em honorários
advocatícios, conforme Enunciado 97 do FONAJE.
Decorrido o prazo sem pagamento voluntário, inicia-se o prazo de
15 (quinze) dias para que o executado, independentemente de
penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua
impugnação, conforme determina o art. 525 do CPC.
Consigno que o pagamento deverá ocorrer em conta judicial da
Caixa Econômica Federal S/A, já que esta é a instituição financeira
oficial para manutenção e gerenciamento das contas judiciais da
Comarca de Porto Velho (Provimento 001/2008 PR TJ/RO), sob
pena de ser considerando inexistente o pagamento realizado
através de outra instituição bancária, nos termos do artigo 4º do
Provimento Conjunto n. 006/2015-PR-CG, publicado no DJE nº
115/2015, incidindo, inclusive, as penas previstas no artigo 523 do
CPC, além de juros e correção monetária previstas em Lei.
Após o trânsito em julgado, havendo pagamento voluntário por meio
de depósito judicial, desde logo fica autorizado o levantamento,
independente de nova CONCLUSÃO.
Sem custas ou honorários advocatícios, na forma da Lei.
Porto Velho, data inserida na movimentação.

SEXTA-FEIRA, 14-09-2018

214

PODER JUDICIÁRIO
Porto Velho - 4º Juizado Especial Cível
Avenida Jorge Teixeira, nº 3061, Bairro Embratel, CEP: 76820-842,
Porto Velho/RO
Processo n.: 7021441-96.2018.8.22.0001
Parte requerente: Nome: RENAN GUSTAVO MATOS DE
CARVALHO
Endereço: Rua Jamary, 1713, - de 1754/1755 a 2069/2070,
Pedrinhas, Porto Velho - RO - CEP: 76801-492
Advogado do(a) REQUERENTE: UELITON FELIPE AZEVEDO DE
OLIVEIRA - RO0005176
Parte requerida: Nome: OCEANAIR LINHAS AEREAS S/A
Endereço: Avenida Washington Luís, 7059, - de 6697 a 7001 - lado
ímpar, Santo Amaro, São Paulo - SP - CEP: 04627-005
Advogado do(a) REQUERIDO: JAMYSON DE JESUS
NASCIMENTO - RO0001646
SENTENÇA
Relatório dispensado, art. 38 da L.F. 9.099/95.
ALEGAÇÕES DO AUTOR: Afirma ter adquirido passagem aérea de
Porto Velho/RO à Recife/PE, com escalas em Cuiabá/MT e Brasília/
DF, com viagem prevista para 06/06/2013, visto que participaria
de competição esportiva, à época atleta pertencente à seleção de
vôlei do estado de Rondônia. Aduz que ao chegar para check in
com 1 hora de antecedência, lhe foi repassado que por problemas
meteorológicos o voo foi cancelado e por conta disso, perdeu o
campeonato. Pretende reparação em danos morais.
ALEGAÇÕES DA REQUERIDA: Suscita preliminar de prescrição
bienal segundo as convenções de Varsóvia e Montreal. Afirma que
além do mau tempo, o aeroporto de Cuiabá estaria interditado, o
que motivou o cancelamento do voo. Pugna pela improcedência.
Réplica: Sustenta prescrição quinquenal. Quanto ao MÉRITO
argumenta que a ré confessa o problema e o dano causado e não
trouxe fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.
Reforça os pedidos formulados na inicial.
PRELIMINAR: Observa-se que pelos documentos juntados o voo
é doméstico, sendo inaplicável a prescrição bienal prevista em
tratado internacional, e sim o prazo prescricional de cinco anos,
consoante art. 27, do CDC. Desse modo, afasto a preliminar e
passo ao exame do MÉRITO.
PROVAS E FUNDAMENTOS: Tratando-se de relação de
consumo, aplicam-se ao caso as regras do CDC. Ademais, caso
de julgamento antecipado da lide, especialmente quando as partes
assim se manifestam, id. 20258389.
Em exordial trouxe prova de que que o voo estaria agendado
a partida de Porto Velho/RO em 06/06/2013 às 05h40min id.
18770558, documento que informa o motivo de cancelamento id.
18770617 e existência de disponibilidade em outro voo subsequente
ao contratado, id. 18770630.
Desse modo, resta incontroverso a existência de contrato firmado
para o transporte do autor nos termos informados na inicial e o
cancelamento do voo, sendo o ponto controvertido a legitimidade
do cancelamento.
Muito embora a empresa pretenda afastar a sua responsabilidade
civil, verifico que os argumentos utilizados (mau tempo e aeroporto
de destino estaria interditado) não restaram comprovados e, sendo
a tela informativa inservível como único meio probante diante da
produção unilateral, portanto, a requerida deixou de demonstrar
a legitimidade de sua conduta, ônus que lhe caberia, já que é a
responsável pela prestação dos serviços.
Neste contexto, o CDC, em seu art. 14, dispõe que a responsabilidade
do fornecedor é objetiva, apenas sendo afastada quando houver
prova da inexistência do defeito ou da culpa exclusiva do consumidor
ou de terceiro. No caso dos autos, no entanto, a requerida não
logrou êxito em afastar a responsabilidade objetiva a si atribuída
em razão dos fatos descritos na exordial.
No caso, da narrativa inicial se depreende, sem sombra de dúvidas,
ofensa à estabilidade emocional e psicológica do consumidor,
ofendendo-se a dignidade humana ao frustrar a justa expectativa
da correta prestação dos serviços, como efetivamente contratado,
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situação esta agravada diante da perda de competição esportiva
em que representaria o Estado de Rondônia, configurando nítido
dano moral.
Assim, não havendo prova de isenção de responsabilidade, nos
moldes do art. 14, § 3º, II, do CDC, deve triunfar a responsabilidade
civil objetiva.
Considerando os argumentos expostos, os elementos constantes
nos autos, a condição econômico-financeira do requerente, a
repercussão do ocorrido, e, ainda, a culpa da requerida, bem como
a capacidade financeira desta, fixo a indenização por dano moral
em R$ 10.000,00 (dez mil reais), de modo a disciplinar a requerida
e dar satisfação pecuniária ao autor.
Essa é a DECISÃO que mais justa e equânime emerge para o caso
concreto (art. 6º, da LF 9.099/95).
DISPOSITIVO: Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido
inicial formulado por RENAN GUSTAVO MATOS DE CARVALHO
em face de OCEANAIR LINHAS AEREAS S/A, partes qualificadas,
e, por via de consequência, CONDENO a empresa requerida ao
pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título dos reconhecidos
danos morais, acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês e
atualização monetária, a partir do arbitramento (Súmula n. 362, do
STJ).
Assim, JULGO EXTINTO o processo COM RESOLUÇÃO DO
MÉRITO, nos termos do artigo 487, I do Código de Processo Civil.
Com o trânsito em julgado, a parte devedora deverá efetuar o
pagamento do valor da condenação na forma do artigo 523 do CPC,
no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de multa de 10% (dez por
cento) sobre o valor do débito, não sendo aplicável a parte final do
§1° do referido artigo, no que tange à condenação em honorários
advocatícios, conforme Enunciado 97 do FONAJE.
Decorrido o prazo sem pagamento voluntário, inicia-se o prazo de
15 (quinze) dias para que o executado, independentemente de
penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua
impugnação, conforme determina o art. 525 do CPC.
Consigno que o pagamento deverá ocorrer em conta judicial da
Caixa Econômica Federal S/A, já que esta é a instituição financeira
oficial para manutenção e gerenciamento das contas judiciais da
Comarca de Porto Velho (Provimento 001/2008 PR TJ/RO), sob
pena de ser considerando inexistente o pagamento realizado
através de outra instituição bancária, nos termos do artigo 4º do
Provimento Conjunto n. 006/2015-PR-CG, publicado no DJE nº
115/2015, incidindo, inclusive, as penas previstas no artigo 523 do
CPC, além de juros e correção monetária previstas em Lei.
Após o trânsito em julgado, havendo pagamento voluntário por meio
de depósito judicial, desde logo fica autorizado o levantamento,
independente de nova CONCLUSÃO.
Sem custas ou honorários advocatícios, na forma da Lei.
Porto Velho, data inserida na movimentação.
PODER JUDICIÁRIO
Porto Velho - 4º Juizado Especial Cível
Rua Quintino Bocaiúva, com Avenida Jorge Teixeira, nº 3061,
Bairro Embratel, CEP: 76820-842, Porto Velho/RO
Processo n.: 7033114-57.2016.8.22.0001
Parte requerente: Nome: JOAO PAULO MOREIRA DE
CARVALHO
Endereço: Avenida Rio Madeira, 7594, - de 7231/7232 a 7783/7784,
Nova Esperança, Porto Velho - RO - CEP: 76823-002
Advogados do(a) EXEQUENTE: AILTON FURTADO - RO7591,
FRANCISCO CARLOS DA SILVA NASCIMENTO - RO7336,
EDESIO VASCONCELOS DE RESENDE - RO7513
Parte requerida: Nome: FLEIMO BORGES MORAES
Endereço: Zona Rural - SENTIDO RIO BRANCO - LADO DIREITO,
KM 12, APÓS A ENTRADA DA VILA PRINCESA, Agua Mineral
Caiary (Fonte), Rodovia BR 364, Porto Velho - RO - CEP: 76900000
Advogado do(a) EXECUTADO: HUGO RAFAEL DO NASCIMENTO
- RO7900
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DECISÃO
A parte executada opôs exceção de pré-executividade a fim de
demonstrar que efetuou o pagamento do débito, conforme diversos
recibos em anexo à exceção, informando que a penhora foi realizada
em bem de terceiro, que o fato de não ter realizado a transferência
do veículo não descaracteriza o direito de propriedade do Sr.
Daniel (terceiro), que o bem depositado sob responsabilidade do
exequente está sendo por este utilizado, em descumprimento ao
652 do CC.
Pois bem. A exceção de pré-executividade constituiu-se em
instituto jurídico relativamente novo no ordenamento jurídico
brasileiro, sendo permissivo sua utilização quando existente vício
que dependa tão somente de prova pré constituída, sem, portanto,
dilação probatória.
Logo, as matérias que podem ser arguidas por mencionada defesa
processual são matérias que podem e devem ser conhecidas pelo
juiz de ofício, tais como o reconhecimento de nulidade da execução
fundada em título executivo extrajudicial que não corresponda a
obrigação certa, líquida e exigível, casos em que o executado
não for regularmente citado ou quando a execução for instaurada
antes de se verificar a condição ou de ocorrer o termo, consoante
art. 803, incisos I a III, do CPC, bem como, acolher-se alegação
de perempção, litispendência ou coisa julgada, ausência de
pressupostos processuais, situações em que não se faz necessário
prazo para produção de provas. Os temas extravasam o poder
DISPOSITIVO das partes, tratando-se de requisitos de constituição
e desenvolvimento válido e regular do processo. As matérias que
podem ser arguidas são, por exemplo, a decadência e prescrição.
Da simples análise da peça da parte excipiente é perceptível que
as matérias arguidas não inserem-se entre as de ordem pública a
autorizar a presente exceção de pré-executividade.
Ante ao exposto, REJEITO a exceção de pré executividade oposta
por FLEIMO BORGES MORAES.
Consigne-se quanto a penhora do veículo, caminhão, de
placa NBT7043, há recurso inominado interposto pelo terceiro
embargante Sr. Daniel, nos autos do processo de nº 701450470.2018.8.22.0001, devendo, pois, quanto a este bem, aguardarse a DECISÃO da Egrégia Turma Recursal, preservando-se a
segurança jurídica.
Intimem-se.
Porto Velho, data inserida na movimentação.
PODER JUDICIÁRIO
Porto Velho - 4º Juizado Especial Cível
Avenida Jorge Teixeira, nº 3061, Bairro Embratel, CEP: 76820-842,
Porto Velho/RO
Processo n.: 7011518-46.2018.8.22.0001
Parte requerente: Nome: ALDENIR DE JESUS DIAS
Endereço: BR 364, Km 33, Linha 02, Flor do Candeias Chácara
Esplendor da Deusa, Zona Rural, Porto Velho - RO - CEP: 76804120
Advogados do(a) REQUERENTE: CASIMIRO ANCILON DE
ALENCAR NETO - RO0004569, DIEGO JOSE NASCIMENTO
BARBOSA - RO0005184, BRENDA RODRIGUES DOS SANTOS
- RO8648
Parte requerida: Nome: EXPRESSO MAIA LTDA
Endereço: Avenida Governador Jorge Teixeira, 1296, box 04,
Embratel, Porto Velho - RO - CEP: 76804-120
Advogado do(a) REQUERIDO: FABRICIO MILHOMENS DA NEIVA
- GO41399
SENTENÇA
Relatório dispensado, art. 38, da L.F. 9.099/95.
ALEGAÇÕES DO AUTOR: Afirma que contratou a requerida
para transportá-la de Várzea Grande/MT a Porto Velho/RO em
14/09/2017, com previsão de saída às 09hrs05min, ocorre que o
veículo quebrou. Diz que após 15 horas de espera em plena br,
sem assistência, pôde efetuar a compra de outro bilhete de Pimenta
Bueno/RO para Porto Velho/RO, com saída em 15/09/2017 às
21hr50min. Pretende reparação em danos morais.
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REVELIA: Apesar de devidamente citada e advertida de que
deveria fazer-se presente em audiência de conciliação sob pena de
confesso, a demandada não compareceu à solenidade, de forma
que decreto a revelia da requerida.
PROVAS E FUNDAMENTOS: Os documentos acostados ao autos
demonstram a existência de relação de consumo, aplicando-se ao
caso as regras do CDC.
A demandada não compareceu à audiência designada pelo Juízo,
sendo certo que a falta de organização e trato com o consumidor
se revela patente.
Ademais, não houve juntada de qualquer documento probante pela
ré com o fito de oportunizar ao juízo a análise necessária da peça
de defesa, consoante art. 349 do CPC.
Desse modo, há que se ter a contestação como inexistente ou não
ofertada, sob pena de se violar o princípio da igualdade das partes
e imparcialidade do juízo.
Portanto, incontroverso o fato do autor ter sido transportado pela
empresa ré, bem como o problema apresentado no ônibus durante
o trajeto da cidade de Várzea Grande/MT a Porto Velho/RO, id.
17177042.
Saliente-se que contrato de transporte caracteriza obrigação de
resultado. Basta para configurar o dever de indenizar a ocorrência de
dano, o nexo de causalidade entre esse e o serviço defeituosamente
prestado, nos termos do art. 14 do CDC (independente do
exame de culpa), trata-se, pois, de risco administrativo, sendo a
responsabilidade civil objetiva para esses casos.
Entendo que a hipótese apresentada no caso concreto enseja
fixação de verba indenizatória a fim de reparar danos morais, pois
excepcionalmente ocorrentes frente aos transtornos vivenciados
pelo autor, que ficou parado com seus pertences por longo período
até lhe ser permitido meio de transporte à rodoviária de Pimenta
Bueno/RO e, enfim, comprar novo bilhete.
Inexiste, ainda, prova de que tenha sido fornecida adequada e
eficaz assistência demonstrando o autor o dispêndio que teve com
alimentação, id. 17177012.
Apresenta ainda o outro bilhete de Pimenta Bueno/RO a Porto Velho/
RO, id. 17177032, pois sem alternativas, teve que adquiri-lo para
chegar ao destino, com saída agendada para às 21hr50min, o que
comprova que a espera foi acima do razoável e que o requerente
chegaria no dia subsequente ao originalmente contratado.
Desse modo, o dano moral resta configurado diante do descaso
da empresa frente à parte consumidora, porquanto deixou de
cumprir o contrato a contento, causando abalos à personalidade do
demandante, por culpa exclusiva da ré, fixo o valor de R$ 4.000,00
(quatro mil reais), quantia esta considerando as circunstâncias do
caso concreto, as condições econômicas das partes, o prejuízo
imposto ao ofendido, ponderando a insegurança, o longo período
sem alimentação e sem acomodação, toda a situação imposta, bem
como para sua valoração este Juízo estabeleceu um comparativo
com as causas demandadas de atrasos de voo superior a 4 (quatro)
horas.
Essa é a DECISÃO que mais justa e equânime emerge para o caso
concreto (art. 6º, da L.F. 9.099/95).
DISPOSITIVO: Ante o exposto RECONHEÇO OS EFEITOS DA
REVELIA E JULGO PROCEDENTE EM PARTE o pedido inicial
formulado por ALDENIR DE JESUS DIAS em face de EXPRESSO
MAIA LTDA, partes qualificadas, e, por via de consequência,
CONDENO a empresa requerida a pagar ao autor o valor de R$
4.000,00 (quatro mil reais), a título de indenização por danos morais,
com juros de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária a
partir desta data.
Por fim, JULGO EXTINTO O FEITO, COM RESOLUÇÃO DO
MÉRITO, nos termos do art. 487, I, do CPC.
Com o trânsito em julgado, a parte devedora deverá efetuar o
pagamento do valor da condenação na forma do artigo 523 do CPC,
no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de multa de 10% (dez por
cento) sobre o valor do débito, não sendo aplicável a parte final do
§1° do referido artigo, no que tange à condenação em honorários
advocatícios, conforme Enunciado 97 do FONAJE.
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Decorrido o prazo sem pagamento voluntário, inicia-se o prazo de
15 (quinze) dias para que o executado, independentemente de
penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua
impugnação, conforme determina o art. 525 do CPC.
Consigno que o pagamento deverá ocorrer em conta judicial da
Caixa Econômica Federal S/A, já que esta é a instituição financeira
oficial para manutenção e gerenciamento das contas judiciais da
Comarca de Porto Velho (Provimento 001/2008 PR TJ/RO), sob
pena de ser considerando inexistente o pagamento realizado
através de outra instituição bancária, nos termos do artigo 4º do
Provimento Conjunto n. 006/2015-PR-CG, publicado no DJE nº
115/2015, incidindo, inclusive, as penas previstas no artigo 523 do
CPC, além de juros e correção monetária previstas em Lei.
Após o trânsito em julgado, havendo pagamento voluntário por meio
de depósito judicial, desde logo fica autorizado o levantamento,
independente de nova CONCLUSÃO.
Sem custas ou honorários advocatícios, na forma da Lei.
Porto Velho, data inserida na movimentação.
PODER JUDICIÁRIO
Porto Velho - 4º Juizado Especial Cível
Rua Quintino Bocaiúva, com Avenida Jorge Teixeira, nº 3061,
Bairro Embratel, CEP: 76820-842, Porto Velho/RO
Processo n.: 7033114-57.2016.8.22.0001
Parte requerente: Nome: JOAO PAULO MOREIRA DE
CARVALHO
Endereço: Avenida Rio Madeira, 7594, - de 7231/7232 a 7783/7784,
Nova Esperança, Porto Velho - RO - CEP: 76823-002
Advogados do(a) EXEQUENTE: AILTON FURTADO - RO7591,
FRANCISCO CARLOS DA SILVA NASCIMENTO - RO7336,
EDESIO VASCONCELOS DE RESENDE - RO7513
Parte requerida: Nome: FLEIMO BORGES MORAES
Endereço: Zona Rural - SENTIDO RIO BRANCO - LADO DIREITO,
KM 12, APÓS A ENTRADA DA VILA PRINCESA, Agua Mineral
Caiary (Fonte), Rodovia BR 364, Porto Velho - RO - CEP: 76900000
Advogado do(a) EXECUTADO: HUGO RAFAEL DO NASCIMENTO
- RO7900
DECISÃO
A parte executada opôs exceção de pré-executividade a fim de
demonstrar que efetuou o pagamento do débito, conforme diversos
recibos em anexo à exceção, informando que a penhora foi realizada
em bem de terceiro, que o fato de não ter realizado a transferência
do veículo não descaracteriza o direito de propriedade do Sr.
Daniel (terceiro), que o bem depositado sob responsabilidade do
exequente está sendo por este utilizado, em descumprimento ao
652 do CC.
Pois bem. A exceção de pré-executividade constituiu-se em
instituto jurídico relativamente novo no ordenamento jurídico
brasileiro, sendo permissivo sua utilização quando existente vício
que dependa tão somente de prova pré constituída, sem, portanto,
dilação probatória.
Logo, as matérias que podem ser arguidas por mencionada defesa
processual são matérias que podem e devem ser conhecidas pelo
juiz de ofício, tais como o reconhecimento de nulidade da execução
fundada em título executivo extrajudicial que não corresponda a
obrigação certa, líquida e exigível, casos em que o executado
não for regularmente citado ou quando a execução for instaurada
antes de se verificar a condição ou de ocorrer o termo, consoante
art. 803, incisos I a III, do CPC, bem como, acolher-se alegação
de perempção, litispendência ou coisa julgada, ausência de
pressupostos processuais, situações em que não se faz necessário
prazo para produção de provas. Os temas extravasam o poder
DISPOSITIVO das partes, tratando-se de requisitos de constituição
e desenvolvimento válido e regular do processo. As matérias que
podem ser arguidas são, por exemplo, a decadência e prescrição.
Da simples análise da peça da parte excipiente é perceptível que
as matérias arguidas não inserem-se entre as de ordem pública a
autorizar a presente exceção de pré-executividade.
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Ante ao exposto, REJEITO a exceção de pré executividade oposta
por FLEIMO BORGES MORAES.
Consigne-se quanto a penhora do veículo, caminhão, de
placa NBT7043, há recurso inominado interposto pelo terceiro
embargante Sr. Daniel, nos autos do processo de nº 701450470.2018.8.22.0001, devendo, pois, quanto a este bem, aguardarse a DECISÃO da Egrégia Turma Recursal, preservando-se a
segurança jurídica.
Intimem-se.
Porto Velho, data inserida na movimentação.
PODER JUDICIÁRIO
Porto Velho - 4º Juizado Especial Cível
Avenida Jorge Teixeira, nº 3061, Bairro Embratel, CEP: 76820-842,
Porto Velho/RO
Processo n.: 7011518-46.2018.8.22.0001
Parte requerente: Nome: ALDENIR DE JESUS DIAS
Endereço: BR 364, Km 33, Linha 02, Flor do Candeias Chácara
Esplendor da Deusa, Zona Rural, Porto Velho - RO - CEP: 76804120
Advogados do(a) REQUERENTE: CASIMIRO ANCILON DE
ALENCAR NETO - RO0004569, DIEGO JOSE NASCIMENTO
BARBOSA - RO0005184, BRENDA RODRIGUES DOS SANTOS
- RO8648
Parte requerida: Nome: EXPRESSO MAIA LTDA
Endereço: Avenida Governador Jorge Teixeira, 1296, box 04,
Embratel, Porto Velho - RO - CEP: 76804-120
Advogado do(a) REQUERIDO: FABRICIO MILHOMENS DA NEIVA
- GO41399
SENTENÇA
Relatório dispensado, art. 38, da L.F. 9.099/95.
ALEGAÇÕES DO AUTOR: Afirma que contratou a requerida
para transportá-la de Várzea Grande/MT a Porto Velho/RO em
14/09/2017, com previsão de saída às 09hrs05min, ocorre que o
veículo quebrou. Diz que após 15 horas de espera em plena br,
sem assistência, pôde efetuar a compra de outro bilhete de Pimenta
Bueno/RO para Porto Velho/RO, com saída em 15/09/2017 às
21hr50min. Pretende reparação em danos morais.
REVELIA: Apesar de devidamente citada e advertida de que
deveria fazer-se presente em audiência de conciliação sob pena de
confesso, a demandada não compareceu à solenidade, de forma
que decreto a revelia da requerida.
PROVAS E FUNDAMENTOS: Os documentos acostados ao autos
demonstram a existência de relação de consumo, aplicando-se ao
caso as regras do CDC.
A demandada não compareceu à audiência designada pelo Juízo,
sendo certo que a falta de organização e trato com o consumidor
se revela patente.
Ademais, não houve juntada de qualquer documento probante pela
ré com o fito de oportunizar ao juízo a análise necessária da peça
de defesa, consoante art. 349 do CPC.
Desse modo, há que se ter a contestação como inexistente ou não
ofertada, sob pena de se violar o princípio da igualdade das partes
e imparcialidade do juízo.
Portanto, incontroverso o fato do autor ter sido transportado pela
empresa ré, bem como o problema apresentado no ônibus durante
o trajeto da cidade de Várzea Grande/MT a Porto Velho/RO, id.
17177042.
Saliente-se que contrato de transporte caracteriza obrigação de
resultado. Basta para configurar o dever de indenizar a ocorrência de
dano, o nexo de causalidade entre esse e o serviço defeituosamente
prestado, nos termos do art. 14 do CDC (independente do
exame de culpa), trata-se, pois, de risco administrativo, sendo a
responsabilidade civil objetiva para esses casos.
Entendo que a hipótese apresentada no caso concreto enseja
fixação de verba indenizatória a fim de reparar danos morais, pois
excepcionalmente ocorrentes frente aos transtornos vivenciados
pelo autor, que ficou parado com seus pertences por longo período
até lhe ser permitido meio de transporte à rodoviária de Pimenta
Bueno/RO e, enfim, comprar novo bilhete.
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Inexiste, ainda, prova de que tenha sido fornecida adequada e
eficaz assistência demonstrando o autor o dispêndio que teve com
alimentação, id. 17177012.
Apresenta ainda o outro bilhete de Pimenta Bueno/RO a Porto Velho/
RO, id. 17177032, pois sem alternativas, teve que adquiri-lo para
chegar ao destino, com saída agendada para às 21hr50min, o que
comprova que a espera foi acima do razoável e que o requerente
chegaria no dia subsequente ao originalmente contratado.
Desse modo, o dano moral resta configurado diante do descaso
da empresa frente à parte consumidora, porquanto deixou de
cumprir o contrato a contento, causando abalos à personalidade do
demandante, por culpa exclusiva da ré, fixo o valor de R$ 4.000,00
(quatro mil reais), quantia esta considerando as circunstâncias do
caso concreto, as condições econômicas das partes, o prejuízo
imposto ao ofendido, ponderando a insegurança, o longo período
sem alimentação e sem acomodação, toda a situação imposta, bem
como para sua valoração este Juízo estabeleceu um comparativo
com as causas demandadas de atrasos de voo superior a 4 (quatro)
horas.
Essa é a DECISÃO que mais justa e equânime emerge para o caso
concreto (art. 6º, da L.F. 9.099/95).
DISPOSITIVO: Ante o exposto RECONHEÇO OS EFEITOS DA
REVELIA E JULGO PROCEDENTE EM PARTE o pedido inicial
formulado por ALDENIR DE JESUS DIAS em face de EXPRESSO
MAIA LTDA, partes qualificadas, e, por via de consequência,
CONDENO a empresa requerida a pagar ao autor o valor de R$
4.000,00 (quatro mil reais), a título de indenização por danos morais,
com juros de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária a
partir desta data.
Por fim, JULGO EXTINTO O FEITO, COM RESOLUÇÃO DO
MÉRITO, nos termos do art. 487, I, do CPC.
Com o trânsito em julgado, a parte devedora deverá efetuar o
pagamento do valor da condenação na forma do artigo 523 do CPC,
no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de multa de 10% (dez por
cento) sobre o valor do débito, não sendo aplicável a parte final do
§1° do referido artigo, no que tange à condenação em honorários
advocatícios, conforme Enunciado 97 do FONAJE.
Decorrido o prazo sem pagamento voluntário, inicia-se o prazo de
15 (quinze) dias para que o executado, independentemente de
penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua
impugnação, conforme determina o art. 525 do CPC.
Consigno que o pagamento deverá ocorrer em conta judicial da
Caixa Econômica Federal S/A, já que esta é a instituição financeira
oficial para manutenção e gerenciamento das contas judiciais da
Comarca de Porto Velho (Provimento 001/2008 PR TJ/RO), sob
pena de ser considerando inexistente o pagamento realizado
através de outra instituição bancária, nos termos do artigo 4º do
Provimento Conjunto n. 006/2015-PR-CG, publicado no DJE nº
115/2015, incidindo, inclusive, as penas previstas no artigo 523 do
CPC, além de juros e correção monetária previstas em Lei.
Após o trânsito em julgado, havendo pagamento voluntário por meio
de depósito judicial, desde logo fica autorizado o levantamento,
independente de nova CONCLUSÃO.
Sem custas ou honorários advocatícios, na forma da Lei.
Porto Velho, data inserida na movimentação.
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
CENTRAL DE PROCESSOS ELETRÔNICOS
Porto Velho - 4º Juizado Especial Cível
Rua Quintino Bocaiuva, 3061, Bairro Embratel, Porto Velho/RO,
CEP 76.820-842
Processo nº: 7025971-46.2018.8.22.0001
Requerente: MARIA LINDALVA ALFAIA DE ARAUJO
Advogados do REQUERENTE: SERGIO CARDOSO GOMES
FERREIRA JUNIOR - RO 4407, ARTUR LOPES DE SOUZA - RO
6231
Requerido: BANCO DO BRASIL SA
Advogado do REQUERIDO: SERVIO TULIO DE BARCELOS - RO
6673
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Intimação À PARTE RECORRIDA
FINALIDADE: Por determinação do juízo, fica Vossa Senhoria
intimada para, no prazo legal, apresentar as Contrarrazões
Recursais.
Porto Velho (RO), 13 de setembro de 2018.
PODER JUDICIÁRIO
Porto Velho - 4º Juizado Especial Cível
Avenida Jorge Teixeira, nº 3061, Bairro Embratel, CEP: 76820-842,
Porto Velho/RO
Processo n.: 7025472-62.2018.8.22.0001
Parte requerente: Nome: OZEIAS ANDRADE DE JESUS
Endereço: Rua José Salé, 951, Distrito Jacy Paraná, Mun P. Velho,
Distrito de Jacy Paraná, Jaci Paraná (Porto Velho) - RO - CEP:
76840-000
Advogado do(a) REQUERENTE: IVONE MENDES DE OLIVEIRA
- RO0004858
Parte requerida: Nome: BANCO DO BRASIL SA
Endereço: Rua Dom Pedro II, 607, - de 607 a 825 - lado ímpar,
Caiari, Porto Velho - RO - CEP: 76801-151
Advogado do(a) REQUERIDO: RAFAEL SGANZERLA DURAND
- RO0004872
SENTENÇA
Relatório dispensado na forma da Lei (art. 38, da LF 9.099/95).
ALEGAÇÕES DA PARTE AUTORA: Sustenta ter sofrido danos
morais em decorrência da excessiva espera em fila de banco,
considerada a lei municipal que estabelece limite de tempo para o
atendimento.
ALEGAÇÕES DO REQUERIDO: Questiona a constitucionalidade
da lei municipal e sustenta que a simples espera em fila de banco
não é hábil a configurar danos morais, requerendo a improcedência
dos pedidos.
PROVAS E FUNDAMENTAÇÃO: A questão deve ser examinada
à luz do Código de Defesa do Consumidor e dos princípios a ele
inerentes, vez que trata-se de relação de consumo.
De saída, anoto que a constitucionalidade da Lei Municipal
que regula o tempo máximo de espera em filas bancárias já foi
reconhecido por meio de Repercussão Geral no e. STF (RE
610.221-RG, Rel: Min. ELLEN GRACIE, J.: 29/04/2010), razão pela
qual não subsiste a tese de inconstitucionalidade da norma.
Ainda assim, analisando todo o conjunto probatório encartado
nos autos, não vislumbro qualquer viabilidade para o acolhimento
do pedido inicial, uma vez que a parte requerente não conseguiu
comprovar o fato constitutivo de seu direito, deixando-se de cumprir
o mister do art. 373, I, do CPC.
A parte autora fundamenta seu pedido na excessiva espera
na fila do banco para ser atendida, notadamente para efetuar o
encerramento da conta bancária, e a senha apresentada ao Id.
19490271 demonstra que o atendimento seria em mesa, indicando
que a espera não ocorreu junto aos caixas convencionais, mas
junto às mesas negociais.
Neste caso, entendo que é razoável e até justificável que o
atendimento seja mais lento, pois a matéria discutida em mesa
negocial demanda mais tempo do funcionário, vez que se trata
de atendimento personalizado, não podendo ser tratado como “de
massa”.
Corroborando o entendimento, merece destaque que a Lei
Municipal n. 1.877/2010 fixa o tempo razoável para atendimento do
caixa, senão vejamos:
Art.1º da Lei n. 1.877/2010: Todas as agências bancárias
instaladas no âmbito do Município de Porto Velho ficam obrigadas
a providenciarem a implementação, instalação e manter em suas
dependências; banheiros, bebedores de água potável, no setor de
caixas, cabines individuais de proteção visual e funcionários em
número compatível com o fluxo de usuários de modo a permitir que
cada um destes seja atendido em tempo razoável, na área externa
câmeras de vídeo.
(…) § 3º. Para efeitos desta lei, considera-se como tempo razoável
para atendimento o computado, via senha eletrônica, desde a
entrada do consumidor na fila de espera até o inicio do efetivo
atendimento, não podendo exceder:
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(…) § 4º Considera-se ainda, para efeitos desta legislação:
I – consumidor: pessoa que utiliza os caixas e os equipamentos de
auto- atendimento nas agências bancárias;
II – fila de espera: a que conduz o consumidor aos caixas;
III – tempo razoável: é o tempo computado, via senha eletrônica,
desde a entrada do consumidor na fila até o efetivo atendimento.
(grifos nossos)
Na aplicação de legislação similar a Turma Recursal do E. Tribunal
de Justiça do Estado do Paraná adotou o entendimento de que o
tempo de espera fixado na lei seria inaplicável aos atendimentos
gerenciais. Veja-se:
RECURSO INOMINADO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
ATENDIMENTO REALIZADO NA MESA DE GERÊNCIA. ESPERA
POR TEMPO EXCESSIVO EM FILA DO BANCO. INOCORRÊNCIA.
O ARTIGO 1º DA LEI ESTADUAL Nº 13.400/2001 É CLARO AO
INFORMAR QUE NO SETOR DE CAIXA O ATENDIMENTO
DEVERÁ SER EFETIVADO EM TEMPO RAZOÁVEL.
IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO ENUNCIADO 2.7 DAS
TR/PR PARA ATENDIMENTO GERENCIAL. INEXISTÊNCIA DE
FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. (...) (TJPR - 2ª Turma
Recursal - 0000990-20.2017.8.16.0019 - Ponta Grossa - Rel.:
Marcelo de Resende Castanho - J. 05.04.2018)
No caso dos autos, ainda que fosse decidido pela analogia, a
senha de atendimento juntada, por si só, não têm o condão de bem
e fiel comprovar que a parte autora sofreu os alegados danos ao
“suportar” a espera na agência bancária.
Veja-se, inclusive, que não há prova do horário em que o autor
ingressou na fila de espera para atendimento no caixa convencional,
uma vez que junta apenas a senha direcionada ao atendimento
em mesa e os comprovantes de transação bancária realizados no
caixa.
Não há um liame para comprovar que o tempo de expera, o que
seria demonstrado pelo extrato de atendimento emitido pelo caixa
que indica o horário de entrada na fila e o de atendimento, fixando
o tempo de permanência na agência bancária.
Também não ficou demonstrado que a transação pretendida (saque)
não poderia ter sido realizada por outros meios disponibilizados
aos clientes, como o caixa eletrônico, o que leva a crer que esperar
na fila do banco para ser atendido foi uma opção do cliente.
Com efeito, há lei municipal que prevê o tempo de atendimento nas
agências bancárias, mas o não cumprimento de tal norma, por si só,
não enseja obrigatoriamente ofensa moral. Para configurar a ofensa
seria necessário fossem atingidos os bens constitucionalmente
protegidos como a honra e a dignidade humanas e de tal ônus não
se desincumbiu a parte demandante.
O Superior Tribunal de Justiça já se pronunciou sobre a questão,
entendendo que, o tempo máximo para espera em fila de banco
não é suficiente para ensejar a indenização:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
CIVIL E PROCESSUAL. DISPOSITIVO S CONSTITUCIONAIS.
DESCABIMENTO. FILA DE BANCO. TEMPO DE ESPERA.
LEGISLAÇÃO ESTADUAL OU MUNICIPAL. INVOCAÇÃO.
INSUFICIÊNCIA. DANO MORAL. ACÓRDÃO ESTADUAL.
AFASTAMENTO. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA Nº 7/STJ.
1. Compete ao Superior Tribunal de Justiça, em recurso especial,
a análise da interpretação da legislação federal, motivo pelo qual
revela-se inviável invocar, nesta seara, a violação de DISPOSITIVO
s constitucionais, porquanto matéria afeta à competência do
Supremo Tribunal Federal (art. 102, III, da Carta Magna). 2.
Conforme a jurisprudência desta Corte, a hipótese de mera violação
de legislação municipal ou estadual, que estabelece o tempo
máximo de espera em fila de banco, não é suficiente para ensejar
o direito à indenização, apesar dos transtornos e aborrecimentos
acometidos ao autor. No caso, deve ser demonstrada a situação
fática provocadora do dano. Precedentes. 3. No caso concreto,
o tribunal de origem conclui pela ausência de configuração dos
requisitos ensejadores do dever de reparar o dano. Dessa forma, o
exame da pretensão recursal - de reconhecimento da existência de
suposto dano moral - demandaria análise das provas, inviável em
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recurso especial, (Súmula nº 7/STJ). 4. Agravo interno não provido.
(STJ. 3ª Turma, AgInt no AREsp 937978/DF -Agravo Interno no
Agravo em Recurso Especial 2016/0160681-9, Rel. Ministro
RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, julgado em 08/11/2016, pub. no
DJe de 18/11/2016).
Neste diapasão, é certo que a inversão do ônus da prova consagrada
no art. 6º, VIII, do CDC, não significa a não produção de provas ou
produção mínima de provas pela parte que invoca o direito material,
de modo que não há como conferir a verossimilhança necessária
às afirmações da inicial.
O fato da parte autora alegar que o procedimento adotado pelo
requerido foi abusivo e lhe causou prejuízos não é suficiente para
justificar a procedência de seus pedidos, deixando de demonstrar
os danos gerados.
Assim, merece improcedência o pedido inicial.
Esta é a DECISÃO mais justa e equânime para o presente caso.
DISPOSITIVO: Ante o exposto e por tudo mais que dos autos
conste, JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial formulado por
OZEIAS ANDRADE DE JESUS em face de BANCO BRASIL S/A,
partes qualificadas, nos termos da fundamentação supra.
Por fim, JULGO EXTINTO O FEITO, COM RESOLUÇÃO DO
MÉRITO, nos termos do art. 487, I, do CPC, devendo o cartório,
após o trânsito em julgado desta, arquivar imediatamente o feito,
observadas as cautelas e movimentações de praxe.
Sem custas ou honorários advocatícios, na forma da Lei.
Intimem-se.
Serve a presente como comunicação.
Porto Velho/RO, data inserida na movimentação.
PODER JUDICIÁRIO
Porto Velho - 4º Juizado Especial Cível
Avenida Jorge Teixeira, nº 3061, Bairro Embratel, CEP: 76820-842,
Porto Velho/RO
Processo n.: 7025472-62.2018.8.22.0001
Parte requerente: Nome: OZEIAS ANDRADE DE JESUS
Endereço: Rua José Salé, 951, Distrito Jacy Paraná, Mun P. Velho,
Distrito de Jacy Paraná, Jaci Paraná (Porto Velho) - RO - CEP:
76840-000
Advogado do(a) REQUERENTE: IVONE MENDES DE OLIVEIRA
- RO0004858
Parte requerida: Nome: BANCO DO BRASIL SA
Endereço: Rua Dom Pedro II, 607, - de 607 a 825 - lado ímpar,
Caiari, Porto Velho - RO - CEP: 76801-151
Advogado do(a) REQUERIDO: RAFAEL SGANZERLA DURAND
- RO0004872
SENTENÇA
Relatório dispensado na forma da Lei (art. 38, da LF 9.099/95).
ALEGAÇÕES DA PARTE AUTORA: Sustenta ter sofrido danos
morais em decorrência da excessiva espera em fila de banco,
considerada a lei municipal que estabelece limite de tempo para o
atendimento.
ALEGAÇÕES DO REQUERIDO: Questiona a constitucionalidade
da lei municipal e sustenta que a simples espera em fila de banco
não é hábil a configurar danos morais, requerendo a improcedência
dos pedidos.
PROVAS E FUNDAMENTAÇÃO: A questão deve ser examinada
à luz do Código de Defesa do Consumidor e dos princípios a ele
inerentes, vez que trata-se de relação de consumo.
De saída, anoto que a constitucionalidade da Lei Municipal
que regula o tempo máximo de espera em filas bancárias já foi
reconhecido por meio de Repercussão Geral no e. STF (RE
610.221-RG, Rel: Min. ELLEN GRACIE, J.: 29/04/2010), razão pela
qual não subsiste a tese de inconstitucionalidade da norma.
Ainda assim, analisando todo o conjunto probatório encartado
nos autos, não vislumbro qualquer viabilidade para o acolhimento
do pedido inicial, uma vez que a parte requerente não conseguiu
comprovar o fato constitutivo de seu direito, deixando-se de cumprir
o mister do art. 373, I, do CPC.
A parte autora fundamenta seu pedido na excessiva espera
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na fila do banco para ser atendida, notadamente para efetuar o
encerramento da conta bancária, e a senha apresentada ao Id.
19490271 demonstra que o atendimento seria em mesa, indicando
que a espera não ocorreu junto aos caixas convencionais, mas
junto às mesas negociais.
Neste caso, entendo que é razoável e até justificável que o
atendimento seja mais lento, pois a matéria discutida em mesa
negocial demanda mais tempo do funcionário, vez que se trata
de atendimento personalizado, não podendo ser tratado como “de
massa”.
Corroborando o entendimento, merece destaque que a Lei
Municipal n. 1.877/2010 fixa o tempo razoável para atendimento do
caixa, senão vejamos:
Art.1º da Lei n. 1.877/2010: Todas as agências bancárias
instaladas no âmbito do Município de Porto Velho ficam obrigadas
a providenciarem a implementação, instalação e manter em suas
dependências; banheiros, bebedores de água potável, no setor de
caixas, cabines individuais de proteção visual e funcionários em
número compatível com o fluxo de usuários de modo a permitir que
cada um destes seja atendido em tempo razoável, na área externa
câmeras de vídeo.
(…) § 3º. Para efeitos desta lei, considera-se como tempo razoável
para atendimento o computado, via senha eletrônica, desde a
entrada do consumidor na fila de espera até o inicio do efetivo
atendimento, não podendo exceder:
(…) § 4º Considera-se ainda, para efeitos desta legislação:
I – consumidor: pessoa que utiliza os caixas e os equipamentos de
auto- atendimento nas agências bancárias;
II – fila de espera: a que conduz o consumidor aos caixas;
III – tempo razoável: é o tempo computado, via senha eletrônica,
desde a entrada do consumidor na fila até o efetivo atendimento.
(grifos nossos)
Na aplicação de legislação similar a Turma Recursal do E. Tribunal
de Justiça do Estado do Paraná adotou o entendimento de que o
tempo de espera fixado na lei seria inaplicável aos atendimentos
gerenciais. Veja-se:
RECURSO INOMINADO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
ATENDIMENTO REALIZADO NA MESA DE GERÊNCIA. ESPERA
POR TEMPO EXCESSIVO EM FILA DO BANCO. INOCORRÊNCIA.
O ARTIGO 1º DA LEI ESTADUAL Nº 13.400/2001 É CLARO AO
INFORMAR QUE NO SETOR DE CAIXA O ATENDIMENTO
DEVERÁ SER EFETIVADO EM TEMPO RAZOÁVEL.
IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO ENUNCIADO 2.7 DAS
TR/PR PARA ATENDIMENTO GERENCIAL. INEXISTÊNCIA DE
FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. (...) (TJPR - 2ª Turma
Recursal - 0000990-20.2017.8.16.0019 - Ponta Grossa - Rel.:
Marcelo de Resende Castanho - J. 05.04.2018)
No caso dos autos, ainda que fosse decidido pela analogia, a
senha de atendimento juntada, por si só, não têm o condão de bem
e fiel comprovar que a parte autora sofreu os alegados danos ao
“suportar” a espera na agência bancária.
Veja-se, inclusive, que não há prova do horário em que o autor
ingressou na fila de espera para atendimento no caixa convencional,
uma vez que junta apenas a senha direcionada ao atendimento
em mesa e os comprovantes de transação bancária realizados no
caixa.
Não há um liame para comprovar que o tempo de expera, o que
seria demonstrado pelo extrato de atendimento emitido pelo caixa
que indica o horário de entrada na fila e o de atendimento, fixando
o tempo de permanência na agência bancária.
Também não ficou demonstrado que a transação pretendida (saque)
não poderia ter sido realizada por outros meios disponibilizados
aos clientes, como o caixa eletrônico, o que leva a crer que esperar
na fila do banco para ser atendido foi uma opção do cliente.
Com efeito, há lei municipal que prevê o tempo de atendimento nas
agências bancárias, mas o não cumprimento de tal norma, por si só,
não enseja obrigatoriamente ofensa moral. Para configurar a ofensa
seria necessário fossem atingidos os bens constitucionalmente
protegidos como a honra e a dignidade humanas e de tal ônus não
se desincumbiu a parte demandante.
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O Superior Tribunal de Justiça já se pronunciou sobre a questão,
entendendo que, o tempo máximo para espera em fila de banco
não é suficiente para ensejar a indenização:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
CIVIL E PROCESSUAL. DISPOSITIVO S CONSTITUCIONAIS.
DESCABIMENTO. FILA DE BANCO. TEMPO DE ESPERA.
LEGISLAÇÃO ESTADUAL OU MUNICIPAL. INVOCAÇÃO.
INSUFICIÊNCIA. DANO MORAL. ACÓRDÃO ESTADUAL.
AFASTAMENTO. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA Nº 7/STJ.
1. Compete ao Superior Tribunal de Justiça, em recurso especial,
a análise da interpretação da legislação federal, motivo pelo qual
revela-se inviável invocar, nesta seara, a violação de DISPOSITIVO
s constitucionais, porquanto matéria afeta à competência do
Supremo Tribunal Federal (art. 102, III, da Carta Magna). 2.
Conforme a jurisprudência desta Corte, a hipótese de mera violação
de legislação municipal ou estadual, que estabelece o tempo
máximo de espera em fila de banco, não é suficiente para ensejar
o direito à indenização, apesar dos transtornos e aborrecimentos
acometidos ao autor. No caso, deve ser demonstrada a situação
fática provocadora do dano. Precedentes. 3. No caso concreto,
o tribunal de origem conclui pela ausência de configuração dos
requisitos ensejadores do dever de reparar o dano. Dessa forma, o
exame da pretensão recursal - de reconhecimento da existência de
suposto dano moral - demandaria análise das provas, inviável em
recurso especial, (Súmula nº 7/STJ). 4. Agravo interno não provido.
(STJ. 3ª Turma, AgInt no AREsp 937978/DF -Agravo Interno no
Agravo em Recurso Especial 2016/0160681-9, Rel. Ministro
RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, julgado em 08/11/2016, pub. no
DJe de 18/11/2016).
Neste diapasão, é certo que a inversão do ônus da prova consagrada
no art. 6º, VIII, do CDC, não significa a não produção de provas ou
produção mínima de provas pela parte que invoca o direito material,
de modo que não há como conferir a verossimilhança necessária
às afirmações da inicial.
O fato da parte autora alegar que o procedimento adotado pelo
requerido foi abusivo e lhe causou prejuízos não é suficiente para
justificar a procedência de seus pedidos, deixando de demonstrar
os danos gerados.
Assim, merece improcedência o pedido inicial.
Esta é a DECISÃO mais justa e equânime para o presente caso.
DISPOSITIVO: Ante o exposto e por tudo mais que dos autos
conste, JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial formulado por
OZEIAS ANDRADE DE JESUS em face de BANCO BRASIL S/A,
partes qualificadas, nos termos da fundamentação supra.
Por fim, JULGO EXTINTO O FEITO, COM RESOLUÇÃO DO
MÉRITO, nos termos do art. 487, I, do CPC, devendo o cartório,
após o trânsito em julgado desta, arquivar imediatamente o feito,
observadas as cautelas e movimentações de praxe.
Sem custas ou honorários advocatícios, na forma da Lei.
Intimem-se.
Serve a presente como comunicação.
Porto Velho/RO, data inserida na movimentação.
PODER JUDICIÁRIO
Porto Velho - 4º Juizado Especial Cível
Avenida Jorge Teixeira, nº 3061, Bairro Embratel, CEP: 76820-842,
Porto Velho/RO
Processo n.: 7011271-65.2018.8.22.0001
Parte requerente: Nome: ANDRE VINICIUS DE BARROS
Endereço: Estrada da Penal, 4405, bloco II, Apt. 1204, Rio Madeira,
Porto Velho - RO - CEP: 76821-331
Advogado do(a) REQUERENTE: ANDRE VINICIUS DE BARROS
- RO0005508
Parte requerida: Nome: BANCO ITAÚ
Endereço: Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, 100, 100, Torre
Olavo Setubal, Parque Jabaquara, São Paulo - SP - CEP: 04344902
Advogado do(a) REQUERIDO: JOSE ALMIR DA ROCHA MENDES
JUNIOR - RN000392A SERGIO CARDOSO GOMES FERREIRA
JUNIOR - RO0004407
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SENTENÇA
Relatório dispensado, art. 38 da L.F. 9.099/95
ALEGAÇÕES DO AUTOR: Pretende danos morais pela devolução
indevida do cheque pelo motivo 35 e repetição de indébito da
diferença paga na maquineta de cartão.
ALEGAÇÕES DO REQUERIDO: Sustenta regularidade da
devolução, pois o cheque apresenta rasura e, portanto, ausente
dano moral. Acerca do dano material, observa inocorrência de máfé.
Réplica: Afirma que os números 1 são realizados da mesma
forma e caso o banco requerido tivesse dúvida acerca da origem
e legalidade do cheque, que este contate o correntista. Reitera os
pleitos da exordial.
PROVAS E FUNDAMENTOS: O caso é de deslinde singelo e
prescinde de dilação probatória, neste sentido as partes, inclusive,
se manifestam, id. 20473127.
Com efeito, o cheque juntado ao id. 17133678, apresenta como
motivo de devolução 35, irregularidade segundo o Banco Central
consistente em “Cheque fraudado, emitido sem prévio controle
ou responsabilidade do participante (“cheque universal”), ou
com adulteração da praça sacada, ou ainda com rasura no
preenchimento” (grifo nosso)
E da simples análise constata-se a existência de rasura identificada
na data:
Esta conduta visa a segurança do próprio emitente da cártula e
não caracteriza ato ilícito, já que o documento de fato possui rasura
perceptível, o que fez o banco requerido supor a ocorrência de
fraude.
Desse modo, não visualizo a ocorrência de danos morais, vez que
a devolução encontra-se devidamente justificada, garantindo-se a
segurança dos envolvidos.
De mesma ordem, improcede o pedido de repetição de indébito,
pois inexistiu má-fé do deMANDADO, como já elucidado acima e o
pagamento foi em proveito a pessoa jurídica diversa.
Essa é a DECISÃO mais justa e equânime, art. 6º, da L.F.
9.099/95.
DISPOSITIVO: Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido
inicial formulado por ANDRE VINICIUS DE BARROS, já qualificado
na inicial, em desfavor de BANCO ITAÚ, pessoa jurídica igualmente
qualificada, isentando-o da responsabilidade civil reclamada.
Por fim, JULGO EXTINTO O FEITO, COM RESOLUÇÃO DO
MÉRITO, nos termos do art. 487, I, do CPC, devendo o cartório,
após o trânsito em julgado desta, arquivar imediatamente o feito,
observadas as cautelas e movimentações de praxe.
Sem custas ou honorários advocatícios, na forma da Lei.
Serve a presente como comunicação.
Porto Velho, data inserida na movimentação.
PODER JUDICIÁRIO
Porto Velho - 4º Juizado Especial Cível
Avenida Jorge Teixeira, nº 3061, Bairro Embratel, CEP: 76820-842,
Porto Velho/RO
Processo n.: 7011271-65.2018.8.22.0001
Parte requerente: Nome: ANDRE VINICIUS DE BARROS
Endereço: Estrada da Penal, 4405, bloco II, Apt. 1204, Rio Madeira,
Porto Velho - RO - CEP: 76821-331
Advogado do(a) REQUERENTE: ANDRE VINICIUS DE BARROS
- RO0005508
Parte requerida: Nome: BANCO ITAÚ
Endereço: Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, 100, 100, Torre
Olavo Setubal, Parque Jabaquara, São Paulo - SP - CEP: 04344902
Advogado do(a) REQUERIDO: JOSE ALMIR DA ROCHA MENDES
JUNIOR - RN000392A SERGIO CARDOSO GOMES FERREIRA
JUNIOR - RO0004407
SENTENÇA
Relatório dispensado, art. 38 da L.F. 9.099/95
ALEGAÇÕES DO AUTOR: Pretende danos morais pela devolução
indevida do cheque pelo motivo 35 e repetição de indébito da
diferença paga na maquineta de cartão.
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ALEGAÇÕES DO REQUERIDO: Sustenta regularidade da
devolução, pois o cheque apresenta rasura e, portanto, ausente
dano moral. Acerca do dano material, observa inocorrência de máfé.
Réplica: Afirma que os números 1 são realizados da mesma
forma e caso o banco requerido tivesse dúvida acerca da origem
e legalidade do cheque, que este contate o correntista. Reitera os
pleitos da exordial.
PROVAS E FUNDAMENTOS: O caso é de deslinde singelo e
prescinde de dilação probatória, neste sentido as partes, inclusive,
se manifestam, id. 20473127.
Com efeito, o cheque juntado ao id. 17133678, apresenta como
motivo de devolução 35, irregularidade segundo o Banco Central
consistente em “Cheque fraudado, emitido sem prévio controle
ou responsabilidade do participante (“cheque universal”), ou
com adulteração da praça sacada, ou ainda com rasura no
preenchimento” (grifo nosso)
E da simples análise constata-se a existência de rasura identificada
na data:
Esta conduta visa a segurança do próprio emitente da cártula e
não caracteriza ato ilícito, já que o documento de fato possui rasura
perceptível, o que fez o banco requerido supor a ocorrência de
fraude.
Desse modo, não visualizo a ocorrência de danos morais, vez que
a devolução encontra-se devidamente justificada, garantindo-se a
segurança dos envolvidos.
De mesma ordem, improcede o pedido de repetição de indébito,
pois inexistiu má-fé do deMANDADO, como já elucidado acima e o
pagamento foi em proveito a pessoa jurídica diversa.
Essa é a DECISÃO mais justa e equânime, art. 6º, da L.F.
9.099/95.
DISPOSITIVO: Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido
inicial formulado por ANDRE VINICIUS DE BARROS, já qualificado
na inicial, em desfavor de BANCO ITAÚ, pessoa jurídica igualmente
qualificada, isentando-o da responsabilidade civil reclamada.
Por fim, JULGO EXTINTO O FEITO, COM RESOLUÇÃO DO
MÉRITO, nos termos do art. 487, I, do CPC, devendo o cartório,
após o trânsito em julgado desta, arquivar imediatamente o feito,
observadas as cautelas e movimentações de praxe.
Sem custas ou honorários advocatícios, na forma da Lei.
Serve a presente como comunicação.
Porto Velho, data inserida na movimentação.
PODER JUDICIÁRIO
Porto Velho - 4º Juizado Especial Cível
Avenida Jorge Teixeira, nº 3061, Bairro Embratel, CEP: 76820-842,
Porto Velho/RO
Processo n.: 7026851-38.2018.8.22.0001
Parte requerente: Nome: PORTO REAL COMERCIO E
DISTRIBUICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - EPP
Endereço: Rua Canárias, 1300, - até 1652/1653, Três Marias, Porto
Velho - RO - CEP: 76812-518
Advogados do(a) REQUERENTE: CLAUDIA SUNARA BEZERRA
DE OLIVEIRA COSTA - RO7997, CARLENE TEODORO DA
ROCHA - RO0006922
Parte requerida: Nome: GRAN ROMA EIRELI - ME
Endereço: Rua Abunã, 1804, - de 1750 a 2134 - lado par, São João
Bosco, Porto Velho - RO - CEP: 76803-750
Advogado do(a) REQUERIDO:
SENTENÇA
Relatório dispensado na forma da Lei (art. 38, da LF 9.099/95).
ALEGAÇÕES DO AUTOR: A parte autora pretende a condenação
da parte ré ao pagamento de R$ 972,41.
REVELIA: Apesar de devidamente citada e advertida de que
deveria fazer-se presente em audiência de conciliação sob pena
de confesso, a parte requerida não compareceu à solenidade.
Assim, decreto a revelia da parte ré, nos termos do artigo 20 da Lei
9.099/95, aplicando-lhe o efeito da confissão para o fim de tornar
incontroversos os fatos aduzidos na inicial.
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PROVAS E FUNDAMENTAÇÃO: Restam comprovados os fatos
alegados na inicial, conforme documentos constantes dos autos,
não havendo razões para se concluir diversamente. Assim,
estando o pleito amparado pelo ordenamento jurídico, que veda
a hipótese de enriquecimento de um em detrimento de outro (art.
884, CC/2002), deve o respectivo pagamento ocorrer.
DISPOSITIVO: Ante o exposto, RECONHEÇO OS EFEITOS DA
REVELIA E JULGO PROCEDENTE o pedido inicial formulado por
PORTO REAL COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS
ALIMENTICIOS LTDA - EPP em face de GRAN ROMA EIRELI ME, partes qualificadas, e, por via de consequência, CONDENO
a parte requerida a pagar à parte autora a quantia de R$ 972,41,
acrescida de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação e de
correção monetária desde o ajuizamento da ação, pelos índices
publicados pelo Eg. TJRO, nos termos da fundamentação supra.
Por fim, JULGO EXTINTO O FEITO, COM RESOLUÇÃO DO
MÉRITO, nos termos do art. 487, I, do CPC.
Com o trânsito em julgado, a parte devedora deverá efetuar o
pagamento do valor da condenação na forma do artigo 523 do CPC,
no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de multa de 10% (dez por
cento) sobre o valor do débito, não sendo aplicável a parte final do
§1° do referido artigo, no que tange à condenação em honorários
advocatícios, conforme Enunciado 97 do FONAJE.
Decorrido o prazo sem pagamento voluntário, inicia-se o prazo de
15 (quinze) dias para que o executado, independentemente de
penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua
impugnação, conforme determina o art. 525 do CPC.
Consigno que o pagamento deverá ocorrer em conta judicial da
Caixa Econômica Federal S/A, sob pena de ser considerando
inexistente o pagamento realizado através de outra instituição
bancária (Provimento Conjunto n.º 006/2015-PR-CG).
Após o trânsito em julgado e havendo pagamento voluntário
por meio de depósito judicial, fica autorizado o levantamento,
independente de nova CONCLUSÃO.
Sem custas ou honorários advocatícios, na forma da Lei.
Serve a presente como comunicação.
Porto Velho/RO, data inserida na movimentação.
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
CENTRAL DE PROCESSOS ELETRÔNICOS
Porto Velho - 4º Juizado Especial Cível
Rua Quintino Bocaiuva, 3061, Bairro Embratel, Porto Velho/RO,
CEP 76.820-842
INTIMAÇÃO DA PARTE RECORRENTE
Processo nº: 7044117-72.2017.8.22.0001 (Processo Judicial
eletrônico - PJe)
Classe: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
EXEQUENTE: ANA CAROLINA FRANCA KRAUSE, HUGO
WATARU KIKUCHI YAMURA
Advogados do(a) EXEQUENTE: FELIPE GURJAO SILVEIRA RO0005320, HUGO WATARU KIKUCHI YAMURA - RO0003613
Advogados do(a) EXEQUENTE: FELIPE GURJAO SILVEIRA RO0005320, HUGO WATARU KIKUCHI YAMURA - RO0003613
EXECUTADO: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A
Advogado do(a) EXECUTADO: ITALLO GUSTAVO DE ALMEIDA
LEITE - OAB/MT007413O
Com base em acórdão proferido pela Turma Recursal, fica vossa
senhoria notificada para, no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o
pagamento das custas processuais, sob pena de inscrição em
dívida ativa e protesto extrajudicial. O Valor das custas é de 1%
um por cento, nos termos do art. 12, III, da Lei Estadual nº 3.896
de 2016 (Regimento de Custas). Assim, para gerar o boleto de
pagamento, utilize o link abaixo.
http://webapp.tjro.jus.br/custas/pages/guiaRecolhimento/
guiaRecolhimentoEmitir.jsf;jsessionid=Tx7niP9iEw7gdde9QtEMN
n_CnNejhosUMo1nxE8.wildfly01:custas1.1
Porto Velho/RO, 12 de setembro de 2018
Gestor de Equipe
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PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
CENTRAL DE PROCESSOS ELETRÔNICOS
Porto Velho - 4º Juizado Especial Cível
Rua Quintino Bocaiuva, 3061, Bairro Embratel, Porto Velho/RO,
CEP 76.820-842
Processo nº 7014990-55.2018.8.22.0001
REQUERENTE: DECIO LUIS SANTANA SANTOS
Advogado do(a) REQUERENTE: WALTER GUSTAVO DA SILVA
LEMOS - RO000655A
REQUERIDO: TAM LINHAS AEREAS S/A.
Advogado do(a) REQUERIDO: FABIO RIVELLI - SP0297608
Intimação
“SENTENÇA
Relatório dispensado na forma da Lei (art. 38, da LF 9.099/95).
ALEGAÇÕES DO AUTOR:Havia programado para voar de Campo
Grande para Porto Velho,com conexão em Brasília. O embarque
estava previsto para o dia 08/11/2017, às 20h14mine chegada até
esta capital às 00h:30min. No entanto, o voo inicial sofreu atraso,
o que ocasionou a perda da conexão na cidade de Brasília, motivo
pelo qual foireacomodado em outro voo no dia seguinte,motivo
pelo qual, requereu a condenação da requerida no dano moral
suportado.
ALEGAÇÕES DA REQUERIDA: Suscitou preliminar de falta de
interesse e necessidade de mediação.Afirma que o voo inicial
sofreu atraso em razão de falha mecânica na aeronave, o que
elidiria a sua responsabilidade civil. Sustenta a ausência de prova
do abalo moral e requer a improcedência do pedido inicial.
PRELIMINAR: Em que pesem os argumentos da requerida,
constata-se que não houve comprovação de que o contrato firmado
entre as partes preveja cláusula de obrigatoriedade de mediação
prévia, o que por si só já constitui óbice para o acolhimento da
preliminar.
Ainda que não fosse esse o caso, destaque-se que não há dúvidas
de que a mediação seja procedimento louvável e merecedor
de incentivo por parte do PODER JUDICIÁRIO, nos contratos
paritários. No caso dos autos, no entanto, tem-se um contrato de
adesão no qual, a par de não haver prova de destaque na redação
da cláusula limitativa, a obrigatoriedade de procedimento prévio
não deve prevalecer, pois finda por dificultar a defesa dos direitos
do consumidor em juízo, em descompasso com as previsões da
legislação consumerista.
Assim, afasto a preliminar e passo ao exame do MÉRITO.
PROVAS E FUNDAMENTOS: Tratando-se de relação de consumo,
aplicam-se ao caso as regras do CDC. Ademais, sendo o Juiz o
destinatário da prova, entendo tratar-se de hipótese de julgamento
antecipado do MÉRITO, ante adesnecessidade de produção de
novas provas.
Pois bem. Nestes autos, resta comprovada a existência de
contrato firmado para o transporte do autor, como indicado na
inicial, sendo incontroverso o atraso no voo inicial, com perda de
conexão na cidade de Brasília e a posterior reacomodação do autor
em voo com destino a Porto Velho apenas no dia seguinte, com
atraso acumulado de mais de dez horas do horário inicialmente
programado.
Muito embora a empresa pretenda afastar a sua responsabilidade
civil verifico que o argumento utilizado (problema na aeronave)
não configura fortuito externo ou força maior, mas fortuito interno,
inerente ao serviço de transporte, e que não é capaz de justificar a
alteração do voo inicialmente contratado.
Neste contexto, o CDC, em seu art. 14, dispõe que a responsabilidade
do fornecedor é objetiva, apenas sendo afastada quando houver
prova da inexistência do defeito ou da culpa exclusiva do consumidor
ou de terceiro. No caso dos autos, no entanto, a requerida não
logrou êxito em afastar a responsabilidade objetiva a si atribuída
em razão dos fatos descritos na inicial.
No caso, o atraso no voo de partida de Campo Grande com a
consequente perda de conexão, sem sombra de dúvidas, são
fatos ofensivos à estabilidade emocional e psicológica de qualquer
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consumidor, ofendendo-se a dignidade humana ao frustrar a justa
expectativa da correta prestação dos serviços, como efetivamente
contratado, configurando nítido dano moral.
Assim, não havendo prova de isenção de responsabilidade, nos
moldes do art. 14, § 3º, II, do CDC, deve triunfar a responsabilidade
civil objetiva.
Neste ponto, cabe salientar que o autor demonstrou que seu voo
foi previamente agendado, já que tinha compromissos na cidade
de Ji Paraná, onde tá há toda programação de praxe (horários
de partida e chegada), que foi afetado em razão da perda de
conexão na cidade de Brasília para Porto Velho, ocasionando todo
aborrecimento de praxe.
Considerando os argumentos expostos, os elementos constantes
nos autos, a condição econômico-financeira do requerente, a
repercussão do ocorrido, e, ainda, a culpa da requerida, bem como
a capacidade financeira desta, fixo a indenização por dano moral
em R$ 6.000,00 (seismil reais), de modo a disciplinar a requerida e
dar satisfação pecuniária aos autores.
Essa é a DECISÃO que mais justa e equânime emerge para o caso
concreto (art. 6º, da LF 9.099/95).
DISPOSITIVO:Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE
PROCEDENTE o pedido inicial formulado por DECIO LUIS
SANTANA SANTOSem face de LATAM AIRLINES BRASIL
(TAM LINHAS AÉREAS S.A), partes qualificadas, e, por via de
consequência, CONDENO a empresa requerida ao pagamento de
R$ 6.000,00 (seismil reais), a título dos reconhecidos danos morais,
acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês e atualização
monetária, a partir do arbitramento (Súmula n. 362, do STJ).
Assim, JULGO EXTINTO o processo COM RESOLUÇÃO DO
MÉRITO, nos termos do artigo 487, I do Novo Código de Processo
Civil.
Com o trânsito em julgado e após o pedido de cumprimento de
SENTENÇA, a parte devedora deverá ser intimada na forma do
artigo 523 e ss. do CPC, não sendo aplicável a parte final do §1°
do referido artigo, no que tange à condenação em honorários
advocatícios, conforme Enunciado 97 do FONAJE.
Consigno que o pagamento deverá ocorrer em conta judicial da
Caixa Econômica Federal S/A, sob pena de ser considerando
inexistente o pagamento realizado através de outra instituição
bancária (Provimento Conjunto n.º 006/2015-PR-CG).
Após o trânsito em julgado e havendo pagamento voluntário
por meio de depósito judicial, fica autorizado o levantamento,
independente de nova CONCLUSÃO.
Sem custas ou honorários advocatícios, na forma da Lei.
Serve a presente como comunicação.
Porto Velho, data inserida na movimentação.”
PODER JUDICIÁRIO
Porto Velho - 4º Juizado Especial Cível
Avenida Jorge Teixeira, nº 3061, Bairro Embratel, CEP: 76820-842,
Porto Velho/RO
Processo n.: 7014990-55.2018.8.22.0001
Parte requerente: Nome: DECIO LUIS SANTANA SANTOS
Endereço: Rua D, 378, - de 317/318 ao fim, Mário Andreazza, JiParaná - RO - CEP: 76913-050
Advogado do(a) REQUERENTE: WALTER GUSTAVO DA SILVA
LEMOS - RO000655A
Parte requerida: Nome: TAM LINHAS AEREAS S/A.
Endereço: AC Aeroporto Internacional de Porto Velho, s/n, Aeroporto
de porto velho, Aeroporto, Porto Velho - RO - CEP: 76803-970
Advogado do(a) REQUERIDO:
SENTENÇA
Relatório dispensado na forma da Lei (art. 38, da LF 9.099/95).
ALEGAÇÕES DO AUTOR: Havia programado para voar de Campo
Grande para Porto Velho, com conexão em Brasília. O embarque
estava previsto para o dia 08/11/2017, às 20h14min e chegada até
esta capital às 00h:30min. No entanto, o voo inicial sofreu atraso,
o que ocasionou a perda da conexão na cidade de Brasília, motivo
pelo qual foi reacomodado em outro voo no dia seguinte, motivo
pelo qual, requereu a condenação da requerida no dano moral
suportado.
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ALEGAÇÕES DA REQUERIDA: Suscitou preliminar de falta de
interesse e necessidade de mediação. Afirma que o voo inicial
sofreu atraso em razão de falha mecânica na aeronave, o que
elidiria a sua responsabilidade civil. Sustenta a ausência de prova
do abalo moral e requer a improcedência do pedido inicial.
PRELIMINAR: Em que pesem os argumentos da requerida,
constata-se que não houve comprovação de que o contrato firmado
entre as partes preveja cláusula de obrigatoriedade de mediação
prévia, o que por si só já constitui óbice para o acolhimento da
preliminar.
Ainda que não fosse esse o caso, destaque-se que não há dúvidas
de que a mediação seja procedimento louvável e merecedor
de incentivo por parte do PODER JUDICIÁRIO, nos contratos
paritários. No caso dos autos, no entanto, tem-se um contrato de
adesão no qual, a par de não haver prova de destaque na redação
da cláusula limitativa, a obrigatoriedade de procedimento prévio
não deve prevalecer, pois finda por dificultar a defesa dos direitos
do consumidor em juízo, em descompasso com as previsões da
legislação consumerista.
Assim, afasto a preliminar e passo ao exame do MÉRITO.
PROVAS E FUNDAMENTOS: Tratando-se de relação de consumo,
aplicam-se ao caso as regras do CDC. Ademais, sendo o Juiz o
destinatário da prova, entendo tratar-se de hipótese de julgamento
antecipado do MÉRITO, ante a desnecessidade de produção de
novas provas.
Pois bem. Nestes autos, resta comprovada a existência de
contrato firmado para o transporte do autor, como indicado na
inicial, sendo incontroverso o atraso no voo inicial, com perda de
conexão na cidade de Brasília e a posterior reacomodação do autor
em voo com destino a Porto Velho apenas no dia seguinte, com
atraso acumulado de mais de dez horas do horário inicialmente
programado.
Muito embora a empresa pretenda afastar a sua responsabilidade
civil verifico que o argumento utilizado (problema na aeronave)
não configura fortuito externo ou força maior, mas fortuito interno,
inerente ao serviço de transporte, e que não é capaz de justificar a
alteração do voo inicialmente contratado.
Neste contexto, o CDC, em seu art. 14, dispõe que a responsabilidade
do fornecedor é objetiva, apenas sendo afastada quando houver
prova da inexistência do defeito ou da culpa exclusiva do consumidor
ou de terceiro. No caso dos autos, no entanto, a requerida não
logrou êxito em afastar a responsabilidade objetiva a si atribuída
em razão dos fatos descritos na inicial.
No caso, o atraso no voo de partida de Campo Grande com a
consequente perda de conexão, sem sombra de dúvidas, são
fatos ofensivos à estabilidade emocional e psicológica de qualquer
consumidor, ofendendo-se a dignidade humana ao frustrar a justa
expectativa da correta prestação dos serviços, como efetivamente
contratado, configurando nítido dano moral.
Assim, não havendo prova de isenção de responsabilidade, nos
moldes do art. 14, § 3º, II, do CDC, deve triunfar a responsabilidade
civil objetiva.
Neste ponto, cabe salientar que o autor demonstrou que seu voo
foi previamente agendado, já que tinha compromissos na cidade
de Ji Paraná, onde tá há toda programação de praxe (horários
de partida e chegada), que foi afetado em razão da perda de
conexão na cidade de Brasília para Porto Velho, ocasionando todo
aborrecimento de praxe.
Considerando os argumentos expostos, os elementos constantes
nos autos, a condição econômico-financeira do requerente, a
repercussão do ocorrido, e, ainda, a culpa da requerida, bem como
a capacidade financeira desta, fixo a indenização por dano moral
em R$ 6.000,00 (seis mil reais), de modo a disciplinar a requerida
e dar satisfação pecuniária aos autores.
Essa é a DECISÃO que mais justa e equânime emerge para o caso
concreto (art. 6º, da LF 9.099/95).
DISPOSITIVO: Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE
PROCEDENTE o pedido inicial formulado por DECIO LUIS
SANTANA SANTOS em face de LATAM AIRLINES BRASIL
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(TAM LINHAS AÉREAS S.A), partes qualificadas, e, por via de
consequência, CONDENO a empresa requerida ao pagamento de
R$ 6.000,00 (seis mil reais), a título dos reconhecidos danos morais,
acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês e atualização
monetária, a partir do arbitramento (Súmula n. 362, do STJ).
Assim, JULGO EXTINTO o processo COM RESOLUÇÃO DO
MÉRITO, nos termos do artigo 487, I do Novo Código de Processo
Civil.
Com o trânsito em julgado e após o pedido de cumprimento de
SENTENÇA, a parte devedora deverá ser intimada na forma do
artigo 523 e ss. do CPC, não sendo aplicável a parte final do §1°
do referido artigo, no que tange à condenação em honorários
advocatícios, conforme Enunciado 97 do FONAJE.
Consigno que o pagamento deverá ocorrer em conta judicial da
Caixa Econômica Federal S/A, sob pena de ser considerando
inexistente o pagamento realizado através de outra instituição
bancária (Provimento Conjunto n.º 006/2015-PR-CG).
Após o trânsito em julgado e havendo pagamento voluntário
por meio de depósito judicial, fica autorizado o levantamento,
independente de nova CONCLUSÃO.
Sem custas ou honorários advocatícios, na forma da Lei.
Serve a presente como comunicação.
Porto Velho, data inserida na movimentação.
PODER JUDICIÁRIO
Porto Velho - 4º Juizado Especial Cível
Avenida Jorge Teixeira, nº 3061, Bairro Embratel, CEP: 76820-842,
Porto Velho/RO
Processo n.: 7023090-96.2018.8.22.0001
Parte requerente: Nome: CELESTINO RODRIGUES DO
NASCIMENTO NETO
Endereço: Avenida Jatuarana, 5695, Floresta, Porto Velho - RO CEP: 76806-001
Advogado do(a) REQUERENTE: EFSON FERREIRA DOS
SANTOS RODRIGUES - RO0004952
Parte requerida: Nome: CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA
SA CERON
Endereço: Avenida dos Imigrantes, 4137, - de 3601 a 4635 - lado
ímpar, Industrial, Porto Velho - RO - CEP: 76821-063
Advogado do(a) REQUERIDO:
SENTENÇA
ALEGAÇÕES DA PARTE AUTORA: Tratam estes autos do pedido
de declaração de inexistência de débito e indenização por dano
moral, sendo que a requerente afirma que o débito não poderia
estar anotado nos órgãos de proteção em razão do decurso
temporal de cinco anos, motivo pelo qual, requereu a procedência
dos seus pedidos.
ALEGAÇÕES DA PARTE REQUERIDA: Oportunizada, a sustenta
a inexistência do dever de indenizar ao passo que o débito é do
autor. Requereu a improcedência da demanda.
Embora tenha o autor requerido a declaração de inexistência do
apontamento de acordo com a Súmula 323, do STJ, não vislumbrase essa possibilidade. As anotações trazidas com a inicial, apontam
que o débito foi lançado no rol de inadimplentes no ano de 2016,
portanto, não há indicação de manutenção posterior a cinco
anos, como alegado na inicial. O autor fatalmente contribuiu para
anotação, ao passo que não pagou dívida de energia elétrica
O autor não demonstra, nem por meio de protocolos ou mesmo
comprovantes de pagamentos, que não possuía nenhum débito
com a concessionária requerida, ou mesmo, que tenha efetuado o
pagamento integral da dívida.
Mesmo que o autor tenha alegado prescrição, tal hipótese não
pode ser acolhida, já que nos casos de débito de energia elétrica,
os tribunais estão aplicando o prazo decenal, senão vejamos:
TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA.
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. DÍVIDA NÃO
TRIBUTÁRIA. PRAZO PRESCRICIONAL. CÓDIGO CIVIL.
APLICAÇÃO. 1. A natureza jurídica da remuneração cobrada pela
prestação de serviço público, no caso energia elétrica, por meio
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de uma concessão pública, é de tarifa ou preço público, portanto
de caráter não tributário, sendo aplicados quanto à prescrição
os prazos estabelecidos no Código Civil. 2. Violado o direito na
vigência do Código Civil de 1916, e não transcorrido o prazo
estabelecido, aplica-se a regra de transição do art. 2.028 do Código
Civil, segundo o qual há de ser aplicado o novo prazo prescricional
do Código Civil de 2002 se, na data de sua entrada em vigor,
não houver transcorrido mais da metade do tempo estabelecido
na lei revogada. 3. Tratando-se de ação de cobrança de fatura
de energia elétrica sem prazo específico estabelecido na novel
legislação, e nos termos da jurisprudência desta Corte, aplica-se
o prazo geral decenal (art. 205 do CC) a contar de 11.1.2003. 4.
Afastada a prescrição, porquanto, não decorridos mais de dez anos
entre a entrada em vigor do novo Código Civil e o ajuizamento
da ação. Recurso especial provido.(STJ - REsp: 1198400 RO
2010/0113633-6, Relator: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data
de Julgamento: 24/08/2010, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de
Publicação: DJe 08/09/2010).
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - ENERGIA
ELÉTRICA - PRESCRIÇÃO DECENAL – ART. 205 DO CÓDIGO
CIVIL - PRECEDENTE DO STJ - RECURSO A QUE SE DÁ
PROVIMENTO. Conforme julgamento de recurso repetitivo
(Recurso Especial nº 1.117.903/RS) prescreve em dez anos o
direito de cobrança das concessionárias públicas de tarifas não
pagas. AC 10557130008211001 MG - órgão Julgador – 5ª Câmera
Cível, Relator Luis Carlos Gambogi - Julgamento 10/09/2015.
Dos documentos apresentados na inicial, não restou demonstrado
o pagamento do débito, motivo pelo qual, não há que se falar em
declaração de inexistência da dívida e muito menos, indenização
por dano moral.
O pedido deve ser julgado improcedente.
DISPOSITIVO
Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial, formulado
por CELESTINO RODRIGUES DE NASCIMENTO NETO contra
ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO RONDÔNIA, ambos qualificados
nos autos e julgo extinto o feito com resolução de MÉRITO, nos
termos do art. 487, I, do CPC.
Sem custas e honorários, haja vista tratar-se de DECISÃO proferida
em primeiro grau de jurisdição, no âmbito dos Juizados Especiais,
na forma dos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/1.995.
Transitada em julgado, arquive-se.
Porto Velho, data inserida na movimentação.
PODER JUDICIÁRIO
Porto Velho - 4º Juizado Especial Cível
Avenida Jorge Teixeira, nº 3061, Bairro Embratel, CEP: 76820-842,
Porto Velho/RO
Processo n.: 7025240-50.2018.8.22.0001
Parte requerente: Nome: EVANILDA DE SOUZA SOUTO
Endereço: TENREIRO ARANHA, 2812, OLARIA, Porto Velho - RO
- CEP: 76801-254
Advogado do(a) REQUERENTE:
Parte requerida: Nome: EUCATUR-EMPRESA UNIAO CASCAVEL
DE TRANSPORTES E TURISMO LTDA
Endereço: Avenida Marechal Rondon, 2727, - de 2355 a 2727 lado ímpar, Dois de Abril, Ji-Paraná - RO - CEP: 76900-881
Advogado do(a) REQUERIDO: VILMA ELISA MATOS
NASCIMENTO - MT015719O
SENTENÇA
Relatório dispensado nos termos do art. 38, da Lei 9.099/95.
Cuida-se de ação de indenização por dano moral manejada por
EVANILDA DE SOUZA SOUTO em desfavor de EUCATUR –
EMPRESA UNIÃO CASCAVEL DE TRANSPORTES E TURISMO
LTDA, partes qualificadas na inicial.
Sustenta a autora que adquiriu passagem para Nova Brasilândia
para o dia 11/05/2018, às 01:15, porém, alega que por erro do
atendente, foi marcada para o dia 10/05/2018, no mesmo horário.
Informa que só percebeu a falha quando já estava embarcada no
veículo que sairia dia 11, foi informada por outra passageira que
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estaria no lugar errado, foi quando percebeu a divergência das
datas. Em razão disso, requereu a condenação da requerida no
dano moral suportado.
Pugnou pela reparação de dano moral.
Não houve proposta de acordo. Devidamente citada, a requerida
apresentou defesa e sustentou que a requerente não se atentou
no momento em que foi adquirido o bilhete e que não pode
ser responsabilizada por isto. Pugnou pela improcedência da
demanda.
Em que pesem as alegações da autora, não restou comprovado
nos autos que houve culpa do preposto da requerida. A obrigação
de conferir os bilhetes deve ser do próprio consumidor, pessoa que
vai usufruir do transporte. Ao receber o bilhete a autora poderia
facilmente conferir seu itinerário completo (horário e localidade)
que certamente não passaria pelos transtornos enfrentados.
A autora não se apresentou para o embarque correto, de modo
que não vislumbro a ocorrência de dano causado pelos prepostos
da requerida que se limitaram a cobrar multa contratual para
prosseguimento da viagem.
De acordo com o art. 373 do Código de Processo Civil, o ônus da
prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito
e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou
extintivo do direito do autor.
Conforme indicação acima, a culpa pelo não comparecimento no
horário previsto ocorreu por culpa exclusiva da requerente, que
deixou de apresentar prova dos fatos alegados na inicial, não
havendo que se falar em responsabilidade da requerida.
Está-se, pois, diante de caso de culpa exclusiva do consumidor (art.
14, § 3º, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor), hipótese
que elide a culpa objetiva do fornecedor de serviços pela falha em
sua prestação.
Neste sentido:
CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. AÇÃO DE REPARAÇÃO
POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. A RECORRENTE
COMPROVOU, COMO DEVIDO, QUE A AERONAVE TERIA
DECOLADO NO HORÁRIO CONTRATADO, APÓS O EMBARQUE
LOCAL DE 80 (OITENTA) PASSAGEIROS E COM CERCA DE 32
(TRINTA E DOIS) ASSENTOS DISPONÍVEIS, A REFORÇAR A
TESE DEFENSIVA DO INTEMPESTIVO COMPARECIMENTO DO
RECORRIDO AO CHECK IN (“NO SHOW”). CULPA EXCLUSIVA
DO CONSUMIDOR. LEI 8.078, ART. 14, PARÁGRAFO 3º, II.
AFASTADA A CONDENAÇÃO À REPARAÇÃO POR DANOS
MORAIS. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
(Acórdão n.417073, 20090110689853ACJ, Relator: FERNANDO
ANTONIO TAVERNARD LIMA, 2ª Turma Recursal dos Juizados
Especiais do Distrito Federal, Data de Julgamento: 06/04/2010,
Publicado no DJE: 22/04/2010. Pág.: 244).
Quanto ao pedido de danos morais, não vislumbro que a situação
narrada pela autora tenha sido ocasionada pela requerida e seus
prepostos. Nos autos não existe nenhuma prova neste sentido,
motivo pelo qual, deve ser afastado.
DISPOSITIVO
Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido deduzido
por EVANILDA DE SOUZA SOUTO em desfavor de EUCATUR –
EMPRESA UNIÃO CASCAVEL DE TRANSPORTES E TURISMO
LTDA, partes qualificadas nos autos.
Por conseguinte, JULGO EXTINTO O PROCESSO, com resolução
do MÉRITO, nos termos do artigo 487,I, do Código de Processo
Civil.
Sem condenação em custas e honorários, nesta instância, por se
tratar de procedimento regido pela Lei 9.099/95.
Após o trânsito em julgado, arquive-se.
Porto Velho, data inserida na movimentação.
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
CENTRAL DE PROCESSOS ELETRÔNICOS
Porto Velho - 4º Juizado Especial Cível
Rua Quintino Bocaiuva, 3061, Bairro Embratel, Porto Velho/RO,
CEP 76.820-842
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Processo nº 7023090-96.2018.8.22.0001
REQUERENTE: CELESTINO RODRIGUES DO NASCIMENTO
NETO
Advogado do(a) REQUERENTE: EFSON FERREIRA DOS
SANTOS RODRIGUES - RO0004952
REQUERIDO: CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA SA
CERON
Advogado do(a) REQUERIDO: BRUNA TATIANE DOS SANTOS
PINHEIRO SARMENTO - RO0005462
Intimação
“SENTENÇA
ALEGAÇÕES DA PARTE AUTORA: Tratam estes autos do pedido
de declaração de inexistência de débito e indenização por dano
moral, sendo que a requerente afirma que o débito não poderia
estar anotado nos órgãos de proteção em razão do decurso
temporal de cinco anos, motivo pelo qual, requereu a procedência
dos seus pedidos.
ALEGAÇÕES DA PARTE REQUERIDA: Oportunizada, a sustenta
a inexistência do dever de indenizar ao passo que o débito é do
autor. Requereu a improcedência da demanda.
Embora tenha o autor requerido a declaração de inexistência do
apontamento de acordo com a Súmula 323, do STJ, não vislumbrase essa possibilidade. As anotações trazidas com a inicial, apontam
que o débito foi lançado no rol de inadimplentes no ano de 2016,
portanto, não há indicação de manutenção posterior a cinco
anos, como alegado na inicial. O autor fatalmente contribuiu para
anotação, ao passo que não pagou dívida de energia elétrica
O autor não demonstra, nem por meio de protocolos ou mesmo
comprovantes de pagamentos, que não possuía nenhum débito
com a concessionária requerida, ou mesmo, que tenha efetuado o
pagamento integral da dívida.
Mesmo que o autor tenha alegado prescrição, tal hipótese não
pode ser acolhida, já que nos casos de débito de energia elétrica,
os tribunais estão aplicando o prazo decenal, senão vejamos:
TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA.
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. DÍVIDA NÃO
TRIBUTÁRIA. PRAZO PRESCRICIONAL. CÓDIGO CIVIL.
APLICAÇÃO. 1. A natureza jurídica da remuneração cobrada pela
prestação de serviço público, no caso energia elétrica, por meio
de uma concessão pública, é de tarifa ou preço público, portanto
de caráter não tributário, sendo aplicados quanto à prescrição
os prazos estabelecidos no Código Civil. 2. Violado o direito na
vigência do Código Civil de 1916, e não transcorrido o prazo
estabelecido, aplica-se a regra de transição do art. 2.028 do Código
Civil, segundo o qual há de ser aplicado o novo prazo prescricional
do Código Civil de 2002 se, na data de sua entrada em vigor,
não houver transcorrido mais da metade do tempo estabelecido
na lei revogada. 3. Tratando-se de ação de cobrança de fatura
de energia elétrica sem prazo específico estabelecido na novel
legislação, e nos termos da jurisprudência desta Corte, aplica-se
o prazo geral decenal (art. 205 do CC) a contar de 11.1.2003. 4.
Afastada a prescrição, porquanto, não decorridos mais de dez anos
entre a entrada em vigor do novo Código Civil e o ajuizamento
da ação. Recurso especial provido.(STJ - REsp: 1198400 RO
2010/0113633-6, Relator: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data
de Julgamento: 24/08/2010, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de
Publicação: DJe 08/09/2010).
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - ENERGIA
ELÉTRICA - PRESCRIÇÃO DECENAL – ART. 205 DO CÓDIGO
CIVIL - PRECEDENTE DO STJ - RECURSO A QUE SE DÁ
PROVIMENTO. Conforme julgamento de recurso repetitivo
(Recurso Especial nº 1.117.903/RS) prescreve em dez anos o
direito de cobrança das concessionárias públicas de tarifas não
pagas. AC 10557130008211001 MG - órgão Julgador – 5ª Câmera
Cível, Relator Luis Carlos Gambogi - Julgamento 10/09/2015.
Dos documentos apresentados na inicial, não restou demonstrado
o pagamento do débito, motivo pelo qual, não há que se falar em
declaração de inexistência da dívida e muito menos, indenização
por dano moral.
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O pedido deve ser julgado improcedente.
DISPOSITIVO
Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial, formulado
por CELESTINO RODRIGUES DE NASCIMENTO NETO contra
ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO RONDÔNIA, ambos qualificados
nos autos e julgo extinto o feito com resolução de MÉRITO, nos
termos do art. 487, I, do CPC.
Sem custas e honorários, haja vista tratar-se de DECISÃO proferida
em primeiro grau de jurisdição, no âmbito dos Juizados Especiais,
na forma dos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/1.995.
Transitada em julgado, arquive-se.
Porto Velho, data inserida na movimentação.”
PODER JUDICIÁRIO
Porto Velho - 4º Juizado Especial Cível
Avenida Jorge Teixeira, nº 3061, Bairro Embratel, CEP: 76820-842,
Porto Velho/RO
Processo n.: 7025615-51.2018.8.22.0001
Parte requerente: Nome: ARNALDO DA SILVA BRASIL
Endereço: Rua Alfazema, 5499, Conjunto Cohab - Lote 7 - Quadra
60, Cohab, Porto Velho - RO - CEP: 76807-546
Parte requerida: Nome: CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA
SA CERON
Endereço: Av dos Imigrantes, 4137, Industrial, Porto Velho - RO CEP: 76821-063
Advogado do(a) REQUERIDO: BRUNA TATIANE DOS SANTOS
PINHEIRO SARMENTO - RO0005462
SENTENÇA
Relatório dispensado nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/1.995.
ALEGAÇÕES DO AUTOR: Pretende a revisão das faturas de maio
de 2018 (R$ 274,82) e junho de 2018 (219,90), ao argumento de
que as cobranças foras lançadas de forma equivocada, posto que
não reflete o seu consumo usual de energia elétrica.
ALEGAÇÕES DA REQUERIDA: Em contestação, a ré sustentou a
legalidade do débito, requerendo a total improcedência do pedido
do autor.
PROVAS E FUNDAMENTAÇÃO: Tratam os presentes autos de
evidente relação consumerista, sobre a qual incidem as regras do
CDC. Ademais, entendo ser hipótese de julgamento antecipado do
MÉRITO, ante à desnecessidade de dilação probatória.
No caso dos autos, são incontroversas as cobranças de R$ 274,82
relativa ao consumo de R$ 380 kWh na fatura de maio de 2018
(Id.19513117 – Pág.1) e R$ 219,90 relativa ao consumo de 309
kWh na fatura referente a junho/2018 (Id.19513106 – Pág.1) e o
ponto controvertido é a legitimidade dos débitos.
Pois bem. Analisando detidamente o histórico de consumo juntado
com a defesa da requerida, chego à CONCLUSÃO de que não há
qualquer viabilidade para acolhimento do pedido do autor, posto
que nas faturas questionadas não há cobrança de acúmulo e nem
de recuperação de consumo, mas tão somente o faturamento do
consumo mensal do autor.
Ademais, como já dito pelo autor, a fatura de junho/2018 de R$
586,47, foi revisada pela ré e cobrado o valor de R$ 219,90.
Contudo, ainda assim, o autor entende que é exorbitante por não
conferir ao seu real consumo, apresentando como parâmetro o
consumo do morador antigo.
Entendo que é direito do autor contestar o que entende cabível,
mas o argumento utilizado para confrontar a medição, não é meio
de prova hábil a afastar tal cobrança.
Assim, considerando que o histórico de consumo demonstra a
regularidade da cobrança e a inspeção realizada pela requerida
indica a regularidade da Unidade Consumidora (Id. 207717198 –
Pág.5), entendo que não houve cobrança abusiva.
Por tudo isto, e analisando o conjunto probatório, conclui-se que
o pedido é improcedente, devendo ser mantido os valores e
cobranças das faturas.
DISPOSITIVO: Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido
inicial formulado por ARNALDO DA SILVA BRASIL em face de
CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA - CERON, nos termos da
fundamentação supra.
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Por fim, JULGO EXTINTO O FEITO, COM RESOLUÇÃO DO
MÉRITO, nos termos do art. 487, I, do CPC, devendo o cartório,
após o trânsito em julgado desta, arquivar imediatamente o feito,
observadas as cautelas e movimentações de praxe.
Sem custas ou honorários advocatícios, na forma da Lei.
Serve a presente como comunicação.
Porto Velho, data inserida na movimentação.
PODER JUDICIÁRIO
Porto Velho - 4º Juizado Especial Cível
Avenida Jorge Teixeira, nº 3061, Bairro Embratel, CEP: 76820-842,
Porto Velho/RO
Processo n.: 7016913-19.2018.8.22.0001
Parte requerente: Nome: JOAO FLORINDO VIEIRA
Endereço: Avenida Jatuarana, 5467, - de 5253 a 5665 - lado ímpar,
Nova Floresta, Porto Velho - RO - CEP: 76807-525
Advogados do(a) REQUERENTE: NILTON MENEZES SOUZA
CORTES - RO8172, MARCELO BOMFIM DE ALMEIDA RO0008169
Parte requerida: Nome: ARISTAL XAVIER DE AZEVEDO JUNIOR
Endereço: Rua Algodoeiro, 1781, - de 5311/5312 ao fim, Cohab,
Porto Velho - RO - CEP: 76808-012
Advogado do(a) REQUERIDO:
SENTENÇA
Relatório dispensado na forma da Lei (art. 38, da LF 9.099/95).
ALEGAÇÕES DO AUTOR: A parte autora pretende a condenação
da parte ré ao pagamento de R$ 1.807,24.
REVELIA: Apesar de devidamente citada e advertida de que
deveria fazer-se presente em audiência de conciliação sob pena
de confesso, a parte requerida não compareceu à solenidade.
Assim, decreto a revelia da parte ré, nos termos do artigo 20 da Lei
9.099/95, aplicando-lhe o efeito da confissão para o fim de tornar
incontroversos os fatos aduzidos na inicial.
PROVAS E FUNDAMENTAÇÃO: Restam comprovados os fatos
alegados na inicial, conforme documentos constantes dos autos,
não havendo razões para se concluir diversamente. Assim,
estando o pleito amparado pelo ordenamento jurídico, que veda
a hipótese de enriquecimento de um em detrimento de outro (art.
884, CC/2002), deve o respectivo pagamento ocorrer.
DISPOSITIVO: Ante o exposto, RECONHEÇO OS EFEITOS DA
REVELIA E JULGO PROCEDENTE o pedido inicial formulado
por JOAO FLORINDO VIEIRA em face de ARISTAL XAVIER DE
AZEVEDO JUNIOR, partes qualificadas, e, por via de consequência,
CONDENO a parte requerida a pagar à parte autora a quantia de
R$ 1.807,24, acrescida de juros de mora de 1% ao mês a partir da
citação e de correção monetária desde o ajuizamento da ação, pelos
índices publicados pelo Eg. TJRO, nos termos da fundamentação
supra.
Por fim, JULGO EXTINTO O FEITO, COM RESOLUÇÃO DO
MÉRITO, nos termos do art. 487, I, do CPC.
Com o trânsito em julgado, a parte devedora deverá efetuar o
pagamento do valor da condenação na forma do artigo 523 do CPC,
no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de multa de 10% (dez por
cento) sobre o valor do débito, não sendo aplicável a parte final do
§1° do referido artigo, no que tange à condenação em honorários
advocatícios, conforme Enunciado 97 do FONAJE.
Decorrido o prazo sem pagamento voluntário, inicia-se o prazo de
15 (quinze) dias para que o executado, independentemente de
penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua
impugnação, conforme determina o art. 525 do CPC.
Consigno que o pagamento deverá ocorrer em conta judicial da
Caixa Econômica Federal S/A, sob pena de ser considerando
inexistente o pagamento realizado através de outra instituição
bancária (Provimento Conjunto n.º 006/2015-PR-CG).
Após o trânsito em julgado e havendo pagamento voluntário
por meio de depósito judicial, fica autorizado o levantamento,
independente de nova CONCLUSÃO.
Sem custas ou honorários advocatícios, na forma da Lei.
Serve a presente como comunicação.
Porto Velho/RO, data inserida na movimentação.

SEXTA-FEIRA, 14-09-2018

226

PODER JUDICIÁRIO
Porto Velho - 4º Juizado Especial Cível
Avenida Jorge Teixeira, nº 3061, Bairro Embratel, CEP: 76820-842,
Porto Velho/RO
Processo n.: 7017300-34.2018.8.22.0001
Parte requerente: Nome: ELESSANDRO COSTA EUFRASIO
Endereço: Rua Magno Guimarães, 4737, casa A, Caladinho, Porto
Velho - RO - CEP: 76808-168
Advogado do(a) REQUERENTE:
Parte requerida: Nome: BANCO DO BRASIL SA
Endereço: Avenida Mamoré, 2915, - de 2613 a 2989 - lado ímpar,
Três Marias, Porto Velho - RO - CEP: 76812-695
Advogado do(a) REQUERIDO: SERVIO TULIO DE BARCELOS RO0006673
SENTENÇA
Relatório dispensado nos termos do art. 38, da Lei 9.099/95.
Das alegações da parte autora:
O autor sustenta que realizou um contrato de mútuo com o
requerido para financiamento de imóvel do programa Minha Casa
Minha Vida, registrado em nome de sua esposa Andreia Pereira
Venancio Eufrásio. Ocorre que após se mudar para o endereço do
imóvel, percebeu desordem no local e requereu a desistência do
imóvel junto a Secretaria de Assistência Social – SEAS. No mesmo
dia, protocolou requerimento no requerido para que os descontos
fossem cancelados em sua conta-corrente, o que não ocorreu, já
que o banco vem descontando mensalmente a quantia de R$98,00.
Pugnou pela repetição do indébito e a indenização pelo dano moral
suportado.
Da Revelia do requerido: Devidamente citado, o requerido
permaneceu inerte ao chamado, atraindo para si os efeitos da revelia,
nos termos do art. 20, da Lei 9.099/95, tornando incontroverso os
fatos narrados na inicial.
Das provas e fundamentos:
Analisando detidamente os fatos e documentos carreados ao
processo, verifica-se que assiste razão ao autor.
É relevante esclarecer que os bancos ou instituições financeiras
são considerados prestadores de serviços. Estão submetidos às
disposições do Código de Defesa do Consumidor, o qual versa
expressamente sobre o assunto no art. 3º, § 2º. Também a Súmula
297 do STJ dispõe que as operações bancárias estão sujeitas ao
CDC, norma especial e de caráter público.
Nessas circunstâncias, a responsabilidade do estabelecimento
bancário independe de demonstração de culpa, posto que se trata
de responsabilidade objetiva, decorrente do risco profissional. É
imperativo que se evidencie o nexo de causalidade entre a conduta
e o resultado lesivo, a teor do disposto no artigo 14:
“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente
da existência de culpa, pela reparação de danos causados aos
consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem
como por informações insuficientes ou inadequadas sobre a sua
fruição e riscos.”
A relação entre as partes é de consumo, regulada pela Lei 8.078/90,
na forma do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, sendo
a responsabilidade do réu objetiva, devendo se responsabilizar
pelos defeitos ou falhas nos serviços prestados, afastando-se tal
responsabilidade somente em caso de culpa exclusiva do autor ou
de terceiro, o que a ele cabe provar.
O contexto do processo recomenda a inversão do ônus da prova,
mesmo porque a prova do fato negativo em questão mostra-se
extremamente difícil de ser produzida e seria pouco razoável exigila do autor. A inversão do ônus da prova milita a favor do autor.
Restou incontroverso no processo que o autor seguiu todos os
trâmites necessários para distrato do financiamento imobiliário a
partir de dezembro/2017, conforme documentos inseridos no Id
(18061900). Restou comprovado que após distrato, os descontos
permaneceram ocorrendo na conta-corrente do autor no valor de
R$98,00 mensais.
Pois bem.
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Conforme informou o autor, estes valores foram cobrados
indevidamente e não restou comprovado que estes valores foram
restituídos ao autor.
Desta forma, assiste razão ao autor quanto a restituição em dobro
daquilo que foi cobrado indevidamente de sua conta. Assim, deve
o requerido restituir a quantia de R$ 588,00 (quinhentos e oitenta
e oito reais).
Do dano moral
Entendo que as circunstâncias apresentadas demonstram que
não se tratou de mero aborrecimento comum, mas de significativo
transtorno, que afetou a tranquilidade do autor e que merece
reparação. Nota-se que em razão do não atendimento do distrato e
do requerimento efetuado pelo autor, os descontos permaneceram
após dezembro/2017.
Ressalto que até hoje não há legislação fixando taxativamente os
critérios a serem considerados no arbitramento do dano moral,
entretanto, os ensinamentos da doutrina e a jurisprudência, facilitam
sua aplicação.
Saliento que o valor a ser recebido a título de indenização não pode
ser tão alto a ponto de levar a um enriquecimento sem causa por
parte ofendido, ora autor, mas também não pode ser tão baixo a
ponto de não cumprir o seu papel punitivo e pedagógico em relação
ao causador da lesão.
Em relação a capacidade econômica do agente, ora réu, tenho que
este trata-se de servidor público. Tal fato, qual seja, sua situação
econômica, deve ser considerada pelo magistrado.
Considerando os parâmetros acima referidos, fixo o dano moral em
R$ 6.000,00 (seis mil reais), tendo este valor por razoável e com
suficiente poder compensatório.
É a DECISÃO mais justa que se revela para o caso.
DISPOSITIVO
Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o
pedido inicial formulado por ELESSANDRO COSTA EUFRÁSIO
em desfavor do BANCO DO BRASIL S/A, para: CONFIRMAR
integralmente a tutela antecipada deferida no ID 18807964 para o
fim de determinar o cancelamento dos descontos decorrentes do
contrato de financiamento n. 711603368; CONDENO o réu a pagar
ao autor, a quantia de R$ 588,00 (quinhentos e oitenta e oito reais),
atualizada monetariamente desde o ajuizamento da ação e juros
de 1% a partir da citação válida. Condeno ainda o requerido ao
pagamento de indenização por dano moral na importância de R$
6.000,00 (seis mil reais), a título dos reconhecidos danos morais,
acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês e atualização
monetária, a partir do arbitramento (Súmula n. 362, do STJ).
Assim, JULGO EXTINTO o processo COM RESOLUÇÃO DO
MÉRITO, nos termos do artigo 487, I do Novo Código de Processo
Civil.
Com o trânsito em julgado e após o pedido de cumprimento de
SENTENÇA, a parte devedora deverá ser intimada na forma do
artigo 523 e ss. do CPC, não sendo aplicável a parte final do §1°
do referido artigo, no que tange à condenação em honorários
advocatícios, conforme Enunciado 97 do FONAJE.
Consigno que o pagamento deverá ocorrer em conta judicial da
Caixa Econômica Federal S/A, sob pena de ser considerando
inexistente o pagamento realizado através de outra instituição
bancária (Provimento Conjunto n.º 006/2015-PR-CG).
Após o trânsito em julgado e havendo pagamento voluntário
por meio de depósito judicial, fica autorizado o levantamento,
independente de nova CONCLUSÃO.
Sem custas ou honorários advocatícios, na forma da Lei.
Serve a presente como comunicação.
Porto Velho, data inserida na movimentação.
PODER JUDICIÁRIO
Porto Velho - 4º Juizado Especial Cível
Avenida Jorge Teixeira, nº 3061, Bairro Embratel, CEP: 76820-842,
Porto Velho/RO
Processo n.: 7025778-31.2018.8.22.0001
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Parte requerente: Nome: SEBASTIAO MORAES DO AMARAL
Endereço: Avenida Rio de Janeiro, 5174, - de 5144 a 5404 - lado
par, Lagoa, Porto Velho - RO - CEP: 76812-090
Advogados do(a) REQUERENTE: JOANNES PAULUS DE LIMA
SANTOS - RO0004244, ROBERTA GONCALVES MENDES RO8991
Parte requerida: Nome: BANCO DO BRASIL SA
Endereço: Rua Dom Pedro II, - de 607 a 825 - lado ímpar, Caiari,
Porto Velho - RO - CEP: 76801-151
Advogado do(a) REQUERIDO: SERVIO TULIO DE BARCELOS RO0006673
SENTENÇA
ALEGAÇÕES DO AUTOR: Afirma ter firmado contrato de
empréstimo com o banco requerido no importe de R$ 2.400,00,
em 96 parcelas de R$65,95. Informa que o deMANDADO embutiu
no valor das parcelas seguro sem qualquer autorização. Pretende
repetição de indébito e reparação em danos morais.
ALEGAÇÕES DO REQUERIDO: Suscita preliminar de indeferimento
da gratuidade da justiça e de carência da ação pela falta do interesse
processual. No MÉRITO, defende que o requerente contratou tanto
o empréstimo quanto o seguro. Afirma, ainda, que o segurado, se
discordava, a qualquer tempo poderia solicitar o cancelamento do
seguro e caso realizado em até 7 dias corridos da contratação,
haveria devolução integral e, após, o prazo, a devolução seria em
conformidade a tabela de prazo curto. Argumenta pela ausência da
comprovação do dano e impossibilidade de repetição do indébito,
pois não agiu de má-fé. Pugna pela improcedência.
Réplica: Aduz que o interesse mostra-se claro dos fatos descritos
na inicial. Sustenta que as cobranças realizadas são ilegais. Afirma
que o empréstimo apenas seria concedido se fosse contratado o
seguro. Alega que por diversas vezes foi ao banco requerido para
tentar cancelar o seguro e entrou em contato via call center, mas
que todos os pedidos foram negados.
PRELIMINARES: Deve ser afastada a preliminar de gratuidade
ao passo que o acesso aos Juizados Especiais independerá, em
primeiro grau de jurisdição, do pagamento de custas, taxas ou
despesas, consoante dispõe o art. 54 da Lei n. 9.099/95, sendo
desnecessária tal impugnação.
Saliente-se que o pedido de gratuidade poderá ser analisado no
momento da interposição do recurso inominado, momento oportuno
para análise de tal impugnação.
Quanto a preliminar de carência de ação, pela ausência de
interesse, observo que provém da contratação comprovada dos
autos, residindo aí a pretensão autoral, comprovando-se a relação
jurídica firmada entre as partes, objeto de discussão judicial.
Assim, rejeito as preliminares.
PROVAS E FUNDAMENTOS: No MÉRITO, observo que a questão
deve, efetivamente, ser examinada à luz do Código Civil e do Código
de Defesa do Consumidor e aos princípios a eles inerentes, sendo
caso de julgamento antecipado da lide ante a desnecessidade de
produção de novas provas e quando as partes nesse sentido se
manifestam, id. 20797620.
O cerne da demanda reside basicamente no pedido repetição de
indébito do valor pago a maior em contrato de empréstimo (venda
casada), decorrentes da falta de informação adequada no momento
da contratação, bem como, reparação em dano moral.
Observa-se que o autor trouxe na exordial prova da contração, id.
19538623 onde consta o valor financiado e a quantia a título de
seguro que lhe foi cobrado.
Restando, pois, incontroverso, a relação negocial mantida entre
as partes, mas não vislumbro a alegada impossibilidade ou oferta
de escolha por parte do demandante acerca da contratação do
seguro. Explico.
O requerido recebeu contrafé no ato da citação e pode observar
que o requerente impugnava seguro embutido no valor pretendido
a título de empréstimo, de modo que ao deMANDADO competia o
onus probandi inverso, como advertido, apresentando prova cabal
de que o consumidor bem ciente estava das condições, vantagens
e/ou desvantagens do seguro contratado oferecido pelo Banco,
tornando legítimas as cobranças.
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Com efeito, em id. 20675713, há comprovante de proposta e de
solicitação do seguro, devidamente assinado pelo autor, tonando
inverossímil o informado na exordial.
Desse modo, a mera alegação de que lhe foi imposta a contratação,
sem demonstrar a ocorrência de vício de vontade a macular
o negócio jurídico firmado, induz a prevalência dos termos do
contrato, ao qual anuiu o demandante.
Neste sentido:
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS
MORAIS. ALEGAÇÃO DE IMPOSIÇÃO DA CONTRATAÇÃO DE
SEGURO PARA OBTENÇÃO DE FINANCIAMENTO. PRÁTICA
DA VENDA CASADA NÃO DEMONSTRADA. SENTENÇA DE
IMPROCEDÊNCIA CONFIRMADA. RECURSO IMPROVIDO. (TJRS. Recurso Cível Nº 71005709019, Segunda Turma Recursal
Cível, Turmas Recursais, Relator: Roberto Behrensdorf Gomes da
Silva, Julgado em 18/11/2015).
Nestes termos, comprovada a contratação nos moldes expostos
acima e ante a ausência de comprovação de vício de vontade, é de
se concluir pela improcedência dos pedidos autorais.
Ademais, inexiste prova de que tenha contatado o deMANDADO
para cancelamento do seguro, mediante números de protocolos ou
qualquer meio probante.
De mesma ordem, também improcede o pedido de dano moral, já
que a situação enfrentada não atinge a honra subjetiva da parte
demandante capaz de caracterizar reparação.
Essa é a DECISÃO que mais justa e equânime emerge para o caso
concreto, art. 6º, da LF 9.099/95.
DISPOSITIVO: Ante o exposto e por tudo mais que dos autos
conste, JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial formulado por
SEBASTIÃO MORAES DO AMARAL em face de BANCO DO
BRASIL S/A, partes qualificadas, nos termos da fundamentação
supra.
Por fim, JULGO EXTINTO O FEITO, COM RESOLUÇÃO DO
MÉRITO, nos termos do art. 487, I, do CPC, devendo o cartório,
após o trânsito em julgado desta, arquivar imediatamente o feito,
observadas as cautelas e movimentações de praxe.
Sem custas ou honorários advocatícios, na forma da Lei.
Intimem-se.
Serve a presente como comunicação.
Porto Velho, data inserida na movimentação.
PODER JUDICIÁRIO
Porto Velho - 4º Juizado Especial Cível
Avenida Jorge Teixeira, nº 3061, Bairro Embratel, CEP: 76820-842,
Porto Velho/RO
Processo n.: 7025778-31.2018.8.22.0001
Parte requerente: Nome: SEBASTIAO MORAES DO AMARAL
Endereço: Avenida Rio de Janeiro, 5174, - de 5144 a 5404 - lado
par, Lagoa, Porto Velho - RO - CEP: 76812-090
Advogados do(a) REQUERENTE: JOANNES PAULUS DE LIMA
SANTOS - RO0004244, ROBERTA GONCALVES MENDES RO8991
Parte requerida: Nome: BANCO DO BRASIL SA
Endereço: Rua Dom Pedro II, - de 607 a 825 - lado ímpar, Caiari,
Porto Velho - RO - CEP: 76801-151
Advogado do(a) REQUERIDO: SERVIO TULIO DE BARCELOS RO0006673
SENTENÇA
ALEGAÇÕES DO AUTOR: Afirma ter firmado contrato de
empréstimo com o banco requerido no importe de R$ 2.400,00,
em 96 parcelas de R$65,95. Informa que o deMANDADO embutiu
no valor das parcelas seguro sem qualquer autorização. Pretende
repetição de indébito e reparação em danos morais.
ALEGAÇÕES DO REQUERIDO: Suscita preliminar de indeferimento
da gratuidade da justiça e de carência da ação pela falta do interesse
processual. No MÉRITO, defende que o requerente contratou tanto
o empréstimo quanto o seguro. Afirma, ainda, que o segurado, se
discordava, a qualquer tempo poderia solicitar o cancelamento do
seguro e caso realizado em até 7 dias corridos da contratação,
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haveria devolução integral e, após, o prazo, a devolução seria em
conformidade a tabela de prazo curto. Argumenta pela ausência da
comprovação do dano e impossibilidade de repetição do indébito,
pois não agiu de má-fé. Pugna pela improcedência.
Réplica: Aduz que o interesse mostra-se claro dos fatos descritos
na inicial. Sustenta que as cobranças realizadas são ilegais. Afirma
que o empréstimo apenas seria concedido se fosse contratado o
seguro. Alega que por diversas vezes foi ao banco requerido para
tentar cancelar o seguro e entrou em contato via call center, mas
que todos os pedidos foram negados.
PRELIMINARES: Deve ser afastada a preliminar de gratuidade
ao passo que o acesso aos Juizados Especiais independerá, em
primeiro grau de jurisdição, do pagamento de custas, taxas ou
despesas, consoante dispõe o art. 54 da Lei n. 9.099/95, sendo
desnecessária tal impugnação.
Saliente-se que o pedido de gratuidade poderá ser analisado no
momento da interposição do recurso inominado, momento oportuno
para análise de tal impugnação.
Quanto a preliminar de carência de ação, pela ausência de
interesse, observo que provém da contratação comprovada dos
autos, residindo aí a pretensão autoral, comprovando-se a relação
jurídica firmada entre as partes, objeto de discussão judicial.
Assim, rejeito as preliminares.
PROVAS E FUNDAMENTOS: No MÉRITO, observo que a questão
deve, efetivamente, ser examinada à luz do Código Civil e do Código
de Defesa do Consumidor e aos princípios a eles inerentes, sendo
caso de julgamento antecipado da lide ante a desnecessidade de
produção de novas provas e quando as partes nesse sentido se
manifestam, id. 20797620.
O cerne da demanda reside basicamente no pedido repetição de
indébito do valor pago a maior em contrato de empréstimo (venda
casada), decorrentes da falta de informação adequada no momento
da contratação, bem como, reparação em dano moral.
Observa-se que o autor trouxe na exordial prova da contração, id.
19538623 onde consta o valor financiado e a quantia a título de
seguro que lhe foi cobrado.
Restando, pois, incontroverso, a relação negocial mantida entre
as partes, mas não vislumbro a alegada impossibilidade ou oferta
de escolha por parte do demandante acerca da contratação do
seguro. Explico.
O requerido recebeu contrafé no ato da citação e pode observar
que o requerente impugnava seguro embutido no valor pretendido
a título de empréstimo, de modo que ao deMANDADO competia o
onus probandi inverso, como advertido, apresentando prova cabal
de que o consumidor bem ciente estava das condições, vantagens
e/ou desvantagens do seguro contratado oferecido pelo Banco,
tornando legítimas as cobranças.
Com efeito, em id. 20675713, há comprovante de proposta e de
solicitação do seguro, devidamente assinado pelo autor, tonando
inverossímil o informado na exordial.
Desse modo, a mera alegação de que lhe foi imposta a contratação,
sem demonstrar a ocorrência de vício de vontade a macular
o negócio jurídico firmado, induz a prevalência dos termos do
contrato, ao qual anuiu o demandante.
Neste sentido:
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS
MORAIS. ALEGAÇÃO DE IMPOSIÇÃO DA CONTRATAÇÃO DE
SEGURO PARA OBTENÇÃO DE FINANCIAMENTO. PRÁTICA
DA VENDA CASADA NÃO DEMONSTRADA. SENTENÇA DE
IMPROCEDÊNCIA CONFIRMADA. RECURSO IMPROVIDO. (TJRS. Recurso Cível Nº 71005709019, Segunda Turma Recursal
Cível, Turmas Recursais, Relator: Roberto Behrensdorf Gomes da
Silva, Julgado em 18/11/2015).
Nestes termos, comprovada a contratação nos moldes expostos
acima e ante a ausência de comprovação de vício de vontade, é de
se concluir pela improcedência dos pedidos autorais.
Ademais, inexiste prova de que tenha contatado o deMANDADO
para cancelamento do seguro, mediante números de protocolos ou
qualquer meio probante.

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

ANO XXXVI

NÚMERO 172

DIARIO DA JUSTIÇA

De mesma ordem, também improcede o pedido de dano moral, já
que a situação enfrentada não atinge a honra subjetiva da parte
demandante capaz de caracterizar reparação.
Essa é a DECISÃO que mais justa e equânime emerge para o caso
concreto, art. 6º, da LF 9.099/95.
DISPOSITIVO: Ante o exposto e por tudo mais que dos autos
conste, JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial formulado por
SEBASTIÃO MORAES DO AMARAL em face de BANCO DO
BRASIL S/A, partes qualificadas, nos termos da fundamentação
supra.
Por fim, JULGO EXTINTO O FEITO, COM RESOLUÇÃO DO
MÉRITO, nos termos do art. 487, I, do CPC, devendo o cartório,
após o trânsito em julgado desta, arquivar imediatamente o feito,
observadas as cautelas e movimentações de praxe.
Sem custas ou honorários advocatícios, na forma da Lei.
Intimem-se.
Serve a presente como comunicação.
Porto Velho, data inserida na movimentação.
PODER JUDICIÁRIO
Porto Velho - 4º Juizado Especial Cível
Avenida Jorge Teixeira, nº 3061, Bairro Embratel, CEP: 76820-842,
Porto Velho/RO
Processo n.: 7026857-45.2018.8.22.0001
Parte requerente: Nome: CARMEDINA DA FONSECA CARNEIRO
Endereço: Avenida Rio Madeira, 2905, - de 1652 a 2286 - lado par,
Agenor de Carvalho, Porto Velho - RO - CEP: 76820-370
Advogado do(a) REQUERENTE: JOSE REINALDO DE OLIVEIRA
- SP0125685
Parte requerida: Nome: PORTO VELHO SHOPPING S.A
Endereço: Avenida Rio Madeira, 3288, - de 2784 a 3298 - lado par,
Flodoaldo Pontes Pinto, Porto Velho - RO - CEP: 76820-408
Advogado do(a) REQUERIDO:
SENTENÇA
Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei n. 9.099/95.
ALEGAÇÕES DA AUTORA: Narra que teve seu celular furtado de
seu veículo no interior do estacionamento do réu. Aduz que tentou de
várias maneiras que os atendentes ajudassem, mas sem sucesso,
lembrando que todo o entorno do shopping é monitorado por
câmeras de segurança e em nenhum momento foram liberadas as
gravações de monitoramento do sistema de câmeras de vigilância,
ou oferecida qualquer solução que levasse a quem cometeu o
delito. Diante dos fatos, requer a indenização por dano material
referente ao valor pago pelo celular e danos morais suportados.
ALEGAÇÕES DO REQUERIDO: Sustenta a inexistência de provas
dos fatos alegados e pugna pela improcedência da demanda.
PROVAS E FUNDAMENTOS: A parte autora juntou aos autos os
documentos que entendeu necessários à comprovação dos direitos
pleiteados na inicial.
Trata-se de relação de consumo, aplicando-se ao caso o Código de
Defesa do Consumidor.
Nesse sentido, é por todos sabido que na distribuição do ônus da
prova, compete à parte autora demonstrar o direito que lhe assiste,
ou início de prova compatível aos seus pedidos, e à parte requerida
comprovar a inexistência, modificação ou extinção do direito
pleiteado pela autora, nos termos do artigo 373, incisos I e II, do
Código de Processo Civil.
O art. 6°, VIII, do Código de Defesa do Consumidor facilita a defesa
dos direitos dos consumidores com a inversão do ônus da prova
a seu favor. Nesse passo, deve ser ressaltado que tal direito é
analisado pelo juiz, diante do caso concreto, observando-se a
verossimilhança da alegação ou a hipossuficiência do consumidor,
não se operando, portanto, de forma automática.
Das provas colhidas nos autos, a meu ver, não restou demonstrado
os fatos narrados. É que autora buscou comprovar a verossimilhança
de suas alegações tão somente pela juntada da nota fiscal e do
Boletim de Ocorrência, o que impossibilita até mesmo a inversão
do ônus da prova, já que no momento oportuno, a teor do art. 434,
CPC, deixou de apresentar o documento do veículo para ao menos
possibilitar a defesa do réu.

SEXTA-FEIRA, 14-09-2018

229

Assim, não vislumbro qualquer viabilidade para o acolhimento
do pedido inicial, uma vez que a autora não comprovou o fato
constitutivo de seu direito, deixando de cumprir o mister do art. 373,
I, do CPC.
É certo que a inversão do ônus da prova consagrada no art. 6º,
VIII, do CDC, não significa a não produção de provas ou produção
mínima de provas pela parte que invoca o direito material, de
modo que não há como conferir a verossimilhança necessária às
afirmações da inicial.
A falta de melhor instrução do pedido prejudicou a requerente, que
deve arcar com o respectivo ônus, como de fato já arcou.
DISPOSITIVO: Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido
inicial formulado por CARMEDINA DA FONSECA CARNEIRO em
desfavor de PORTO VELHO SHOPPING S.A, pessoa jurídica
igualmente qualificada, isentando-a da responsabilidade civil
reclamada.
Por conseguinte, JULGO EXTINTO O PROCESSO, com resolução
do MÉRITO, nos termos do artigo 487,I, do Código de Processo
Civil.
Sem custas ou honorários advocatícios, na forma da Lei.
Intimem-se.
Porto Velho/RO, data inserida na movimentação.
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
CENTRAL DE PROCESSOS ELETRÔNICOS
Porto Velho - 4º Juizado Especial Cível
Rua Quintino Bocaiuva, 3061, Bairro Embratel, Porto Velho/RO,
CEP 76.820-842
Processo nº 7026857-45.2018.8.22.0001
REQUERENTE: CARMEDINA DA FONSECA CARNEIRO
Advogado do(a) REQUERENTE: JOSE REINALDO DE OLIVEIRA
- SP0125685
REQUERIDO: PORTO VELHO SHOPPING S.A
Advogados do(a) REQUERIDO: MARCIO MELO NOGUEIRA RO0002827, DIEGO DE PAIVA VASCONCELOS - RO0002013,
ROCHILMER MELLO DA ROCHA FILHO - RO0000635
Intimação
“SENTENÇA
Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei n. 9.099/95.
ALEGAÇÕES DA AUTORA: Narra que teve seu celular furtado de
seu veículo no interior do estacionamento do réu. Aduz que tentou de
várias maneiras que os atendentes ajudassem, mas sem sucesso,
lembrando que todo o entorno do shopping é monitorado por
câmeras de segurança e em nenhum momento foram liberadas as
gravações de monitoramento do sistema de câmeras de vigilância,
ou oferecida qualquer solução que levasse a quem cometeu o
delito. Diante dos fatos, requer a indenização por dano material
referente ao valor pago pelo celular e danos morais suportados.
ALEGAÇÕES DO REQUERIDO: Sustenta a inexistência de provas
dos fatos alegados e pugna pela improcedência da demanda.
PROVAS E FUNDAMENTOS: A parte autora juntou aos autos os
documentos que entendeu necessários à comprovação dos direitos
pleiteados na inicial.
Trata-se de relação de consumo, aplicando-se ao caso o Código de
Defesa do Consumidor.
Nesse sentido, é por todos sabido que na distribuição do ônus da
prova, compete à parte autora demonstrar o direito que lhe assiste,
ou início de prova compatível aos seus pedidos, e à parte requerida
comprovar a inexistência, modificação ou extinção do direito
pleiteado pela autora, nos termos do artigo 373, incisos I e II, do
Código de Processo Civil.
O art. 6°, VIII, do Código de Defesa do Consumidor facilita a defesa
dos direitos dos consumidores com a inversão do ônus da prova
a seu favor. Nesse passo, deve ser ressaltado que tal direito é
analisado pelo juiz, diante do caso concreto, observando-se a
verossimilhança da alegação ou a hipossuficiência do consumidor,
não se operando, portanto, de forma automática.
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Das provas colhidas nos autos, a meu ver, não restou demonstrado
os fatos narrados. É que autora buscou comprovar a verossimilhança
de suas alegações tão somente pela juntada da nota fiscal e do
Boletim de Ocorrência, o que impossibilita até mesmo a inversão
do ônus da prova, já que no momento oportuno, a teor do art. 434,
CPC, deixou de apresentar o documento do veículo para ao menos
possibilitar a defesa do réu.
Assim, não vislumbro qualquer viabilidade para o acolhimento
do pedido inicial, uma vez que a autora não comprovou o fato
constitutivo de seu direito, deixando de cumprir o mister do art. 373,
I, do CPC.
É certo que a inversão do ônus da prova consagrada no art. 6º,
VIII, do CDC, não significa a não produção de provas ou produção
mínima de provas pela parte que invoca o direito material, de
modo que não há como conferir a verossimilhança necessária às
afirmações da inicial.
A falta de melhor instrução do pedido prejudicou a requerente, que
deve arcar com o respectivo ônus, como de fato já arcou.
DISPOSITIVO: Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido
inicial formulado por CARMEDINA DA FONSECA CARNEIRO em
desfavor de PORTO VELHO SHOPPING S.A, pessoa jurídica
igualmente qualificada, isentando-a da responsabilidade civil
reclamada.
Por conseguinte, JULGO EXTINTO O PROCESSO, com resolução
do MÉRITO, nos termos do artigo 487,I, do Código de Processo
Civil.
Sem custas ou honorários advocatícios, na forma da Lei.
Intimem-se.
Porto Velho/RO, data inserida na movimentação”
PODER JUDICIÁRIO
Porto Velho - 4º Juizado Especial Cível
Avenida Jorge Teixeira, nº 3061, Bairro Embratel, CEP: 76820-842,
Porto Velho/RO
Processo n.: 7007265-15.2018.8.22.0001
Parte requerente: Nome: ROSEMIRO DE OLIVEIRA GOMES
Endereço: Rua Transamazônica, 6192, Cuniã, Porto Velho - RO CEP: 76824-410
Advogado do(a) REQUERENTE: JHONATAS EMMANUEL PINI RO0004265
Parte requerida: Nome: SINDICATO DOS TRABALHADORES DA
SAUDE DE RONDONIA
Endereço: Avenida dos Imigrantes, 4116, - de 1268 a 1438 - lado
par, Pedrinhas, Porto Velho - RO - CEP: 76801-436
Nome: FEDERACAO DAS UNIMEDS DA AMAZONIAFED.
DAS
SOC.
COOP.
DE
TRAB.
MED.
DO
ACRE,AMAPA,AMAZONAS,PARA,RONDO E RORAIMA
Endereço: Travessa Humaitá, 2778, Marco, Belém - PA - CEP:
66093-047 Endereço: Travessa Humaitá, 2778, Marco, Belém - PA
- CEP: 66093-047
Advogado do(a) REQUERIDO: JOSEANDRA REIS MERCADO RO0005674
Advogado do(a) REQUERIDO: ARTUR HENRIQUE NASCIMENTO
SANTOS - RO6772
SENTENÇA
Trata-se de ação de obrigação de fazer cumulada com indenização
por dano moral proposta por ROSEMIRO DE OLIVEIRA GOMES em
desfavor de FAMA – FEDERAÇÃO DAS UNIMEDS DA AMAZÔNIA
E SINDICATO DOS TRABALHADORES EM SAÚDE NO ESTADO
DE RONDÔNIA – SINDSAÚDE, partes qualificadas.
Narra que aderiu ao Plano de Saúde FAMA, já que a forma de
pagamento era atrativa e que os pagamentos, de acordo com
contrato, são efetuados mediante desconto em folha.
Diz que deixou de ter atendimento na rede UNIMED RO, sob
a justificativa de que o plano estava cancelado a partir de
setembro/2015, mesmo sem qualquer notificação prévia individual.
Requereu o restabelecimento do Plano e indenização pelo dano
moral suportado.
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A requerida FAMA apresentou defesa e suscitou sua preliminar de
ilegitimidade passiva, sustentando que o Sindicato requerido não
pagou as faturas em aberto, o que motivou a suspensão do plano
na Cidade de Porto Velho e que não possui qualquer contrato com a
parte requerente e sim com o SINDSAÚDE. No MÉRITO, sustentou
que o cancelamento do Plano decorreu da inadimplência do
Sindicato, que deve R$1.105.203,39. Diz inexistir responsabilidade
quanto a negativa de atendimento, uma vez que comunicou o
SINDSAÚDE previamente em razão da falta de pagamento. Por
fim, requereu a improcedência da demanda.
Devidamente citado, o requerido SINDSAÚDE rechaçou as
alegações do autor e no MÉRITO, requereu a improcedência dos
pedidos.
Houve réplica.
Da preliminar de ilegitimidade passiva da FAMA
A requerida sustenta suspensão do plano em decorrência da
falta de pagamento e comunicação prévia ao Sindicato e que não
teria como participar da demanda, uma vez que não contratou
diretamente com a autora. Ocorre que a situação narrada em
preliminar, confunde-se com o MÉRITO, que vai analisar como, de
fato tramitou essa suspensão. Assim, rejeito a preliminar.
A parte autora pleiteia obrigação de fazer consistente no
restabelecimento de plano de saúde oferecido pelo Sindicato
requerido e operacionalizado pela FAMA. Neste ponto, para fins
de suspensão do contrato, tal como alegado pela requerida FAMA,
seria necessário uma notificação prévia ao Sindicato, de que
não estava recebendo as parcelas mensais e que o plano seria
suspenso, o que de fato ocorreu (Id.20215983).
Pois bem. A parte autora narra que deixou de conseguir atendimento
médico e fazer exames de extrema urgência, já que possuía
carteirinha e sabia que os pagamentos estavam sendo realizados,
razão pela qual, sustenta que a suspensão dos atendimentos não
precedeu de prévia notificação.
Restou incontroverso nos autos, prévia notificação do Plano
de Saúde ao Sindicato que a parte autora é filiada, amplamente
demonstrada nos autos.
Portanto, não há que se falar indenização por negativa de
atendimento, já que a suspensão decorreu por inadimplemento do
SINSAÚDE. Tivesse a negativa ocorrido na data que ocorriam os
descontos, certamente a parte autora teria direito à indenização. Ora,
como Plano escolhido era na modalidade Coletivo e que a devida
notificação foi acostada nos autos, não vislumbro a ocorrência de
dano moral na espécie por parte da requerida FAMA.
Verifica-se, na hipótese dos autos, que os valores eram
mensalmente descontados dos vencimentos do autor e que não
foram repassados à FAMA por conta de Bloqueios Judiciais, razão
pela qual, isento a Operadora de qualquer reparação por dano
moral e restabelecimento do plano, já que verifico que tal pedido
não pode ser atendido, uma vez que a requerida FAMA não pode
suportar o ônus para operacionalizar um plano sem a devida
contraprestação, ou seja, sem os repasses mensais do Sindicato,
conforme entendimento jurisprudencial que trago a baila:
INDENIZATÓRIA.CONSUMIDOR.
PLANO
DE
SAÚDE
COLETIVO. CANCELAMENTO. UNILATERAL. POSSIBILIDADE.
NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. IMPOSSIBILIDADE DE MANUTENÇÃO
DO PLANO NOS TERMOS CONTRATADOS. SENTENÇA
REFORMADA. O caso dos autos não enseja a realização de prova
pericial, conforme alegou a recorrente, pois instruído com todos
os documentos necessários ao deslinde do feito, razão pela qual
não merece prosperar a preliminar de incompetência dos Juizados
Especiais, diante da complexidade. Aplica-se ao caso o prazo
prescricional de três anos, o qual não restou implementado no caso
dos autos. A autora teve seu contrato de plano de saúde coletivo
cancelado unilateralmente pela demandada, diante da rescisão
havida entre a ré e a Associação Amigos da Saúde, que baseou
sua conduta nas cláusulas 28 e 29 do contrato firmado entre as
partes (fl. 108 - verso). Não se mostra abusiva a rescisão unilateral
do contrato coletivo de plano de saúde, tendo em vista que o artigo
13 da Lei 9.656 /98, que impede a denúncia unilateral do contrato,
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aplica-se somente aos planos familiares ou individuais, diferente
do caso dos autos. A cláusula 28 do contrato admite a rescisão
unilateral, mediante notificação prévia do consumidor, o que foi
devidamente cumprido pela ré, conforme documento da fl. 112.
Ainda, a possibilidade de rescisão contratual de forma unilateral está
relacionada à impossibilidade de obrigação por parte da seguradora
em manter contrato de forma perpétua, suportando ônus financeiro.
RECURSO PROVIDO. (Recurso Cível Nº 71004466827, Terceira
Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Cleber Augusto
Tonial, Julgado em 12/09/2013).
Quanto ao Sindicato requerido
O Sindicato é responsável por efetivar a cobrança da contraprestação
devida pelos consumidores e tem, por consequência, a obrigação
de repassar os valores respectivos à Operadora do Plano de
Saúde.
A parte autora comprovou o regular pagamento das mensalidades
do plano de saúde contratado até o mês de setembro/2015.
Conforme documentação acostada pelo Plano de Saúde Coletivo
(FAMA), o SINDSAÚDE deixou de repassar os valores descontados
mensalmente dos vencimentos da autora.
Na hipótese, o SINDSAÚDE deixou de comprovar haver notificado,
previamente a parte requerente e os demais sindicalizados sobre
a suspensão, obrigação que lhe competia, notadamente, por se
tratar de plano de saúde coletivo, em observância ao dever de
informação, além da aplicação do inciso II, do parágrafo único do
artigo 13, da Lei 9.656, de 1998.
Houve, portanto, falha na prestação do serviço, o que impõe ao
réu SINDSAÚDE o dever de indenizar o dano a que deu causa,
na forma do artigo 14, do CDC, que prevê a responsabilidade
objetiva pelo fato do serviço, fundada esta na “teoria do risco do
empreendimento”.
No tocante ao dano moral, encontra-se consubstanciado, no
caso, na impossibilidade da parte autora utilizar regulamente os
serviços médicos amparados pelo Plano, além da frustração e malestar suportados em razão da suspensão do plano por ausência
de repasse dos pagamentos à Operadora do Plano de Saúde
(FAMA).
É vedada a suspensão e a rescisão unilateral do contrato de plano
de saúde, salvo por fraude ou não-pagamento da mensalidade por
período superior a sessenta dias, consecutivos ou não, nos últimos
doze meses de vigência do contrato, desde que o consumidor
seja comprovadamente notificado até o quinquagésimo dia de
inadimplência (Lei 9.656/98, art. 13, parágrafo único, II). No caso
em análise, necessário destacar que ocorreu a notificação da
FAMA ao SINDSAÚDE, que deixou de repassar essa informação
aos seu filiados.
Tenho que realmente o SINDICATO, neste caso, agiu com erro,
devendo responder por todas as situações daí decorrentes. Essa
situação descrita, sem sombra de dúvida, demonstra a falta de
comedimento e prudência com que atuou, deixando de buscar o
mínimo de cautela a fim de evitar ser fonte de erro ou de dano.
A suspensão do plano de saúde, deixando desassistido o usuário,
acarreta angústia e frustração suficientemente aptas a ensejar a
reparação pelos danos morais dali provenientes.
A indenização pelo dano moral deve ser fixada considerando
a necessidade de punir o ofensor e evitar que repita seu
comportamento, devendo se levar em conta o caráter punitivo da
medida, a condição social e econômica do lesado e a repercussão
do dano. O que se está a indenizar é apenas o transtorno, o
aborrecimento e a insatisfação que o episódio causou ao autor. Disso
não deve importar vantagem exagerada ou o seu enriquecimento
imotivado.
Não se deve conceder vantagem exagerada ao autor de modo
que o acontecimento represente-lhe uma benesse, melhor do que
se não tivesse acontecido, haveria uma verdadeira inversão de
valores.
Ressalte-se, ainda, que a indenização, além de reparar o dano,
deve impor sanção capaz de obstar novas condutas maléficas
aos consumidores, bem como obrigar os prestadores de serviços
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a um constante aperfeiçoamento das relações mantidas com os
consumidores, a fim de prestá-las a contento e de forma cada vez
mais eficiente.
No caso em exame, tendo em vista os critérios acima considerados,
entendo que o “quantum” indenizatório no valor de R$ 3.000,00
(três mil reais), é condizente com os parâmetros adotados pela
doutrina e pela jurisprudência.
Quanto ao pedido de restabelecimento do Plano, melhor sorte não
assiste ao autor. Conforme explanado acima, o restabelecimento
não é possível em razão da falta de repasse do Sindicato à
Operadora do Plano.
No tocante ao lucro cessante por ter o autor deixado de receber
verbas pagas pelo Estado de Rondônia a título de “Auxílio Saúde
Condicional, entendo que merece improcedência. Explico. Trata-se
de um benefício oferecido aos servidores que comprovarem possuir
plano de saúde ativo. No caso dos autos, ficou demonstrado que o
plano parou de operar em setembro de 2015 por falta de repasse
do SINDSAÚDE. Ademais, não vislumbro qualquer prejuízo
material ao autor, vez que os descontos também cessaram em
setembro de 2015. Assim, como não há plano de saúde ativo e
este é condicionante para recebimento do referido auxilio, não há
que se falar em dever de pagar/ressarcir.
Esta é a DECISÃO que mais justa se revela para o caso concreto,
nos termos do art. 6º da Lei Federal n. 9099/95.
DISPOSITIVO: Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE EM PARTE
o pedido inicial formulado por ROSEMIRO DE OLIVEIRA GOMES
autor para CONDENAR a ré SINDSAÚDE – SINDICATO DOS
TRABALHADORES EM SAÚDE NO ESTADO DE RONDÔNIA a lhe
indenizar a título de danos morais, na quantia de R$ 3.000,00 (três
mil reais), e acrescido de juros legais, a partir da publicação dessa
DECISÃO, segundo precedentes do Superior Tribunal de Justiça.
JULGO IMPROCEDENTE o pedido de restabelecimento do Plano
e de dano moral formulado pela autora em desfavor do FAMA –
FEDERAÇÃO DAS UNIMEDS DA AMAZÔNIA E SINDICATO DOS
TRABALHADORES.
Por fim, JULGO EXTINTO O FEITO, COM RESOLUÇÃO DO
MÉRITO, nos termos do art. 487, I, do CPC.
Com o trânsito em julgado, a parte devedora deverá realizar
o pagamento na forma do artigo 523 e ss. do CPC, não sendo
aplicável a parte final do §1° do referido artigo, no que tange à
condenação em honorários advocatícios, conforme Enunciado 97
do FONAJE.
Consigno que o pagamento deverá ocorrer em conta judicial da
Caixa Econômica Federal S/A, sob pena de ser considerando
inexistente o pagamento realizado através de outra instituição
bancária (Provimento Conjunto n.º 006/2015-PR-CG).
Havendo pagamento voluntário por meio de depósito judicial,
desde logo fica autorizado o levantamento, independente de nova
CONCLUSÃO.
Sem custas ou honorários advocatícios, na forma da Lei.
Serve a presente como comunicação.
PODER JUDICIÁRIO
Porto Velho - 4º Juizado Especial Cível
Avenida Jorge Teixeira, nº 3061, Bairro Embratel, CEP: 76820-842,
Porto Velho/RO
Processo n.: 7007265-15.2018.8.22.0001
Parte requerente: Nome: ROSEMIRO DE OLIVEIRA GOMES
Endereço: Rua Transamazônica, 6192, Cuniã, Porto Velho - RO CEP: 76824-410
Advogado do(a) REQUERENTE: JHONATAS EMMANUEL PINI RO0004265
Parte requerida: Nome: SINDICATO DOS TRABALHADORES DA
SAUDE DE RONDONIA
Endereço: Avenida dos Imigrantes, 4116, - de 1268 a 1438 - lado
par, Pedrinhas, Porto Velho - RO - CEP: 76801-436
Nome: FEDERACAO DAS UNIMEDS DA AMAZONIAFED.
DAS
SOC.
COOP.
DE
TRAB.
MED.
DO
ACRE,AMAPA,AMAZONAS,PARA,RONDO E RORAIMA
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Endereço: Travessa Humaitá, 2778, Marco, Belém - PA - CEP:
66093-047 Endereço: Travessa Humaitá, 2778, Marco, Belém - PA
- CEP: 66093-047
Advogado do(a) REQUERIDO: JOSEANDRA REIS MERCADO RO0005674
Advogado do(a) REQUERIDO: ARTUR HENRIQUE NASCIMENTO
SANTOS - RO6772
SENTENÇA
Trata-se de ação de obrigação de fazer cumulada com indenização
por dano moral proposta por ROSEMIRO DE OLIVEIRA GOMES em
desfavor de FAMA – FEDERAÇÃO DAS UNIMEDS DA AMAZÔNIA
E SINDICATO DOS TRABALHADORES EM SAÚDE NO ESTADO
DE RONDÔNIA – SINDSAÚDE, partes qualificadas.
Narra que aderiu ao Plano de Saúde FAMA, já que a forma de
pagamento era atrativa e que os pagamentos, de acordo com
contrato, são efetuados mediante desconto em folha.
Diz que deixou de ter atendimento na rede UNIMED RO, sob
a justificativa de que o plano estava cancelado a partir de
setembro/2015, mesmo sem qualquer notificação prévia individual.
Requereu o restabelecimento do Plano e indenização pelo dano
moral suportado.
A requerida FAMA apresentou defesa e suscitou sua preliminar de
ilegitimidade passiva, sustentando que o Sindicato requerido não
pagou as faturas em aberto, o que motivou a suspensão do plano
na Cidade de Porto Velho e que não possui qualquer contrato com a
parte requerente e sim com o SINDSAÚDE. No MÉRITO, sustentou
que o cancelamento do Plano decorreu da inadimplência do
Sindicato, que deve R$1.105.203,39. Diz inexistir responsabilidade
quanto a negativa de atendimento, uma vez que comunicou o
SINDSAÚDE previamente em razão da falta de pagamento. Por
fim, requereu a improcedência da demanda.
Devidamente citado, o requerido SINDSAÚDE rechaçou as
alegações do autor e no MÉRITO, requereu a improcedência dos
pedidos.
Houve réplica.
Da preliminar de ilegitimidade passiva da FAMA
A requerida sustenta suspensão do plano em decorrência da
falta de pagamento e comunicação prévia ao Sindicato e que não
teria como participar da demanda, uma vez que não contratou
diretamente com a autora. Ocorre que a situação narrada em
preliminar, confunde-se com o MÉRITO, que vai analisar como, de
fato tramitou essa suspensão. Assim, rejeito a preliminar.
A parte autora pleiteia obrigação de fazer consistente no
restabelecimento de plano de saúde oferecido pelo Sindicato
requerido e operacionalizado pela FAMA. Neste ponto, para fins
de suspensão do contrato, tal como alegado pela requerida FAMA,
seria necessário uma notificação prévia ao Sindicato, de que
não estava recebendo as parcelas mensais e que o plano seria
suspenso, o que de fato ocorreu (Id.20215983).
Pois bem. A parte autora narra que deixou de conseguir atendimento
médico e fazer exames de extrema urgência, já que possuía
carteirinha e sabia que os pagamentos estavam sendo realizados,
razão pela qual, sustenta que a suspensão dos atendimentos não
precedeu de prévia notificação.
Restou incontroverso nos autos, prévia notificação do Plano
de Saúde ao Sindicato que a parte autora é filiada, amplamente
demonstrada nos autos.
Portanto, não há que se falar indenização por negativa de
atendimento, já que a suspensão decorreu por inadimplemento do
SINSAÚDE. Tivesse a negativa ocorrido na data que ocorriam os
descontos, certamente a parte autora teria direito à indenização. Ora,
como Plano escolhido era na modalidade Coletivo e que a devida
notificação foi acostada nos autos, não vislumbro a ocorrência de
dano moral na espécie por parte da requerida FAMA.
Verifica-se, na hipótese dos autos, que os valores eram
mensalmente descontados dos vencimentos do autor e que não
foram repassados à FAMA por conta de Bloqueios Judiciais, razão
pela qual, isento a Operadora de qualquer reparação por dano
moral e restabelecimento do plano, já que verifico que tal pedido
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não pode ser atendido, uma vez que a requerida FAMA não pode
suportar o ônus para operacionalizar um plano sem a devida
contraprestação, ou seja, sem os repasses mensais do Sindicato,
conforme entendimento jurisprudencial que trago a baila:
INDENIZATÓRIA.CONSUMIDOR.
PLANO
DE
SAÚDE
COLETIVO. CANCELAMENTO. UNILATERAL. POSSIBILIDADE.
NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. IMPOSSIBILIDADE DE MANUTENÇÃO
DO PLANO NOS TERMOS CONTRATADOS. SENTENÇA
REFORMADA. O caso dos autos não enseja a realização de prova
pericial, conforme alegou a recorrente, pois instruído com todos
os documentos necessários ao deslinde do feito, razão pela qual
não merece prosperar a preliminar de incompetência dos Juizados
Especiais, diante da complexidade. Aplica-se ao caso o prazo
prescricional de três anos, o qual não restou implementado no caso
dos autos. A autora teve seu contrato de plano de saúde coletivo
cancelado unilateralmente pela demandada, diante da rescisão
havida entre a ré e a Associação Amigos da Saúde, que baseou
sua conduta nas cláusulas 28 e 29 do contrato firmado entre as
partes (fl. 108 - verso). Não se mostra abusiva a rescisão unilateral
do contrato coletivo de plano de saúde, tendo em vista que o artigo
13 da Lei 9.656 /98, que impede a denúncia unilateral do contrato,
aplica-se somente aos planos familiares ou individuais, diferente
do caso dos autos. A cláusula 28 do contrato admite a rescisão
unilateral, mediante notificação prévia do consumidor, o que foi
devidamente cumprido pela ré, conforme documento da fl. 112.
Ainda, a possibilidade de rescisão contratual de forma unilateral está
relacionada à impossibilidade de obrigação por parte da seguradora
em manter contrato de forma perpétua, suportando ônus financeiro.
RECURSO PROVIDO. (Recurso Cível Nº 71004466827, Terceira
Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Cleber Augusto
Tonial, Julgado em 12/09/2013).
Quanto ao Sindicato requerido
O Sindicato é responsável por efetivar a cobrança da contraprestação
devida pelos consumidores e tem, por consequência, a obrigação
de repassar os valores respectivos à Operadora do Plano de
Saúde.
A parte autora comprovou o regular pagamento das mensalidades
do plano de saúde contratado até o mês de setembro/2015.
Conforme documentação acostada pelo Plano de Saúde Coletivo
(FAMA), o SINDSAÚDE deixou de repassar os valores descontados
mensalmente dos vencimentos da autora.
Na hipótese, o SINDSAÚDE deixou de comprovar haver notificado,
previamente a parte requerente e os demais sindicalizados sobre
a suspensão, obrigação que lhe competia, notadamente, por se
tratar de plano de saúde coletivo, em observância ao dever de
informação, além da aplicação do inciso II, do parágrafo único do
artigo 13, da Lei 9.656, de 1998.
Houve, portanto, falha na prestação do serviço, o que impõe ao
réu SINDSAÚDE o dever de indenizar o dano a que deu causa,
na forma do artigo 14, do CDC, que prevê a responsabilidade
objetiva pelo fato do serviço, fundada esta na “teoria do risco do
empreendimento”.
No tocante ao dano moral, encontra-se consubstanciado, no
caso, na impossibilidade da parte autora utilizar regulamente os
serviços médicos amparados pelo Plano, além da frustração e malestar suportados em razão da suspensão do plano por ausência
de repasse dos pagamentos à Operadora do Plano de Saúde
(FAMA).
É vedada a suspensão e a rescisão unilateral do contrato de plano
de saúde, salvo por fraude ou não-pagamento da mensalidade por
período superior a sessenta dias, consecutivos ou não, nos últimos
doze meses de vigência do contrato, desde que o consumidor
seja comprovadamente notificado até o quinquagésimo dia de
inadimplência (Lei 9.656/98, art. 13, parágrafo único, II). No caso
em análise, necessário destacar que ocorreu a notificação da
FAMA ao SINDSAÚDE, que deixou de repassar essa informação
aos seu filiados.
Tenho que realmente o SINDICATO, neste caso, agiu com erro,
devendo responder por todas as situações daí decorrentes. Essa
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situação descrita, sem sombra de dúvida, demonstra a falta de
comedimento e prudência com que atuou, deixando de buscar o
mínimo de cautela a fim de evitar ser fonte de erro ou de dano.
A suspensão do plano de saúde, deixando desassistido o usuário,
acarreta angústia e frustração suficientemente aptas a ensejar a
reparação pelos danos morais dali provenientes.
A indenização pelo dano moral deve ser fixada considerando
a necessidade de punir o ofensor e evitar que repita seu
comportamento, devendo se levar em conta o caráter punitivo da
medida, a condição social e econômica do lesado e a repercussão
do dano. O que se está a indenizar é apenas o transtorno, o
aborrecimento e a insatisfação que o episódio causou ao autor. Disso
não deve importar vantagem exagerada ou o seu enriquecimento
imotivado.
Não se deve conceder vantagem exagerada ao autor de modo
que o acontecimento represente-lhe uma benesse, melhor do que
se não tivesse acontecido, haveria uma verdadeira inversão de
valores.
Ressalte-se, ainda, que a indenização, além de reparar o dano,
deve impor sanção capaz de obstar novas condutas maléficas
aos consumidores, bem como obrigar os prestadores de serviços
a um constante aperfeiçoamento das relações mantidas com os
consumidores, a fim de prestá-las a contento e de forma cada vez
mais eficiente.
No caso em exame, tendo em vista os critérios acima considerados,
entendo que o “quantum” indenizatório no valor de R$ 3.000,00
(três mil reais), é condizente com os parâmetros adotados pela
doutrina e pela jurisprudência.
Quanto ao pedido de restabelecimento do Plano, melhor sorte não
assiste ao autor. Conforme explanado acima, o restabelecimento
não é possível em razão da falta de repasse do Sindicato à
Operadora do Plano.
No tocante ao lucro cessante por ter o autor deixado de receber
verbas pagas pelo Estado de Rondônia a título de “Auxílio Saúde
Condicional, entendo que merece improcedência. Explico. Trata-se
de um benefício oferecido aos servidores que comprovarem possuir
plano de saúde ativo. No caso dos autos, ficou demonstrado que o
plano parou de operar em setembro de 2015 por falta de repasse
do SINDSAÚDE. Ademais, não vislumbro qualquer prejuízo
material ao autor, vez que os descontos também cessaram em
setembro de 2015. Assim, como não há plano de saúde ativo e
este é condicionante para recebimento do referido auxilio, não há
que se falar em dever de pagar/ressarcir.
Esta é a DECISÃO que mais justa se revela para o caso concreto,
nos termos do art. 6º da Lei Federal n. 9099/95.
DISPOSITIVO: Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE EM PARTE
o pedido inicial formulado por ROSEMIRO DE OLIVEIRA GOMES
autor para CONDENAR a ré SINDSAÚDE – SINDICATO DOS
TRABALHADORES EM SAÚDE NO ESTADO DE RONDÔNIA a lhe
indenizar a título de danos morais, na quantia de R$ 3.000,00 (três
mil reais), e acrescido de juros legais, a partir da publicação dessa
DECISÃO, segundo precedentes do Superior Tribunal de Justiça.
JULGO IMPROCEDENTE o pedido de restabelecimento do Plano
e de dano moral formulado pela autora em desfavor do FAMA –
FEDERAÇÃO DAS UNIMEDS DA AMAZÔNIA E SINDICATO DOS
TRABALHADORES.
Por fim, JULGO EXTINTO O FEITO, COM RESOLUÇÃO DO
MÉRITO, nos termos do art. 487, I, do CPC.
Com o trânsito em julgado, a parte devedora deverá realizar
o pagamento na forma do artigo 523 e ss. do CPC, não sendo
aplicável a parte final do §1° do referido artigo, no que tange à
condenação em honorários advocatícios, conforme Enunciado 97
do FONAJE.
Consigno que o pagamento deverá ocorrer em conta judicial da
Caixa Econômica Federal S/A, sob pena de ser considerando
inexistente o pagamento realizado através de outra instituição
bancária (Provimento Conjunto n.º 006/2015-PR-CG).
Havendo pagamento voluntário por meio de depósito judicial,
desde logo fica autorizado o levantamento, independente de nova
CONCLUSÃO.
Sem custas ou honorários advocatícios, na forma da Lei.
Serve a presente como comunicação.
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PODER JUDICIÁRIO
Porto Velho - 4º Juizado Especial Cível
Avenida Jorge Teixeira, nº 3061, Bairro Embratel, CEP: 76820-842,
Porto Velho/RO
Processo n.: 7007265-15.2018.8.22.0001
Parte requerente: Nome: ROSEMIRO DE OLIVEIRA GOMES
Endereço: Rua Transamazônica, 6192, Cuniã, Porto Velho - RO CEP: 76824-410
Advogado do(a) REQUERENTE: JHONATAS EMMANUEL PINI RO0004265
Parte requerida: Nome: SINDICATO DOS TRABALHADORES DA
SAUDE DE RONDONIA
Endereço: Avenida dos Imigrantes, 4116, - de 1268 a 1438 - lado
par, Pedrinhas, Porto Velho - RO - CEP: 76801-436
Nome: FEDERACAO DAS UNIMEDS DA AMAZONIAFED.
DAS
SOC.
COOP.
DE
TRAB.
MED.
DO
ACRE,AMAPA,AMAZONAS,PARA,RONDO E RORAIMA
Endereço: Travessa Humaitá, 2778, Marco, Belém - PA - CEP:
66093-047 Endereço: Travessa Humaitá, 2778, Marco, Belém - PA
- CEP: 66093-047
Advogado do(a) REQUERIDO: JOSEANDRA REIS MERCADO RO0005674
Advogado do(a) REQUERIDO: ARTUR HENRIQUE NASCIMENTO
SANTOS - RO6772
SENTENÇA
Trata-se de ação de obrigação de fazer cumulada com indenização
por dano moral proposta por ROSEMIRO DE OLIVEIRA GOMES em
desfavor de FAMA – FEDERAÇÃO DAS UNIMEDS DA AMAZÔNIA
E SINDICATO DOS TRABALHADORES EM SAÚDE NO ESTADO
DE RONDÔNIA – SINDSAÚDE, partes qualificadas.
Narra que aderiu ao Plano de Saúde FAMA, já que a forma de
pagamento era atrativa e que os pagamentos, de acordo com
contrato, são efetuados mediante desconto em folha.
Diz que deixou de ter atendimento na rede UNIMED RO, sob
a justificativa de que o plano estava cancelado a partir de
setembro/2015, mesmo sem qualquer notificação prévia individual.
Requereu o restabelecimento do Plano e indenização pelo dano
moral suportado.
A requerida FAMA apresentou defesa e suscitou sua preliminar de
ilegitimidade passiva, sustentando que o Sindicato requerido não
pagou as faturas em aberto, o que motivou a suspensão do plano
na Cidade de Porto Velho e que não possui qualquer contrato com a
parte requerente e sim com o SINDSAÚDE. No MÉRITO, sustentou
que o cancelamento do Plano decorreu da inadimplência do
Sindicato, que deve R$1.105.203,39. Diz inexistir responsabilidade
quanto a negativa de atendimento, uma vez que comunicou o
SINDSAÚDE previamente em razão da falta de pagamento. Por
fim, requereu a improcedência da demanda.
Devidamente citado, o requerido SINDSAÚDE rechaçou as
alegações do autor e no MÉRITO, requereu a improcedência dos
pedidos.
Houve réplica.
Da preliminar de ilegitimidade passiva da FAMA
A requerida sustenta suspensão do plano em decorrência da
falta de pagamento e comunicação prévia ao Sindicato e que não
teria como participar da demanda, uma vez que não contratou
diretamente com a autora. Ocorre que a situação narrada em
preliminar, confunde-se com o MÉRITO, que vai analisar como, de
fato tramitou essa suspensão. Assim, rejeito a preliminar.
A parte autora pleiteia obrigação de fazer consistente no
restabelecimento de plano de saúde oferecido pelo Sindicato
requerido e operacionalizado pela FAMA. Neste ponto, para fins
de suspensão do contrato, tal como alegado pela requerida FAMA,
seria necessário uma notificação prévia ao Sindicato, de que
não estava recebendo as parcelas mensais e que o plano seria
suspenso, o que de fato ocorreu (Id.20215983).
Pois bem. A parte autora narra que deixou de conseguir atendimento
médico e fazer exames de extrema urgência, já que possuía
carteirinha e sabia que os pagamentos estavam sendo realizados,
razão pela qual, sustenta que a suspensão dos atendimentos não
precedeu de prévia notificação.
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Restou incontroverso nos autos, prévia notificação do Plano
de Saúde ao Sindicato que a parte autora é filiada, amplamente
demonstrada nos autos.
Portanto, não há que se falar indenização por negativa de
atendimento, já que a suspensão decorreu por inadimplemento do
SINSAÚDE. Tivesse a negativa ocorrido na data que ocorriam os
descontos, certamente a parte autora teria direito à indenização. Ora,
como Plano escolhido era na modalidade Coletivo e que a devida
notificação foi acostada nos autos, não vislumbro a ocorrência de
dano moral na espécie por parte da requerida FAMA.
Verifica-se, na hipótese dos autos, que os valores eram
mensalmente descontados dos vencimentos do autor e que não
foram repassados à FAMA por conta de Bloqueios Judiciais, razão
pela qual, isento a Operadora de qualquer reparação por dano
moral e restabelecimento do plano, já que verifico que tal pedido
não pode ser atendido, uma vez que a requerida FAMA não pode
suportar o ônus para operacionalizar um plano sem a devida
contraprestação, ou seja, sem os repasses mensais do Sindicato,
conforme entendimento jurisprudencial que trago a baila:
INDENIZATÓRIA.CONSUMIDOR.
PLANO
DE
SAÚDE
COLETIVO. CANCELAMENTO. UNILATERAL. POSSIBILIDADE.
NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. IMPOSSIBILIDADE DE MANUTENÇÃO
DO PLANO NOS TERMOS CONTRATADOS. SENTENÇA
REFORMADA. O caso dos autos não enseja a realização de prova
pericial, conforme alegou a recorrente, pois instruído com todos
os documentos necessários ao deslinde do feito, razão pela qual
não merece prosperar a preliminar de incompetência dos Juizados
Especiais, diante da complexidade. Aplica-se ao caso o prazo
prescricional de três anos, o qual não restou implementado no caso
dos autos. A autora teve seu contrato de plano de saúde coletivo
cancelado unilateralmente pela demandada, diante da rescisão
havida entre a ré e a Associação Amigos da Saúde, que baseou
sua conduta nas cláusulas 28 e 29 do contrato firmado entre as
partes (fl. 108 - verso). Não se mostra abusiva a rescisão unilateral
do contrato coletivo de plano de saúde, tendo em vista que o artigo
13 da Lei 9.656 /98, que impede a denúncia unilateral do contrato,
aplica-se somente aos planos familiares ou individuais, diferente
do caso dos autos. A cláusula 28 do contrato admite a rescisão
unilateral, mediante notificação prévia do consumidor, o que foi
devidamente cumprido pela ré, conforme documento da fl. 112.
Ainda, a possibilidade de rescisão contratual de forma unilateral está
relacionada à impossibilidade de obrigação por parte da seguradora
em manter contrato de forma perpétua, suportando ônus financeiro.
RECURSO PROVIDO. (Recurso Cível Nº 71004466827, Terceira
Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Cleber Augusto
Tonial, Julgado em 12/09/2013).
Quanto ao Sindicato requerido
O Sindicato é responsável por efetivar a cobrança da contraprestação
devida pelos consumidores e tem, por consequência, a obrigação
de repassar os valores respectivos à Operadora do Plano de
Saúde.
A parte autora comprovou o regular pagamento das mensalidades
do plano de saúde contratado até o mês de setembro/2015.
Conforme documentação acostada pelo Plano de Saúde Coletivo
(FAMA), o SINDSAÚDE deixou de repassar os valores descontados
mensalmente dos vencimentos da autora.
Na hipótese, o SINDSAÚDE deixou de comprovar haver notificado,
previamente a parte requerente e os demais sindicalizados sobre
a suspensão, obrigação que lhe competia, notadamente, por se
tratar de plano de saúde coletivo, em observância ao dever de
informação, além da aplicação do inciso II, do parágrafo único do
artigo 13, da Lei 9.656, de 1998.
Houve, portanto, falha na prestação do serviço, o que impõe ao
réu SINDSAÚDE o dever de indenizar o dano a que deu causa,
na forma do artigo 14, do CDC, que prevê a responsabilidade
objetiva pelo fato do serviço, fundada esta na “teoria do risco do
empreendimento”.
No tocante ao dano moral, encontra-se consubstanciado, no
caso, na impossibilidade da parte autora utilizar regulamente os
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serviços médicos amparados pelo Plano, além da frustração e malestar suportados em razão da suspensão do plano por ausência
de repasse dos pagamentos à Operadora do Plano de Saúde
(FAMA).
É vedada a suspensão e a rescisão unilateral do contrato de plano
de saúde, salvo por fraude ou não-pagamento da mensalidade por
período superior a sessenta dias, consecutivos ou não, nos últimos
doze meses de vigência do contrato, desde que o consumidor
seja comprovadamente notificado até o quinquagésimo dia de
inadimplência (Lei 9.656/98, art. 13, parágrafo único, II). No caso
em análise, necessário destacar que ocorreu a notificação da
FAMA ao SINDSAÚDE, que deixou de repassar essa informação
aos seu filiados.
Tenho que realmente o SINDICATO, neste caso, agiu com erro,
devendo responder por todas as situações daí decorrentes. Essa
situação descrita, sem sombra de dúvida, demonstra a falta de
comedimento e prudência com que atuou, deixando de buscar o
mínimo de cautela a fim de evitar ser fonte de erro ou de dano.
A suspensão do plano de saúde, deixando desassistido o usuário,
acarreta angústia e frustração suficientemente aptas a ensejar a
reparação pelos danos morais dali provenientes.
A indenização pelo dano moral deve ser fixada considerando
a necessidade de punir o ofensor e evitar que repita seu
comportamento, devendo se levar em conta o caráter punitivo da
medida, a condição social e econômica do lesado e a repercussão
do dano. O que se está a indenizar é apenas o transtorno, o
aborrecimento e a insatisfação que o episódio causou ao autor. Disso
não deve importar vantagem exagerada ou o seu enriquecimento
imotivado.
Não se deve conceder vantagem exagerada ao autor de modo
que o acontecimento represente-lhe uma benesse, melhor do que
se não tivesse acontecido, haveria uma verdadeira inversão de
valores.
Ressalte-se, ainda, que a indenização, além de reparar o dano,
deve impor sanção capaz de obstar novas condutas maléficas
aos consumidores, bem como obrigar os prestadores de serviços
a um constante aperfeiçoamento das relações mantidas com os
consumidores, a fim de prestá-las a contento e de forma cada vez
mais eficiente.
No caso em exame, tendo em vista os critérios acima considerados,
entendo que o “quantum” indenizatório no valor de R$ 3.000,00
(três mil reais), é condizente com os parâmetros adotados pela
doutrina e pela jurisprudência.
Quanto ao pedido de restabelecimento do Plano, melhor sorte não
assiste ao autor. Conforme explanado acima, o restabelecimento
não é possível em razão da falta de repasse do Sindicato à
Operadora do Plano.
No tocante ao lucro cessante por ter o autor deixado de receber
verbas pagas pelo Estado de Rondônia a título de “Auxílio Saúde
Condicional, entendo que merece improcedência. Explico. Trata-se
de um benefício oferecido aos servidores que comprovarem possuir
plano de saúde ativo. No caso dos autos, ficou demonstrado que o
plano parou de operar em setembro de 2015 por falta de repasse
do SINDSAÚDE. Ademais, não vislumbro qualquer prejuízo
material ao autor, vez que os descontos também cessaram em
setembro de 2015. Assim, como não há plano de saúde ativo e
este é condicionante para recebimento do referido auxilio, não há
que se falar em dever de pagar/ressarcir.
Esta é a DECISÃO que mais justa se revela para o caso concreto,
nos termos do art. 6º da Lei Federal n. 9099/95.
DISPOSITIVO: Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE EM PARTE
o pedido inicial formulado por ROSEMIRO DE OLIVEIRA GOMES
autor para CONDENAR a ré SINDSAÚDE – SINDICATO DOS
TRABALHADORES EM SAÚDE NO ESTADO DE RONDÔNIA a lhe
indenizar a título de danos morais, na quantia de R$ 3.000,00 (três
mil reais), e acrescido de juros legais, a partir da publicação dessa
DECISÃO, segundo precedentes do Superior Tribunal de Justiça.
JULGO IMPROCEDENTE o pedido de restabelecimento do Plano
e de dano moral formulado pela autora em desfavor do FAMA –
FEDERAÇÃO DAS UNIMEDS DA AMAZÔNIA E SINDICATO DOS
TRABALHADORES.
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Por fim, JULGO EXTINTO O FEITO, COM RESOLUÇÃO DO
MÉRITO, nos termos do art. 487, I, do CPC.
Com o trânsito em julgado, a parte devedora deverá realizar
o pagamento na forma do artigo 523 e ss. do CPC, não sendo
aplicável a parte final do §1° do referido artigo, no que tange à
condenação em honorários advocatícios, conforme Enunciado 97
do FONAJE.
Consigno que o pagamento deverá ocorrer em conta judicial da
Caixa Econômica Federal S/A, sob pena de ser considerando
inexistente o pagamento realizado através de outra instituição
bancária (Provimento Conjunto n.º 006/2015-PR-CG).
Havendo pagamento voluntário por meio de depósito judicial,
desde logo fica autorizado o levantamento, independente de nova
CONCLUSÃO.
Sem custas ou honorários advocatícios, na forma da Lei.
Serve a presente como comunicação.
PODER JUDICIÁRIO
Porto Velho - 4º Juizado Especial Cível
Rua Quintino Bocaiúva, nº 3061, Bairro Embratel, CEP: 76820-842,
Porto Velho/RO
DECISÃO / TUTELA DE URGÊNCIA
Processo n.: 7034243-29.2018.8.22.0001
Parte requerente: Nome: RAILAN CAVALCANTE PINHEIRO
Endereço: Rua Buenos Aires, 1439, - de 1155 a 1755 - lado ímpar,
Nova Porto Velho, Porto Velho - RO - CEP: 76820-137
Advogados do(a) REQUERENTE: BRUNA DUARTE FEITOSA
DOS SANTOS BARROS - RO0006156, EZIO PIRES DOS SANTOS
- RO0005870
Parte requerida: Nome: CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA
SA CERON
Endereço: Avenida Sete de Setembro, 234, Centro, Porto Velho RO - CEP: 76801-045
Advogado do(a) REQUERIDO:
A concessão da antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional
constitui-se em faculdade conferida ao juiz, que, dentro dos
critérios legais, decide sobre a conveniência da medida, podendo a
qualquer tempo revogá-la ou modificá-la.
No caso em exame, o pedido de abstenção decorre de falha na
prestação dos serviços, pela cobrança de valores incorretos, tese
sustentada pela parte autora, que alega poder vir a sofrer dano em
decorrência de eventual desligamento do fornecimento de energia
elétrica.
A antecipação de tutela pretendida deve ser deferida, pois a
discussão dos débitos em juízo, mesmo com as limitações
próprias do início do conhecimento, implica na impossibilidade do
desligamento, inclusive porque a energia elétrica é tida como bem
essencial à vida de qualquer ser humano.
Os requisitos legais para a concessão antecipada da tutela
jurisdicional, especialmente a verossimilhança da alegação, estão
presentes nos autos.
Há de se considerar, ainda, que há fundado receio de dano
irreparável ou de difícil reparação para a parte autora diante da
essencialidade do serviço, sendo que, caso ao final venha a ser
julgado improcedente o pedido e utilizado o serviço, poderá haver
a cobrança, por parte da requerida, pelos meios ordinários.
Ante o exposto, com fulcro no art. 300 do CPC, DEFIRO A
TUTELA ANTECIPADA reclamada e, por via de consequência,
DETERMINO à empresa requerida que se ABSTENHA de efetuar
o corte/interrupção no fornecimento de energia na residência da
parte requerente e/ou de efetivar qualquer restrição creditícia
nas empresas arquivistas referente ao débito impugnado (Fatura
vencida em 21/06/2018: R$ 1.018,72) e até final solução da
demanda, sob pena de multa diária de R$ 100,00 (cem reais),
até o limite indenizatório de R$ 2.000,00 (dois mil reais), sem
prejuízo dos pleitos contidos na inicial, de elevação de astreintes
e de determinação de outras medidas judiciais que se façam
necessárias, sendo que novos débitos poderão ser cobrados
normalmente, inclusive com eventual desligamento em caso de
inadimplência.
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Caso já tenha ocorrido quaisquer das ações temidas pela parte
demandante (corte ou restrição creditícia), fica fixado o prazo de
24 (vinte e quatro horas) para o restabelecimento dos serviços
regulares de fornecimento de energia elétrica, e de 10 (dez) dias,
para a efetiva baixa/retirada da restrição de crédito efetivada.
Cite-se/intimem-se as partes, consignando-se as advertências e
recomendações de praxe (artigos 20 e 51, I, ambos da LF 9.099/95),
bem como incluindo a possibilidade de inversão do ônus da prova.
Serve a presente como MANDADO, devendo o Sr.(a) Oficial(a)
de Justiça citar e intimar as partes da presente DECISÃO, bem
como da audiência de conciliação designada para o dia 10/10/2018
11:20, no CENTRO JUDICIÁRIO DE SOLUÇÃO DE CONFLITOS E
CIDADANIA, localizado na Rua Quintino Bocaiúva n. 3061, esquina
com Av. Jorge Teixeira, bairro Embratel, Porto Velho-RO.
Advertências:I – os prazos processuais no juizado especial, inclusive
na execução, contam-se da data da intimação ou ciência do ato
respectivo;II – as partes deverão comunicar eventuais alterações
dos respectivos endereços, sob pena de se considerar como
válida e eficaz a carta de intimação enviada ou o MANDADO de
intimação cumprido no endereço constante dos autos;III – deverão
comparecer na data, horário e endereço em que se realizará a
audiência, e que procuradores e prepostos deverão comparecer
munidos de poderes específicos para transacionar;IV – a pessoa
jurídica que figurar no polo passivo da demanda deverá comparecer
à audiência de conciliação, instrução e julgamento munida de carta
de preposto, sob pena de revelia, nos moldes dos arts. 9º, § 4º, e
20, da Lei n. 9.099/1995, sendo que, os atos constitutivos, contratos
sociais e demais documentos de comprovação servem para efetiva
constatação da personalidade jurídica e da regular representação
em juízo (art. 45, Código Civil, e art. 75, VIII, Código de Processo
Civil), sob pena de revelia;V – em se tratando de pessoa jurídica
e relação de consumo, fica expressamente consignada a
possibilidade e advertência de inversão do ônus da prova;VI – nas
causas de valor superior a 20 (vinte) salários mínimos, as partes
deverão comparecer ao ato acompanhadas de advogado;VII – o
não comparecimento injustificado do autor implicará na extinção e
arquivamento do processo, que somente poderá ser desarquivado
mediante pagamento de custas e despesas processuais;VIII – o
não comparecimento do requerido a quaisquer das audiências
designadas implicará na revelia, reputando-se verdadeiros os
fatos narrados no pedido inicial;IX – deverão comparecer à
audiência designada munidos de documentos de identificação
válidos e cientes de seus dados bancários, a fim de permitir a
instrumentalização imediata e efetivação de eventual acordo,
evitando-se o uso da conta judicial;X – a contestação e demais
provas, inclusive a indicação de testemunhas, com sua completa
qualificação (nome completo, CPF e endereço) e objetivo probatório,
deverão ser apresentadas até o ato da audiência de conciliação;XI
– na mesma oportunidade, o autor deverá se manifestar, em até 10
(dez) minutos, sobre os documentos e preliminares eventualmente
apresentados;XII – não havendo acordo, poderá ser designada uma
data para a realização da audiência de instrução e julgamento;XIII
– havendo necessidade de assistência por Defensor Público, a
parte deverá solicitar atendimento, no prazo de até 15 (quinze) dias
antes da audiência de conciliação, à sede da Defensoria Pública da
respectiva Comarca.
OBSERVAÇÃO: Este processo tramita por meio do sistema de
Processo Judicial Eletrônico. Para visualizar a petição inicial e
se informar sobre as vantagens de se cadastrar neste sistema,
entre no site http:/pje.tjro.jus.br ou compareça na sede deste juízo.
Documentos (procurações, cartas de preposição, contestações)
devem ser trazidos ao juízo em formato digital (CD, PEN DRIVE,
etc.) em arquivos com no máximo 1MB cada.
Serve a presente como comunicação.
Porto Velho, data inserida na movimentação.
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PODER JUDICIÁRIO
Porto Velho - 4º Juizado Especial Cível
Rua Quintino Bocaiúva, nº 3061, Bairro Embratel, CEP: 76820-842,
Porto Velho/RO
DECISÃO / TUTELA DE URGÊNCIA
Processo n.: 7032196-82.2018.8.22.0001
Parte requerente: Nome: FABIO ALESSANDRO DURAN PEDRAZA
OLIVEIRA
Endereço: Rua Aruba, 7821, - de 7509/7510 a 7841/7842, Tancredo
Neves, Porto Velho - RO - CEP: 76829-468
Advogado do(a) REQUERENTE:
Parte requerida: Nome: CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA
SA CERON
Endereço: Avenida dos Imigrantes, 4137, - de 3601 a 4635 - lado
ímpar, Industrial, Porto Velho - RO - CEP: 76821-063
Advogado do(a) REQUERIDO:
Não obstante os argumentos apresentados pela parte autora
em sua peça vestibular, não verifico a presença dos requisitos
constantes do artigo 300 do CPC, ao menos em um juízo de
cognição sumária.
Desse modo, o regular trâmite da ação é medida que se impõe,
recomendando-se a melhor instrução da causa pela parte autora.
Ante o exposto, com fulcro no art. 300 do CPC, INDEFIRO A TUTELA
ANTECIPADA reclamada pela parte demandante, devendo o feito
prosseguir em seus ulteriores termos.
Cite-se/intimem-se as partes, consignando-se as advertências e
recomendações de praxe (artigos 20 e 51, I, ambos da LF 9.099/95),
bem como incluindo a possibilidade de inversão do ônus da prova.
Advertências:I – os prazos processuais no juizado especial, inclusive
na execução, contam-se da data da intimação ou ciência do ato
respectivo;II – as partes deverão comunicar eventuais alterações
dos respectivos endereços, sob pena de se considerar como
válida e eficaz a carta de intimação enviada ou o MANDADO de
intimação cumprido no endereço constante dos autos;III – deverão
comparecer na data, horário e endereço em que se realizará a
audiência, e que procuradores e prepostos deverão comparecer
munidos de poderes específicos para transacionar;IV – a pessoa
jurídica que figurar no polo passivo da demanda deverá comparecer
à audiência de conciliação, instrução e julgamento munida de carta
de preposto, sob pena de revelia, nos moldes dos arts. 9º, § 4º, e
20, da Lei n. 9.099/1995, sendo que, os atos constitutivos, contratos
sociais e demais documentos de comprovação servem para efetiva
constatação da personalidade jurídica e da regular representação
em juízo (art. 45, Código Civil, e art. 75, VIII, Código de Processo
Civil), sob pena de revelia;V – em se tratando de pessoa jurídica
e relação de consumo, fica expressamente consignada a
possibilidade e advertência de inversão do ônus da prova;VI – nas
causas de valor superior a 20 (vinte) salários mínimos, as partes
deverão comparecer ao ato acompanhadas de advogado;VII – o
não comparecimento injustificado do autor implicará na extinção e
arquivamento do processo, que somente poderá ser desarquivado
mediante pagamento de custas e despesas processuais;VIII – o
não comparecimento do requerido a quaisquer das audiências
designadas implicará na revelia, reputando-se verdadeiros os
fatos narrados no pedido inicial;IX – deverão comparecer à
audiência designada munidos de documentos de identificação
válidos e cientes de seus dados bancários, a fim de permitir a
instrumentalização imediata e efetivação de eventual acordo,
evitando-se o uso da conta judicial;X – a contestação e demais
provas, inclusive a indicação de testemunhas, com sua completa
qualificação (nome completo, CPF e endereço) e objetivo probatório,
deverão ser apresentadas até o ato da audiência de conciliação;XI
– na mesma oportunidade, o autor deverá se manifestar, em até 10
(dez) minutos, sobre os documentos e preliminares eventualmente
apresentados;XII – não havendo acordo, poderá ser designada uma
data para a realização da audiência de instrução e julgamento;XIII
– havendo necessidade de assistência por Defensor Público, a
parte deverá solicitar atendimento, no prazo de até 15 (quinze) dias
antes da audiência de conciliação, à sede da Defensoria Pública da
respectiva Comarca.
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OBSERVAÇÃO: Este processo tramita por meio do sistema de
Processo Judicial Eletrônico. Para visualizar a petição inicial e
se informar sobre as vantagens de se cadastrar neste sistema,
entre no site http:/pje.tjro.jus.br ou compareça na sede deste juízo.
Documentos (procurações, cartas de preposição, contestações)
devem ser trazidos ao juízo em formato digital (CD, PEN DRIVE,
etc.) em arquivos com no máximo 1MB cada.
Serve a presente como comunicação.
Porto Velho, data inserida na movimentação.
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
CENTRAL DE PROCESSOS ELETRÔNICOS
Porto Velho - 4º Juizado Especial Cível
Rua Quintino Bocaiuva, 3061, Bairro Embratel, Porto Velho/RO,
CEP 76.820-842
Processo nº 7036264-75.2018.8.22.0001
REQUERENTE: ROSILENE MONTEIRO PINHEIRO
Advogados do(a) REQUERENTE: MARIA CLARA DO CARMO
GOES - RO000198B, NAJILA PEREIRA DE ASSUNCAO RO0005787
REQUERIDO: TAM LINHAS AEREAS S/A.
Advogado do(a) REQUERIDO:
Intimação DAS PARTES - AUDIÊNCIA
PROVIMENTO CONJUNTO 001/2017 - publicação DJE 104 - dia
08/06/2017
Por força e em cumprimento ao disposto deste Juízo, ficam
as partes intimadas, por intermédio de(a) seu(a) patrono(a), a
comparecerem à AUDIÊNCIA deste processo a ser realizada na
sala de audiências da CEJUSC Porto Velho - 4º Juizado Especial
Cível, sito à Rua Quintino Bocaiuva, 3061, Bairro Embratel, Porto
Velho/RO, conforme informações abaixo:
Tipo: Conciliação Sala: Sala A - 4º Juizado Especial Cível Data:
24/10/2018 Hora: 11:20
OBSERVAÇÕES: 1) A contestação e demais provas, inclusive a
indicação de testemunhas, com sua completa qualificação (nome
completo, CPF e endereço) e objetivo probatório, deverão ser
apresentadas ATÉ o ato da audiência de conciliação. Não havendo
acordo, poderá ser designada uma data para a realização da
audiência de instrução e julgamento; 2) Havendo necessidade
de assistência por Defensor Público, a parte deverá solicitar
atendimento, no prazo de até 15 (quinze) dias antes da audiência de
conciliação, à sede da Defensoria Pública da respectiva Comarca;
3) Nas causas de valor superior a 20 (vinte) salários mínimos, as
partes deverão comparecer ao ato acompanhadas de advogado; 4)
Fica(m) Vossa(s) Senhoria(s), ainda, devidamente cientificada(s)
de que, nos termos do que dispõe o Art. 20, da referida lei, o seu
não comparecimento a qualquer das audiências designadas,
implicará na revelia, reputando-se verdadeiros os fatos narrados
no pedido inicial.
ADVERTÊNCIAS: 1) Por força da lei 9.099/95 e da Portaria
Conjunta nº 001/2017, a jurídica que figurar no polo passivo
da demanda deverá comparecer na audiência de conciliação,
instrução e julgamento munida de carta de preposto, sob pena de
revelia, nos moldes dos arts. 9º, § 4º, e 20, da referida lei, sendo
que os atos constitutivos, contratos sociais e demais documentos
de comprovação de poderes servem para efetiva constatação da
personalidade jurídica e da regular representação em juízo (art. 45,
Código Civil e art. 75, VIII, Código de Processo Civil), sob pena de
revelia. 2) Os prazos processuais neste juizado especial, inclusive
na execução, contam-se da data da intimação ou ciência do ato
respectivo (art. 42, lf 9099/95); 3) As partes deverão comparecer às
audiências designadas munidas dos números de suas respectivas
contas bancárias para eventual formalização e efetivação do acordo,
evitando-se o uso da conta judicial; 4) As partes deverão comunicar
eventuais alterações dos respectivos endereços, sob pena de
se considerar como válida e eficaz a carta de intimação enviada
ou o MANDADO de intimação cumprido no endereço constante
dos autos (art 19, §2º, lf 9099/95); 5) Em se tratando de pessoa
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jurídica e relação de consumo, fica expressamente consignada a
possibilidade e advertência de inversão do ônus da prova, (art. 6º,
cdc). 6) As partes deverão comparecer às audiências designadas
na data, horário e endereço em que ser realizará a audiência, e
que procuradores e preposto deverão comparecer munidos de
poderes específicos para transacionar; 7) EM SE TRATANDO DE
AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO, As partes poderão
trazer para a audiência até três testemunhas – independentemente
de intimação – e a documentação que julgarem necessárias para
instruir do feito.
Porto Velho (RO), 13 de setembro de 2018.
PODER JUDICIÁRIO
Porto Velho - 4º Juizado Especial Cível
Avenida Jorge Teixeira, nº 3061, Bairro Embratel, CEP: 76820-842,
Porto Velho/RO
Processo n.: 7027334-68.2018.8.22.0001
Parte requerente: Nome: M. A. FERREIRA JUNIOR - EPP
Endereço: Av. Sete de SEtembro, 1040, Centro, Porto Velho - RO
- CEP: 76900-000
Advogados do(a) REQUERENTE: NILTON BARRETO LINO DE
MORAES - RO0003974, LEONARDO FERREIRA DE MELO RO0005959, MARCELLINO VICTOR RAQUEBAQUE LEAO DE
OLIVEIRA - RO8492
Parte requerida: Nome: MARIANO OLIVAS NETO
Endereço: Avenida Sete de Setembro, 790, - de 596 a 934 - lado
par, Centro, Porto Velho - RO - CEP: 76801-084
Advogado do(a) REQUERIDO:
SENTENÇA
Relatório dispensado na forma da Lei (art. 38, da LF 9.099/95).
ALEGAÇÕES DO AUTOR: A parte autora pretende a condenação
da parte ré ao pagamento de R$ 5.316,63.
REVELIA: Apesar de devidamente citada e advertida de que
deveria fazer-se presente em audiência de conciliação sob pena
de confesso, a parte requerida não compareceu à solenidade.
Assim, decreto a revelia da parte ré, nos termos do artigo 20 da Lei
9.099/95, aplicando-lhe o efeito da confissão para o fim de tornar
incontroversos os fatos aduzidos na inicial.
PROVAS E FUNDAMENTAÇÃO: Restam comprovados os fatos
alegados na inicial, conforme documentos constantes dos autos,
não havendo razões para se concluir diversamente. Assim,
estando o pleito amparado pelo ordenamento jurídico, que veda
a hipótese de enriquecimento de um em detrimento de outro (art.
884, CC/2002), deve o respectivo pagamento ocorrer.
DISPOSITIVO: Ante o exposto, RECONHEÇO OS EFEITOS DA
REVELIA E JULGO PROCEDENTE o pedido inicial formulado por
M. A. FERREIRA JUNIOR - EPP em face de MARIANO OLIVAS
NETO, partes qualificadas, e, por via de consequência, CONDENO
a parte requerida a pagar à parte autora a quantia de R$ 5.316,63,
acrescida de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação e de
correção monetária desde o ajuizamento da ação, pelos índices
publicados pelo Eg. TJRO, nos termos da fundamentação supra.
Por fim, JULGO EXTINTO O FEITO, COM RESOLUÇÃO DO
MÉRITO, nos termos do art. 487, I, do CPC.
Com o trânsito em julgado, a parte devedora deverá efetuar o
pagamento do valor da condenação na forma do artigo 523 do CPC,
no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de multa de 10% (dez por
cento) sobre o valor do débito, não sendo aplicável a parte final do
§1° do referido artigo, no que tange à condenação em honorários
advocatícios, conforme Enunciado 97 do FONAJE.
Decorrido o prazo sem pagamento voluntário, inicia-se o prazo de
15 (quinze) dias para que o executado, independentemente de
penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua
impugnação, conforme determina o art. 525 do CPC.
Consigno que o pagamento deverá ocorrer em conta judicial da
Caixa Econômica Federal S/A, sob pena de ser considerando
inexistente o pagamento realizado através de outra instituição
bancária (Provimento Conjunto n.º 006/2015-PR-CG).
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Após o trânsito em julgado e havendo pagamento voluntário
por meio de depósito judicial, fica autorizado o levantamento,
independente de nova CONCLUSÃO.
Sem custas ou honorários advocatícios, na forma da Lei.
Serve a presente como comunicação.
Porto Velho/RO, data inserida na movimentação.
PODER JUDICIÁRIO
Porto Velho - 4º Juizado Especial Cível
Avenida Jorge Teixeira, nº 3061, Bairro Embratel, CEP: 76820-842,
Porto Velho/RO
Processo n.: 7024796-17.2018.8.22.0001
Parte requerente: Nome: WILMA LIMA DE SOUZA
Endereço: NEUZIRA GUEDES, 3516, TANCREDO NEVES, Porto
Velho - RO - CEP: 76829-474
Advogado do(a) REQUERENTE:
Parte requerida: Nome: CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA
SA CERON
Endereço: Avenida dos Imigrantes, 4137, Industrial, Porto Velho RO - CEP: 76821-063
Advogado do(a) REQUERIDO: BRUNA TATIANE DOS SANTOS
PINHEIRO SARMENTO - RO0005462
SENTENÇA
Relatório dispensado na forma da Lei (art. 38, da LF 9.099/95).
ALEGAÇÕES DA AUTORA: Informa que a sua vizinha pediu para
utilizar-se de seu “poste” e que ao inspecionar a UC, os prepostos
da requerida confundiram a fiação da autora com a de sua vizinha
e lhe impuseram a cobrança de R$ 1.673,92, com a qual não
concorda.
ALEGAÇÕES DA REQUERIDA: Informa que foi constatada
irregularidade na UC da autora (desvio de energia), sendo que
o medidor não registrava regularmente o consumo, problema
regularizado sem a necessidade de substituição do aparelho.
Salienta que atendeu às normativas de regência e conclui pela
improcedência dos pedidos iniciais.
PROVAS E FUNDAMENTAÇÃO: Ante à existência de relação de
consumo, a questão deve ser examinada à luz do CDC. Ademais, o
feito efetivamente comporta julgamento antecipado, dada a ausência
de outras provas a serem produzidas e porque exclusivamente de
direito a matéria a ser analisada, não se justificando designação de
audiência de instrução ou dilação probatória, mormente quando as
partes se manifestam nesse sentido (id 20645668).
Nestes autos, há relação jurídica entre as partes e o ponto
controvertido é a legitimidade da recuperação de consumo referente
ao período de 03 a 08/2017.
Com efeito, a concessionária juntou aos autos o Termo de
Ocorrência de Irregularidade lavrado em 08/09/2017, em que aponta
a existência de desvio de energia no ramal de ligação do medidor
da UC consumidora, que foi normalizado no ato da inspeção. A
autora, por outro lado, não trouxe qualquer evidência da alegada
“confusão” entre as fiações.
Quanto ao assunto, a Turma Recursal deste TJRO pacificou o
entendimento de que é possível a recuperação de consumo de
energia, desde que não seja baseada exclusivamente em perícia
unilateral, mas também em outros indícios. Veja-se:
JUIZADO
ESPECIAL
CÍVEL
RECURSO.
RECURSO
INOMINADO. FATURAS DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO.
DECLARATÓRIA
DE
INEXIGIBILIDADE
DE
DÉBITOS.
POSSIBILIDADE
RECUPERAÇÃO
DESDE
DE
QUE
PRESENTES OUTROS ELEMENTOS ALÉM DA PERÍCIA
UNILATERAL PARA CONSTATAÇÃO DA IRREGULARIDADE
EM MEDIÇÃO PRETÉRITA. INSCRIÇÃO INDEVIDA CADASTRO
DE INADIMPLENTES. DANO MORAL IN RE IPSA. FIXAÇÃO
DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO.
RAZOABILIDADE
E
PROPORCIONALIDADE.
1. É possível que a concessionária de serviço público proceda
a recuperação de consumo de energia elétrica em razão da
constatação de inconsistências no consumo pretérito, desde que
haja outros elementos suficientes para demonstrar a irregularidade
na medição, a exemplo do histórico de consumo, levantamento
carga, variações infundadas de consumo, entre outros;
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2. É ilegítima a recuperação de consumo quando ausente a
comprovação de irregularidade de medição no período recuperado
em razão da inexistência de outros elementos capazes de
indicar a irregularidade na medição pretérita, ou quando baseada
exclusivamente em perícia unilateral. (TJRO. Processo n. 100085267.2014.8.22.0021. Turma Recursal. Rel. Juíza Euma Tourinho. J.
16/03/2016)
No caso dos autos, a par do TOI lavrado, constata-se que o
consumo da UC entre os meses de março a agosto/2017 oscilou
entre 536 e 664kWh, com média de 596 kWh. Entretanto, nos
seis meses imediatamente posteriores à correção do medidor
houve o consumo médio de 833kWh, evidenciando a existência de
irregularidade no consumo pretérito.
Note-se que na Apelação Cível n. 0010645-44.2013.8.22.0001
deste TJRO, de relatoria do Des. Marcos Alaor Diniz Grangeia,
foram definidos critérios para a apuração do débito decorrente
de recuperação de consumo, em prestígio aos princípios e
regras do CDC, estabelecendo-se que deve ser considerada a
média de consumo dos três meses imediatamente posteriores à
substituição do medidor e pelo período pretérito máximo de 1 (um)
ano, “pois revela o consumo médio e efetivo de energia elétrica
da unidade no padrão do novo medidor instalado”, entendimento
seguido pela Turma Recursal nos autos do processo n. 700025925.2016.8.22.0001.
Constata-se, no entanto, que o cálculo da diferença de faturamento
no caso sob análise não atendeu aos parâmetros supracitados.
Por esta razão, é procedente o pedido de declaração de inexistência/
inexigibilidade do débito indicado.
Fica ressalvada, no entanto, a possibilidade de haver a cobrança
de recuperação, se atendidos os parâmetros acima mencionados.
Esta é a DECISÃO que mais justa se revela para o caso concreto,
nos termos do art. 6º da Lei Federal n. 9099/95.
DISPOSITIVO: Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido
inicial formulado por WILMA LIMA DE SOUZA em desfavor de
CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA S/A- CERON para,
DECLARAR a inexigibilidade do débito apontado na inicial, no valor
de R$ 1.673,92 (um mil seiscentos e setenta e três reais e noventa e
dois centavos), conforme termo de parcelamento de débito juntado
no id 19349392. Ainda, CONFIRMO a tutela antecipada concedida
nos autos.
Por fim, JULGO EXTINTO O FEITO, COM RESOLUÇÃO DO
MÉRITO, nos termos do art. 487, I, do CPC.
Certifique-se o trânsito em julgado.
Sem custas ou honorários advocatícios, na forma da Lei.
Intimem-se.
Serve a presente DECISÃO como comunicação.
Porto Velho, data inserida na movimentação.
PODER JUDICIÁRIO
Porto Velho - 4º Juizado Especial Cível
Avenida Jorge Teixeira, nº 3061, Bairro Embratel, CEP: 76820-842,
Porto Velho/RO
Processo n.: 7018709-45.2018.8.22.0001
Parte requerente: Nome: M. A. FERREIRA JUNIOR - EPP
Endereço: Av. Sete de SEtembro, 1040, Centro, Porto Velho - RO
- CEP: 76900-000
Advogados do(a) REQUERENTE: LEONARDO FERREIRA DE
MELO - RO0005959, MARCELLINO VICTOR RAQUEBAQUE
LEAO DE OLIVEIRA - RO8492
Parte requerida: Nome: APARECIDA DE SOUSA REGIS
Endereço: Rua Vespaziano Ramos, 2718, Nova Porto Velho, Porto
Velho - RO - CEP: 76820-160
Advogado do(a) REQUERIDO:
SENTENÇA
Relatório dispensado na forma da Lei (art. 38, da LF 9.099/95).
ALEGAÇÕES DO AUTOR: A parte autora pretende a condenação
da parte ré ao pagamento de R$ 698,77.
REVELIA: Apesar de devidamente citada e advertida de que
deveria fazer-se presente em audiência de conciliação sob pena
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de confesso, a parte requerida não compareceu à solenidade.
Assim, decreto a revelia da parte ré, nos termos do artigo 20 da Lei
9.099/95, aplicando-lhe o efeito da confissão para o fim de tornar
incontroversos os fatos aduzidos na inicial.
PROVAS E FUNDAMENTAÇÃO: Restam comprovados os fatos
alegados na inicial, conforme documentos constantes dos autos,
não havendo razões para se concluir diversamente. Assim,
estando o pleito amparado pelo ordenamento jurídico, que veda
a hipótese de enriquecimento de um em detrimento de outro (art.
884, CC/2002), deve o respectivo pagamento ocorrer.
DISPOSITIVO: Ante o exposto, RECONHEÇO OS EFEITOS DA
REVELIA E JULGO PROCEDENTE o pedido inicial formulado
por M. A. FERREIRA JUNIOR - EPP em face de APARECIDA DE
SOUSA REGIS, partes qualificadas, e, por via de consequência,
CONDENO a parte requerida a pagar à parte autora a quantia de
R$ 698,77, acrescida de juros de mora de 1% ao mês a partir da
citação e de correção monetária desde o ajuizamento da ação, pelos
índices publicados pelo Eg. TJRO, nos termos da fundamentação
supra.
Por fim, JULGO EXTINTO O FEITO, COM RESOLUÇÃO DO
MÉRITO, nos termos do art. 487, I, do CPC.
Com o trânsito em julgado, a parte devedora deverá efetuar o
pagamento do valor da condenação na forma do artigo 523 do CPC,
no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de multa de 10% (dez por
cento) sobre o valor do débito, não sendo aplicável a parte final do
§1° do referido artigo, no que tange à condenação em honorários
advocatícios, conforme Enunciado 97 do FONAJE.
Decorrido o prazo sem pagamento voluntário, inicia-se o prazo de
15 (quinze) dias para que o executado, independentemente de
penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua
impugnação, conforme determina o art. 525 do CPC.
Consigno que o pagamento deverá ocorrer em conta judicial da
Caixa Econômica Federal S/A, sob pena de ser considerando
inexistente o pagamento realizado através de outra instituição
bancária (Provimento Conjunto n.º 006/2015-PR-CG).
Após o trânsito em julgado e havendo pagamento voluntário
por meio de depósito judicial, fica autorizado o levantamento,
independente de nova CONCLUSÃO.
Sem custas ou honorários advocatícios, na forma da Lei.
Serve a presente como comunicação.
Porto Velho/RO, data inserida na movimentação.
PODER JUDICIÁRIO
Porto Velho - 4º Juizado Especial Cível
Avenida Jorge Teixeira, nº 3061, Bairro Embratel, CEP: 76820-842,
Porto Velho/RO
Processo n.: 7016758-16.2018.8.22.0001
Parte requerente: Nome: STAR CRIACOES E MALHARIA LTDA
- ME
Endereço: Avenida Campos Sales, 2951, - de 2633 a 2951 - lado
ímpar, Centro, Porto Velho - RO - CEP: 76801-119
Advogado do(a) REQUERENTE: MARIA DE FATIMA DE SOUZA
MAIA - RO0007062
Parte requerida: Nome: VANIA MARIA DE SOUZA BICHO
Endereço: Rua José Vieira Caúla, 8105, Quadra 07, Casa 18,
Condomínio Vila Verde, Esperança da Comunidade, Porto Velho
- RO - CEP: 76825-018
Advogado do(a) REQUERIDO:
SENTENÇA
Relatório dispensado na forma da Lei (art. 38, da LF 9.099/95).
ALEGAÇÕES DO AUTOR: A parte autora pretende a condenação
da parte ré ao pagamento de R$ 3.059,54.
REVELIA: Apesar de devidamente citada e advertida de que
deveria fazer-se presente em audiência de conciliação sob pena
de confesso, a parte requerida não compareceu à solenidade.
Assim, decreto a revelia da parte ré, nos termos do artigo 20 da Lei
9.099/95, aplicando-lhe o efeito da confissão para o fim de tornar
incontroversos os fatos aduzidos na inicial.
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PROVAS E FUNDAMENTAÇÃO: Restam comprovados os fatos
alegados na inicial, conforme documentos constantes dos autos,
não havendo razões para se concluir diversamente. Assim,
estando o pleito amparado pelo ordenamento jurídico, que veda
a hipótese de enriquecimento de um em detrimento de outro (art.
884, CC/2002), deve o respectivo pagamento ocorrer.
DISPOSITIVO: Ante o exposto, RECONHEÇO OS EFEITOS DA
REVELIA E JULGO PROCEDENTE o pedido inicial formulado
por STAR CRIACOES E MALHARIA LTDA - ME em face de
VANIA MARIA DE SOUZA BICHO, partes qualificadas, e, por via
de consequência, CONDENO a parte requerida a pagar à parte
autora a quantia de R$ 3.059,54, acrescida de juros de mora de
1% ao mês a partir da citação e de correção monetária desde o
ajuizamento da ação, pelos índices publicados pelo Eg. TJRO, nos
termos da fundamentação supra.
Por fim, JULGO EXTINTO O FEITO, COM RESOLUÇÃO DO
MÉRITO, nos termos do art. 487, I, do CPC.
Com o trânsito em julgado, a parte devedora deverá efetuar o
pagamento do valor da condenação na forma do artigo 523 do CPC,
no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de multa de 10% (dez por
cento) sobre o valor do débito, não sendo aplicável a parte final do
§1° do referido artigo, no que tange à condenação em honorários
advocatícios, conforme Enunciado 97 do FONAJE.
Decorrido o prazo sem pagamento voluntário, inicia-se o prazo de
15 (quinze) dias para que o executado, independentemente de
penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua
impugnação, conforme determina o art. 525 do CPC.
Consigno que o pagamento deverá ocorrer em conta judicial da
Caixa Econômica Federal S/A, sob pena de ser considerando
inexistente o pagamento realizado através de outra instituição
bancária (Provimento Conjunto n.º 006/2015-PR-CG).
Após o trânsito em julgado e havendo pagamento voluntário
por meio de depósito judicial, fica autorizado o levantamento,
independente de nova CONCLUSÃO.
Sem custas ou honorários advocatícios, na forma da Lei.
Serve a presente como comunicação.
Porto Velho/RO, data inserida na movimentação.
PODER JUDICIÁRIO
Porto Velho - 4º Juizado Especial Cível
Avenida Jorge Teixeira, nº 3061, Bairro Embratel, CEP: 76820-842,
Porto Velho/RO
Processo n.: 7001758-73.2018.8.22.0001
Parte requerente: Nome: RESIDENCIAL CIDADE DE TODOS 9
Endereço: Rua Oswaldo Ribeiro, S/N, Socialista, Porto Velho - RO
- CEP: 76829-210
Advogado do(a) REQUERENTE: LAYANNA MABIA MAURICIO RO0003856
Parte requerida: Nome: CAROLINA NEVES RITA DA SILVA
Endereço: Rua Oswaldo Ribeiro, 9235, Cond.Res.Cidade de
Todos,apt.303,blc.M, Socialista, Porto Velho - RO - CEP: 76829210 Endereço: Rua Oswaldo Ribeiro, 9235, Cond.Res.Cidade de
Todos,apt.303,blc.M, Socialista, Porto Velho - RO - CEP: 76829210
Advogado do(a) REQUERIDO:
SENTENÇA
Relatório dispensado na forma da Lei (art. 38, da LF 9.099/95).
ALEGAÇÕES DO AUTOR: A parte autora pretende a condenação
da parte ré ao pagamento de R$ 3.871,65, referente a quotas
condominiais de julho/2016 a janeiro/2018.
REVELIA: Apesar de devidamente citada e advertida de que
deveria fazer-se presente em audiência de conciliação sob pena
de confesso, a parte requerida não compareceu à solenidade.
Assim, decreto a revelia da parte ré, nos termos do artigo 20 da Lei
9.099/95, aplicando-lhe o efeito da confissão para o fim de tornar
incontroversos os fatos aduzidos na inicial.
PROVAS E FUNDAMENTAÇÃO: Restam comprovados os fatos
alegados na inicial, conforme documentos constantes dos autos,
não havendo razões para se concluir diversamente. Assim,
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estando o pleito amparado pelo ordenamento jurídico, que veda
a hipótese de enriquecimento de um em detrimento de outro (art.
884, CC/2002), deve o respectivo pagamento ocorrer.
DISPOSITIVO: Ante o exposto, RECONHEÇO OS EFEITOS DA
REVELIA E JULGO PROCEDENTE o pedido inicial formulado por
RESIDENCIAL CIDADE DE TODOS 9 em face de CAROLINA
NEVES RITA DA SILVA, partes qualificadas, e, por via de
consequência, CONDENO a parte requerida a pagar à parte autora
a quantia de R$ 3.871,65, acrescida de juros de mora de 1% ao mês
a partir da citação e de correção monetária desde o ajuizamento
da ação, pelos índices publicados pelo Eg. TJRO, nos termos da
fundamentação supra.
Por fim, JULGO EXTINTO O FEITO, COM RESOLUÇÃO DO
MÉRITO, nos termos do art. 487, I, do CPC.
Com o trânsito em julgado, a parte devedora deverá efetuar o
pagamento do valor da condenação na forma do artigo 523 do CPC,
no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de multa de 10% (dez por
cento) sobre o valor do débito, não sendo aplicável a parte final do
§1° do referido artigo, no que tange à condenação em honorários
advocatícios, conforme Enunciado 97 do FONAJE.
Decorrido o prazo sem pagamento voluntário, inicia-se o prazo de
15 (quinze) dias para que o executado, independentemente de
penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua
impugnação, conforme determina o art. 525 do CPC.
Consigno que o pagamento deverá ocorrer em conta judicial da
Caixa Econômica Federal S/A, sob pena de ser considerando
inexistente o pagamento realizado através de outra instituição
bancária (Provimento Conjunto n.º 006/2015-PR-CG).
Após o trânsito em julgado e havendo pagamento voluntário
por meio de depósito judicial, fica autorizado o levantamento,
independente de nova CONCLUSÃO.
Sem custas ou honorários advocatícios, na forma da Lei.
Serve a presente como comunicação.
Porto Velho/RO, data inserida na movimentação.
PODER JUDICIÁRIO
Porto Velho - 4º Juizado Especial Cível
Avenida Jorge Teixeira, nº 3061, Bairro Embratel, CEP: 76820-842,
Porto Velho/RO
Processo n.: 7025343-57.2018.8.22.0001
Parte requerente: Nome: RICARDO MALDONADO RODRIGUES
Endereço: R JOAQUIM NABUCO, SÃO CRISTÓVÃO, Porto Velho
- RO - CEP: 76804-066
Advogado do(a) REQUERENTE: RICARDO MALDONADO
RODRIGUES - RO0002717
Parte requerida: Nome: BANCO DO BRASIL S/A
Endereço: Avenida Amazonas, 2623, Nova Porto Velho, Porto
Velho - RO - CEP: 76820-163
Advogado do(a) REQUERIDO:
SENTENÇA
Relatório dispensado na forma da Lei (art. 38, da LF 9.099/95).
ALEGAÇÕES DO REQUERENTE: Trata-se de alegação de
ocorrência de danos morais em decorrência da excessiva espera
em fila de banco, considerada a lei que estabelece limite de tempo
para o atendimento.
REVELIA DO REQUERIDO: Devidamente citado, o requerido
permaneceu inerte, atraindo para si os efeitos da revelia, nos
termos do art. 20, da Lei9.099/95, tornando incontroversos os fatos
narrados na inicial.
PROVAS E FUNDAMENTAÇÃO: A questão deve ser examinada
à luz do Código de Defesa do Consumidor e dos princípios a ele
inerentes, vez que trata-se de relação de consumo.
Pois bem! Analisando todo o conjunto probatório encartado nos
autos, não vislumbro qualquer viabilidade para o acolhimento do
pedido inicial, uma vez que a parte requerente não conseguiu
comprovar o fato constitutivo de seu direito, deixando-se de cumprir
o mister do art. 373, I, do CPC.
Assim, a prova nos autos (documentos trazidos) faz presumir que
realmente o autor tenha esperado por tempo exagerado (Superior)
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em fila de atendimento, o que demonstra total desrespeito a Lei
Estadual 4008/2017, o que, em tese, gera ao seu favor, a aplicação
do teor do art. 4º, da referida Lei, in verbis:
“O usuário que se sentir prejudicado (...) deverá comunicar o fato
ao gerente da instituição financeira ou a qualquer outro funcionário
designado para receber a reclamação, e solicitar o pagamento da
indenização, que deverá ser feito no prazo máximo de 48 (quarenta
e oito) horas”.
Referida Lei acrescenta ao texto da Lei Estadual n.3.522, de
24 de março de 2015 e visa regulamentar o tempo em fila nos
estabelecimentos bancários, ante a frequente falta de respeito
com cidadãos deste Estado que precisam enfrentar horas de filas
buscando atendimento bancário.
Ocorre que, no caso dos autos, o autor não demonstra que seguiu
todos os trâmites elencados na Lei Estadual, notadamente,
comunicação ao SAC ou Gerência do Banco.
Com efeito, há Leis que estabelecem o tempo de atendimento nas
agências bancárias, mas o não cumprimento de tal norma, por si só,
não enseja obrigatoriamente ofensa moral. Para configurar a ofensa
seria necessário fossem atingidos os bens constitucionalmente
protegidos como a honra e a dignidade humana e de tal ônus não
se desincumbiu a parte demandante.
O Superior Tribunal de Justiça já se pronunciou sobre a questão,
entendendo que, o tempo máximo para espera em fila de banco
não é suficiente para ensejar a indenização:
“AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - ESPERA EM FILA DE BANCO
POR TEMPO SUPERIOR AO DE MEIA HORA FIXADO POR
LEGISLAÇÃO LOCAL - INSUFICIÊNCIA DA SÓ INVOCAÇÃO
LEGISLATIVA ALUDIDA - OCORRÊNCIA DE DANO MORAL
AFASTADO PELA SENTENÇA E PELO COLEGIADO ESTADUAL
APÓS ANÁLISE DAS CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS DO CASO
CONCRETO - PREVALÊNCIA DO JULGAMENTO DA ORIGEM.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ - RECURSO ESPECIAL
IMPROVIDO. 1.- A só invocação de legislação municipal ou
estadual que estabelece tempo máximo de espera em fila de banco
não é suficiente para ensejar o direito à indenização, pois dirige a
sanções administrativas, que podem ser provocadas pelo usuário.
2.- Afastado pela SENTENÇA e pelo Acórdão, as circunstâncias
fáticas para configuração do dano moral, prevalece o julgamento
da origem (Súmula 7/STJ). 3.- Recurso Especial improvido.” (STJ
3ª Turma, REsp 1340394/SP, Rel. Min. Sidnei Beneti, julgado em
07/05/2013, pub. no DJe de 10/05/2013).
Neste diapasão, é certo que a inversão do ônus da prova consagrada
no art. 6º, VIII, do CDC, não significa a não produção de provas ou
produção mínima de provas pela parte que invoca o direito material,
de modo que não há como conferir a verossimilhança necessária
às afirmações da inicial.
DISPOSITIVO: Ante o exposto e por tudo mais que dos autos
conste, JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial formulado por
RICARDO MALDONADO RODRIGUES em face do BANCO DO
BRASIL S/A, partes qualificadas, nos termos da fundamentação
supra.
Por fim, JULGO EXTINTO O FEITO, COM RESOLUÇÃO DO
MÉRITO, nos termos do art. 487, I, do CPC, devendo o cartório,
após o trânsito em julgado desta, arquivar imediatamente o feito,
observadas as cautelas e movimentações de praxe.
Sem custas ou honorários advocatícios, na forma da Lei.
Intimem-se.
Serve a presente como comunicação.
PODER JUDICIÁRIO
Porto Velho - 4º Juizado Especial Cível
Avenida Jorge Teixeira, nº 3061, Bairro Embratel, CEP: 76820-842,
Porto Velho/RO
Processo n.: 7026819-33.2018.8.22.0001
Parte requerente: Nome: LINDALVA CAVALCANTE DA SILVA
Endereço: Rua dos Coqueiros, 827, Nova Floresta, Porto Velho RO - CEP: 76807-094
Advogados do(a) REQUERENTE: CLAUDECY CAVALCANTE
FEITOSA - RO0003257, TATIANA FEITOSA DA SILVEIRA RO0004733
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Parte requerida: Nome: TRANSPORTE COLETIVO BRASIL LTDA
Endereço: Avenida Governador Jorge Teixeira, 1296, BOX 35,
Embratel, Porto Velho - RO - CEP: 76820-844
Advogado do(a) REQUERIDO:
SENTENÇA
Relatório dispensado na forma da Lei (art. 38, da LF 9.099/95).
ALEGAÇÕES DA AUTORA: Afirma que contratou a requerida para
transportá-la de Manaus/AM a Porto Velho/RO. Entretanto, houve
atraso de cinco dias, ou seja, a viagem que duraria em média 18
horas demorou dias para CONCLUSÃO. Aduz ainda, que o ônibus
quebrou num lugar incomunicável e de mata fechada. E ainda,
não recebeu a assistência necessária, vez que ficou sem água e
comida até a chegada do Exército Brasileiro.
DA REVELIA DA REQUERIDA: Devidamente citada, a requerida
permaneceu inerte, atraindo para si os efeitos da revelia, nos
termos do art. 20, da Lei 9.099/95, tornando incontroversos os fatos
narrados na inicial.
PROVAS E FUNDAMENTAÇÃO: Os documentos acostados nos
autos demonstram a existência de relação de consumo, aplicandose ao caso as regras do CDC.
Nestes autos, é incontroversa a existência de relação jurídica entre
as partes, bem como o enorme atraso ocorrido na viagem e o ponto
controvertido está nos danos morais alegados pela autora.
Assiste razão em parte a autora.
Incontroverso o fato da autora ter sido transportada pela empresa
ré, bem como o problema apresentado no ônibus durante o
trajeto da cidade de Manaus/AM a Porto Velho/RO é igualmente
incontroverso.
O contrato de transporte caracteriza obrigação de resultado. Basta
para configurar o dever de indenizar a ocorrência de dano, o nexo
de causalidade entre esse e o serviço defeituosamente prestado,
nos termos do art. 14 do CDC (independente do exame de culpa).
Entendo que a hipótese apresentada no caso concreto enseja
fixação de verba indenizatória a fim de reparar danos morais, pois
excepcionalmente ocorrente frente aos transtornos vivenciados
pela autora, que ficou parada com seus pertences por longo período
e até em horário noturno no acostamento da rodovia e em local
ermo (floresta), cujo socorro só apareceu com equipe de militares
do Exército Brasileiro.
Importa ressaltar que o transporte oferecido pela requerida tenta
transpor a maior floresta deste planeta, de modo que o abandono
de seus clientes pelo prazo indicado nos autos, submeteu a
autora e outros consumidores a situação que supera o mero
aborrecimento.
Isto porque, não havia disponibilidade de banheiros, alimentações
adequadas e acomodações compatíveis com a dignidade
humana.
Não há como afastar a responsabilização civil e o dever de indenizar
da requerida. Afinal, trata-se de risco administrativo, sendo a
responsabilidade civil objetiva para esses casos. E, nesse ponto,
bem informa a autora que ficou cerca de cinco dias sem água
potável e alimentação que, embora tenha recebido alimentação
após esse período, a assistência foi deficiente, sem mencionar a
falta de banheiro utilizável.
Por fim, merece acolhimento a pretensão da autora por danos
morais considerando a situação imposta a essa decorrente do risco
gerado pela permanência na rodovia federal em período noturno,
pela falta de alimentação e água potável até a chegada do ônibus
substituto e, principalmente, pela ausência de banheiro utilizável
no ônibus.
Neste sentido:
INDENIZATÓRIA.
TRANSPORTE
RODOVIÁRIO.
PANE
MECÂNICA NO COLETIVO. DEMORA NA SUBSTITUIÇÃO DO
VEÍCULO. LONGO PRAZO DE ESPERA PELOS PASSAGEIROS,
À BEIRA DA ESTRADA, DURANTE A NOITE. DANO MORAL
CONFIGURADO.
CARÁTER
DISSUASÓRIO.
QUANTUM
MANTIDO. O contexto probatório evidencia que, de fato, houve a
pane mecânica no veículo da ré, o qual precisou ser substituído, a
fim de que os passageiros chegassem ao destino final contratado.
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Ocorre que o trâmite de troca de veículos foi muitíssimo demorado,
impondo às autoras mais de cinco horas de espera, na estrada,
à noite, sem qualquer assistência, já que o coletivo não possuía
sequer banheiro utilizável, como demonstra a prova coletada. Nesse
passo, possível invocar a função dissuasória da responsabilidade
civil, com o propósito de evitar novas condutas lesivas. A verba
indenizatória, por seu turno, está fixada em patamar condizente
com aquele adotado como parâmetro pelas Turmas Recursais,
comportando manutenção. Portanto, a SENTENÇA merece
confirmação, por seus próprios fundamentos, pois nada veio
aos autos capaz de modificar a CONCLUSÃO emanada pelo
julgador singular. RECURSO IMPROVIDO. (Recurso Cível Nº
71004089942, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais,
Relator: Fernanda Carravetta Vilande, Julgado em 24/10/2012).
A responsabilidade do transportador rodoviário tem natureza
objetiva, aplicando-se a regra do artigo 14 do Código de Defesa do
Consumidor, sendo que a prova dos autos é robusta no sentido de
que a razão do atraso é derivado da pane no coletivo.
O dano moral configurado, diante do descaso da empresa frente
à parte consumidora, porquanto deixou de cumprir o contrato a
contento, causando abalos à sua personalidade, por culpa exclusiva
da ré.
O quantum indenizatório deve representar para a vítima uma
satisfação capaz de amenizar de alguma forma o sofrimento
vivido. A eficácia da contrapartida pecuniária está na aptidão para
proporcionar tal satisfação em justa medida, de modo que não
signifique um enriquecimento sem causa para as vítimas e produza
impacto bastante no causador do mal a fim de dissuadi-lo de novo
atentado.
Para sua valoração este Juízo estabeleceu um comparativo com
as causas demandadas de atrasos de voo superior a 4 horas, bem
como, foram analisadas as circunstâncias do caso concreto, as
condições econômicas das partes, o prejuízo imposto a ofendida
decorrente do temor em permanecer na rodovia federal BR-319
em período noturno, ponderando a insegurança, o longo período
sem água e alimentação, sujeição às picadas de mosquitos e a ter
que adentrar à floresta para fazer suas necessidades fisiológicas.
Enfim, por toda situação imposta, fixo a indenização a título de
danos morais em R$ 10.000,00 (dez mil reais).
Da esma forma, merece acolhida o pedido de restituição do valor
decorrente no gasto com a passagem, uma vez que o serviço
contratado não foi executado como esperado pela autora.
Essa é a DECISÃO que mais justa e equânime emerge para o caso
concreto (art. 6º, da LF 9.099/95).
DISPOSITIVO:
Ante o exposto JULGO PROCEDENTE o pedido inicial
formulado por LINDALVA CAVALCANTE DA SILVA em face de
TRANSBRASIL – TRANSPORTE COLETIVO BRASIL LTDA EM
PORTO VELHO/RONDÔNIA, partes qualificadas, e, por via de
consequência, CONDENO a empresa requerida a pagar a autora o
valor de R$210,34 (duzentos e dez reais e trinta e quatro centavos)
corrigidos monetariamente a partir do ajuizamento da ação e juros
de 1% ao mês a partir da citação válida; CONDENO a requerida a
pagar a autora o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de
indenização por danos morais, com juros de 1% (um por cento) ao
mês e correção monetária a partir desta data.
Por fim, JULGO EXTINTO O FEITO, COM RESOLUÇÃO DO
MÉRITO, nos termos do art. 487, I, do CPC.
Com o trânsito em julgado e após o pedido de cumprimento de
SENTENÇA, a parte devedora deverá ser intimada na forma do
artigo 523 e ss. do CPC, não sendo aplicável a parte final do §1°
do referido artigo, no que tange à condenação em honorários
advocatícios, conforme Enunciado 97 do FONAJE.
Consigno que o pagamento deverá ocorrer em conta judicial da
Caixa Econômica Federal S/A, sob pena de ser considerando
inexistente o pagamento realizado através de outra instituição
bancária (Provimento Conjunto n.º 006/2015-PR-CG).
Após o trânsito em julgado e havendo pagamento voluntário
por meio de depósito judicial, fica autorizado o levantamento,
independente de nova CONCLUSÃO.
Sem custas ou honorários advocatícios, na forma da Lei.
Serve a presente como comunicação.
Porto Velho/RO, data inserida na movimentação.
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PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
CENTRAL DE PROCESSOS ELETRÔNICOS
Porto Velho - 4º Juizado Especial Cível
Rua Quintino Bocaiuva, 3061, Bairro Embratel, Porto Velho/RO,
CEP 76.820-842
INTIMAÇÃO DA PARTE RECORRENTE
Processo nº: 7043261-45.2016.8.22.0001 (Processo Judicial
eletrônico - PJe)
Classe: JUIZADOS - PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL
CÍVEL (436)
REQUERENTE: FRANCISCO DA CRUZ SOARES
Advogado do(a) REQUERENTE: POLLYANA JUNIA MUNIZ DA
SILVA NASCIMENTO - RO0005001
REQUERIDO:
BAIRRO
NOVO
PORTO
VELHO
EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO S/A
Advogados do(a) REQUERIDO: GUSTAVO CLEMENTE VILELA SP0220907, PAULO BARROSO SERPA - RO0004923, ANDREY
CAVALCANTE DE CARVALHO - RO000303B
Com base em acórdão proferido pela Turma Recursal, fica vossa
senhoria notificada para, no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o
pagamento das custas processuais, sob pena de inscrição em
dívida ativa e protesto extrajudicial. O Valor das custas é de 1%
um por cento, nos termos do art. 12, III, da Lei Estadual nº 3.896
de 2016 (Regimento de Custas). Assim, para gerar o boleto de
pagamento, utilize o link abaixo.
http://webapp.tjro.jus.br/custas/pages/guiaRecolhimento/
guiaRecolhimentoEmitir.jsf;jsessionid=Tx7niP9iEw7gdde9QtEMN
n_CnNejhosUMo1nxE8.wildfly01:custas1.1
Porto Velho/RO, 12 de setembro de 2018.
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
CENTRAL DE PROCESSOS ELETRÔNICOS
Porto Velho - 4º Juizado Especial Cível
Rua Quintino Bocaiuva, 3061, Bairro Embratel, Porto Velho/RO,
CEP 76.820-842
Processo nº 7035966-83.2018.8.22.0001
REQUERENTE: MARIA IVANILDE CARDOSO DA COSTA
Advogado do(a) REQUERENTE: JOSEANDRA REIS MERCADO
- RO0005674
REQUERIDO: CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA SA
CERON
Advogado do(a) REQUERIDO:
Intimação DAS PARTES - AUDIÊNCIA
PROVIMENTO CONJUNTO 001/2017 - publicação DJE 104 - dia
08/06/2017
Por força e em cumprimento ao disposto deste Juízo, ficam
as partes intimadas, por intermédio de(a) seu(a) patrono(a), a
comparecerem à AUDIÊNCIA deste processo a ser realizada na
sala de audiências da CEJUSC Porto Velho - 4º Juizado Especial
Cível, sito à Rua Quintino Bocaiuva, 3061, Bairro Embratel, Porto
Velho/RO, conforme informações abaixo:
Tipo: Conciliação Sala: Sala A - 4º Juizado Especial Cível Data:
23/10/2018 Hora: 08:40
OBSERVAÇÕES: 1) A contestação e demais provas, inclusive a
indicação de testemunhas, com sua completa qualificação (nome
completo, CPF e endereço) e objetivo probatório, deverão ser
apresentadas ATÉ o ato da audiência de conciliação. Não havendo
acordo, poderá ser designada uma data para a realização da
audiência de instrução e julgamento; 2) Havendo necessidade
de assistência por Defensor Público, a parte deverá solicitar
atendimento, no prazo de até 15 (quinze) dias antes da audiência de
conciliação, à sede da Defensoria Pública da respectiva Comarca;
3) Nas causas de valor superior a 20 (vinte) salários mínimos, as
partes deverão comparecer ao ato acompanhadas de advogado; 4)
Fica(m) Vossa(s) Senhoria(s), ainda, devidamente cientificada(s)
de que, nos termos do que dispõe o Art. 20, da referida lei, o seu
não comparecimento a qualquer das audiências designadas,
implicará na revelia, reputando-se verdadeiros os fatos narrados
no pedido inicial.
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ADVERTÊNCIAS: 1) Por força da lei 9.099/95 e da Portaria
Conjunta nº 001/2017, a jurídica que figurar no polo passivo
da demanda deverá comparecer na audiência de conciliação,
instrução e julgamento munida de carta de preposto, sob pena de
revelia, nos moldes dos arts. 9º, § 4º, e 20, da referida lei, sendo
que os atos constitutivos, contratos sociais e demais documentos
de comprovação de poderes servem para efetiva constatação da
personalidade jurídica e da regular representação em juízo (art. 45,
Código Civil e art. 75, VIII, Código de Processo Civil), sob pena de
revelia. 2) Os prazos processuais neste juizado especial, inclusive
na execução, contam-se da data da intimação ou ciência do ato
respectivo (art. 42, lf 9099/95); 3) As partes deverão comparecer às
audiências designadas munidas dos números de suas respectivas
contas bancárias para eventual formalização e efetivação do acordo,
evitando-se o uso da conta judicial; 4) As partes deverão comunicar
eventuais alterações dos respectivos endereços, sob pena de
se considerar como válida e eficaz a carta de intimação enviada
ou o MANDADO de intimação cumprido no endereço constante
dos autos (art 19, §2º, lf 9099/95); 5) Em se tratando de pessoa
jurídica e relação de consumo, fica expressamente consignada a
possibilidade e advertência de inversão do ônus da prova, (art. 6º,
cdc). 6) As partes deverão comparecer às audiências designadas
na data, horário e endereço em que ser realizará a audiência, e
que procuradores e preposto deverão comparecer munidos de
poderes específicos para transacionar; 7) EM SE TRATANDO DE
AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO, As partes poderão
trazer para a audiência até três testemunhas – independentemente
de intimação – e a documentação que julgarem necessárias para
instruir do feito.
Porto Velho (RO), 12 de setembro de 2018.
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
CENTRAL DE PROCESSOS ELETRÔNICOS
Porto Velho - 4º Juizado Especial Cível
Rua Quintino Bocaiuva, 3061, Bairro Embratel, Porto Velho/RO,
CEP 76.820-842
Processo n°: 7008484-14.2015.8.22.0601
EXEQUENTE: MARIA DE NAZARE FRANCO DAMASCENO
Advogado do(a) EXEQUENTE: FABIO ALEXANDRE ABIORANA
LUCENA - RO0003453
EXECUTADO: MARISE RAMOS MARINHO
INTIMAÇÃO À PARTE REQUERENTE (VIA DJE)
FINALIDADE: Por força e em cumprimento ao disposto deste Juízo,
FICA VOSSA SENHORIA INTIMADA, a requerer o que entender
de direito, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de arquivamento.
Porto Velho (RO), 12 de setembro de 2018.
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
CENTRAL DE PROCESSOS ELETRÔNICOS
Porto Velho - 4º Juizado Especial Cível
Rua Quintino Bocaiuva, 3061, Bairro Embratel, Porto Velho/RO,
CEP 76.820-842
Processo nº 7036075-97.2018.8.22.0001
REQUERENTE: JOAO BATISTA DE OLIVEIRA, MONIQUE
JOINER DE OLIVEIRA
Advogado do(a) REQUERENTE: FABIO ANTONIO MOREIRA RO0001553
Advogado do(a) REQUERENTE: FABIO ANTONIO MOREIRA RO0001553
REQUERIDO: CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA SA
CERON
Advogado do(a) REQUERIDO:
Intimação DAS PARTES - AUDIÊNCIA
PROVIMENTO CONJUNTO 001/2017 - publicação DJE 104 - dia
08/06/2017
Por força e em cumprimento ao disposto deste Juízo, ficam
as partes intimadas, por intermédio de(a) seu(a) patrono(a), a
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comparecerem à AUDIÊNCIA deste processo a ser realizada na
sala de audiências da CEJUSC Porto Velho - 4º Juizado Especial
Cível, sito à Rua Quintino Bocaiuva, 3061, Bairro Embratel, Porto
Velho/RO, conforme informações abaixo:
Tipo: Conciliação Sala: Sala B - 4º Juizado Especial Cível Data:
23/10/2018 Hora: 08:40
OBSERVAÇÕES: 1) A contestação e demais provas, inclusive a
indicação de testemunhas, com sua completa qualificação (nome
completo, CPF e endereço) e objetivo probatório, deverão ser
apresentadas ATÉ o ato da audiência de conciliação. Não havendo
acordo, poderá ser designada uma data para a realização da
audiência de instrução e julgamento; 2) Havendo necessidade
de assistência por Defensor Público, a parte deverá solicitar
atendimento, no prazo de até 15 (quinze) dias antes da audiência de
conciliação, à sede da Defensoria Pública da respectiva Comarca;
3) Nas causas de valor superior a 20 (vinte) salários mínimos, as
partes deverão comparecer ao ato acompanhadas de advogado; 4)
Fica(m) Vossa(s) Senhoria(s), ainda, devidamente cientificada(s)
de que, nos termos do que dispõe o Art. 20, da referida lei, o seu
não comparecimento a qualquer das audiências designadas,
implicará na revelia, reputando-se verdadeiros os fatos narrados
no pedido inicial.
ADVERTÊNCIAS: 1) Por força da lei 9.099/95 e da Portaria
Conjunta nº 001/2017, a jurídica que figurar no polo passivo
da demanda deverá comparecer na audiência de conciliação,
instrução e julgamento munida de carta de preposto, sob pena de
revelia, nos moldes dos arts. 9º, § 4º, e 20, da referida lei, sendo
que os atos constitutivos, contratos sociais e demais documentos
de comprovação de poderes servem para efetiva constatação da
personalidade jurídica e da regular representação em juízo (art. 45,
Código Civil e art. 75, VIII, Código de Processo Civil), sob pena de
revelia. 2) Os prazos processuais neste juizado especial, inclusive
na execução, contam-se da data da intimação ou ciência do ato
respectivo (art. 42, lf 9099/95); 3) As partes deverão comparecer às
audiências designadas munidas dos números de suas respectivas
contas bancárias para eventual formalização e efetivação do acordo,
evitando-se o uso da conta judicial; 4) As partes deverão comunicar
eventuais alterações dos respectivos endereços, sob pena de
se considerar como válida e eficaz a carta de intimação enviada
ou o MANDADO de intimação cumprido no endereço constante
dos autos (art 19, §2º, lf 9099/95); 5) Em se tratando de pessoa
jurídica e relação de consumo, fica expressamente consignada a
possibilidade e advertência de inversão do ônus da prova, (art. 6º,
cdc). 6) As partes deverão comparecer às audiências designadas
na data, horário e endereço em que ser realizará a audiência, e
que procuradores e preposto deverão comparecer munidos de
poderes específicos para transacionar; 7) EM SE TRATANDO DE
AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO, As partes poderão
trazer para a audiência até três testemunhas – independentemente
de intimação – e a documentação que julgarem necessárias para
instruir do feito.
Porto Velho (RO), 12 de setembro de 2018.
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
CENTRAL DE PROCESSOS ELETRÔNICOS
Porto Velho - 4º Juizado Especial Cível
Rua Quintino Bocaiuva, 3061, Bairro Embratel, Porto Velho/RO,
CEP 76.820-842
Processo nº 7036154-76.2018.8.22.0001
REQUERENTE: RILDO FAUSTINO DE MIRANDA
Advogados do(a) REQUERENTE: BRUNA DUARTE FEITOSA
DOS SANTOS BARROS - RO0006156, EZIO PIRES DOS SANTOS
- RO0005870
REQUERIDO: COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DE
RONDONIA CAERD
Advogado do(a) REQUERIDO:
Intimação DAS PARTES - AUDIÊNCIA
PROVIMENTO CONJUNTO 001/2017 - publicação DJE 104 - dia
08/06/2017
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Por força e em cumprimento ao disposto deste Juízo, ficam
as partes intimadas, por intermédio de(a) seu(a) patrono(a), a
comparecerem à AUDIÊNCIA deste processo a ser realizada na
sala de audiências da CEJUSC Porto Velho - 4º Juizado Especial
Cível, sito à Rua Quintino Bocaiuva, 3061, Bairro Embratel, Porto
Velho/RO, conforme informações abaixo:
Tipo: Conciliação Sala: Sala B - 4º Juizado Especial Cível Data:
23/10/2018 Hora: 10:00
OBSERVAÇÕES: 1) A contestação e demais provas, inclusive a
indicação de testemunhas, com sua completa qualificação (nome
completo, CPF e endereço) e objetivo probatório, deverão ser
apresentadas ATÉ o ato da audiência de conciliação. Não havendo
acordo, poderá ser designada uma data para a realização da
audiência de instrução e julgamento; 2) Havendo necessidade
de assistência por Defensor Público, a parte deverá solicitar
atendimento, no prazo de até 15 (quinze) dias antes da audiência de
conciliação, à sede da Defensoria Pública da respectiva Comarca;
3) Nas causas de valor superior a 20 (vinte) salários mínimos, as
partes deverão comparecer ao ato acompanhadas de advogado; 4)
Fica(m) Vossa(s) Senhoria(s), ainda, devidamente cientificada(s)
de que, nos termos do que dispõe o Art. 20, da referida lei, o seu
não comparecimento a qualquer das audiências designadas,
implicará na revelia, reputando-se verdadeiros os fatos narrados
no pedido inicial.
ADVERTÊNCIAS: 1) Por força da lei 9.099/95 e da Portaria
Conjunta nº 001/2017, a jurídica que figurar no polo passivo
da demanda deverá comparecer na audiência de conciliação,
instrução e julgamento munida de carta de preposto, sob pena de
revelia, nos moldes dos arts. 9º, § 4º, e 20, da referida lei, sendo
que os atos constitutivos, contratos sociais e demais documentos
de comprovação de poderes servem para efetiva constatação da
personalidade jurídica e da regular representação em juízo (art. 45,
Código Civil e art. 75, VIII, Código de Processo Civil), sob pena de
revelia. 2) Os prazos processuais neste juizado especial, inclusive
na execução, contam-se da data da intimação ou ciência do ato
respectivo (art. 42, lf 9099/95); 3) As partes deverão comparecer às
audiências designadas munidas dos números de suas respectivas
contas bancárias para eventual formalização e efetivação do acordo,
evitando-se o uso da conta judicial; 4) As partes deverão comunicar
eventuais alterações dos respectivos endereços, sob pena de
se considerar como válida e eficaz a carta de intimação enviada
ou o MANDADO de intimação cumprido no endereço constante
dos autos (art 19, §2º, lf 9099/95); 5) Em se tratando de pessoa
jurídica e relação de consumo, fica expressamente consignada a
possibilidade e advertência de inversão do ônus da prova, (art. 6º,
cdc). 6) As partes deverão comparecer às audiências designadas
na data, horário e endereço em que ser realizará a audiência, e
que procuradores e preposto deverão comparecer munidos de
poderes específicos para transacionar; 7) EM SE TRATANDO DE
AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO, As partes poderão
trazer para a audiência até três testemunhas – independentemente
de intimação – e a documentação que julgarem necessárias para
instruir do feito.
Porto Velho (RO), 12 de setembro de 2018.
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
CENTRAL DE PROCESSOS ELETRÔNICOS
Porto Velho - 4º Juizado Especial Cível
Rua Quintino Bocaiuva, 3061, Bairro Embratel, Porto Velho/RO,
CEP 76.820-842
Processo nº 7019789-44.2018.8.22.0001
REQUERENTE: LEANDRO EUGENIO DE LIMA
Advogados do REQUERENTE: ELAINE CUNHA SAAD ABDULNUR
- RO 5073, LUIZ ALBERTO CONTI FILHO - RO 7716
REQUERIDO: BANCO BRADESCO CARTOES S.A.
Advogados do REQUERIDO: EDSON ANTONIO SOUSA PINTO
- RO 4643, GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI RO5546
Intimação
“....”
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PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
CENTRAL DE PROCESSOS ELETRÔNICOS
Porto Velho - 4º Juizado Especial Cível
Rua Quintino Bocaiuva, 3061, Bairro Embratel, Porto Velho/RO,
CEP 76.820-842
Processo nº 7036159-98.2018.8.22.0001
REQUERENTE: CELIJANE DA SILVA PINHEIRO
Advogado do(a) REQUERENTE: RAYANA TALITA BATISTA
MENDES - RO0008065
REQUERIDO: IMPACTO IMAGENS LTDA - ME
Advogado do(a) REQUERIDO:
Intimação DAS PARTES - AUDIÊNCIA
PROVIMENTO CONJUNTO 001/2017 - publicação DJE 104 - dia
08/06/2017
Por força e em cumprimento ao disposto deste Juízo, ficam
as partes intimadas, por intermédio de(a) seu(a) patrono(a), a
comparecerem à AUDIÊNCIA deste processo a ser realizada na
sala de audiências da CEJUSC Porto Velho - 4º Juizado Especial
Cível, sito à Rua Quintino Bocaiuva, 3061, Bairro Embratel, Porto
Velho/RO, conforme informações abaixo:
Tipo: Conciliação Sala: Sala B - 4º Juizado Especial Cível Data:
23/10/2018 Hora: 10:40
OBSERVAÇÕES: 1) A contestação e demais provas, inclusive a
indicação de testemunhas, com sua completa qualificação (nome
completo, CPF e endereço) e objetivo probatório, deverão ser
apresentadas ATÉ o ato da audiência de conciliação. Não havendo
acordo, poderá ser designada uma data para a realização da
audiência de instrução e julgamento; 2) Havendo necessidade
de assistência por Defensor Público, a parte deverá solicitar
atendimento, no prazo de até 15 (quinze) dias antes da audiência de
conciliação, à sede da Defensoria Pública da respectiva Comarca;
3) Nas causas de valor superior a 20 (vinte) salários mínimos, as
partes deverão comparecer ao ato acompanhadas de advogado; 4)
Fica(m) Vossa(s) Senhoria(s), ainda, devidamente cientificada(s)
de que, nos termos do que dispõe o Art. 20, da referida lei, o seu
não comparecimento a qualquer das audiências designadas,
implicará na revelia, reputando-se verdadeiros os fatos narrados
no pedido inicial.
ADVERTÊNCIAS: 1) Por força da lei 9.099/95 e da Portaria
Conjunta nº 001/2017, a jurídica que figurar no polo passivo
da demanda deverá comparecer na audiência de conciliação,
instrução e julgamento munida de carta de preposto, sob pena de
revelia, nos moldes dos arts. 9º, § 4º, e 20, da referida lei, sendo
que os atos constitutivos, contratos sociais e demais documentos
de comprovação de poderes servem para efetiva constatação da
personalidade jurídica e da regular representação em juízo (art. 45,
Código Civil e art. 75, VIII, Código de Processo Civil), sob pena de
revelia. 2) Os prazos processuais neste juizado especial, inclusive
na execução, contam-se da data da intimação ou ciência do ato
respectivo (art. 42, lf 9099/95); 3) As partes deverão comparecer às
audiências designadas munidas dos números de suas respectivas
contas bancárias para eventual formalização e efetivação do acordo,
evitando-se o uso da conta judicial; 4) As partes deverão comunicar
eventuais alterações dos respectivos endereços, sob pena de
se considerar como válida e eficaz a carta de intimação enviada
ou o MANDADO de intimação cumprido no endereço constante
dos autos (art 19, §2º, lf 9099/95); 5) Em se tratando de pessoa
jurídica e relação de consumo, fica expressamente consignada a
possibilidade e advertência de inversão do ônus da prova, (art. 6º,
cdc). 6) As partes deverão comparecer às audiências designadas
na data, horário e endereço em que ser realizará a audiência, e
que procuradores e preposto deverão comparecer munidos de
poderes específicos para transacionar; 7) EM SE TRATANDO DE
AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO, As partes poderão
trazer para a audiência até três testemunhas – independentemente
de intimação – e a documentação que julgarem necessárias para
instruir do feito.
Porto Velho (RO), 12 de setembro de 2018.

Este diário foi assinado digitalmente consoante a Lei 11.419/06. O documento eletrônico pode ser encontrado no sítio do Tribunal de Justiça do Estado de
Rondônia, endereço: http://www.tjro.jus.br/novodiario/
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PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
CENTRAL DE PROCESSOS ELETRÔNICOS
Porto Velho - 4º Juizado Especial Cível
Rua Quintino Bocaiuva, 3061, Bairro Embratel, Porto Velho/RO,
CEP 76.820-842
Processo nº 7053646-18.2017.8.22.0001
REQUERENTE: BRUNO SERGIO GARCIA SIMOES
Advogado do(a) REQUERENTE: LUIS GUILHERME SISMEIRO
DE OLIVEIRA - RO0006700
REQUERIDO: LATAM AIRLINES GROUP S/A
Advogado do(a) REQUERIDO: FABIO RIVELLI - SP0297608
Intimação À PARTE REQUERIDA (VIA DJE)
Por força e em cumprimento do juízo, FICA VOSSA SENHORIA
INTIMADA, por intermédio de seu advogado no prazo de 15
(quinze) dias, efetuar o pagamento das custas processuais, sob
pena de protesto extrajudicial e inscrição em dívida ativa.
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
CENTRAL DE PROCESSOS ELETRÔNICOS
Porto Velho - 4º Juizado Especial Cível
Rua Quintino Bocaiuva, 3061, Bairro Embratel, Porto Velho/RO,
CEP 76.820-842
Processo nº 7024534-67.2018.8.22.0001
REQUERENTE: LEIDE JANE ALMEIDA DA SILVA, JHOZY DA
SILVA PEREIRA
Advogado do(a) REQUERENTE: JOSE MARIA ALVES LEITE RO7691
REQUERIDO: MARCOS FABIANO DA SILVA
Advogado do(a) REQUERIDO:
Intimação DAS PARTES - AUDIÊNCIA
PROVIMENTO CONJUNTO 001/2017 - publicação DJE 104 - dia
08/06/2017
Por força e em cumprimento ao disposto deste Juízo, ficam
as partes intimadas, por intermédio de(a) seu(a) patrono(a), a
comparecerem à AUDIÊNCIA deste processo a ser realizada na
sala de audiências da CEJUSC Porto Velho - 4º Juizado Especial
Cível, sito à Rua Quintino Bocaiuva, 3061, Bairro Embratel, Porto
Velho/RO, conforme informações abaixo:
Tipo: Conciliação Sala: Sala A - 4º Juizado Especial Cível Data:
26/10/2018 Hora: 08:00
OBSERVAÇÕES: 1) A contestação e demais provas, inclusive a
indicação de testemunhas, com sua completa qualificação (nome
completo, CPF e endereço) e objetivo probatório, deverão ser
apresentadas ATÉ o ato da audiência de conciliação. Não havendo
acordo, poderá ser designada uma data para a realização da
audiência de instrução e julgamento; 2) Havendo necessidade
de assistência por Defensor Público, a parte deverá solicitar
atendimento, no prazo de até 15 (quinze) dias antes da audiência de
conciliação, à sede da Defensoria Pública da respectiva Comarca;
3) Nas causas de valor superior a 20 (vinte) salários mínimos, as
partes deverão comparecer ao ato acompanhadas de advogado; 4)
Fica(m) Vossa(s) Senhoria(s), ainda, devidamente cientificada(s)
de que, nos termos do que dispõe o Art. 20, da referida lei, o seu
não comparecimento a qualquer das audiências designadas,
implicará na revelia, reputando-se verdadeiros os fatos narrados
no pedido inicial.
ADVERTÊNCIAS: 1) Por força da lei 9.099/95 e da Portaria
Conjunta nº 001/2017, a jurídica que figurar no polo passivo
da demanda deverá comparecer na audiência de conciliação,
instrução e julgamento munida de carta de preposto, sob pena de
revelia, nos moldes dos arts. 9º, § 4º, e 20, da referida lei, sendo
que os atos constitutivos, contratos sociais e demais documentos
de comprovação de poderes servem para efetiva constatação da
personalidade jurídica e da regular representação em juízo (art. 45,
Código Civil e art. 75, VIII, Código de Processo Civil), sob pena de
revelia. 2) Os prazos processuais neste juizado especial, inclusive
na execução, contam-se da data da intimação ou ciência do ato
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respectivo (art. 42, lf 9099/95); 3) As partes deverão comparecer às
audiências designadas munidas dos números de suas respectivas
contas bancárias para eventual formalização e efetivação do acordo,
evitando-se o uso da conta judicial; 4) As partes deverão comunicar
eventuais alterações dos respectivos endereços, sob pena de
se considerar como válida e eficaz a carta de intimação enviada
ou o MANDADO de intimação cumprido no endereço constante
dos autos (art 19, §2º, lf 9099/95); 5) Em se tratando de pessoa
jurídica e relação de consumo, fica expressamente consignada a
possibilidade e advertência de inversão do ônus da prova, (art. 6º,
cdc). 6) As partes deverão comparecer às audiências designadas
na data, horário e endereço em que ser realizará a audiência, e
que procuradores e preposto deverão comparecer munidos de
poderes específicos para transacionar; 7) EM SE TRATANDO DE
AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO, As partes poderão
trazer para a audiência até três testemunhas – independentemente
de intimação – e a documentação que julgarem necessárias para
instruir do feito.
Porto Velho (RO), 12 de setembro de 2018.
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
CENTRAL DE PROCESSOS ELETRÔNICOS
Porto Velho - 4º Juizado Especial Cível
Rua Quintino Bocaiuva, 3061, Bairro Embratel, Porto Velho/RO,
CEP 76.820-842
Processo nº 7002293-02.2018.8.22.0001
REQUERENTE: JAIR VIANA
Advogado do(a) REQUERENTE: VAGNER DOS SANTOS MOTA
- GO33272
REQUERIDO: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A
Advogado do(a) REQUERIDO: ITALLO GUSTAVO DE ALMEIDA
LEITE - MT007413O
Intimação À PARTE REQUERIDA (VIA DJE)
Por força e em cumprimento do juízo, FICA VOSSA SENHORIA
INTIMADA, por intermédio de seu advogado no prazo de 15
(quinze) dias, efetuar o pagamento das custas processuais, sob
pena de protesto extrajudicial e inscrição em dívida ativa.
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
CENTRAL DE PROCESSOS ELETRÔNICOS
Porto Velho - 4º Juizado Especial Cível
Rua Quintino Bocaiuva, 3061, Bairro Embratel, Porto Velho/RO,
CEP 76.820-842
Processo nº: 7017617-32.2018.8.22.0001
Requerente: DALMON LOPES RODRIGUES
Advogados do REQUERENTE: MARIA HELOISA BISCA
BERNARDI - RO 5758, GUSTAVO BERNARDO HADAMES
BERNARDI MONTEIRO - RO 5275
Requerido: COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DE RONDONIA
CAERD e outros
Advogado do REQUERIDO: CLAYTON CONRAT KUSSLER - RO
3861
Advogado do REQUERIDO: WILSON BELCHIOR - RO 6484
Intimação À PARTE RECORRIDA
FINALIDADE: Por determinação do juízo, fica Vossa Senhoria
intimada para, no prazo legal, apresentar as Contrarrazões
Recursais.
Porto Velho (RO), 12 de setembro de 2018.
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
CENTRAL DE PROCESSOS ELETRÔNICOS
Porto Velho - 4º Juizado Especial Cível
Rua Quintino Bocaiuva, 3061, Bairro Embratel, Porto Velho/RO,
CEP 76.820-842
Processo n°: 7001640-34.2017.8.22.0001
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EXEQUENTE: I RIBEIRO SANTOS - ME - ME
Advogado do(a) EXEQUENTE: FABIO HENRIQUE DOS SANTOS
LEAO - RO0004402
EXECUTADO: ROSANGELA ANTONIA TEMISTOCLES
INTIMAÇÃO AO REQUERENTE (VIA DJE)
FINALIDADE: Por determinação do juízo, fica Vossa Senhoria
intimada a se manifestar acerca da certidão do Sr. Oficial de Justiça
NO PRAZO DE 5 (CINCO) DIAS sob pena de arquivamento.
Porto Velho (RO), 12 de setembro de 2018.
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
CENTRAL DE PROCESSOS ELETRÔNICOS
Porto Velho - 4º Juizado Especial Cível
Rua Quintino Bocaiuva, 3061, Bairro Embratel, Porto Velho/RO,
CEP 76.820-842
Processo nº 7053714-65.2017.8.22.0001
REQUERENTE: AUGUSTA GABRIELA PINI DE SOUZA
Advogado do(a) REQUERENTE: JHONATAS EMMANUEL PINI RO0004265
REQUERIDO: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.
Advogado do(a) REQUERIDO: ITALLO GUSTAVO DE ALMEIDA
LEITE - MT007413O
Intimação À PARTE REQUERIDA (VIA DJE)
Por força e em cumprimento do juízo, FICA VOSSA SENHORIA
INTIMADA, por intermédio de seu advogado no prazo de 15
(quinze) dias, efetuar o pagamento das custas processuais, sob
pena de protesto extrajudicial e inscrição em dívida ativa.
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
CENTRAL DE PROCESSOS ELETRÔNICOS
Porto Velho - 4º Juizado Especial Cível
Rua Quintino Bocaiuva, 3061, Bairro Embratel, Porto Velho/RO,
CEP 76.820-842
Processo n°: 7030725-65.2017.8.22.0001
EXEQUENTE: J A N CRUZ & CIA LTDA
Advogados do(a) EXEQUENTE: MARCIO MIRANDA DIAS
JANUARIO - RO8825, RENAN GOMES MALDONADO DE JESUS
- RO0005769
EXECUTADO: SALETE APARECIDA DE OLIVEIRA DOS
SANTOS
INTIMAÇÃO AO REQUERENTE (VIA DJE)
FINALIDADE: Por determinação do juízo, fica Vossa Senhoria
intimada a se manifestar acerca da certidão do Sr. Oficial de Justiça
NO PRAZO DE 5 (CINCO) DIAS sob pena de arquivamento.
Porto Velho (RO), 12 de setembro de 2018.
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
CENTRAL DE PROCESSOS ELETRÔNICOS
Porto Velho - 4º Juizado Especial Cível
Rua Quintino Bocaiuva, 3061, Bairro Embratel, Porto Velho/RO,
CEP 76.820-842
Processo nº: 7033551-64.2017.8.22.0001.
EXEQUENTE: FRANCISCO DE ASSIS PAES KARANTINO.
EXECUTADO: OI MOVEL S.A
Advogados do(a) EXECUTADO: ALESSANDRA MONDINI
CARVALHO - RO0004240, ROCHILMER MELLO DA ROCHA
FILHO - RO0000635
Intimação À PARTE REQUERIDA (VIA DJE)
Por força e em cumprimento do juízo, FICA VOSSA SENHORIA
INTIMADA, por intermédio de seu advogado, cumprir
espontaneamente a SENTENÇA, no prazo de 15 (quinze) dias,
efetuando o pagamento do valor, obrigatoriamente junto a Caixa
Econômica Federal (Provimento 001/2008 PR TJ/RO c/c Art.
840, I, do CPC), conforme Planilha de Cálculo anexa, sob pena
de acréscimo de multa de 10% (dez por cento) sobre o valor
apresentado da dívida, conforme disposto no art. 523, § 1º, do
Código de Processual Civil.
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ADVERTÊNCIAS:
1)
O
VALOR
DA
CONDENAÇÃO
OBRIGATORIAMENTE DEVERÁ SER DEPOSITADO JUNTO
A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PROVIMENTO 001/2008
PR TJ/RO C/C ART. 840, I DO CPC), COM A DEVIDA E
TEMPESTIVA COMPROVAÇÃO NO PROCESSO, SOB PENA
DE SER CONSIDERANDO INEXISTENTE O PAGAMENTO
REALIZADO ATRAVÉS DE OUTRA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA,
NOS TERMOS DO ARTIGO 4º DO PROVIMENTO CONJUNTO
N.º 006/2015-PR-CG, PUBLICADO NO DIÁRIO DE JUSTIÇA
ESTADUAL N.º 115/2015, INCIDINDO, INCLUSIVE, AS PENAS
PREVISTAS NO ARTIGO 475-J DO CPC, ALÉM DE JUROS E
CORREÇÃO MONETÁRIA PREVISTAS EM LEI. 2) OS PRAZOS
PROCESSUAIS NESTE JUIZADO ESPECIAL, INCLUSIVE NA
EXECUÇÃO, CONTAM-SE DO DIA SEGUINTE À INTIMAÇÃO,
SALVO CONTAGEM A PARTIR DE INTIMAÇÃO PELO DIÁRIO
DA JUSTIÇA, QUE OBEDECE REGRA PRÓPRIA. 3) AS PARTES
DEVERÃO COMUNICAR EVENTUAIS ALTERAÇÕES DOS
RESPECTIVOS ENDEREÇOS, SOB PENA DE SE CONSIDERAR
COMO VÁLIDA E EFICAZ A/O CARTA/MANDADO DE INTIMAÇÃO
CUMPRIDO(A) NO ENDEREÇO CONSTANTE DOS AUTOS (ART.
19, § 2º, LF 9.099/95).
Porto Velho (RO), 12 de setembro de 2018.
PODER JUDICIÁRIO
Porto Velho - 4º Juizado Especial Cível
Rua Quintino Bocaiúva, nº 3061, Bairro Embratel, CEP: 76820-842,
Porto Velho/RO
Processo n.: 7013940-91.2018.8.22.0001
Parte requerente: Nome: TIAGO RAMOS SILVA
Endereço: Beco São João, 1731, Floresta, Porto Velho - RO - CEP:
76806-080
Advogado do(a) REQUERENTE: LUCAS GONCALVES
FERNANDES - RO6903
Parte requerida: Nome: BANCO DO BRASIL S/A
Endereço: Avenida Amazonas, 3923, Agenor de Carvalho, Porto
Velho - RO - CEP: 76820-340
Advogado do(a) REQUERIDO: RAFAEL SGANZERLA DURAND
- RO0004872
DECISÃO
INDEFIRO o pleito de gratuidade da justiça reclamado pela
parte recorrente, uma vez que não vislumbro a comprovação da
hipossuficiência econômica da parte para receber o benesse legal
(Turma Recursal/RO, MS 0001190-81.2014.8.22.9002).
Desse modo, deveria a parte diligenciar e comprovar a real
necessidade da isenção. É certo que a jurisprudência dominante
se orienta no sentido de que somente o pedido já seria suficiente
para o deferimento do pleito, contudo, a situação particular merece
atenção.
O preparo recursal, quando a parte não goza do benefício da
gratuidade judiciária, deve ser comprovado no ato de interposição
do recurso, ou no prazo de 48 horas após a interposição do recurso,
conforme disposição expressa do art. 42, § 1º, da Lei n. 9.099/95.
Dessa forma, intime-se a recorrente para, no prazo de 48 (quarenta
e oito) horas, realizar o recolhimento do preparo, sob pena de não
conhecimento do recurso.
Serve a presente como comunicação.
Porto Velho/RO, data inserida na movimentação.
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
CENTRAL DE PROCESSOS ELETRÔNICOS
Porto Velho - 4º Juizado Especial Cível
Rua Quintino Bocaiuva, 3061, Bairro Embratel, Porto Velho/RO,
CEP 76.820-842
Processo nº 7036212-79.2018.8.22.0001
REQUERENTE: ELISSANDRA OLIVEIRA BISPO
Advogados do(a) REQUERENTE: JULIANA MEDEIROS
PIRES - RO0003302, RICARDO MALDONADO RODRIGUES RO0002717
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REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A.
Advogado do(a) REQUERIDO:
Intimação DAS PARTES - AUDIÊNCIA
PROVIMENTO CONJUNTO 001/2017 - publicação DJE 104 - dia
08/06/2017
Por força e em cumprimento ao disposto deste Juízo, ficam
as partes intimadas, por intermédio de(a) seu(a) patrono(a), a
comparecerem à AUDIÊNCIA deste processo a ser realizada na
sala de audiências da CEJUSC Porto Velho - 4º Juizado Especial
Cível, sito à Rua Quintino Bocaiuva, 3061, Bairro Embratel, Porto
Velho/RO, conforme informações abaixo:
Tipo: Conciliação Sala: Sala A - 4º Juizado Especial Cível Data:
24/10/2018 Hora: 08:40
OBSERVAÇÕES: 1) A contestação e demais provas, inclusive a
indicação de testemunhas, com sua completa qualificação (nome
completo, CPF e endereço) e objetivo probatório, deverão ser
apresentadas ATÉ o ato da audiência de conciliação. Não havendo
acordo, poderá ser designada uma data para a realização da
audiência de instrução e julgamento; 2) Havendo necessidade
de assistência por Defensor Público, a parte deverá solicitar
atendimento, no prazo de até 15 (quinze) dias antes da audiência de
conciliação, à sede da Defensoria Pública da respectiva Comarca;
3) Nas causas de valor superior a 20 (vinte) salários mínimos, as
partes deverão comparecer ao ato acompanhadas de advogado; 4)
Fica(m) Vossa(s) Senhoria(s), ainda, devidamente cientificada(s)
de que, nos termos do que dispõe o Art. 20, da referida lei, o seu
não comparecimento a qualquer das audiências designadas,
implicará na revelia, reputando-se verdadeiros os fatos narrados
no pedido inicial.
ADVERTÊNCIAS: 1) Por força da lei 9.099/95 e da Portaria
Conjunta nº 001/2017, a jurídica que figurar no polo passivo
da demanda deverá comparecer na audiência de conciliação,
instrução e julgamento munida de carta de preposto, sob pena de
revelia, nos moldes dos arts. 9º, § 4º, e 20, da referida lei, sendo
que os atos constitutivos, contratos sociais e demais documentos
de comprovação de poderes servem para efetiva constatação da
personalidade jurídica e da regular representação em juízo (art. 45,
Código Civil e art. 75, VIII, Código de Processo Civil), sob pena de
revelia. 2) Os prazos processuais neste juizado especial, inclusive
na execução, contam-se da data da intimação ou ciência do ato
respectivo (art. 42, lf 9099/95); 3) As partes deverão comparecer às
audiências designadas munidas dos números de suas respectivas
contas bancárias para eventual formalização e efetivação do acordo,
evitando-se o uso da conta judicial; 4) As partes deverão comunicar
eventuais alterações dos respectivos endereços, sob pena de
se considerar como válida e eficaz a carta de intimação enviada
ou o MANDADO de intimação cumprido no endereço constante
dos autos (art 19, §2º, lf 9099/95); 5) Em se tratando de pessoa
jurídica e relação de consumo, fica expressamente consignada a
possibilidade e advertência de inversão do ônus da prova, (art. 6º,
cdc). 6) As partes deverão comparecer às audiências designadas
na data, horário e endereço em que ser realizará a audiência, e
que procuradores e preposto deverão comparecer munidos de
poderes específicos para transacionar; 7) EM SE TRATANDO DE
AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO, As partes poderão
trazer para a audiência até três testemunhas – independentemente
de intimação – e a documentação que julgarem necessárias para
instruir do feito.
Porto Velho (RO), 12 de setembro de 2018.

REQUERIDO: TAM LINHAS AEREAS S/A.
Advogado do(a) REQUERIDO:
Intimação DAS PARTES - AUDIÊNCIA
PROVIMENTO CONJUNTO 001/2017 - publicação DJE 104 - dia
08/06/2017
Por força e em cumprimento ao disposto deste Juízo, ficam
as partes intimadas, por intermédio de(a) seu(a) patrono(a), a
comparecerem à AUDIÊNCIA deste processo a ser realizada na
sala de audiências da CEJUSC Porto Velho - 4º Juizado Especial
Cível, sito à Rua Quintino Bocaiuva, 3061, Bairro Embratel, Porto
Velho/RO, conforme informações abaixo:
Tipo: Conciliação Sala: Sala A - 4º Juizado Especial Cível Data:
24/10/2018 Hora: 10:00
OBSERVAÇÕES: 1) A contestação e demais provas, inclusive a
indicação de testemunhas, com sua completa qualificação (nome
completo, CPF e endereço) e objetivo probatório, deverão ser
apresentadas ATÉ o ato da audiência de conciliação. Não havendo
acordo, poderá ser designada uma data para a realização da
audiência de instrução e julgamento; 2) Havendo necessidade
de assistência por Defensor Público, a parte deverá solicitar
atendimento, no prazo de até 15 (quinze) dias antes da audiência de
conciliação, à sede da Defensoria Pública da respectiva Comarca;
3) Nas causas de valor superior a 20 (vinte) salários mínimos, as
partes deverão comparecer ao ato acompanhadas de advogado; 4)
Fica(m) Vossa(s) Senhoria(s), ainda, devidamente cientificada(s)
de que, nos termos do que dispõe o Art. 20, da referida lei, o seu
não comparecimento a qualquer das audiências designadas,
implicará na revelia, reputando-se verdadeiros os fatos narrados
no pedido inicial.
ADVERTÊNCIAS: 1) Por força da lei 9.099/95 e da Portaria
Conjunta nº 001/2017, a jurídica que figurar no polo passivo
da demanda deverá comparecer na audiência de conciliação,
instrução e julgamento munida de carta de preposto, sob pena de
revelia, nos moldes dos arts. 9º, § 4º, e 20, da referida lei, sendo
que os atos constitutivos, contratos sociais e demais documentos
de comprovação de poderes servem para efetiva constatação da
personalidade jurídica e da regular representação em juízo (art. 45,
Código Civil e art. 75, VIII, Código de Processo Civil), sob pena de
revelia. 2) Os prazos processuais neste juizado especial, inclusive
na execução, contam-se da data da intimação ou ciência do ato
respectivo (art. 42, lf 9099/95); 3) As partes deverão comparecer às
audiências designadas munidas dos números de suas respectivas
contas bancárias para eventual formalização e efetivação do acordo,
evitando-se o uso da conta judicial; 4) As partes deverão comunicar
eventuais alterações dos respectivos endereços, sob pena de
se considerar como válida e eficaz a carta de intimação enviada
ou o MANDADO de intimação cumprido no endereço constante
dos autos (art 19, §2º, lf 9099/95); 5) Em se tratando de pessoa
jurídica e relação de consumo, fica expressamente consignada a
possibilidade e advertência de inversão do ônus da prova, (art. 6º,
cdc). 6) As partes deverão comparecer às audiências designadas
na data, horário e endereço em que ser realizará a audiência, e
que procuradores e preposto deverão comparecer munidos de
poderes específicos para transacionar; 7) EM SE TRATANDO DE
AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO, As partes poderão
trazer para a audiência até três testemunhas – independentemente
de intimação – e a documentação que julgarem necessárias para
instruir do feito.
Porto Velho (RO), 12 de setembro de 2018.

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
CENTRAL DE PROCESSOS ELETRÔNICOS
Porto Velho - 4º Juizado Especial Cível
Rua Quintino Bocaiuva, 3061, Bairro Embratel, Porto Velho/RO,
CEP 76.820-842
Processo nº 7036222-26.2018.8.22.0001
REQUERENTE: KELVEN PINHEIRO JARDIM
Advogados do(a) REQUERENTE: MARIA CLARA DO CARMO
GOES - RO000198B, NAJILA PEREIRA DE ASSUNCAO RO0005787

PODER JUDICIÁRIO
Porto Velho - 4º Juizado Especial Cível
Avenida Jorge Teixeira, nº 3061, Bairro Embratel, CEP: 76820-842,
Porto Velho/RO
Processo n.: 7015743-12.2018.8.22.0001
Parte requerente: Nome: JORGE MOLINA
Endereço: Rua Jardins, 1918, Condomínio Margarida casa 30,
Bairro Novo, Porto Velho - RO - CEP: 76817-001
Advogados do(a) REQUERENTE: MARIANA BARBOSA DA
SILVA OLIVEIRA - RO7892, POLLYANA JUNIA MUNIZ DA SILVA
NASCIMENTO - RO0005001
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Parte requerida: Nome: BAIRRO NOVO PORTO VELHO
EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO S/A
Endereço: Rua Jardins, Entrada do Bairro Novo, Bairro Novo, Porto
Velho - RO - CEP: 76817-001
Nome: BAIRRO NOVO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS
S.A.
Endereço: Rua Jardins, Entrada do Bairro Novo, Bairro Novo, Porto
Velho - RO - CEP: 76817-001
Nome: ODEBRECHT REALIZACOES IMOBILIARIAS S.A
Endereço: Rua Lemos Monteiro, 120, 18 ANDAR - EDICIO
ODEBRECHT, Butantã, São Paulo - SP - CEP: 05501-050
Advogados do(a) REQUERIDO: PAULO BARROSO SERPA
- RO0004923, ANDREY CAVALCANTE DE CARVALHO RO000303B
Advogados do(a) REQUERIDO: PAULO BARROSO SERPA
- RO0004923, ANDREY CAVALCANTE DE CARVALHO RO000303B
Advogados do(a) REQUERIDO: PAULO BARROSO SERPA
- RO0004923, ANDREY CAVALCANTE DE CARVALHO RO000303B
DECISÃO
Defiro o pedido de gratuidade da Justiça formulado pelo autor/
recorrente.
Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, recebo
os recursos inominados interpostos em seu efeito devolutivo,
devendo o cartório intimar as partes recorridas (autor e rés) para a
apresentação de contrarrazões no prazo legal e, após, encaminhar
os autos à Turma Recursal para a reclamada reanálise da causa,
com as movimentações necessárias e homenagens de praxe, tudo
nos termos da Portaria 006/2016-Turma Recursal.
Alterem-se os polos das partes (recorrente/recorrido), conforme
Ofício Circular nº 171/2016-DECOR/CG.
Porto Velho/RO, data inserida na movimentação.
PODER JUDICIÁRIO
Porto Velho - 4º Juizado Especial Cível
Avenida Jorge Teixeira, nº 3061, Bairro Embratel, CEP: 76820-842,
Porto Velho/RO
Processo n.: 7015743-12.2018.8.22.0001
Parte requerente: Nome: JORGE MOLINA
Endereço: Rua Jardins, 1918, Condomínio Margarida casa 30,
Bairro Novo, Porto Velho - RO - CEP: 76817-001
Advogados do(a) REQUERENTE: MARIANA BARBOSA DA
SILVA OLIVEIRA - RO7892, POLLYANA JUNIA MUNIZ DA SILVA
NASCIMENTO - RO0005001
Parte requerida: Nome: BAIRRO NOVO PORTO VELHO
EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO S/A
Endereço: Rua Jardins, Entrada do Bairro Novo, Bairro Novo, Porto
Velho - RO - CEP: 76817-001
Nome: BAIRRO NOVO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS
S.A.
Endereço: Rua Jardins, Entrada do Bairro Novo, Bairro Novo, Porto
Velho - RO - CEP: 76817-001
Nome: ODEBRECHT REALIZACOES IMOBILIARIAS S.A
Endereço: Rua Lemos Monteiro, 120, 18 ANDAR - EDICIO
ODEBRECHT, Butantã, São Paulo - SP - CEP: 05501-050
Advogados do(a) REQUERIDO: PAULO BARROSO SERPA
- RO0004923, ANDREY CAVALCANTE DE CARVALHO RO000303B
Advogados do(a) REQUERIDO: PAULO BARROSO SERPA
- RO0004923, ANDREY CAVALCANTE DE CARVALHO RO000303B
Advogados do(a) REQUERIDO: PAULO BARROSO SERPA
- RO0004923, ANDREY CAVALCANTE DE CARVALHO RO000303B
DECISÃO
Defiro o pedido de gratuidade da Justiça formulado pelo autor/
recorrente.
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Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, recebo
os recursos inominados interpostos em seu efeito devolutivo,
devendo o cartório intimar as partes recorridas (autor e rés) para a
apresentação de contrarrazões no prazo legal e, após, encaminhar
os autos à Turma Recursal para a reclamada reanálise da causa,
com as movimentações necessárias e homenagens de praxe, tudo
nos termos da Portaria 006/2016-Turma Recursal.
Alterem-se os polos das partes (recorrente/recorrido), conforme
Ofício Circular nº 171/2016-DECOR/CG.
Porto Velho/RO, data inserida na movimentação.
PODER JUDICIÁRIO
Porto Velho - 4º Juizado Especial Cível
Avenida Jorge Teixeira, nº 3061, Bairro Embratel, CEP: 76820-842,
Porto Velho/RO
Processo n.: 7024422-98.2018.8.22.0001
Parte requerente: Nome: ARILSON DIAS FERREIRA
Endereço: Rua Malta, 5035, Apto 104, Flodoaldo Pontes Pinto,
Porto Velho - RO - CEP: 76820-572
Advogado do(a) REQUERENTE:
Parte requerida: Nome: ZOGHBI NEGOCIOS IMOBILIARIOS
LTDA
Endereço: Rua Duque de Caxias, 1.210, B, Centro, Porto Velho RO - CEP: 76801-126
Advogado do(a) REQUERIDO: FLAEZIO LIMA DE SOUZA RO0003636
SENTENÇA
Relatório dispensado, nos termos do art. 38 da Lei n. 9.099/95.
ALEGAÇÕES DO AUTOR: Pretende a reparação dos danos
sofridos em razão da falha na prestação dos serviços por parte da
requerida.
ALEGAÇÕES DA REQUERIDA: Suscita preliminar de ilegitimidade
passiva e, no MÉRITO, reconhece a relação contratual firmada
com o requerente, mas argumenta que não deu causa ao prejuízo
sofrido pelo autor, uma vez que apenas intermediou a negociação
com o locatário.
PRELIMINAR: Observa-se da inicial que o autor sustenta que a
falha na prestação dos serviços por parte da requerida originou os
danos que busca recompor, de forma que constato a pertinência
subjetiva e reconheço a legitimidade passiva da ré.Assim, afasto a
preliminar e passo ao exame do MÉRITO.
PROVAS E FUNDAMENTAÇÃO: Nestes autos figuram, de um lado,
o proprietário do imóvel e, de outro, a imobiliária administradora,
sendo evidente que a relação entabulada entre as partes apresenta
natureza consumerista, uma vez que aquele figura como destinatário
final dos serviços prestados por esta. De outro giro, desnecessária
a dilação probatória, é hipótese de julgamento antecipada do
MÉRITO.
In casu, é incontroverso que o requerente contratou a ré para
administrar imóvel de sua propriedade e que o contrato de locação
intermediado pela imobiliária restou inadimplido.
Pois bem. A irresignação do autor se funda na inércia da ré
frente ao inadimplemento do locatário, o que teria configurado
o descumprimento do contrato de administração e lhe gerado
danos.
Com efeito, consta dos autos o contrato de id 20553447, pelo
qual a requerida é contratada a título oneroso para a locação e
administração do imóvel do autor, e no qual a empresa se obrigou
a envidar os seus esforços para garantir a normal execução do
contrato, inclusive com cláusula de assistência judicial, pela qual se
responsabiliza pelos honorários advocatícios contratuais das ações
de despejo e da execução de débitos oriundos da locação. Concluise, portanto, pela obrigação da empresa na cobrança judicial das
dívidas decorrentes da locação, o que encontra respaldo nos
documentos de id 19291449 – pág 2, 3 e 4.
Nestes termos, se de um lado o autor demonstrou que provocou
a requerida para que cobrasse o crédito, do outro lado a empresa
demonstra apenas que notificou o locatário em 10/07/2015,
cobrando os valores e informando que o não cumprimento ensejaria
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a inclusão de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito, bem
como a adoção de medidas judiciais cabíveis. Não comprovou,
entretanto, que recebeu os pagamentos – e os repassou ao autor
- ou que adotou as medidas indicadas, com vistas a garantir os
direitos do locador.
Na hipótese, constata-se que a requerida atua na qualidade de
mandatária do autor, para em nome deste, administrar o imóvel.
Neste caso, é obrigada “a aplicar toda sua diligência habitual na
execução do mandato, e a indenizar qualquer prejuízo causado
por culpa sua (...)” (art. 667, CC) e, ante aos elementos dos autos,
constata-se que a requerida não foi diligente na execução do
mandato, caracterizando-se a sua culpa.
Assim, com fulcro no art. 667 do Código Civil, recomendável a
condenação da ré a indenizar o prejuízo que causou em razão de
sua desídia, concernente aos alugueres indicados na inicial.
Essa é a DECISÃO que mais justa e equânime emerge para o caso
concreto (art. 6º, da LF 9.099/95).
DISPOSITIVO: Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos
conste, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial formulado por
ARILSON DIAS FERREIRA em face de ZOGHBI NEGOCIOS
IMOBILIARIOS LTDA, partes qualificadas nos autos, e, em
consequência, CONDENO a requerida a pagar à parte autora o valor
de R$ 6.028,00 (seis mil e vinte e oito reais), incidindo a correção
monetária desde a data do ajuizamento da ação, consoante índices
do E. TJRO, e juros legais de 1% (um por cento) ao mês, desde a
citação válida.
Por fim, JULGO EXTINTO o processo COM RESOLUÇÃO DO
MÉRITO, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo
Civil.
Com o trânsito em julgado, a parte devedora deverá efetuar o
pagamento do valor da condenação na forma do artigo 523 do CPC,
no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de multa de 10% (dez por
cento) sobre o valor do débito, não sendo aplicável a parte final do
§1° do referido artigo, no que tange à condenação em honorários
advocatícios, conforme Enunciado 97 do FONAJE.
Decorrido o prazo sem pagamento voluntário, inicia-se o prazo de
15 (quinze) dias para que o executado, independentemente de
penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua
impugnação, conforme determina o art. 525 do CPC.
Consigno que o pagamento deverá ocorrer em conta judicial da
Caixa Econômica Federal S/A, já que esta é a instituição financeira
oficial para manutenção e gerenciamento das contas judiciais da
Comarca de Porto Velho (Provimento 001/2008 PR TJ/RO), sob
pena de ser considerando inexistente o pagamento realizado
através de outra instituição bancária, nos termos do artigo 4º do
Provimento Conjunto n. 006/2015-PR-CG, publicado no DJE n.o
115/2015, incidindo, inclusive, as penas previstas no artigo 523 do
CPC, além de juros e correção monetária previstas em Lei.
Após o trânsito em julgado, havendo pagamento voluntário por meio
de depósito judicial, desde logo fica autorizado o levantamento,
independente de nova CONCLUSÃO.
Sem custas ou honorários advocatícios, na forma da Lei.
Porto Velho, data inserida na movimentação.
PODER JUDICIÁRIO
Porto Velho - 4º Juizado Especial Cível
Avenida Jorge Teixeira, nº 3061, Bairro Embratel, CEP: 76820-842,
Porto Velho/RO
Processo n.: 7015743-12.2018.8.22.0001
Parte requerente: Nome: JORGE MOLINA
Endereço: Rua Jardins, 1918, Condomínio Margarida casa 30,
Bairro Novo, Porto Velho - RO - CEP: 76817-001
Advogados do(a) REQUERENTE: MARIANA BARBOSA DA
SILVA OLIVEIRA - RO7892, POLLYANA JUNIA MUNIZ DA SILVA
NASCIMENTO - RO0005001
Parte requerida: Nome: BAIRRO NOVO PORTO VELHO
EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO S/A
Endereço: Rua Jardins, Entrada do Bairro Novo, Bairro Novo, Porto
Velho - RO - CEP: 76817-001
Nome: BAIRRO NOVO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS
S.A.
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Endereço: Rua Jardins, Entrada do Bairro Novo, Bairro Novo, Porto
Velho - RO - CEP: 76817-001
Nome: ODEBRECHT REALIZACOES IMOBILIARIAS S.A
Endereço: Rua Lemos Monteiro, 120, 18 ANDAR - EDICIO
ODEBRECHT, Butantã, São Paulo - SP - CEP: 05501-050
Advogados do(a) REQUERIDO: PAULO BARROSO SERPA
- RO0004923, ANDREY CAVALCANTE DE CARVALHO RO000303B
Advogados do(a) REQUERIDO: PAULO BARROSO SERPA
- RO0004923, ANDREY CAVALCANTE DE CARVALHO RO000303B
Advogados do(a) REQUERIDO: PAULO BARROSO SERPA
- RO0004923, ANDREY CAVALCANTE DE CARVALHO RO000303B
DECISÃO
Defiro o pedido de gratuidade da Justiça formulado pelo autor/
recorrente.
Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, recebo
os recursos inominados interpostos em seu efeito devolutivo,
devendo o cartório intimar as partes recorridas (autor e rés) para a
apresentação de contrarrazões no prazo legal e, após, encaminhar
os autos à Turma Recursal para a reclamada reanálise da causa,
com as movimentações necessárias e homenagens de praxe, tudo
nos termos da Portaria 006/2016-Turma Recursal.
Alterem-se os polos das partes (recorrente/recorrido), conforme
Ofício Circular nº 171/2016-DECOR/CG.
Porto Velho/RO, data inserida na movimentação.
PODER JUDICIÁRIO
Porto Velho - 4º Juizado Especial Cível
Avenida Jorge Teixeira, nº 3061, Bairro Embratel, CEP: 76820-842,
Porto Velho/RO
Processo n.: 7015743-12.2018.8.22.0001
Parte requerente: Nome: JORGE MOLINA
Endereço: Rua Jardins, 1918, Condomínio Margarida casa 30,
Bairro Novo, Porto Velho - RO - CEP: 76817-001
Advogados do(a) REQUERENTE: MARIANA BARBOSA DA
SILVA OLIVEIRA - RO7892, POLLYANA JUNIA MUNIZ DA SILVA
NASCIMENTO - RO0005001
Parte requerida: Nome: BAIRRO NOVO PORTO VELHO
EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO S/A
Endereço: Rua Jardins, Entrada do Bairro Novo, Bairro Novo, Porto
Velho - RO - CEP: 76817-001
Nome: BAIRRO NOVO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS
S.A.
Endereço: Rua Jardins, Entrada do Bairro Novo, Bairro Novo, Porto
Velho - RO - CEP: 76817-001
Nome: ODEBRECHT REALIZACOES IMOBILIARIAS S.A
Endereço: Rua Lemos Monteiro, 120, 18 ANDAR - EDICIO
ODEBRECHT, Butantã, São Paulo - SP - CEP: 05501-050
Advogados do(a) REQUERIDO: PAULO BARROSO SERPA
- RO0004923, ANDREY CAVALCANTE DE CARVALHO RO000303B
Advogados do(a) REQUERIDO: PAULO BARROSO SERPA
- RO0004923, ANDREY CAVALCANTE DE CARVALHO RO000303B
Advogados do(a) REQUERIDO: PAULO BARROSO SERPA
- RO0004923, ANDREY CAVALCANTE DE CARVALHO RO000303B
DECISÃO
Defiro o pedido de gratuidade da Justiça formulado pelo autor/
recorrente.
Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, recebo
os recursos inominados interpostos em seu efeito devolutivo,
devendo o cartório intimar as partes recorridas (autor e rés) para a
apresentação de contrarrazões no prazo legal e, após, encaminhar
os autos à Turma Recursal para a reclamada reanálise da causa,
com as movimentações necessárias e homenagens de praxe, tudo
nos termos da Portaria 006/2016-Turma Recursal.
Alterem-se os polos das partes (recorrente/recorrido), conforme
Ofício Circular nº 171/2016-DECOR/CG.
Porto Velho/RO, data inserida na movimentação.
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PODER JUDICIÁRIO
Porto Velho - 4º Juizado Especial Cível
Avenida Jorge Teixeira, nº 3061, Bairro Embratel, CEP: 76820-842,
Porto Velho/RO
Processo n.: 7026319-64.2018.8.22.0001
Parte requerente: Nome: ANDREIA CRISTINA LIMA GONCALVES
PEREIRA
Endereço: Rua Principal, 5921, CASA 11, Novo Horizonte, Porto
Velho - RO - CEP: 76810-160
Advogado do(a) REQUERENTE: ITALO FERNANDO SILVA
PRESTES - RO7667
Parte requerida: Nome: BANCO DO BRASIL S/A
Endereço: Avenida Amazonas, 2623, - de 2456 a 3046 - lado par,
Nova Porto Velho, Porto Velho - RO - CEP: 76820-164
Advogado do(a) REQUERIDO: SERVIO TULIO DE BARCELOS SE000897A
SENTENÇA
ANDRÉIA CRISTINA LIMA GONÇALVES PEREIRA ingressou com
a apresente ação declaratória de ilegalidade de retenção salarial
c/c pedido de antecipação de tutela e pedido de dano moral em
face de BANCO DO BRASIL S/A, visando impedir que o Requerido
retenha mensalmente a integralidade de seu salário.
Tutela antecipada deferida (ID 19925440), determinando ao
requerido a liberação do salário retido na conta-corrente da
autora.
Regularmente citado, o requerido Banco do Brasil apresenta sua
contestação e suscita preliminar de inépcia da inicial, ausência de
documentos indispensáveis e impugnação a gratuidade da justiça.
No MÉRITO, afirma que há legalidade nas cobranças, ao passo
que a autora contratou todos os serviços. Sustentou inexistir dano
moral na espécie. Requereu a improcedência do pedido. Juntou
documentos.
Preliminar de inépcia da inicial
Não vislumbro a hipótese de inépcia, ao passo que os documentos
acostados com a inicial, atrelados aos fatos narrados estão aptos
para análise do MÉRITO. Assim, rejeito a preliminar.
A preliminar de ausência de documentos indispensáveis deve ser
igualmente afastada, uma vez que os documentos juntados em
todo processo habilitam o Juízo ao enfrentamento do MÉRITO.
Destaca-se que todos os contratos inadimplidos foram identificados,
motivo pelo qual, não há que se falar em ausência de documentos
indispensáveis. Rejeito a preliminar.
Em relação a impugnação à gratuidade, verifico que o momento
oportuno para sua análise ocorrerá quando houver interposição de
eventual recurso inominado, motivo pelo qual, rejeito.
Das provas e fundamentos:
Pretende a autora a declaração de ilegalidade na retenção de
seus salários decorrentes do inadimplemento dos seguintes
contratos realizados com o requerido (26.556.712; 821.579.700 e
823.157.354), tendo em vista a soma das parcelas descontadas
estarem consumindo todo seu salário, o que vem lhe privando de
fazer coisas básicas do próprio custeio. Informa que por diversos
problemas, sua situação financeira se agravou. Reconhece o
débito, porém, da forma que os descontos estão ocorrendo não há
nenhuma viabilidade para isso.
A autora afirmou que em razão de dificuldades financeiras, as
parcelas de refinanciamento atrasaram e que não concorda com a
retenção total de seu salário para adimplemento, ao passo que não
consegue adimplir as demais despesas básicas.
O requerido, por sua vez, diz que os contratos foram celebrados
livremente, respeitando os princípios, forma e normas do
ordenamento jurídico.
Pois bem!
Analisando os autos, vejo que a intenção da autora é impedir
que o requerido consuma todo seu salário para quitação de sua
dívida. Pelos documentos, evidencia-se que as prestações dos
empréstimos que a autora possui junto ao requerido, ultrapassaram
em muito o limite de 30% da margem consignável dos seus
vencimentos. Destaco que os empréstimos realizados foram na
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modalidade CDC (Crédito Direto ao Consumidor) e financiamento
de dívida de cartão de crédito, porém, de acordo com julgado a
seguir, é possível analisar o pedido da autora por analogia, senão
vejamos:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. APELAÇÃO. EFEITO
SUSPENSIVO. REVISIONAL. MÚLTIPLOS BANCOS. LIMITAÇÃO
A 30%. CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS EM FOLHA E CONTA
CORRENTE. POSSIBILIDADE. CRITÉRIOS LIMITADORES.
DÍVIDAS DE CARTÃO DE CRÉDITO. HONORÁRIOS DE
SUCUMBÊNCIA. FIXAÇÃO EQUITATIVA. 1. Apelação contra
SENTENÇA que julgou improcedentes os pedidos de limitação de
descontos em folha de pagamento e conta-corrente. 2. Nos moldes
do inciso V do § 1º do artigo 1.012 do Código de Processo Civil, a
SENTENÇA que revoga a tutela provisória anteriormente concedida
produz efeitos imediatos após sua publicação. Contudo, admitese o pedido de efeito suspensivo quando o apelante requerer e
demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se,
sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou
de difícil reparação, nos termos dos §§ 3º e 4º, do mencionado
DISPOSITIVO legal. 3. A previsão normativa de limitação de
descontos de empréstimo bancário ao percentual de 30% (trinta
por cento) é direcionada à consignação em folha de pagamento,
todavia, o Superior Tribunal de Justiça consagrou entendimento,
por aplicação analógica, de que tal limitação também deve incidir
sobre os mútuos consignados em conta-corrente. 4. No caso dos
autos, os descontos de empréstimos firmados entre as partes
com averbação em folha de pagamento e com desconto direto na
conta-corrente da parte autora superam a margem de 30% (trinta
por cento) da renda líquida desta, o que não se pode admitir. 5.
Descontos autorizados para pagamento de dívidas oriundas de
utilização de cartão de crédito não estão submetidos ao limite de
30% (trinta por cento). 6. De acordo com o artigo 85 do Código
de Processo Civil, os honorários advocatícios devem ter como
parâmetro para a fixação o grau de zelo profissional, o lugar da
prestação do serviço, a natureza e a importância da causa e o
trabalho realizado pelo advogado, bem como o tempo exigido para
o seu serviço. 7. Recurso conhecido e provido. (Acórdão n.1108521,
07123964920178070018, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA 2ª
Turma Cível, Data de Julgamento: 11/07/2018, Publicado no DJE:
17/07/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
A jurisprudência vem reconhecendo como legítimos os descontos
efetuados diretamente na folha de pagamento do servidor público
ou mesmo em conta-corrente, decorrentes de contrato de mútuo
bancário, todavia, tal reconhecimento só é lídimo quando os
descontos são limitados a 30% de sua remuneração, sob pena de
inviabilizar a mantença do servidor.
De acordo com os documentos apresentados nos autos, a autora não
tem capacidade para gerir a própria vida e busca tutela jurisdicional
para se escusar da obrigação que contraiu voluntariamente, o
que encontra respaldo em julgados do próprio TJRO e também
dos tribunais superiores. Entretanto, a necessidade de segurança
jurídica o processo merece solução idêntica aos demais. Destaco
que o pedido da autora deve ser melhor interpretado, ao passo
que a simples declaração de impossibilidade de retenção de seu
salário não resolve seu problema, ao passo que permanecerá
inadimplente.
Esse limite preconizado pela jurisprudência tem assento no art.
4º do Decreto nº. 10.330/2003, publicado no DOE n. 5146 de
10/01/03 que dispõe que: “A soma das consignações compulsórias
e facultativas não excederá o limite de 70% (setenta por cento)
da remuneração mensal do servidor, respeitando o limite de 30%
(trinta por cento) para as facultativas”.
Essa regulamentação buscou sobrelevar e compatibilizar o princípio
da proteção salarial, que é um direito social, prenunciado no art. 7º,
X, da Constituição Federal, com o do adimplemento contratual, o
qual deve ser razoável e proporcional, sob pena de romper o justo
equilíbrio contratual.
Desta forma, verifico que apesar de a autora ter contratado
livremente, o art. 421 do Código Civil, atendendo ao anseio da
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dignidade da pessoa humana e da solidariedade (CF, arts. 1º,
III, 3º, I), limitou a liberdade contratual aos fins sociais. Por isso
que o salário de uma pessoa é impenhorável e, para garantir-lhe
um mínimo de sustento digno, o limite admitido para desconto é
de 30%. Por outro lado, ao contratar, o réu tinha conhecimento
dessa circunstância, ao passo que o contracheque apresentado
pela autora indicava a margem de quanto poderia ser descontado.
Logo, não há como, em nome da autonomia da vontade ou da livre
contratação, permitir a retensão de todo salário da autora para
satisfazer o crédito do réu.
Diante disso, vejo que a autora faz jus ao pedido de declaração
de impossibilidade da retenção de todo seu salário. No entanto,
considerando a interpretação do art. 6º, da Lei 9.099/95, faculto ao
requerido o desconto de 30% dos rendimentos líquidos da autora,
respeitando assim a margem consignável de modo que o valor
do desconto fique dentro de suas possibilidades de pagamento,
podendo inclusive repactuar as dívidas com prolongamento das
parcelas e alteração dos juros fixados.
Este também é o entendimento de nosso E. Tribunal de Justiça:
“EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. MARGEM CONSIGNÁVEL.
FALHA DA FINANCEIRA. PARCELA. REDUÇÃO. JUROS.
ABUSIVIDADE. PROVA. AUSÊNCIA. MANUTENÇÃO. Comprovado
que a instituição financeira promoveu empréstimo a servidor
público em valor superior ao que a margem consignável permitia,
situação que tem lhe imposto dificuldades, deve ser readequado
o contrato para que passe a obedecer aos limites percentuais de
desconto, notadamente se boa parte da dívida originária já esteja
adimplida. Deve ser mantido o percentual da taxa de juros aplicada
em contrato de empréstimo financeiro com pagamento consignado
em folha de salário, quando não demonstrada a abusividade
naquela que é aplicada pela instituição bancária”. (Apelação n.
10010083522120088220014, Rel. Des. Marcos Alaor D. Grangeia,
J. 23/09/2009).
Em relação ao dano moral, melhor sorte não assiste à requerente,
ao passo que os bloqueios foram motivados por sua inadimplência
contratual e não por culpa exclusiva do requerido. A presente
DECISÃO busca novo equilíbrio entre as partes. Não verifico que
a conduta do requerido tenha causado dano subjetivo à autora, ao
passo que se limitou a cumprir contrato firmado entre as partes,
inclusive de refinanciamento.
Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido
inicial formulado por ANDRÉIA CRISTINA LIMA GONÇALVES
FERREIRA em face de BANCO DO BRASIL S/A, todos qualificados
nos autos, e em consequência: DECLARO a ilegalidade de retenção
integral dos vencimentos da autora e CONDENO o requerido
na obrigação de limitar os descontos decorrentes dos contratos
(26.556.712; 821.579.700 e 823.157.354) realizados na contacorrente da autora, cujos descontos somados não ultrapassem
30% de seus rendimentos líquidos mensais, devendo o requerido
readequar as parcelas (prorrogação) e juros dos valores contratados
em conformidade com a limitação fixada acima;
CONFIRMO e a DECISÃO antecipatória concedida inicialmente,
tornando definitiva a ilegalidade de retenção integral do salário
da autora referente aos contratos (26.556.712; 821.579.700 e
823.157.354), cujos descontos somados não podem ultrapassar
30% dos seus rendimentos líquidos mensais, devendo o requerido
readequar as parcelas (prorrogação) e juros dos valores contratados.
Em atenção aos reclames da autora, REORDENO a tutela
antecipada deferida no ID 19925440 e estabeleço multa integral
de R$1.000,00 (mil reais) para cada novo desconto informado pela
parte autora.
Por fim, JULGO EXTINTO O FEITO, COM RESOLUÇÃO DO
MÉRITO, nos termos do art. 487, I, do CPC.
Certifique-se o trânsito em julgado.
Sem custas ou honorários advocatícios, na forma da Lei.
Intimem-se.
Serve a presente DECISÃO como comunicação.
Porto Velho, data inserida na movimentação.
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PODER JUDICIÁRIO
Porto Velho - 4º Juizado Especial Cível
Avenida Jorge Teixeira, nº 3061, Bairro Embratel, CEP: 76820-842,
Porto Velho/RO
Processo n.: 7026689-43.2018.8.22.0001
Parte requerente: Nome: SIMONE GOMES DA SILVA
Endereço: Rua Mário Andreazza, 7545, - até 8086/8087, Juscelino
Kubitschek, Porto Velho - RO - CEP: 76829-374
Advogado do(a) REQUERENTE: LAURO FERNANDES DA SILVA
JUNIOR - RO0006797
Parte requerida: Nome: BANCO DO BRASIL S/A
Endereço: Banco do Brasil (Sede III), sn, 24 andar banco do Brasil,
Asa Sul, Brasília - DF - CEP: 70073-901
Advogado do(a) REQUERIDO: SERVIO TULIO DE BARCELOS SE000897A
SENTENÇA
Relatório dispensado na forma da Lei (art. 38, da LF 9.099/95).
ALEGAÇÕES DA AUTORA: Trata-se de alegação de ocorrência
de danos morais em decorrência da excessiva espera em fila de
banco, considerada as leis estadual e municipal que estabelecem
limite de tempo para o atendimento.
ALEGAÇÕES DO REQUERIDO: Em preliminar alega ausência
de documentos essenciais para propositura da ação, impugnação
à gratuidade e arbitramento de honorários de sucumbência. No
MÉRITO, sustenta que não há nos autos qualquer comprovação
de danos morais que tenha de fato causado algum prejuízo à
autora, sendo certo que os aborrecimentos não configuram dor e
sofrimento capazes de gerar a obrigação de indenizar. Pugna pela
improcedência da demanda.
DAS PRELIMINARES: Em relação a ausência de documentos,
verifico que a autora apresentou senha de atendimento, o que
comprovaria sua permanência naquela agência, tese sustentada
na inicial. Assim, rejeito a preliminar.
Quanto à gratuidade, verifico que o momento oportuno para análise
ocorrerá quando da interposição de recurso inominado. Rejeito.
Em relação a fixação de honorários, cumpre esclarecer que nesta
fase processual, não existe essa possibilidade no âmbito dos
Juizados Especiais, motivo pelo qual, rejeito.
PROVAS E FUNDAMENTOS: A questão deve ser examinada à
luz do Código de Defesa do Consumidor e dos princípios a ele
inerentes, vez que se trata de relação de consumo.
Analisando todo o conjunto probatório encartado nos autos, não
vislumbro qualquer viabilidade para o acolhimento do pedido inicial,
uma vez que a parte requerente não conseguiu comprovar o fato
constitutivo de seu direito, deixando-se de cumprir o mister do art.
373, I, do CPC.
De início, destaco que apesar de a autora fundamentar seu pedido
na excessiva espera na fila do banco para ser atendido, indica que
o serviço foi atendimento em mesa, ou seja, gerencial e negocial,
o que leva a crer que a espera não ocorreu junto aos caixas
convencionais, mas junto às mesas negociais.
Corroborando o entendimento, merecem destaque que as Leis
Municipal n. 1.877/2010 e Estadual n. 4.008/2017 definem a
aplicação para o tempo razoável para atendimento do caixa, senão
vejamos:
Art.1º da Lei n. 1.877/2010: Todas as agências bancárias
instaladas no âmbito do Município de Porto Velho ficam obrigadas
a providenciarem a implementação, instalação e manter em suas
dependências; banheiros, bebedores de água potável, no setor de
caixas, cabines individuais de proteção visual e funcionários em
número compatível com o fluxo de usuários de modo a permitir que
cada um destes seja atendido em tempo razoável, na área externa
câmeras de vídeo.(…)
§ 4º Considera-se ainda, para efeitos desta legislação:
I – consumidor: pessoa que utiliza os caixas e os equipamentos de
auto-atendimento nas agências bancárias;
II – fila de espera: a que conduz o consumidor aos caixas;
III – tempo razoável: é o tempo computado, via senha eletrônica,
desde a entrada do consumidor na fila até o efetivo atendimento.
E, ainda:
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Art. 3º da Lei n. 4.008/2017: “Considera-se usuário da instituição
bancária toda pessoa física ou jurídica que seja atendida pelos
caixas, independentemente de a mesma ser ou não cliente do
banco”.
De mais a mais, entendo que a demora para ser atendido causou
aborrecimentos a autora, mas no caso em comento, é razoável e
até justificável que o atendimento seja mais lento, pois a matéria
discutida em mesa negocial demanda mais tempo do funcionário,
vez que se trata de atendimento personalizado.
Ademais, o não cumprimento das leis em comento, não enseja
obrigatoriamente ofensa moral, pois para configurar a ofensa seria
necessário que fossem atingidos os bens constitucionalmente
protegidos como a honra e a dignidade humana e de tal ônus não
se desincumbiu a parte demandante.
O Superior Tribunal de Justiça e o Tribunal de Justiça do Estado de
Rondônia já se pronunciaram sobre a questão, entendendo que, o
tempo máximo para espera em fila de banco não é suficiente para
ensejar a indenização:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
CIVIL E PROCESSUAL. DISPOSITIVO S CONSTITUCIONAIS.
DESCABIMENTO. FILA DE BANCO. TEMPO DE ESPERA.
LEGISLAÇÃO ESTADUAL OU MUNICIPAL. INVOCAÇÃO.
INSUFICIÊNCIA. DANO MORAL. ACÓRDÃO ESTADUAL.
AFASTAMENTO. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA Nº 7/STJ.
1. Compete ao Superior Tribunal de Justiça, em recurso especial,
a análise da interpretação da legislação federal, motivo pelo qual
revela-se inviável invocar, nesta seara, a violação de DISPOSITIVO
s constitucionais, porquanto matéria afeta à competência do
Supremo Tribunal Federal (art. 102, III, da Carta Magna). 2.
Conforme a jurisprudência desta Corte, a hipótese de mera violação
de legislação municipal ou estadual, que estabelece o tempo
máximo de espera em fila de banco, não é suficiente para ensejar
o direito à indenização, apesar dos transtornos e aborrecimentos
acometidos ao autor. No caso, deve ser demonstrada a situação
fática provocadora do dano. Precedentes. 3. No caso concreto,
o tribunal de origem conclui pela ausência de configuração dos
requisitos ensejadores do dever de reparar o dano. Dessa forma, o
exame da pretensão recursal - de reconhecimento da existência de
suposto dano moral - demandaria análise das provas, inviável em
recurso especial, (Súmula nº 7/STJ). 4. Agravo interno não provido.
(STJ. 3ª Turma, AgInt no AREsp 937978/DF -Agravo Interno no
Agravo em Recurso Especial 2016/0160681-9, Rel. Ministro
RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, julgado em 08/11/2016, pub. no
DJe de 18/11/2016).
Responsabilidade civil. Danos morais. Fila em banco. Espera para
atendimento. Prazo superior ao máximo permitido em lei municipal.
Ausência de violação aos direitos personalíssimos.
A espera em fila de banco por tempo superior ao máximo permitido
em lei municipal não se mostra suficientemente capaz de violar a
esfera extrapatrimonial da parte autora.
Apelação, Processo nº 0001922-84.2014.822.0006, Tribunal
de Justiça do Estado de Rondônia, 1ª Câmara Cível, Relator(a)
do Acórdão: Des. Raduan Miguel Filho, Data de julgamento:
06/09/2017
Neste diapasão, é certo que a inversão do ônus da prova consagrada
no art. 6º, VIII, do CDC, não significa a não produção de provas ou
produção mínima de provas pela parte que invoca o direito material,
de modo que não há como conferir a verossimilhança necessária
às afirmações da inicial.
Assim, merece improcedência o pedido inicial.
DISPOSITIVO: Ante o exposto e por tudo mais que dos autos
conste, JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial formulado por
SIMONE GOMES DA SILVA em face de BANCO DO BRASIL S/A,
partes qualificadas, nos termos da fundamentação supra.
Por fim, JULGO EXTINTO O FEITO, COM RESOLUÇÃO DO
MÉRITO, nos termos do art. 487, I, do CPC, devendo o cartório,
após o trânsito em julgado desta, arquivar imediatamente o feito,
observadas as cautelas e movimentações de praxe.
Sem custas ou honorários advocatícios, na forma da Lei.
Intimem-se.
Serve a presente como comunicação.
Porto Velho/RO, data inserida na movimentação.
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PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
CENTRAL DE PROCESSOS ELETRÔNICOS
Porto Velho - 4º Juizado Especial Cível
Rua Quintino Bocaiuva, 3061, Bairro Embratel, Porto Velho/RO,
CEP 76.820-842
Processo nº: 7008382-41.2018.8.22.0001
Requerente: CLEBERSON GOMES DOS SANTOS e outros
Advogado do(a) REQUERENTE: PAULA ALEXANDRE PRESTES
CANOÊ - RO8461
Advogado do(a) REQUERENTE: PAULA ALEXANDRE PRESTES
CANOÊ - RO8461
Requerido(a): EUCATUR-EMPRESA UNIAO CASCAVEL DE
TRANSPORTES E TURISMO LTDA
Advogado do(a) REQUERIDO: VILMA ELISA MATOS
NASCIMENTO - MT015719O
Intimação À PARTE RECORRIDA
FINALIDADE: Por determinação do juízo, fica Vossa Senhoria
intimada para, no prazo legal, apresentar as Contrarrazões
Recursais.
Porto Velho (RO), 12 de setembro de 2018.
PODER JUDICIÁRIO
Porto Velho - 4º Juizado Especial Cível
Avenida Jorge Teixeira, nº 3061, Bairro Embratel, CEP: 76820-842,
Porto Velho/RO
Processo n.: 7022782-60.2018.8.22.0001
Parte requerente: Nome: MOISES DOS SANTOS CABRAL
Endereço: Rua Henfil, 4835, Agenor de Carvalho, Porto Velho - RO
- CEP: 76820-304
Advogado do(a) REQUERENTE: MARIA ORISLENE MOTA DE
SOUSA - RO3292
Parte requerida: Nome: BANCO ITAÚ
Endereço: Centro Empresarial Itaú Conceição, 100, Praça Alfredo
Egydio de Souza Aranha 100, Parque Jabaquara, São Paulo - SP
- CEP: 04344-902
Nome: BANCO ITAUCARD S.A.
Endereço: Alameda Pedro Calil, 43, Vila das Acácias, Poá - SP CEP: 08557-105
Advogado do(a) REQUERIDO: ENY ANGE SOLEDADE
BITTENCOURT DE ARAUJO - BA29442
Advogado do(a) REQUERIDO: ENY ANGE SOLEDADE
BITTENCOURT DE ARAUJO - BA29442
SENTENÇA
Relatório dispensado, nos termos do art. 38 da Lei n. 9.099/95.
ALEGAÇÕES DO AUTOR: Narra que estava em viagem
internacional, quando sofreu danos morais em razão da falha na
prestação dos serviços por parte dos requeridos.
ALEGAÇÕES DOS REQUERIDOS: Argumentam que inexiste
norma legal que os obrigue ao aumento do limite de crédito, que
não praticaram ato ilícito e, por fim, que não ocorreram danos
morais.
PROVAS E FUNDAMENTAÇÃO: A lide deve ser resolvida sob a
ótica do CDC, ante à existência de relação de consumo. Ademais,
as partes não requereram a designação de audiência de instrução
ou dilação probatória, deixando a providência a critério do juízo.
Sendo o juiz o destinatário da prova, entendo que o feito comporta
julgamento no estado em que se encontra, nos termos do art. 355,
I, do CPC.
Inicialmente, afasto a pretendida revelia, porquanto regularmente
demonstrada a cadeia procuratória dos requeridos (ids 20313945
20313960).
Pois bem. O autor argumenta que os deMANDADO s lhe infligiram
sofrimento injusto ao não restabelecerem incontinenti o seu limite
de crédito, bem como por terem lhe prestado informações erradas
e bloquearem o seu cartão.
Quanto à defesa, noto que embora a inicial tenha mencionado que
os requeridos negaram o aumento do limite de crédito, o alegado
dano moral decorre de outros fatos, não contestados pelos réus.
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Ainda assim, compulsando os autos não identifico a existência de
obrigação legal, contratual ou voluntária do banco em recompor
o limite de crédito imediatamente após o pedido de estorno.
Tampouco vislumbro que tal obrigação decorra da natureza do
contrato entabulado entre as partes, mormente quando considerada
a previsão contratual – não impugnada pelo autor - que estabelece
o prazo de 05 (cinco) dias úteis após o pagamento da fatura para
a recomposição do limite (id 20244652), de onde se conclui que
o procedimento não é imediato e demanda certo tempo para
ocorrer.
Assim, ainda que não se aplique analogicamente o prazo acima
indicado, não vislumbro intervalo de tempo razoável para o
restabelecimento do limite, uma vez que decorreram apenas 17
(dezessete) horas entre o pedido de estorno (14/04 às 23h09 - id
18978313) e o encaminhamento do demandante ao check-in (15/04
às 16h10).
De outro giro, da conversa entabulada com o preposto dos réus não
se constata a alegada negativa de aumento do limite ou alteração
da proposta de liberação de limite. A bem da verdade, informado
da necessidade do autor quanto ao pagamento do excesso de
bagagem, o atendente perguntou o valor necessário e informou a
existência de limite de U$ 1.966,38 para saque e U$ 257,84 para
compras, questionando ao final se tais valores seriam suficientes.
Verifica-se, pois, que o preposto dos réus buscou prover ao
consumidor informações pertinentes à solução de seu problema.
Outrossim, da mencionada conversa se extrai que a limitação do
saque a U$ 200,00 não pode ser atribuída à falha dos réus, mas à
condição do terminal de saque, que “não permite sacar valor maior
e não permite fazer novo saque”.
Há ainda um último detalhe: narra o autor que, após as tratativas com
o banco, estava de posse de U$ 300,00, que seriam insuficientes
ao pagamento do excesso de bagagem, o que lhe gerou ainda mais
transtornos e aborrecimentos. No entanto, a única prova produzida
quanto a este assunto dá conta da suficiência do montante retro
indicado: o comprovante de excesso de bagagem no valor de USD
300,00, pago em dinheiro (id 18978313).
Assim, o conjunto probatório produzido nestes autos afasta a
verossimilhança das alegações autorais, restando incomprovada
a prática de conduta ilícita por parte dos requeridos quanto aos
fatos acima analisados. A presunção de veracidade decorrente da
falta de impugnação específica, que é relativa, não pode prosperar
quando as provas dos autos conduzem à CONCLUSÃO diversa.
Outra é a CONCLUSÃO quanto ao incontroverso bloqueio do
plástico. Veja-se que o cartão vinha sendo regularmente utilizado
pelo autor em sua viagem, inclusive para diversas compras no dia
do embarque (15/04), inexistindo justificativa para o bloqueio que,
portanto, afigura-se indevido.
Ainda assim, o pedido de indenização por danos morais merece
improcedência, uma vez que dos fatos descritos não remanesce
direito à indenização. O descumprimento contratual não é hipótese
de dano moral puro (in re ipsa), cabendo ao autor demonstrar a
ocorrência de desdobramentos negativos à sua honra e imagem,
ônus do qual não se desincumbiu.
Como acima descrito, ficou evidenciado o pagamento do excesso
de bagagem com o dinheiro que o autor possuía e nestes autos não
há prova de que o posterior bloqueio tenha ocasionado transtornos
ao requerente.
Assim, é preciso ter presente que a ocorrência do dano moral decorre
da ofensa significativa e há sofrimentos que, embora causem
certo desconforto às pessoas, não preenchem os pressupostos
da responsabilidade civil, dada a sua insignificância jurídica. Na
espécie, é impossível divisar ofensa à honra do autor ou qualquer
outro bem imaterial, sob qualquer pretexto.
Essa é a DECISÃO que mais justa e equânime emerge para o caso
concreto (art. 6o, da LF 9.099/95).
DISPOSITIVO: Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido
inicial formulado por MOISES DOS SANTOS CABRAL em desfavor
de BANCO ITAÚ e BANCO ITAUCARD S.A., partes qualificadas
nos autos, nos termos da fundamentação supra.
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Por fim, JULGO EXTINTO o feito sem resolução do MÉRITO, o que
faço nos termos do art. 487, I, do CPC.
Sem custas e honorários, haja vista tratar-se de DECISÃO proferida
em primeiro grau de jurisdição, no âmbito dos Juizados Especiais,
na forma dos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/1.995.
Transitada em julgado, arquive-se.
Serve a presente como comunicação.
Porto Velho, data inserida na movimentação.
PODER JUDICIÁRIO
Porto Velho - 4º Juizado Especial Cível
Avenida Jorge Teixeira, nº 3061, Bairro Embratel, CEP: 76820-842,
Porto Velho/RO
Processo n.: 7026319-64.2018.8.22.0001
Parte requerente: Nome: ANDREIA CRISTINA LIMA GONCALVES
PEREIRA
Endereço: Rua Principal, 5921, CASA 11, Novo Horizonte, Porto
Velho - RO - CEP: 76810-160
Advogado do(a) REQUERENTE: ITALO FERNANDO SILVA
PRESTES - RO7667
Parte requerida: Nome: BANCO DO BRASIL S/A
Endereço: Avenida Amazonas, 2623, - de 2456 a 3046 - lado par,
Nova Porto Velho, Porto Velho - RO - CEP: 76820-164
Advogado do(a) REQUERIDO: SERVIO TULIO DE BARCELOS SE000897A
SENTENÇA
ANDRÉIA CRISTINA LIMA GONÇALVES PEREIRA ingressou com
a apresente ação declaratória de ilegalidade de retenção salarial
c/c pedido de antecipação de tutela e pedido de dano moral em
face de BANCO DO BRASIL S/A, visando impedir que o Requerido
retenha mensalmente a integralidade de seu salário.
Tutela antecipada deferida (ID 19925440), determinando ao
requerido a liberação do salário retido na conta-corrente da
autora.
Regularmente citado, o requerido Banco do Brasil apresenta sua
contestação e suscita preliminar de inépcia da inicial, ausência de
documentos indispensáveis e impugnação a gratuidade da justiça.
No MÉRITO, afirma que há legalidade nas cobranças, ao passo
que a autora contratou todos os serviços. Sustentou inexistir dano
moral na espécie. Requereu a improcedência do pedido. Juntou
documentos.
Preliminar de inépcia da inicial
Não vislumbro a hipótese de inépcia, ao passo que os documentos
acostados com a inicial, atrelados aos fatos narrados estão aptos
para análise do MÉRITO. Assim, rejeito a preliminar.
A preliminar de ausência de documentos indispensáveis deve ser
igualmente afastada, uma vez que os documentos juntados em
todo processo habilitam o Juízo ao enfrentamento do MÉRITO.
Destaca-se que todos os contratos inadimplidos foram identificados,
motivo pelo qual, não há que se falar em ausência de documentos
indispensáveis. Rejeito a preliminar.
Em relação a impugnação à gratuidade, verifico que o momento
oportuno para sua análise ocorrerá quando houver interposição de
eventual recurso inominado, motivo pelo qual, rejeito.
Das provas e fundamentos:
Pretende a autora a declaração de ilegalidade na retenção de
seus salários decorrentes do inadimplemento dos seguintes
contratos realizados com o requerido (26.556.712; 821.579.700 e
823.157.354), tendo em vista a soma das parcelas descontadas
estarem consumindo todo seu salário, o que vem lhe privando de
fazer coisas básicas do próprio custeio. Informa que por diversos
problemas, sua situação financeira se agravou. Reconhece o
débito, porém, da forma que os descontos estão ocorrendo não há
nenhuma viabilidade para isso.
A autora afirmou que em razão de dificuldades financeiras, as
parcelas de refinanciamento atrasaram e que não concorda com a
retenção total de seu salário para adimplemento, ao passo que não
consegue adimplir as demais despesas básicas.
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O requerido, por sua vez, diz que os contratos foram celebrados
livremente, respeitando os princípios, forma e normas do
ordenamento jurídico.
Pois bem!
Analisando os autos, vejo que a intenção da autora é impedir
que o requerido consuma todo seu salário para quitação de sua
dívida. Pelos documentos, evidencia-se que as prestações dos
empréstimos que a autora possui junto ao requerido, ultrapassaram
em muito o limite de 30% da margem consignável dos seus
vencimentos. Destaco que os empréstimos realizados foram na
modalidade CDC (Crédito Direto ao Consumidor) e financiamento
de dívida de cartão de crédito, porém, de acordo com julgado a
seguir, é possível analisar o pedido da autora por analogia, senão
vejamos:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. APELAÇÃO. EFEITO
SUSPENSIVO. REVISIONAL. MÚLTIPLOS BANCOS. LIMITAÇÃO
A 30%. CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS EM FOLHA E CONTA
CORRENTE. POSSIBILIDADE. CRITÉRIOS LIMITADORES.
DÍVIDAS DE CARTÃO DE CRÉDITO. HONORÁRIOS DE
SUCUMBÊNCIA. FIXAÇÃO EQUITATIVA. 1. Apelação contra
SENTENÇA que julgou improcedentes os pedidos de limitação de
descontos em folha de pagamento e conta-corrente. 2. Nos moldes
do inciso V do § 1º do artigo 1.012 do Código de Processo Civil, a
SENTENÇA que revoga a tutela provisória anteriormente concedida
produz efeitos imediatos após sua publicação. Contudo, admitese o pedido de efeito suspensivo quando o apelante requerer e
demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se,
sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou
de difícil reparação, nos termos dos §§ 3º e 4º, do mencionado
DISPOSITIVO legal. 3. A previsão normativa de limitação de
descontos de empréstimo bancário ao percentual de 30% (trinta
por cento) é direcionada à consignação em folha de pagamento,
todavia, o Superior Tribunal de Justiça consagrou entendimento,
por aplicação analógica, de que tal limitação também deve incidir
sobre os mútuos consignados em conta-corrente. 4. No caso dos
autos, os descontos de empréstimos firmados entre as partes
com averbação em folha de pagamento e com desconto direto na
conta-corrente da parte autora superam a margem de 30% (trinta
por cento) da renda líquida desta, o que não se pode admitir. 5.
Descontos autorizados para pagamento de dívidas oriundas de
utilização de cartão de crédito não estão submetidos ao limite de
30% (trinta por cento). 6. De acordo com o artigo 85 do Código
de Processo Civil, os honorários advocatícios devem ter como
parâmetro para a fixação o grau de zelo profissional, o lugar da
prestação do serviço, a natureza e a importância da causa e o
trabalho realizado pelo advogado, bem como o tempo exigido para
o seu serviço. 7. Recurso conhecido e provido. (Acórdão n.1108521,
07123964920178070018, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA 2ª
Turma Cível, Data de Julgamento: 11/07/2018, Publicado no DJE:
17/07/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
A jurisprudência vem reconhecendo como legítimos os descontos
efetuados diretamente na folha de pagamento do servidor público
ou mesmo em conta-corrente, decorrentes de contrato de mútuo
bancário, todavia, tal reconhecimento só é lídimo quando os
descontos são limitados a 30% de sua remuneração, sob pena de
inviabilizar a mantença do servidor.
De acordo com os documentos apresentados nos autos, a autora não
tem capacidade para gerir a própria vida e busca tutela jurisdicional
para se escusar da obrigação que contraiu voluntariamente, o
que encontra respaldo em julgados do próprio TJRO e também
dos tribunais superiores. Entretanto, a necessidade de segurança
jurídica o processo merece solução idêntica aos demais. Destaco
que o pedido da autora deve ser melhor interpretado, ao passo
que a simples declaração de impossibilidade de retenção de seu
salário não resolve seu problema, ao passo que permanecerá
inadimplente.
Esse limite preconizado pela jurisprudência tem assento no art.
4º do Decreto nº. 10.330/2003, publicado no DOE n. 5146 de
10/01/03 que dispõe que: “A soma das consignações compulsórias
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e facultativas não excederá o limite de 70% (setenta por cento)
da remuneração mensal do servidor, respeitando o limite de 30%
(trinta por cento) para as facultativas”.
Essa regulamentação buscou sobrelevar e compatibilizar o princípio
da proteção salarial, que é um direito social, prenunciado no art. 7º,
X, da Constituição Federal, com o do adimplemento contratual, o
qual deve ser razoável e proporcional, sob pena de romper o justo
equilíbrio contratual.
Desta forma, verifico que apesar de a autora ter contratado
livremente, o art. 421 do Código Civil, atendendo ao anseio da
dignidade da pessoa humana e da solidariedade (CF, arts. 1º,
III, 3º, I), limitou a liberdade contratual aos fins sociais. Por isso
que o salário de uma pessoa é impenhorável e, para garantir-lhe
um mínimo de sustento digno, o limite admitido para desconto é
de 30%. Por outro lado, ao contratar, o réu tinha conhecimento
dessa circunstância, ao passo que o contracheque apresentado
pela autora indicava a margem de quanto poderia ser descontado.
Logo, não há como, em nome da autonomia da vontade ou da livre
contratação, permitir a retensão de todo salário da autora para
satisfazer o crédito do réu.
Diante disso, vejo que a autora faz jus ao pedido de declaração
de impossibilidade da retenção de todo seu salário. No entanto,
considerando a interpretação do art. 6º, da Lei 9.099/95, faculto ao
requerido o desconto de 30% dos rendimentos líquidos da autora,
respeitando assim a margem consignável de modo que o valor
do desconto fique dentro de suas possibilidades de pagamento,
podendo inclusive repactuar as dívidas com prolongamento das
parcelas e alteração dos juros fixados.
Este também é o entendimento de nosso E. Tribunal de Justiça:
“EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. MARGEM CONSIGNÁVEL.
FALHA DA FINANCEIRA. PARCELA. REDUÇÃO. JUROS.
ABUSIVIDADE. PROVA. AUSÊNCIA. MANUTENÇÃO. Comprovado
que a instituição financeira promoveu empréstimo a servidor
público em valor superior ao que a margem consignável permitia,
situação que tem lhe imposto dificuldades, deve ser readequado
o contrato para que passe a obedecer aos limites percentuais de
desconto, notadamente se boa parte da dívida originária já esteja
adimplida. Deve ser mantido o percentual da taxa de juros aplicada
em contrato de empréstimo financeiro com pagamento consignado
em folha de salário, quando não demonstrada a abusividade
naquela que é aplicada pela instituição bancária”. (Apelação n.
10010083522120088220014, Rel. Des. Marcos Alaor D. Grangeia,
J. 23/09/2009).
Em relação ao dano moral, melhor sorte não assiste à requerente,
ao passo que os bloqueios foram motivados por sua inadimplência
contratual e não por culpa exclusiva do requerido. A presente
DECISÃO busca novo equilíbrio entre as partes. Não verifico que
a conduta do requerido tenha causado dano subjetivo à autora, ao
passo que se limitou a cumprir contrato firmado entre as partes,
inclusive de refinanciamento.
Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido
inicial formulado por ANDRÉIA CRISTINA LIMA GONÇALVES
FERREIRA em face de BANCO DO BRASIL S/A, todos qualificados
nos autos, e em consequência: DECLARO a ilegalidade de retenção
integral dos vencimentos da autora e CONDENO o requerido
na obrigação de limitar os descontos decorrentes dos contratos
(26.556.712; 821.579.700 e 823.157.354) realizados na contacorrente da autora, cujos descontos somados não ultrapassem
30% de seus rendimentos líquidos mensais, devendo o requerido
readequar as parcelas (prorrogação) e juros dos valores contratados
em conformidade com a limitação fixada acima;
CONFIRMO e a DECISÃO antecipatória concedida inicialmente,
tornando definitiva a ilegalidade de retenção integral do salário
da autora referente aos contratos (26.556.712; 821.579.700 e
823.157.354), cujos descontos somados não podem ultrapassar
30% dos seus rendimentos líquidos mensais, devendo o requerido
readequar as parcelas (prorrogação) e juros dos valores contratados.
Em atenção aos reclames da autora, REORDENO a tutela
antecipada deferida no ID 19925440 e estabeleço multa integral
de R$1.000,00 (mil reais) para cada novo desconto informado pela
parte autora.
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Por fim, JULGO EXTINTO O FEITO, COM RESOLUÇÃO DO
MÉRITO, nos termos do art. 487, I, do CPC.
Certifique-se o trânsito em julgado.
Sem custas ou honorários advocatícios, na forma da Lei.
Intimem-se.
Serve a presente DECISÃO como comunicação.
Porto Velho, data inserida na movimentação.
PODER JUDICIÁRIO
Porto Velho - 4º Juizado Especial Cível
Avenida Jorge Teixeira, nº 3061, Bairro Embratel, CEP: 76820-842,
Porto Velho/RO
Processo n.: 7026689-43.2018.8.22.0001
Parte requerente: Nome: SIMONE GOMES DA SILVA
Endereço: Rua Mário Andreazza, 7545, - até 8086/8087, Juscelino
Kubitschek, Porto Velho - RO - CEP: 76829-374
Advogado do(a) REQUERENTE: LAURO FERNANDES DA SILVA
JUNIOR - RO0006797
Parte requerida: Nome: BANCO DO BRASIL S/A
Endereço: Banco do Brasil (Sede III), sn, 24 andar banco do Brasil,
Asa Sul, Brasília - DF - CEP: 70073-901
Advogado do(a) REQUERIDO: SERVIO TULIO DE BARCELOS SE000897A
SENTENÇA
Relatório dispensado na forma da Lei (art. 38, da LF 9.099/95).
ALEGAÇÕES DA AUTORA: Trata-se de alegação de ocorrência
de danos morais em decorrência da excessiva espera em fila de
banco, considerada as leis estadual e municipal que estabelecem
limite de tempo para o atendimento.
ALEGAÇÕES DO REQUERIDO: Em preliminar alega ausência
de documentos essenciais para propositura da ação, impugnação
à gratuidade e arbitramento de honorários de sucumbência. No
MÉRITO, sustenta que não há nos autos qualquer comprovação
de danos morais que tenha de fato causado algum prejuízo à
autora, sendo certo que os aborrecimentos não configuram dor e
sofrimento capazes de gerar a obrigação de indenizar. Pugna pela
improcedência da demanda.
DAS PRELIMINARES: Em relação a ausência de documentos,
verifico que a autora apresentou senha de atendimento, o que
comprovaria sua permanência naquela agência, tese sustentada
na inicial. Assim, rejeito a preliminar.
Quanto à gratuidade, verifico que o momento oportuno para análise
ocorrerá quando da interposição de recurso inominado. Rejeito.
Em relação a fixação de honorários, cumpre esclarecer que nesta
fase processual, não existe essa possibilidade no âmbito dos
Juizados Especiais, motivo pelo qual, rejeito.
PROVAS E FUNDAMENTOS: A questão deve ser examinada à
luz do Código de Defesa do Consumidor e dos princípios a ele
inerentes, vez que se trata de relação de consumo.
Analisando todo o conjunto probatório encartado nos autos, não
vislumbro qualquer viabilidade para o acolhimento do pedido inicial,
uma vez que a parte requerente não conseguiu comprovar o fato
constitutivo de seu direito, deixando-se de cumprir o mister do art.
373, I, do CPC.
De início, destaco que apesar de a autora fundamentar seu pedido
na excessiva espera na fila do banco para ser atendido, indica que
o serviço foi atendimento em mesa, ou seja, gerencial e negocial,
o que leva a crer que a espera não ocorreu junto aos caixas
convencionais, mas junto às mesas negociais.
Corroborando o entendimento, merecem destaque que as Leis
Municipal n. 1.877/2010 e Estadual n. 4.008/2017 definem a
aplicação para o tempo razoável para atendimento do caixa, senão
vejamos:
Art.1º da Lei n. 1.877/2010: Todas as agências bancárias
instaladas no âmbito do Município de Porto Velho ficam obrigadas
a providenciarem a implementação, instalação e manter em suas
dependências; banheiros, bebedores de água potável, no setor de
caixas, cabines individuais de proteção visual e funcionários em
número compatível com o fluxo de usuários de modo a permitir que
cada um destes seja atendido em tempo razoável, na área externa
câmeras de vídeo.(…)
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§ 4º Considera-se ainda, para efeitos desta legislação:
I – consumidor: pessoa que utiliza os caixas e os equipamentos de
auto-atendimento nas agências bancárias;
II – fila de espera: a que conduz o consumidor aos caixas;
III – tempo razoável: é o tempo computado, via senha eletrônica,
desde a entrada do consumidor na fila até o efetivo atendimento.
E, ainda:
Art. 3º da Lei n. 4.008/2017: “Considera-se usuário da instituição
bancária toda pessoa física ou jurídica que seja atendida pelos
caixas, independentemente de a mesma ser ou não cliente do
banco”.
De mais a mais, entendo que a demora para ser atendido causou
aborrecimentos a autora, mas no caso em comento, é razoável e
até justificável que o atendimento seja mais lento, pois a matéria
discutida em mesa negocial demanda mais tempo do funcionário,
vez que se trata de atendimento personalizado.
Ademais, o não cumprimento das leis em comento, não enseja
obrigatoriamente ofensa moral, pois para configurar a ofensa seria
necessário que fossem atingidos os bens constitucionalmente
protegidos como a honra e a dignidade humana e de tal ônus não
se desincumbiu a parte demandante.
O Superior Tribunal de Justiça e o Tribunal de Justiça do Estado de
Rondônia já se pronunciaram sobre a questão, entendendo que, o
tempo máximo para espera em fila de banco não é suficiente para
ensejar a indenização:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
CIVIL E PROCESSUAL. DISPOSITIVO S CONSTITUCIONAIS.
DESCABIMENTO. FILA DE BANCO. TEMPO DE ESPERA.
LEGISLAÇÃO ESTADUAL OU MUNICIPAL. INVOCAÇÃO.
INSUFICIÊNCIA. DANO MORAL. ACÓRDÃO ESTADUAL.
AFASTAMENTO. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA Nº 7/STJ.
1. Compete ao Superior Tribunal de Justiça, em recurso especial,
a análise da interpretação da legislação federal, motivo pelo qual
revela-se inviável invocar, nesta seara, a violação de DISPOSITIVO
s constitucionais, porquanto matéria afeta à competência do
Supremo Tribunal Federal (art. 102, III, da Carta Magna). 2.
Conforme a jurisprudência desta Corte, a hipótese de mera violação
de legislação municipal ou estadual, que estabelece o tempo
máximo de espera em fila de banco, não é suficiente para ensejar
o direito à indenização, apesar dos transtornos e aborrecimentos
acometidos ao autor. No caso, deve ser demonstrada a situação
fática provocadora do dano. Precedentes. 3. No caso concreto,
o tribunal de origem conclui pela ausência de configuração dos
requisitos ensejadores do dever de reparar o dano. Dessa forma, o
exame da pretensão recursal - de reconhecimento da existência de
suposto dano moral - demandaria análise das provas, inviável em
recurso especial, (Súmula nº 7/STJ). 4. Agravo interno não provido.
(STJ. 3ª Turma, AgInt no AREsp 937978/DF -Agravo Interno no
Agravo em Recurso Especial 2016/0160681-9, Rel. Ministro
RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, julgado em 08/11/2016, pub. no
DJe de 18/11/2016).
Responsabilidade civil. Danos morais. Fila em banco. Espera para
atendimento. Prazo superior ao máximo permitido em lei municipal.
Ausência de violação aos direitos personalíssimos.
A espera em fila de banco por tempo superior ao máximo permitido
em lei municipal não se mostra suficientemente capaz de violar a
esfera extrapatrimonial da parte autora.
Apelação, Processo nº 0001922-84.2014.822.0006, Tribunal
de Justiça do Estado de Rondônia, 1ª Câmara Cível, Relator(a)
do Acórdão: Des. Raduan Miguel Filho, Data de julgamento:
06/09/2017
Neste diapasão, é certo que a inversão do ônus da prova consagrada
no art. 6º, VIII, do CDC, não significa a não produção de provas ou
produção mínima de provas pela parte que invoca o direito material,
de modo que não há como conferir a verossimilhança necessária
às afirmações da inicial.
Assim, merece improcedência o pedido inicial.
DISPOSITIVO: Ante o exposto e por tudo mais que dos autos
conste, JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial formulado por
SIMONE GOMES DA SILVA em face de BANCO DO BRASIL S/A,
partes qualificadas, nos termos da fundamentação supra.
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Por fim, JULGO EXTINTO O FEITO, COM RESOLUÇÃO DO
MÉRITO, nos termos do art. 487, I, do CPC, devendo o cartório,
após o trânsito em julgado desta, arquivar imediatamente o feito,
observadas as cautelas e movimentações de praxe.
Sem custas ou honorários advocatícios, na forma da Lei.
Intimem-se.
Serve a presente como comunicação.
Porto Velho/RO, data inserida na movimentação.
PODER JUDICIÁRIO
Porto Velho - 4º Juizado Especial Cível
Avenida Jorge Teixeira, nº 3061, Bairro Embratel, CEP: 76820-842,
Porto Velho/RO
Processo n.: 7022782-60.2018.8.22.0001
Parte requerente: Nome: MOISES DOS SANTOS CABRAL
Endereço: Rua Henfil, 4835, Agenor de Carvalho, Porto Velho - RO
- CEP: 76820-304
Advogado do(a) REQUERENTE: MARIA ORISLENE MOTA DE
SOUSA - RO3292
Parte requerida: Nome: BANCO ITAÚ
Endereço: Centro Empresarial Itaú Conceição, 100, Praça Alfredo
Egydio de Souza Aranha 100, Parque Jabaquara, São Paulo - SP
- CEP: 04344-902
Nome: BANCO ITAUCARD S.A.
Endereço: Alameda Pedro Calil, 43, Vila das Acácias, Poá - SP CEP: 08557-105
Advogado do(a) REQUERIDO: ENY ANGE SOLEDADE
BITTENCOURT DE ARAUJO - BA29442
Advogado do(a) REQUERIDO: ENY ANGE SOLEDADE
BITTENCOURT DE ARAUJO - BA29442
SENTENÇA
Relatório dispensado, nos termos do art. 38 da Lei n. 9.099/95.
ALEGAÇÕES DO AUTOR: Narra que estava em viagem
internacional, quando sofreu danos morais em razão da falha na
prestação dos serviços por parte dos requeridos.
ALEGAÇÕES DOS REQUERIDOS: Argumentam que inexiste
norma legal que os obrigue ao aumento do limite de crédito, que
não praticaram ato ilícito e, por fim, que não ocorreram danos
morais.
PROVAS E FUNDAMENTAÇÃO: A lide deve ser resolvida sob a
ótica do CDC, ante à existência de relação de consumo. Ademais,
as partes não requereram a designação de audiência de instrução
ou dilação probatória, deixando a providência a critério do juízo.
Sendo o juiz o destinatário da prova, entendo que o feito comporta
julgamento no estado em que se encontra, nos termos do art. 355,
I, do CPC.
Inicialmente, afasto a pretendida revelia, porquanto regularmente
demonstrada a cadeia procuratória dos requeridos (ids 20313945
20313960).
Pois bem. O autor argumenta que os deMANDADO s lhe infligiram
sofrimento injusto ao não restabelecerem incontinenti o seu limite
de crédito, bem como por terem lhe prestado informações erradas
e bloquearem o seu cartão.
Quanto à defesa, noto que embora a inicial tenha mencionado que
os requeridos negaram o aumento do limite de crédito, o alegado
dano moral decorre de outros fatos, não contestados pelos réus.
Ainda assim, compulsando os autos não identifico a existência de
obrigação legal, contratual ou voluntária do banco em recompor
o limite de crédito imediatamente após o pedido de estorno.
Tampouco vislumbro que tal obrigação decorra da natureza do
contrato entabulado entre as partes, mormente quando considerada
a previsão contratual – não impugnada pelo autor - que estabelece
o prazo de 05 (cinco) dias úteis após o pagamento da fatura para
a recomposição do limite (id 20244652), de onde se conclui que
o procedimento não é imediato e demanda certo tempo para
ocorrer.
Assim, ainda que não se aplique analogicamente o prazo acima
indicado, não vislumbro intervalo de tempo razoável para o
restabelecimento do limite, uma vez que decorreram apenas 17
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(dezessete) horas entre o pedido de estorno (14/04 às 23h09 - id
18978313) e o encaminhamento do demandante ao check-in (15/04
às 16h10).
De outro giro, da conversa entabulada com o preposto dos réus não
se constata a alegada negativa de aumento do limite ou alteração
da proposta de liberação de limite. A bem da verdade, informado
da necessidade do autor quanto ao pagamento do excesso de
bagagem, o atendente perguntou o valor necessário e informou a
existência de limite de U$ 1.966,38 para saque e U$ 257,84 para
compras, questionando ao final se tais valores seriam suficientes.
Verifica-se, pois, que o preposto dos réus buscou prover ao
consumidor informações pertinentes à solução de seu problema.
Outrossim, da mencionada conversa se extrai que a limitação do
saque a U$ 200,00 não pode ser atribuída à falha dos réus, mas à
condição do terminal de saque, que “não permite sacar valor maior
e não permite fazer novo saque”.
Há ainda um último detalhe: narra o autor que, após as tratativas com
o banco, estava de posse de U$ 300,00, que seriam insuficientes
ao pagamento do excesso de bagagem, o que lhe gerou ainda mais
transtornos e aborrecimentos. No entanto, a única prova produzida
quanto a este assunto dá conta da suficiência do montante retro
indicado: o comprovante de excesso de bagagem no valor de USD
300,00, pago em dinheiro (id 18978313).
Assim, o conjunto probatório produzido nestes autos afasta a
verossimilhança das alegações autorais, restando incomprovada
a prática de conduta ilícita por parte dos requeridos quanto aos
fatos acima analisados. A presunção de veracidade decorrente da
falta de impugnação específica, que é relativa, não pode prosperar
quando as provas dos autos conduzem à CONCLUSÃO diversa.
Outra é a CONCLUSÃO quanto ao incontroverso bloqueio do
plástico. Veja-se que o cartão vinha sendo regularmente utilizado
pelo autor em sua viagem, inclusive para diversas compras no dia
do embarque (15/04), inexistindo justificativa para o bloqueio que,
portanto, afigura-se indevido.
Ainda assim, o pedido de indenização por danos morais merece
improcedência, uma vez que dos fatos descritos não remanesce
direito à indenização. O descumprimento contratual não é hipótese
de dano moral puro (in re ipsa), cabendo ao autor demonstrar a
ocorrência de desdobramentos negativos à sua honra e imagem,
ônus do qual não se desincumbiu.
Como acima descrito, ficou evidenciado o pagamento do excesso
de bagagem com o dinheiro que o autor possuía e nestes autos não
há prova de que o posterior bloqueio tenha ocasionado transtornos
ao requerente.
Assim, é preciso ter presente que a ocorrência do dano moral decorre
da ofensa significativa e há sofrimentos que, embora causem
certo desconforto às pessoas, não preenchem os pressupostos
da responsabilidade civil, dada a sua insignificância jurídica. Na
espécie, é impossível divisar ofensa à honra do autor ou qualquer
outro bem imaterial, sob qualquer pretexto.
Essa é a DECISÃO que mais justa e equânime emerge para o caso
concreto (art. 6o, da LF 9.099/95).
DISPOSITIVO: Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido
inicial formulado por MOISES DOS SANTOS CABRAL em desfavor
de BANCO ITAÚ e BANCO ITAUCARD S.A., partes qualificadas
nos autos, nos termos da fundamentação supra.
Por fim, JULGO EXTINTO o feito sem resolução do MÉRITO, o que
faço nos termos do art. 487, I, do CPC.
Sem custas e honorários, haja vista tratar-se de DECISÃO proferida
em primeiro grau de jurisdição, no âmbito dos Juizados Especiais,
na forma dos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/1.995.
Transitada em julgado, arquive-se.
Serve a presente como comunicação.
Porto Velho, data inserida na movimentação.
PODER JUDICIÁRIO
Porto Velho - 4º Juizado Especial Cível
Avenida Jorge Teixeira, nº 3061, Bairro Embratel, CEP: 76820-842,
Porto Velho/RO
Processo n.: 7022782-60.2018.8.22.0001
Parte requerente: Nome: MOISES DOS SANTOS CABRAL
Endereço: Rua Henfil, 4835, Agenor de Carvalho, Porto Velho - RO
- CEP: 76820-304
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Advogado do(a) REQUERENTE: MARIA ORISLENE MOTA DE
SOUSA - RO3292
Parte requerida: Nome: BANCO ITAÚ
Endereço: Centro Empresarial Itaú Conceição, 100, Praça Alfredo
Egydio de Souza Aranha 100, Parque Jabaquara, São Paulo - SP
- CEP: 04344-902
Nome: BANCO ITAUCARD S.A.
Endereço: Alameda Pedro Calil, 43, Vila das Acácias, Poá - SP CEP: 08557-105
Advogado do(a) REQUERIDO: ENY ANGE SOLEDADE
BITTENCOURT DE ARAUJO - BA29442
Advogado do(a) REQUERIDO: ENY ANGE SOLEDADE
BITTENCOURT DE ARAUJO - BA29442
SENTENÇA
Relatório dispensado, nos termos do art. 38 da Lei n. 9.099/95.
ALEGAÇÕES DO AUTOR: Narra que estava em viagem
internacional, quando sofreu danos morais em razão da falha na
prestação dos serviços por parte dos requeridos.
ALEGAÇÕES DOS REQUERIDOS: Argumentam que inexiste
norma legal que os obrigue ao aumento do limite de crédito, que
não praticaram ato ilícito e, por fim, que não ocorreram danos
morais.
PROVAS E FUNDAMENTAÇÃO: A lide deve ser resolvida sob a
ótica do CDC, ante à existência de relação de consumo. Ademais,
as partes não requereram a designação de audiência de instrução
ou dilação probatória, deixando a providência a critério do juízo.
Sendo o juiz o destinatário da prova, entendo que o feito comporta
julgamento no estado em que se encontra, nos termos do art. 355,
I, do CPC.
Inicialmente, afasto a pretendida revelia, porquanto regularmente
demonstrada a cadeia procuratória dos requeridos (ids 20313945
20313960).
Pois bem. O autor argumenta que os deMANDADO s lhe infligiram
sofrimento injusto ao não restabelecerem incontinenti o seu limite
de crédito, bem como por terem lhe prestado informações erradas
e bloquearem o seu cartão.
Quanto à defesa, noto que embora a inicial tenha mencionado que
os requeridos negaram o aumento do limite de crédito, o alegado
dano moral decorre de outros fatos, não contestados pelos réus.
Ainda assim, compulsando os autos não identifico a existência de
obrigação legal, contratual ou voluntária do banco em recompor
o limite de crédito imediatamente após o pedido de estorno.
Tampouco vislumbro que tal obrigação decorra da natureza do
contrato entabulado entre as partes, mormente quando considerada
a previsão contratual – não impugnada pelo autor - que estabelece
o prazo de 05 (cinco) dias úteis após o pagamento da fatura para
a recomposição do limite (id 20244652), de onde se conclui que
o procedimento não é imediato e demanda certo tempo para
ocorrer.
Assim, ainda que não se aplique analogicamente o prazo acima
indicado, não vislumbro intervalo de tempo razoável para o
restabelecimento do limite, uma vez que decorreram apenas 17
(dezessete) horas entre o pedido de estorno (14/04 às 23h09 - id
18978313) e o encaminhamento do demandante ao check-in (15/04
às 16h10).
De outro giro, da conversa entabulada com o preposto dos réus não
se constata a alegada negativa de aumento do limite ou alteração
da proposta de liberação de limite. A bem da verdade, informado
da necessidade do autor quanto ao pagamento do excesso de
bagagem, o atendente perguntou o valor necessário e informou a
existência de limite de U$ 1.966,38 para saque e U$ 257,84 para
compras, questionando ao final se tais valores seriam suficientes.
Verifica-se, pois, que o preposto dos réus buscou prover ao
consumidor informações pertinentes à solução de seu problema.
Outrossim, da mencionada conversa se extrai que a limitação do
saque a U$ 200,00 não pode ser atribuída à falha dos réus, mas à
condição do terminal de saque, que “não permite sacar valor maior
e não permite fazer novo saque”.
Há ainda um último detalhe: narra o autor que, após as tratativas com
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o banco, estava de posse de U$ 300,00, que seriam insuficientes
ao pagamento do excesso de bagagem, o que lhe gerou ainda mais
transtornos e aborrecimentos. No entanto, a única prova produzida
quanto a este assunto dá conta da suficiência do montante retro
indicado: o comprovante de excesso de bagagem no valor de USD
300,00, pago em dinheiro (id 18978313).
Assim, o conjunto probatório produzido nestes autos afasta a
verossimilhança das alegações autorais, restando incomprovada
a prática de conduta ilícita por parte dos requeridos quanto aos
fatos acima analisados. A presunção de veracidade decorrente da
falta de impugnação específica, que é relativa, não pode prosperar
quando as provas dos autos conduzem à CONCLUSÃO diversa.
Outra é a CONCLUSÃO quanto ao incontroverso bloqueio do
plástico. Veja-se que o cartão vinha sendo regularmente utilizado
pelo autor em sua viagem, inclusive para diversas compras no dia
do embarque (15/04), inexistindo justificativa para o bloqueio que,
portanto, afigura-se indevido.
Ainda assim, o pedido de indenização por danos morais merece
improcedência, uma vez que dos fatos descritos não remanesce
direito à indenização. O descumprimento contratual não é hipótese
de dano moral puro (in re ipsa), cabendo ao autor demonstrar a
ocorrência de desdobramentos negativos à sua honra e imagem,
ônus do qual não se desincumbiu.
Como acima descrito, ficou evidenciado o pagamento do excesso
de bagagem com o dinheiro que o autor possuía e nestes autos não
há prova de que o posterior bloqueio tenha ocasionado transtornos
ao requerente.
Assim, é preciso ter presente que a ocorrência do dano moral decorre
da ofensa significativa e há sofrimentos que, embora causem
certo desconforto às pessoas, não preenchem os pressupostos
da responsabilidade civil, dada a sua insignificância jurídica. Na
espécie, é impossível divisar ofensa à honra do autor ou qualquer
outro bem imaterial, sob qualquer pretexto.
Essa é a DECISÃO que mais justa e equânime emerge para o caso
concreto (art. 6o, da LF 9.099/95).
DISPOSITIVO: Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido
inicial formulado por MOISES DOS SANTOS CABRAL em desfavor
de BANCO ITAÚ e BANCO ITAUCARD S.A., partes qualificadas
nos autos, nos termos da fundamentação supra.
Por fim, JULGO EXTINTO o feito sem resolução do MÉRITO, o que
faço nos termos do art. 487, I, do CPC.
Sem custas e honorários, haja vista tratar-se de DECISÃO proferida
em primeiro grau de jurisdição, no âmbito dos Juizados Especiais,
na forma dos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/1.995.
Transitada em julgado, arquive-se.
Serve a presente como comunicação.
Porto Velho, data inserida na movimentação.

1ª Vara do Juizado Especial da Fazenda
Pública
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 1º Juizado Especial da Fazenda Pública
Avenida Amazonas, 2375, Esquina, Nova Porto Velho, PORTO
VELHO - RO - CEP: 76820-163 - Fone:(69) 32175007 / 32175010
Processo nº: 7035897-51.2018.8.22.0001 (Processo Judicial
eletrônico - PJe)
REQUERENTE(S): DOUGLAS CAVALCANTE DOS SANTOS
OLIVEIRA
Advogado do(a) EXEQUENTE: DOUGLAS CAVALCANTE DOS
SANTOS OLIVEIRA - RO9258
EXECUTADO: ESTADO DE RONDÔNIA
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DESPACHO
Intime-se a fazenda pública pelo sistema para eventual impugnação
no prazo de 30 dias, sob pena de ser acolhido o cálculo da parte
requerente.
Se o prazo decorrer sem manifestação ou havendo anuência e
estiverem presentes os documentos necessários, expeça-se RPV/
precatório e arquive-se.
O(a) advogado(a) da parte requerente deverá no prazo de 5 dias,
sob pena de arquivamento, caso a documentação não esteja
nos autos, apresentar a documentação para expedição de RPV/
PRECATÓRIO: 1) Procuração com poderes específicos para
receber e dar quitação (caso o advogado opte por receber em seu
nome); 2) Procuração: 3) Contrato de honorários advocatícios; 4)
Cópia da SENTENÇA; 5) Cópia do acórdão (se houver); 6) Cópia da
certidão de trânsito em julgado; 7) Cópia da petição de cumprimento
de SENTENÇA; 8) Cópia da petição em que há concordância com
os valores ou impugnação aos cálculos; 9) Cópia do DESPACHO
em se determina a expedição do precatório ou RPV; 10) Dados
bancários da parte autora e advogado; 11) planilha de cálculos
homologado; 12)Termo de Renúncia (caso opte pelo recebimento
de RPV).
Caso a documentação acima referenciados já esteja nos autos o
advogado deverá mencionar o ID e o respectivo documento.
Transcorrido o prazo de 5 (cinco) dias, e ausente(s) a(s)
documentações relacionadas acima, deverá o cartório arquivar
os autos, certificando o documento faltante. Nesta hipótese, o
advogado poderá, sem prejuízo, anexar o documento faltante, para
dar continuidade a expedição da RPV/PRECATÓRIO.
O(a) advogado(a) da parte credora fica informado que tratandose de pagamento por RPV e inocorrendo cumprimento no prazo
de 60 dias poderá peticionar pelo sequestro, pois o processo será
automaticamente desarquivado independente do pagamento de
custas e seguirá para análise judicial.
Havendo impugnação o processo deverá ser movimentado como
“JEC – Concluso para Julgamento – Embargos”.
Cópia do presente serve de MANDADO /carta/ofício.
Porto Velho, data do sistema.
Juiz(a) de Direito, assinando digitalmente.
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 1º Juizado Especial da Fazenda Pública
Avenida Amazonas, 2375, Esquina, Nova Porto Velho, PORTO
VELHO - RO - CEP: 76820-163 - Fone:(69) 32175007 / 32175010
Processo nº: 7012727-55.2015.8.22.0001 (Processo Judicial
eletrônico - PJe)
REQUERENTE(S): REGINALDO FERREIRA DE SOUZA
Advogados do(a) EXEQUENTE: GILBER ROCHA MERCES RO0005797, UILIAN HONORATO TRESSMANN - RO0006805
EXECUTADO: ESTADO DE RONDÔNIA
DESPACHO
Uma vez que não é possível exigir pagamento de quantia certa e
obrigação de fazer no mesmo procedimento por incompatibilidade,
este processo seguirá apenas para cumprimento da obrigação de
fazer.
Intimem-se:
1) o Procurador Geral do Estado, pelo sistema, para eventual
impugnação no prazo de 30 dias
2) o Gerente da Folha de Pagamento da parte requerida para
cumprimento da obrigação de fazer descrita na SENTENÇA no
prazo de 15 dias contados do recebimento desta intimação, sob
pena de multa pessoal no valor de R$ 5.000,00 com crédito atribuível
a parte requerente e afastamento da função para nenhuma outra
função gratificada poder exercer nos próximos 5 anos.
Aguarde-se por 60 dias e se nesse prazo não houver reclamação
do descumprimento da obrigação, arquive-se.
Uma vez apresentada reclamação, independente de novo
DESPACHO expeça-se MANDADO de intimação para o diretor do
órgão incumbido de cumprir a ordem judicial, a fim de que cumpra
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a ordem judicial constante da SENTENÇA no prazo de 5 dias,
sob pena de afastamento da função para nenhuma outra função
gratificada poder exercer nos próximos 5 anos. Se a autoridade
intimada não comprovar o cumprimento da ordem no prazo,
o oficial de justiça deverá intimar o Governador do Estado para
executar o afastamento da autoridade que desobedeceu a ordem
judicial e tomar ciência de que ele passa a ter o prazo de 5 dias
para cumprimento, sob pena de encaminhamento de cópia para
providências junto ao Poder Legislativo (políticas) e também ao
Procurador Geral de Justiça (judiciais).
Havendo impugnação o processo deverá ser movimentado como
“JEC – Concluso para Julgamento – Embargos”.
Cópia do presente serve de MANDADO /carta/ofício, devendo ser
instruída com cópia do título executivo e documento com os dados
necessários ao cumprimento da ordem.
Porto Velho, data do sistema.
Juiz(a) de Direito, assinando digitalmente.
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 1º Juizado Especial da Fazenda Pública
Avenida Amazonas, 2375, Esquina, Nova Porto Velho, PORTO
VELHO - RO - CEP: 76820-163 - Fone:(69) 32175007 / 32175010
Processo nº: 7030247-57.2017.8.22.0001 (Processo Judicial
eletrônico - PJe)
REQUERENTE(S): BENEDITO CLAUDIO DA SILVA
Advogado do(a) REQUERENTE: TECIANA MECHORA DOS
SANTOS - RO0005971
REQUERIDO: ESTADO DE RONDÔNIA
DESPACHO
Acolho a emenda a inicial, a CPE deverá incluir no polo passivo o
IPERON.
Não há que se deliberar sobre assistência judiciária, pois a lei
confere automaticamente gratuidade para as custas e para
honorários em primeiro grau.
Cite-se (sistema) com prazo de defesa de 30 dias, ficando ciente
de que se desejar a produção de provas deverá apresentar na peça
defensiva tal requerimento com todas as informações necessárias
quais sejam, sob pena de perda do direito de produzi-las.
1- Testemunhal: nomes e endereços;
2- Pericial: nome, telefone e e-mail de eventual assistente técnico,
além dos quesitos;
3- Exibição de documento ou fornecimento de informações:
identificação do documento, descrição de seu conteúdo, bom como
onde e com quem está depositado).
Quanto a produção de provas o mesmo vale para a parte requerente,
no entanto, com o prazo de 10 dias, para manifestação.
Intime-se a parte requerente (DJ).
Cópia do presente serve de MANDADO /carta/ofício.
Fica a parte requerida advertida de que a falta de apresentação de
defesa poderá gerar presunção de veracidade.
Agende-se decurso de prazo de defesa.
Porto Velho, data do sistema.
Juiz(a) Direito , assinando digitalmente.
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 1º Juizado Especial da Fazenda Pública
Avenida Amazonas, 2375, Esquina, Nova Porto Velho, PORTO
VELHO - RO - CEP: 76820-163 - Fone:(69) 32175007 / 32175010
Processo nº: 7030007-68.2017.8.22.0001 (Processo Judicial
eletrônico - PJe)
REQUERENTE(S): EDELWAS DOS SANTOS
Advogado do(a) REQUERENTE: TECIANA MECHORA DOS
SANTOS - RO0005971
REQUERIDO: ESTADO DE RONDÔNIA
DESPACHO
Acolho a emenda a inicial, a CPE deverá incluir no polo passivo o
IPERON.
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Não há que se deliberar sobre assistência judiciária, pois a lei
confere automaticamente gratuidade para as custas e para
honorários em primeiro grau.
Cite-se (sistema) com prazo de defesa de 30 dias, ficando ciente
de que se desejar a produção de provas deverá apresentar na peça
defensiva tal requerimento com todas as informações necessárias
quais sejam, sob pena de perda do direito de produzi-las.
1- Testemunhal: nomes e endereços;
2- Pericial: nome, telefone e e-mail de eventual assistente técnico,
além dos quesitos;
3- Exibição de documento ou fornecimento de informações:
identificação do documento, descrição de seu conteúdo, bom como
onde e com quem está depositado).
Quanto a produção de provas o mesmo vale para a parte requerente,
no entanto, com o prazo de 10 dias, para manifestação.
Intime-se a parte requerente (DJ).
Cópia do presente serve de MANDADO /carta/ofício.
Fica a parte requerida advertida de que a falta de apresentação de
defesa poderá gerar presunção de veracidade.
Agende-se decurso de prazo de defesa.
Porto Velho, data do sistema.
Juiz(a) Direito , assinando digitalmente.
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA
COMARCA DE PORTO VELHO - RO
Avenida Amazonas, 2375, térreo, esquina, Nova Porto Velho,
PORTO VELHO - RO CEP: 76.820-163 - Fone:(69) 3217-5007 (cartório) 5010 (gabinete)
Processo nº: 7012063-53.2017.8.22.0001 (Processo Judicial
eletrônico - PJe)
REQUERENTE: REGINA FERREIRA DA SILVA
Advogado do(a) REQUERENTE: RAPHAEL PEREIRA SOTELI RO7013
REQUERIDO: REQUERIDO: ESTADO DE RONDÔNIA
DESPACHO
Intimem-se:
1) o Procurador Geral do Estado, pelo sistema, para eventual
impugnação no prazo de 30 dias
2) o Gerente da Folha de Pagamento da parte requerida para
cumprimento da obrigação de fazer descrita na SENTENÇA no
prazo de 15 dias contados do recebimento desta intimação, sob
pena de multa pessoal no valor de R$ 5.000,00 com crédito atribuível
a parte requerente e afastamento da função para nenhuma outra
função gratificada poder exercer nos próximos 5 anos.
Aguarde-se por 60 dias e se nesse prazo não houver reclamação
do descumprimento da obrigação, arquive-se.
Uma vez apresentada reclamação, independente de novo
DESPACHO expeça-se MANDADO de intimação para o diretor do
órgão incumbido de cumprir a ordem judicial, a fim de que cumpra
a ordem judicial constante da SENTENÇA no prazo de 5 dias,
sob pena de afastamento da função para nenhuma outra função
gratificada poder exercer nos próximos 5 anos. Se a autoridade
intimada não comprovar o cumprimento da ordem no prazo,
o oficial de justiça deverá intimar o Governador do Estado para
executar o afastamento da autoridade que desobedeceu a ordem
judicial e tomar ciência de que ele passa a ter o prazo de 5 dias
para cumprimento, sob pena de encaminhamento de cópia para
providências junto ao Poder Legislativo (políticas) e também ao
Procurador Geral de Justiça (judiciais).
Havendo impugnação o processo deverá ser movimentado como
“JEC – Concluso para Julgamento – Embargos”.
Cópia do presente serve de MANDADO /carta/ofício, devendo ser
instruída com cópia do título executivo e documento com os dados
necessários ao cumprimento da ordem.
Porto Velho, data do sistema.
Juiz(a) de Direito, assinando digitalmente.
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PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 1º Juizado Especial da Fazenda Pública
Avenida Amazonas, 2375, Esquina, Nova Porto Velho, PORTO
VELHO - RO - CEP: 76820-163 - Fone:(69) 32175007 / 32175010
Processo nº: 7036611-11.2018.8.22.0001 (Processo Judicial
eletrônico - PJe)
REQUERENTE(S): IVONE DE PAULA CARVALHO
Advogados do(a) REQUERENTE: UELTON HONORATO
TRESSMANN - RO8862, UILIAN HONORATO TRESSMANN RO0006805, GILBER ROCHA MERCES - RO0005797
REQUERIDO: ESTADO DE RONDÔNIA
DESPACHO
Se necessário, adequar a classe para que conste como PJEC.
Não há que se deliberar sobre assistência judiciária, pois a lei
confere automaticamente gratuidade para as custas e para
honorários em primeiro grau.
Cite-se (sistema) com prazo de defesa de 30 dias, ficando ciente
de que se desejar a produção de provas deverá apresentar na peça
defensiva tal requerimento com todas as informações necessárias
quais sejam, sob pena de perda do direito de produzi-las.
1- Testemunhal: nomes e endereços;
2- Pericial: nome, telefone e e-mail de eventual assistente técnico,
além dos quesitos;
3- Exibição de documento ou fornecimento de informações:
identificação do documento, descrição de seu conteúdo, bom como
onde e com quem está depositado).
Quanto a produção de provas o mesmo vale para a parte requerente,
no entanto, com o prazo de 10 dias, para manifestação.
Intime-se a parte requerente (DJ).
Cópia do presente serve de MANDADO /carta/ofício.
Fica a parte requerida advertida de que a falta de apresentação de
defesa poderá gerar presunção de veracidade.
Agende-se decurso de prazo de defesa.
Porto Velho, data do sistema.
Juiz(a) Direito , assinando digitalmente.
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 1º Juizado Especial da Fazenda Pública
Avenida Amazonas, 2375, Esquina, Nova Porto Velho, PORTO
VELHO - RO - CEP: 76820-163 - Fone:(69) 32175007 / 32175010
Processo nº: 7036092-36.2018.8.22.0001 (Processo Judicial
eletrônico - PJe)
REQUERENTE(S): NIELTON GUIMARAES DE AZEVEDO
Advogado do(a) REQUERENTE: DENERVAL JOSE DE AGNELO
- RO7134
REQUERIDO: ESTADO DE RONDÔNIA
DESPACHO
Se necessário, adequar a classe para que conste como PJEC.
Não há que se deliberar sobre assistência judiciária, pois a lei
confere automaticamente gratuidade para as custas e para
honorários em primeiro grau.
Cite-se (sistema) com prazo de defesa de 30 dias, ficando ciente
de que se desejar a produção de provas deverá apresentar na peça
defensiva tal requerimento com todas as informações necessárias
quais sejam, sob pena de perda do direito de produzi-las.
1- Testemunhal: nomes e endereços;
2- Pericial: nome, telefone e e-mail de eventual assistente técnico,
além dos quesitos;
3- Exibição de documento ou fornecimento de informações:
identificação do documento, descrição de seu conteúdo, bom como
onde e com quem está depositado).
Quanto a produção de provas o mesmo vale para a parte requerente,
no entanto, com o prazo de 10 dias, para manifestação.
Intime-se a parte requerente (DJ).
Cópia do presente serve de MANDADO /carta/ofício.
Fica a parte requerida advertida de que a falta de apresentação de
defesa poderá gerar presunção de veracidade.
Agende-se decurso de prazo de defesa.
Porto Velho, data do sistema.
Juiz(a) Direito , assinando digitalmente.

Este diário foi assinado digitalmente consoante a Lei 11.419/06. O documento eletrônico pode ser encontrado no sítio do Tribunal de Justiça do Estado de
Rondônia, endereço: http://www.tjro.jus.br/novodiario/
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PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 1º Juizado Especial da Fazenda Pública
Avenida Amazonas, 2375, Esquina, Nova Porto Velho, PORTO
VELHO - RO - CEP: 76820-163 - Fone:(69) 32175007 / 32175010
Processo nº: 7036527-10.2018.8.22.0001 (Processo Judicial
eletrônico - PJe)
REQUERENTE(S): DOMINGOS PASCOAL DOS SANTOS
Advogado do(a) EXEQUENTE: DOMINGOS PASCOAL DOS
SANTOS - RO0002659
EXECUTADO: SECRETARIA DE ESTADO DE FINANCAS
DESPACHO
Intime-se a fazenda pública pelo sistema para eventual impugnação
no prazo de 30 dias, sob pena de ser acolhido o cálculo da parte
requerente.
Se o prazo decorrer sem manifestação ou havendo anuência e
estiverem presentes os documentos necessários, expeça-se RPV/
precatório e arquive-se.
O(a) advogado(a) da parte requerente deverá no prazo de 5 dias,
sob pena de arquivamento, caso a documentação não esteja
nos autos, apresentar a documentação para expedição de RPV/
PRECATÓRIO: 1) Procuração com poderes específicos para
receber e dar quitação (caso o advogado opte por receber em seu
nome); 2) Procuração: 3) Contrato de honorários advocatícios; 4)
Cópia da SENTENÇA; 5) Cópia do acórdão (se houver); 6) Cópia da
certidão de trânsito em julgado; 7) Cópia da petição de cumprimento
de SENTENÇA; 8) Cópia da petição em que há concordância com
os valores ou impugnação aos cálculos; 9) Cópia do DESPACHO
em se determina a expedição do precatório ou RPV; 10) Dados
bancários da parte autora e advogado; 11) planilha de cálculos
homologado; 12)Termo de Renúncia (caso opte pelo recebimento
de RPV).
Caso a documentação acima referenciados já esteja nos autos o
advogado deverá mencionar o ID e o respectivo documento.
Transcorrido o prazo de 5 (cinco) dias, e ausente(s) a(s)
documentações relacionadas acima, deverá o cartório arquivar
os autos, certificando o documento faltante. Nesta hipótese, o
advogado poderá, sem prejuízo, anexar o documento faltante, para
dar continuidade a expedição da RPV/PRECATÓRIO.
O(a) advogado(a) da parte credora fica informado que tratandose de pagamento por RPV e inocorrendo cumprimento no prazo
de 60 dias poderá peticionar pelo sequestro, pois o processo será
automaticamente desarquivado independente do pagamento de
custas e seguirá para análise judicial.
Havendo impugnação o processo deverá ser movimentado como
“JEC – Concluso para Julgamento – Embargos”.
Cópia do presente serve de MANDADO /carta/ofício.
Porto Velho, data do sistema.
Juiz(a) de Direito, assinando digitalmente.
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 1º Juizado Especial da Fazenda Pública
Avenida Amazonas, 2375, Esquina, Nova Porto Velho, PORTO
VELHO - RO - CEP: 76820-163 - Fone:(69) 32175007 / 32175010
Processo nº: 7035847-25.2018.8.22.0001 (Processo Judicial
eletrônico - PJe)
REQUERENTE(S): DENER DUARTE OLIVEIRA
Advogado do(a) EXEQUENTE: DENER DUARTE OLIVEIRA RO0006698
EXECUTADO: SECRETARIA DE ESTADO DE FINANCAS
DESPACHO
Intime-se a fazenda pública pelo sistema para eventual impugnação
no prazo de 30 dias, sob pena de ser acolhido o cálculo da parte
requerente.
Se o prazo decorrer sem manifestação ou havendo anuência e
estiverem presentes os documentos necessários, expeça-se RPV/
precatório e arquive-se.
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O(a) advogado(a) da parte requerente deverá no prazo de 5 dias,
sob pena de arquivamento, caso a documentação não esteja
nos autos, apresentar a documentação para expedição de RPV/
PRECATÓRIO: 1) Procuração com poderes específicos para
receber e dar quitação (caso o advogado opte por receber em seu
nome); 2) Procuração: 3) Contrato de honorários advocatícios; 4)
Cópia da SENTENÇA; 5) Cópia do acórdão (se houver); 6) Cópia da
certidão de trânsito em julgado; 7) Cópia da petição de cumprimento
de SENTENÇA; 8) Cópia da petição em que há concordância com
os valores ou impugnação aos cálculos; 9) Cópia do DESPACHO
em se determina a expedição do precatório ou RPV; 10) Dados
bancários da parte autora e advogado; 11) planilha de cálculos
homologado; 12)Termo de Renúncia (caso opte pelo recebimento
de RPV).
Caso a documentação acima referenciados já esteja nos autos o
advogado deverá mencionar o ID e o respectivo documento.
Transcorrido o prazo de 5 (cinco) dias, e ausente(s) a(s)
documentações relacionadas acima, deverá o cartório arquivar
os autos, certificando o documento faltante. Nesta hipótese, o
advogado poderá, sem prejuízo, anexar o documento faltante, para
dar continuidade a expedição da RPV/PRECATÓRIO.
O(a) advogado(a) da parte credora fica informado que tratandose de pagamento por RPV e inocorrendo cumprimento no prazo
de 60 dias poderá peticionar pelo sequestro, pois o processo será
automaticamente desarquivado independente do pagamento de
custas e seguirá para análise judicial.
Havendo impugnação o processo deverá ser movimentado como
“JEC – Concluso para Julgamento – Embargos”.
Cópia do presente serve de MANDADO /carta/ofício.
Porto Velho, data do sistema.
Juiz(a) de Direito, assinando digitalmente.
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 1º Juizado Especial da Fazenda Pública
Avenida Amazonas, 2375, Esquina, Nova Porto Velho, PORTO
VELHO - RO - CEP: 76820-163 - Fone:(69) 32175007 / 32175010
Processo nº: 7036537-54.2018.8.22.0001 (Processo Judicial
eletrônico - PJe)
REQUERENTE(S): LENILDE MARTINS DE ALMEIDA SOUZA
Advogados do(a) REQUERENTE: UELTON HONORATO
TRESSMANN - RO8862, UILIAN HONORATO TRESSMANN RO0006805, GILBER ROCHA MERCES - RO0005797
REQUERIDO: ESTADO DE RONDÔNIA
DESPACHO
Se necessário, adequar a classe para que conste como PJEC.
Não há que se deliberar sobre assistência judiciária, pois a lei
confere automaticamente gratuidade para as custas e para
honorários em primeiro grau.
Cite-se (sistema) com prazo de defesa de 30 dias, ficando ciente
de que se desejar a produção de provas deverá apresentar na peça
defensiva tal requerimento com todas as informações necessárias
quais sejam, sob pena de perda do direito de produzi-las.
1- Testemunhal: nomes e endereços;
2- Pericial: nome, telefone e e-mail de eventual assistente técnico,
além dos quesitos;
3- Exibição de documento ou fornecimento de informações:
identificação do documento, descrição de seu conteúdo, bom como
onde e com quem está depositado).
Quanto a produção de provas o mesmo vale para a parte requerente,
no entanto, com o prazo de 10 dias, para manifestação.
Intime-se a parte requerente (DJ).
Cópia do presente serve de MANDADO /carta/ofício.
Fica a parte requerida advertida de que a falta de apresentação de
defesa poderá gerar presunção de veracidade.
Agende-se decurso de prazo de defesa.
Porto Velho, data do sistema.
Juiz(a) Direito , assinando digitalmente.

Este diário foi assinado digitalmente consoante a Lei 11.419/06. O documento eletrônico pode ser encontrado no sítio do Tribunal de Justiça do Estado de
Rondônia, endereço: http://www.tjro.jus.br/novodiario/
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PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 1º Juizado Especial da Fazenda Pública
Avenida Amazonas, 2375, Esquina, Nova Porto Velho, PORTO
VELHO - RO - CEP: 76820-163 - Fone:(69) 32175007 / 32175010
Processo nº: 7006287-72.2017.8.22.0001 (Processo Judicial
eletrônico - PJe)
REQUERENTE(S): RODRIGO DOS REIS OLIVEIRA
Advogado
do(a)
EXEQUENTE:
VANESSA
FERNANDA
CARNELOSE - RO0006280
EXECUTADO: ESTADO DE RONDÔNIA
DESPACHO
Vistos, etc.
Cancelo a RPV 734/2018, assim sendo expeça-se RPV/precatório
no valor de R$ 7.299,98 (sete mil, duzentos e noventa e nove reais
e noventa e oito centavos).
Se faltarem dados ou documentos para expedição de RPV/
precatório, o advogado da parte requerente deverá ser intimado
para providência no prazo de 5 dias, sob pena de arquivamento.
Assim que a RPV/precatório for expedido e encaminhado, arquivese.
Ao advogado da parte credora fica informado que tratando-se
de pagamento por RPV e inocorrendo cumprimento no prazo de
60 dias poderá peticionar pelo sequestro, pois o processo será
automaticamente desarquivado independente do pagamento de
custas e seguirá para análise judicial.
Cópia do presente serve de MANDADO /carta/ofício.
Porto Velho, data do sistema.
Juiz(a) de Direito, assinando digitalmente.
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 1º Juizado Especial da Fazenda Pública
Avenida Amazonas, 2375, Esquina, Nova Porto Velho, PORTO
VELHO - RO - CEP: 76820-163 - Fone:(69) 32175007 / 32175010
Processo nº: 7036538-39.2018.8.22.0001 (Processo Judicial
eletrônico - PJe)
REQUERENTE(S): LUCIMAR BATISTA DE AZEVEDO
Advogados do(a) REQUERENTE: UELTON HONORATO
TRESSMANN - RO8862, UILIAN HONORATO TRESSMANN RO0006805, GILBER ROCHA MERCES - RO0005797
REQUERIDO: ESTADO DE RONDÔNIA
DESPACHO
Se necessário, adequar a classe para que conste como PJEC.
Não há que se deliberar sobre assistência judiciária, pois a lei
confere automaticamente gratuidade para as custas e para
honorários em primeiro grau.
Cite-se (sistema) com prazo de defesa de 30 dias, ficando ciente
de que se desejar a produção de provas deverá apresentar na peça
defensiva tal requerimento com todas as informações necessárias
quais sejam, sob pena de perda do direito de produzi-las.
1- Testemunhal: nomes e endereços;
2- Pericial: nome, telefone e e-mail de eventual assistente técnico,
além dos quesitos;
3- Exibição de documento ou fornecimento de informações:
identificação do documento, descrição de seu conteúdo, bom como
onde e com quem está depositado).
Quanto a produção de provas o mesmo vale para a parte requerente,
no entanto, com o prazo de 10 dias, para manifestação.
Intime-se a parte requerente (DJ).
Cópia do presente serve de MANDADO /carta/ofício.
Fica a parte requerida advertida de que a falta de apresentação de
defesa poderá gerar presunção de veracidade.
Agende-se decurso de prazo de defesa.
Porto Velho, data do sistema.
Juiz(a) Direito , assinando digitalmente.
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TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
COMARCA DE PORTO VELHO - RO
CPE - CENTRAL DE PROCESSOS ELETRÔNICOS - JUIZADO
ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA
Rua Quintino Bocaiuva, nº. 3061 esquina com Av. Jorge Teixeira
(BR -319), 2º Andar - Bairro São Cristóvão - Porto Velho/RO - CEP
76820-842
Processo nº: 7040489-12.2016.8.22.0001 (Processo Judicial
eletrônico - PJe)
Classe: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA
PÚBLICA (12078)
EXEQUENTE: IRACILDA DE OLIVEIRA MELO TOZZO
Advogados do(a) EXEQUENTE: UILIAN HONORATO TRESSMANN
- RO0006805, GILBER ROCHA MERCES - RO0005797
EXECUTADO: ESTADO DE RONDÔNIA
Advogado do(a) EXECUTADO:
FINALIADE: Intimar a parte autora para ciência do DESPACHO
abaixo transcrito:
INTIMAÇÃO AO EXEQUENTE (VIA DJE)
FINALIDADE: Intimar a parte exequente para, no prazo de 5
(cinco) dias, se manifestar sobre a petição apresentada pela parte
executada, bem como para, em não estando nos autos, juntar
dados bancários da(s) pessoa(s) que receberão o crédito, para fins
de expedição de RPV/Precatório.
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
COMARCA DE PORTO VELHO - RO
CPE - CENTRAL DE PROCESSOS ELETRÔNICOS - JUIZADO
ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA
Rua Quintino Bocaiuva, nº. 3061 esquina com Av. Jorge Teixeira
(BR -319), 2º Andar - Bairro São Cristóvão - Porto Velho/RO - CEP
76820-842
Processo nº: 7013614-39.2015.8.22.0001 (Processo Judicial
eletrônico - PJe)
Classe: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA
PÚBLICA (12078)
EXEQUENTE: FRANCISCO BORGES NETO
Advogados do(a) EXEQUENTE: GILBER ROCHA MERCES RO0005797, UILIAN HONORATO TRESSMANN - RO0006805
EXECUTADO: ESTADO DE RONDÔNIA
Advogado do(a) EXECUTADO:
FINALIADE: Intimar a parte autora para ciência do DESPACHO
abaixo transcrito:
INTIMAÇÃO AO EXEQUENTE (VIA DJE)
FINALIDADE: Intimar a parte exequente para, no prazo de 5
(cinco) dias, se manifestar sobre a petição apresentada pela parte
executada, bem como para, em não estando nos autos, juntar
dados bancários da(s) pessoa(s) que receberão o crédito, para fins
de expedição de RPV/Precatório.
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
COMARCA DE PORTO VELHO - RO
CPE - CENTRAL DE PROCESSOS ELETRÔNICOS - JUIZADO
ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA
Rua Quintino Bocaiuva, nº. 3061 esquina com Av. Jorge Teixeira
(BR -319), 2º Andar - Bairro São Cristóvão - Porto Velho/RO - CEP
76820-842
Processo nº: 7007521-55.2018.8.22.0001 (Processo Judicial
eletrônico - PJe)
Classe: JUIZADOS - PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL
CÍVEL (436)
REQUERENTE: PAULA CRISTINA DO NASCIMENTO DIAS
Advogado do(a) REQUERENTE: RAFAEL FERREIRA BATISTA RO0004182
REQUERIDO: ESTADO DE RONDÔNIA
Advogado do(a) REQUERIDO:
FINALIADE: Intimar a parte autora para ciência do DESPACHO
abaixo transcrito:

Este diário foi assinado digitalmente consoante a Lei 11.419/06. O documento eletrônico pode ser encontrado no sítio do Tribunal de Justiça do Estado de
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DESPACHO Foram esgotadas as oportunidades para o recolhimento
integral das custas inerentes ao ato de recorrer e a parte a quem
a providência incumbia deixou de cumprir o dever, razão pela qual
DECLARO DESERTO o recurso, deixando de recebê-lo.
Arquive-se.
Porto Velho, data do sistema.
Juiz(a) de Direito , assinando digitalmente.
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 1º Juizado Especial da Fazenda Pública
Avenida Amazonas, 2375, Esquina, Nova Porto Velho, PORTO
VELHO - RO - CEP: 76820-163 - Fone:(69) 32175007 / 32175010
Processo nº: 7032488-67.2018.8.22.0001 (Processo Judicial
eletrônico - PJe)
REQUERENTE(S): MARIMAR REGIS DOS SANTOS DA SILVA e
outros (4)
Advogado do(a) REQUERENTE: SHEILA CRISTIANE BARROZO
DA SILVA - RO0007873
Advogado do(a) REQUERENTE: SHEILA CRISTIANE BARROZO
DA SILVA - RO0007873
Advogado do(a) REQUERENTE: SHEILA CRISTIANE BARROZO
DA SILVA - RO0007873
Advogado do(a) REQUERENTE: SHEILA CRISTIANE BARROZO
DA SILVA - RO0007873
Advogado do(a) REQUERENTE: SHEILA CRISTIANE BARROZO
DA SILVA - RO0007873
REQUERIDO: ESTADO DE RONDÔNIA
DESPACHO
Há uma tradição forense ligada ao antigo procedimento ordinário em
que os profissionais buscam fornecer parâmetros para a liquidação
da SENTENÇA somente depois que ela é proferida, induzindo a
causa a passar por um necessário procedimento de liquidação, tão
extenso quanto o ordinário.
Atento a isso e a intenção de criar condições para que nos Juizados
Especiais as ações tenham tramitação mais abreviada criou-se
procedimento único com eliminação de várias fases, inclusive a da
liquidação de SENTENÇA, tanto que no art. 38, parágrafo único,
da Lei n° 9.099/95 proibiu-se SENTENÇA condenatória ilíquida,
“ainda que genérico o pedido”.
Por essa razão é preciso que o advogado da parte requerente sempre
apresente um memorial de cálculo no qual faça esclarecimentos
sobre a origem dos dados numéricos que empregar (em que
provas constam), bem como qual sua relação com a tese jurídica
construída e qual o raciocínio matemático utilizado para que seja
possível entender se a formação do valor e sua evolução obedecem
critérios legais (índices corretos, forma de contagem correta,
momento inicial e final de contagem corretos etc).
A falta de atenção para esse aspecto poderá ter como resultado a
falência no ônus de influenciar a formação da convicção do julgador
e, por consequência, o direito não ser reconhecido no MÉRITO. Na
medida em que não é possível concordar que os valores sugeridos
são os correspondentes a tese jurídica ou mesmo sobre como
esses valores deveriam ter evoluído no tempo o resultado será
uma declaração de que o direito não foi provado.
Esse esclarecimento é prestado porque muitas das petições iniciais
apresentam cálculos sintéticos que presumem uma série de pontos
que o advogado da parte requerente deve convencer o julgador
de serem existentes e também de produzirem a consequência
indicada na tese jurídica. Como nenhum julgamento pode partir de
presunções, salvo de autorizadas por lei, falha na construção de
cálculos poderá prejudicar o acolhimento de um pedido.
Ademais, não se deve esquecer que a parte contrária tem o
direito de contraditório e isso significa que deva receber um pleito
com dados que permitam uma CONCLUSÃO lógica, sob pena
de impedir a construção de uma defesa. Daí ser obrigação do
advogado da parte requerente apresentar dados compreensíveis
acerca do desdobramento matemático de sua tese jurídica, sob
pena de ofensa ao contraditório e a ampla defesa.
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Analisando a planilha de cálculo da parte requerente percebo que
está desacompanhada de um memorial onde haja explicação sobre
de quais provas foram extraídos os dados numéricos empregados
para sustentar a formação do crédito da parte requerente, bem
como sua relação com o preenchimento dos requisitos materiais
da tese jurídica e o desenvolvimento de uma fórmula matemática
aceita para atualização dos valores.
Posto isto, no prazo de 15 dias, a advogada da parte requerente
deverá emendar a inicial para que os cálculos contenham um
memorial que esclareça:
1) de quais provas foram extraídos os dados numéricos empregados
para sustentar a formação do crédito da parte requerente,
2) relação com o preenchimento dos requisitos materiais da tese
jurídica
3) desenvolvimento de uma fórmula matemática aceita para
atualização dos valores (não calcular juros sobre juros, calcular
juros moratórios desde a citação, informar marco inicial e final de
cada item);
4) se os juros são simples e de 0,5% ao mês;
5) se a atualização monetária está pela TR até 25/03/2015 e a partir
desta data pelo IPCA-E;
Intime-se (sistema) para adequação no prazo de 15 dias, sob pena
de extinção e arquivamento.
Cópia do presente serve de expediente para comunicação do ato.
Agendar decurso de prazo.
Porto Velho, data do sistema.
juiz (a) de direito, assinando digitalmente.
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 1º Juizado Especial da Fazenda Pública
Avenida Amazonas, 2375, Esquina, Nova Porto Velho, PORTO
VELHO - RO - CEP: 76820-163 - Fone:(69) 32175007 / 32175010
Processo nº: 7036065-53.2018.8.22.0001 (Processo Judicial
eletrônico - PJe)
REQUERENTE(S): PEDRO DA SILVA FREITAS QUEIROZ
Advogado do(a) EXEQUENTE: PEDRO DA SILVA FREITAS
QUEIROZ - RO0002339
EXECUTADO: ESTADO DE RONDÔNIA
DESPACHO
Intime-se a fazenda pública pelo sistema para eventual impugnação
no prazo de 30 dias, sob pena de ser acolhido o cálculo da parte
requerente.
Se o prazo decorrer sem manifestação ou havendo anuência e
estiverem presentes os documentos necessários, expeça-se RPV/
precatório e arquive-se.
O(a) advogado(a) da parte requerente deverá no prazo de 5 dias,
sob pena de arquivamento, caso a documentação não esteja
nos autos, apresentar a documentação para expedição de RPV/
PRECATÓRIO: 1) Procuração com poderes específicos para
receber e dar quitação (caso o advogado opte por receber em seu
nome); 2) Procuração: 3) Contrato de honorários advocatícios; 4)
Cópia da SENTENÇA; 5) Cópia do acórdão (se houver); 6) Cópia da
certidão de trânsito em julgado; 7) Cópia da petição de cumprimento
de SENTENÇA; 8) Cópia da petição em que há concordância com
os valores ou impugnação aos cálculos; 9) Cópia do DESPACHO
em se determina a expedição do precatório ou RPV; 10) Dados
bancários da parte autora e advogado; 11) planilha de cálculos
homologado; 12)Termo de Renúncia (caso opte pelo recebimento
de RPV).
Caso a documentação acima referenciados já esteja nos autos o
advogado deverá mencionar o ID e o respectivo documento.
Transcorrido o prazo de 5 (cinco) dias, e ausente(s) a(s)
documentações relacionadas acima, deverá o cartório arquivar
os autos, certificando o documento faltante. Nesta hipótese, o
advogado poderá, sem prejuízo, anexar o documento faltante, para
dar continuidade a expedição da RPV/PRECATÓRIO.
O(a) advogado(a) da parte credora fica informado que tratandose de pagamento por RPV e inocorrendo cumprimento no prazo
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de 60 dias poderá peticionar pelo sequestro, pois o processo será
automaticamente desarquivado independente do pagamento de
custas e seguirá para análise judicial.
Havendo impugnação o processo deverá ser movimentado como
“JEC – Concluso para Julgamento – Embargos”.
Cópia do presente serve de MANDADO /carta/ofício.
Porto Velho, data do sistema.
Juiz(a) de Direito, assinando digitalmente.
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 1º Juizado Especial da Fazenda Pública
Avenida Amazonas, 2375, Esquina, Nova Porto Velho, PORTO
VELHO - RO - CEP: 76820-163 - Fone:(69) 32175007 / 32175010
Processo nº: 7036612-93.2018.8.22.0001 (Processo Judicial
eletrônico - PJe)
REQUERENTE(S): HUMBERTO DE HOLANDA BESSA JUNIOR
Advogado do(a) REQUERENTE: ANA SUZY GOMES CABRAL RO9231
REQUERIDO: MUNICIPIO DE PORTO VELHO
DESPACHO
Se necessário, adequar a classe para que conste como PJEC.
Não há que se deliberar sobre assistência judiciária, pois a lei
confere automaticamente gratuidade para as custas e para
honorários em primeiro grau.
Cite-se (sistema) com prazo de defesa de 30 dias, ficando ciente
de que se desejar a produção de provas deverá apresentar na peça
defensiva tal requerimento com todas as informações necessárias
quais sejam, sob pena de perda do direito de produzi-las.
1- Testemunhal: nomes e endereços;
2- Pericial: nome, telefone e e-mail de eventual assistente técnico,
além dos quesitos;
3- Exibição de documento ou fornecimento de informações:
identificação do documento, descrição de seu conteúdo, bom como
onde e com quem está depositado).
Quanto a produção de provas o mesmo vale para a parte requerente,
no entanto, com o prazo de 10 dias, para manifestação.
Intime-se a parte requerente (DJ).
Cópia do presente serve de MANDADO /carta/ofício.
Fica a parte requerida advertida de que a falta de apresentação de
defesa poderá gerar presunção de veracidade.
Agende-se decurso de prazo de defesa.
Porto Velho, data do sistema.
Juiz(a) Direito , assinando digitalmente.
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 1º Juizado Especial da Fazenda Pública
Avenida Jorge Teixeira, 2472, esquina com a Rua Quitino Bocaiúva,
Bairro São Cristóvão, 2472, - de 2408 a 2800 - lado par, São
Cristóvão, Porto Velho - RO - CEP: 76820-892 - Fone:( )
7002852-90.2017.8.22.0001
JUIZADOS - PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
(436)
REQUERENTE: W. P. MONTEIRO - ME
Advogado do(a) REQUERENTE: CARLOS EDUARDO ROUMIE
DE SOUZA - RO6401
REQUERIDO: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDEIAS DO
JAMARI
Advogado do(a) REQUERIDO:
SENTENÇA
Vistos, etc.
Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei n. 9.099/1995 c/c
art. 27 da Lei n. 12.153/2009.
Fundamentos. Decido.
Trata-se de ação de cobrança / execução de créditos constituídos
entre 2015 e 2016 junto à parte requerida.
Após compulsar os autos, este juízo identificou que a parte autora
já demanda contra a parte requerida nos autos do processo
PJEC 7001954-43.2018.8.22.0001 onde também cobra créditos
provenientes de sua atividade empresarial.
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Os créditos cobrados na nova ação poderiam ter sido cobrados
na ação PJEC 7002852-90.2017.8.22.0001, considerando que
eles foram constituídos em 2016 (período anterior à distribuição
da petição inicial - ocorrida posteriormente em 2017), bem ainda
porque dizem respeito à atividade empresarial da parte autora.
A meu ver, o fracionamento, repartição ou quebra do valor
da cobrança / execução entre as ações PJEC 700285290.2017.8.22.0001 e PJEC 7001954-43.2018.8.22.0001, interferiu
na aferição da competência que é do juízo comum em razão
do valor da causa, visto que este Juizado limita-se a processar,
conciliar e julgar as causas cíveis até o valor de 60 (sessenta)
salários mínimos (vide Lei n. 12.153/2009, art. 2º).
No caso, a parte autora deverá considerar para fins de cobrança
/ execução o valor total da dívida (de modo a somar os créditos
cobrados nas duas ações mencionadas, bem como outros
existentes) e calcular o valor da causa, consoante previsto no art.
292, inciso I, do CPC/2015, quando da distribuição da nova petição
inicial junto ao juízo comum.
DISPOSITIVO.
Posto isto, DECLARO EXTINTO o feito, sem resolução de MÉRITO,
nos termos do art. 2º, caput, da Lei 12.153/2009 e Enunciado n. 02
do FOJUR.
Sem custas processuais e honorários advocatícios, nos termos
do artigo 55, caput, da Lei n. 9.099/95 c/c art. 27, da Lei n.
12.153/2009.
A Central de Processamento Eletrônico (CPE) deverá alterar
a classe judicial para Procedimento do Juizado Especial Cível
(PJEC), advertindo o patrono em momento ulterior sobre eventual
equívoco, se necessário.
Agende-se decurso de prazo recursal. Transcorrido sem
manifestação, arquivem-se com as cautelas de estilo.
Intimem-se as partes pelo sistema PJe / DJe, servindo a presente
de expediente/ comunicação/ citação/ intimação/ carta-AR/
MANDADO / ofício.
Publique-se!
Cumpra-se!
Porto Velho/RO, data do sistema.
Juiz(a) de Direito, assinando digitalmente.
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 1º Juizado Especial da Fazenda Pública
Avenida Jorge Teixeira, 2472, esquina com a Rua Quitino Bocaiúva,
Bairro São Cristóvão, 2472, - de 2408 a 2800 - lado par, São
Cristóvão, Porto Velho - RO - CEP: 76820-892 - Fone:( )
7021027-98.2018.8.22.0001
JUIZADOS - PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
(436)
REQUERENTE: MARIA DE LURDES DA SILVA
Advogado do(a) REQUERENTE:
REQUERIDO: ESTADO DE RONDÔNIA
Advogado do(a) REQUERIDO:
SENTENÇA
Vistos.
Relatório dispensado na forma do art. 38, da Lei 9.099/95.
Decido.
Trata-se de ação de natureza condenatória e o fundamento legal é
o art. 196, da Constituição Federal.
A parte requerente propôs a presente demanda em face
do requerido alegando que necessita realizar os exames
VECTOELETRONISTAGMOGRAFIA + PROVA COLÓRICA, em
caráter de urgência.
O pedido de tutela de urgência foi deferido.
A parte requerente comprova pela documentação acostada
aos autos que há necessidade de realização do procedimento
pleiteado.
Como afirma a Constituição Federal em seu artigo 196 “a saúde
é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas
sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e
de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e
serviços para sua promoção, proteção e recuperação”.
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Logo, o direito a saúde deve prevalecer sobre obstáculos
burocráticos, conforme se infere do seguinte julgado:
APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO DE
OBRIGAÇÃO DE FAZER – PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE
DEFESA – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – AFASTADA –
MÉRITO – FORNECIMENTO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO –
OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS – DIREITO
À VIDA CONSTITUCIONALMENTE GARANTIDO – OBRIGAÇÃO
DO PODER PÚBLICO GARANTIR O ACESSO DO CIDADÃO À
SAÚDE – ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA – INCIDÊNICA DO ART.
1º-F DA LEI 9.494/97 – RECURSO DO MUNICÍPIO IMPROVIDO
– REEXAME NECESSÁRIO E RECURSO DO ESTADO
PARCIALMENTE PROVIDO. Se as provas produzidas nos autos
são suficientes para comprovar os fatos relevantes à solução do
conflito, deve o magistrado julgar o MÉRITO de forma antecipada,
ex vi do art. 330, inciso I, da lei adjetiva. Tanto o Estado como o
Município e a União têm a incumbência de prover solidariamente os
meios necessários à manutenção da saúde dos cidadãos, podendo
esses figurar em conjunto ou isoladamente no processo. A garantia
constitucional do direito à vida assegura o acesso do cidadão às
políticas públicas de saúde, devendo o Estado (em sentido lato)
garantir o fornecimento de procedimento cirúrgico necessário ao
tratamento de saúde e cura das mazelas da população, sem impor
qualquer empecilho de ordem burocrática. ‘Nem o Estado nem o
Judiciário têm as credenciais necessárias para determinar qual
tratamento é o adequado para o caso concreto, razão pela qual à
receita médica trazida aos autos pelo jurisdicionado deve ser dada
toda credibilidade e ser acatada’.(TJMS, Ap. Civel 2009.007546-8
– Rel. Des. Dorival Renato Pavan, 4ª Turma Cível).
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA. ANTECIPAÇÃO
DA TUTELA. CIRURGIA DE URGÊNCIA. GARANTIA
CONSTITUCIONAL À SAÚDE. Quando necessária à preservação
do mínimo existencial do cidadão e comprovada a urgência e o perigo
de dano, deve o Poder Público realizar a internação e intervenção
cirúrgica de que necessita o paciente. Recurso conhecido mas não
provido. (TJ-MG - AI: 10707120285358001 MG, Relator: Albergaria
Costa, Data de Julgamento: 27/06/2013, Câmaras Cíveis / 3ª
CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 05/07/2013).
Restando comprovada a necessidade dos exames requerido o
Estado deverá fornecê-los.
DISPOSITIVO.
Posto isto, confirmo a antecipação de tutela concedida e, por
consequência, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na
petição inicial para condenar o Estado de Rondônia ao custeio/
fornecimento dos exames VECTOELETRONISTAGMOGRAFIA +
PROVA COLÓRICA, devendo agendar o procedimento no prazo
de até 30 dias, caso não tenha sido cumprida a liminar até o
momento.
Declaro resolvido o MÉRITO, nos termos do art. 487, I, CPC.
INTIME-SE pessoalmente, o Senhor Secretário Estadual de Saúde
para cumprimento desta DECISÃO, no prazo já estipulado, sob
pena de incorrer no crime de desobediência, sem prejuízo da
responsabilidade civil e administrativa.
Agende-se decurso de prazo, sem informações quanto ao
agendamento, oficie-se o Ministério Público dando conta da inércia
do Estado para providência que entenderem necessárias.
Intimem-se as partes.
Cópia da presente servirá como MANDADO /AR/Ofício.
Agende-se decurso de prazo recursal, transcorrido sem
manifestação, certifique-se o trânsito em julgado e caso a obrigação
já tenha sido cumprida, arquivem-se.
SESAU: Rua Pio XII, 2986 - Bairro Pedrinhas, Palácio Rio Madeira,
Edifício Rio Machado - Porto Velho, RO - CEP 76801470
Porto Velho, data do movimento
Juiz(a) de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 1º Juizado Especial da Fazenda Pública
Avenida Amazonas, 2375, Esquina, Nova Porto Velho, PORTO
VELHO - RO - CEP: 76820-163 - Fone:(69) 32175007 / 32175010
Processo nº: 7036462-15.2018.8.22.0001 (Processo Judicial
eletrônico - PJe)
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REQUERENTE(S): TELSON MONTEIRO DE SOUZA
Advogado do(a) EXEQUENTE: TELSON MONTEIRO DE SOUZA
- RO0001051
EXECUTADO: ESTADO DE RONDÔNIA
DESPACHO
Intime-se a fazenda pública pelo sistema para eventual impugnação
no prazo de 30 dias, sob pena de ser acolhido o cálculo da parte
requerente.
Se o prazo decorrer sem manifestação ou havendo anuência e
estiverem presentes os documentos necessários, expeça-se RPV/
precatório e arquive-se.
O(a) advogado(a) da parte requerente deverá no prazo de 5 dias,
sob pena de arquivamento, caso a documentação não esteja
nos autos, apresentar a documentação para expedição de RPV/
PRECATÓRIO: 1) Procuração com poderes específicos para
receber e dar quitação (caso o advogado opte por receber em seu
nome); 2) Procuração: 3) Contrato de honorários advocatícios; 4)
Cópia da SENTENÇA; 5) Cópia do acórdão (se houver); 6) Cópia da
certidão de trânsito em julgado; 7) Cópia da petição de cumprimento
de SENTENÇA; 8) Cópia da petição em que há concordância com
os valores ou impugnação aos cálculos; 9) Cópia do DESPACHO
em se determina a expedição do precatório ou RPV; 10) Dados
bancários da parte autora e advogado; 11) planilha de cálculos
homologado; 12)Termo de Renúncia (caso opte pelo recebimento
de RPV).
Caso a documentação acima referenciados já esteja nos autos o
advogado deverá mencionar o ID e o respectivo documento.
Transcorrido o prazo de 5 (cinco) dias, e ausente(s) a(s)
documentações relacionadas acima, deverá o cartório arquivar
os autos, certificando o documento faltante. Nesta hipótese, o
advogado poderá, sem prejuízo, anexar o documento faltante, para
dar continuidade a expedição da RPV/PRECATÓRIO.
O(a) advogado(a) da parte credora fica informado que tratandose de pagamento por RPV e inocorrendo cumprimento no prazo
de 60 dias poderá peticionar pelo sequestro, pois o processo será
automaticamente desarquivado independente do pagamento de
custas e seguirá para análise judicial.
Havendo impugnação o processo deverá ser movimentado como
“JEC – Concluso para Julgamento – Embargos”.
Cópia do presente serve de MANDADO /carta/ofício.
Porto Velho, data do sistema.
Juiz(a) de Direito, assinando digitalmente.
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 1º Juizado Especial da Fazenda Pública
Avenida Amazonas, 2375, Esquina, Nova Porto Velho, PORTO
VELHO - RO - CEP: 76820-163 - Fone:(69) 32175007 / 32175010
Processo nº: 7036052-54.2018.8.22.0001 (Processo Judicial
eletrônico - PJe)
REQUERENTE(S): JOSE MILTON PINHEIRO DA COSTA
Advogado do(a) REQUERENTE: GIAN DOUGLAS VIANA DE
SOUZA - RO5939
REQUERIDO: MUNICIPIO DE PORTO VELHO
DESPACHO
Há uma tradição forense ligada ao antigo procedimento ordinário em
que os profissionais buscam fornecer parâmetros para a liquidação
da SENTENÇA somente depois que ela é proferida, induzindo a
causa a passar por um necessário procedimento de liquidação, tão
extenso quanto o ordinário.
Atento a isso e a intenção de criar condições para que nos Juizados
Especiais as ações tenham tramitação mais abreviada criou-se
procedimento único com eliminação de várias fases, inclusive a da
liquidação de SENTENÇA, tanto que no art. 38, parágrafo único,
da Lei n° 9.099/95 proibiu-se SENTENÇA condenatória ilíquida,
“ainda que genérico o pedido”.
Por essa razão é preciso que o advogado da parte requerente sempre
apresente um memorial de cálculo no qual faça esclarecimentos
sobre a origem dos dados numéricos que empregar (em que
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provas constam), bem como qual sua relação com a tese jurídica
construída e qual o raciocínio matemático utilizado para que seja
possível entender se a formação do valor e sua evolução obedecem
critérios legais (índices corretos, forma de contagem correta,
momento inicial e final de contagem corretos etc).
A falta de atenção para esse aspecto poderá ter como resultado a
falência no ônus de influenciar a formação da convicção do julgador
e, por consequência, o direito não ser reconhecido no MÉRITO. Na
medida em que não é possível concordar que os valores sugeridos
são os correspondentes a tese jurídica ou mesmo sobre como
esses valores deveriam ter evoluído no tempo o resultado será
uma declaração de que o direito não foi provado.
Esse esclarecimento é prestado porque muitas das petições iniciais
apresentam cálculos sintéticos que presumem uma série de pontos
que o advogado da parte requerente deve convencer o julgador
de serem existentes e também de produzirem a consequência
indicada na tese jurídica. Como nenhum julgamento pode partir de
presunções, salvo de autorizadas por lei, falha na construção de
cálculos poderá prejudicar o acolhimento de um pedido.
Ademais, não se deve esquecer que a parte contrária tem o
direito de contraditório e isso significa que deva receber um pleito
com dados que permitam uma CONCLUSÃO lógica, sob pena
de impedir a construção de uma defesa. Daí ser obrigação do
advogado da parte requerente apresentar dados compreensíveis
acerca do desdobramento matemático de sua tese jurídica, sob
pena de ofensa ao contraditório e a ampla defesa.
Analisando a planilha de cálculo da parte requerente percebo que
está desacompanhada de um memorial onde haja explicação sobre
de quais provas foram extraídos os dados numéricos empregados
para sustentar a formação do crédito da parte requerente, bem
como sua relação com o preenchimento dos requisitos materiais
da tese jurídica e o desenvolvimento de uma fórmula matemática
aceita para atualização dos valores.
Posto isto, no prazo de 15 dias, o advogado da parte requerente
deverá emendar a inicial para que os cálculos contenham um
memorial que esclareça:
1) de quais provas foram extraídos os dados numéricos empregados
para sustentar a formação do crédito da parte requerente,
2) relação com o preenchimento dos requisitos materiais da tese
jurídica
3) desenvolvimento de uma fórmula matemática aceita para
atualização dos valores (não calcular juros sobre juros, calcular
juros moratórios desde a citação, informar marco inicial e final de
cada item);
4) se os juros são simples e de 0,5% ao mês;
5) se a atualização monetária está pela TR até 25/03/2015 e a partir
desta data pelo IPCA-E;
Intime-se (DJ) para adequação no prazo de 15 dias, sob pena de
extinção e arquivamento.
Cópia do presente serve de expediente para comunicação do ato.
Agendar decurso de prazo.
Porto Velho, data do sistema.
Juiz(a) de Direito, assinando digitalmente.
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 1º Juizado Especial da Fazenda Pública
Avenida Amazonas, 2375, Esquina, Nova Porto Velho, PORTO
VELHO - RO - CEP: 76820-163 - Fone:(69) 32175007 / 32175010
Processo nº: 7023547-36.2015.8.22.0001 (Processo Judicial
eletrônico - PJe)
REQUERENTE(S): CLAUDIA MARIA PINHEIRO DE AZEVEDO
Advogados do(a) REQUERENTE: ADRIANA DE KASSIA RIBEIRO
PIMENTA - RO0004708, MARA DAYANE DE ARAUJO ALMADA
- RO0004552
REQUERIDO: ESTADO DE RONDÔNIA
DESPACHO
Intime-se a fazenda pública pelo sistema para eventual impugnação
no prazo de 30 dias, sob pena de ser acolhido o cálculo da parte
requerente.
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Se o prazo decorrer sem manifestação ou havendo anuência e
estiverem presentes os documentos necessários, expeça-se RPV/
precatório e arquive-se.
O(a) advogado(a) da parte requerente deverá no prazo de 5 dias,
sob pena de arquivamento, caso a documentação não esteja
nos autos, apresentar a documentação para expedição de RPV/
PRECATÓRIO: 1) Procuração com poderes específicos para
receber e dar quitação (caso o advogado opte por receber em seu
nome); 2) Procuração: 3) Contrato de honorários advocatícios; 4)
Cópia da SENTENÇA; 5) Cópia do acórdão (se houver); 6) Cópia da
certidão de trânsito em julgado; 7) Cópia da petição de cumprimento
de SENTENÇA; 8) Cópia da petição em que há concordância com
os valores ou impugnação aos cálculos; 9) Cópia do DESPACHO
em se determina a expedição do precatório ou RPV; 10) Dados
bancários da parte autora e advogado; 11) planilha de cálculos
homologado; 12)Termo de Renúncia (caso opte pelo recebimento
de RPV).
Caso a documentação acima referenciados já esteja nos autos o
advogado deverá mencionar o ID e o respectivo documento.
Transcorrido o prazo de 5 (cinco) dias, e ausente(s) a(s)
documentações relacionadas acima, deverá o cartório arquivar
os autos, certificando o documento faltante. Nesta hipótese, o
advogado poderá, sem prejuízo, anexar o documento faltante, para
dar continuidade a expedição da RPV/PRECATÓRIO.
O(a) advogado(a) da parte credora fica informado que tratandose de pagamento por RPV e inocorrendo cumprimento no prazo
de 60 dias poderá peticionar pelo sequestro, pois o processo será
automaticamente desarquivado independente do pagamento de
custas e seguirá para análise judicial.
Havendo impugnação o processo deverá ser movimentado como
“JEC – Concluso para Julgamento – Embargos”.
Cópia do presente serve de MANDADO /carta/ofício.
Porto Velho, data do sistema.
Juiz(a) de Direito, assinando digitalmente.
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 1º Juizado Especial da Fazenda Pública
Avenida Jorge Teixeira, 2472, esquina com a Rua Quitino Bocaiúva,
Bairro São Cristóvão, 2472, - de 2408 a 2800 - lado par, São
Cristóvão, Porto Velho - RO - CEP: 76820-892 - Fone:( )
7060227-83.2016.8.22.0001
JUIZADOS - PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
(436)
REQUERENTE: HILDEBERTO CHAGAS DE OLIVEIRA
Advogado do(a) REQUERENTE: NADIA ALVES DA SILVA RO0003609
REQUERIDO: ESTADO DE RONDONIA
Advogado do(a) REQUERIDO:
DESPACHO
Vistos, etc.
Considerando que a certidão para comprovação do preenchimento
dos requisitos necessários para o percebimento do abono de
permanência deve ser emitida pelo órgão de carreira do servidor,
à luz da LCE n. 432/2008, art. 40, § 2º, considerando que somente
o Estado detém a informação exata sobre quando (dia/mês/ano) a
parte autora preencheu os requisitos para requerer a aposentadoria
voluntária / abono de permanência, considerando a necessidade
da busca pela verdade real, considerando que “ninguém se exime
do dever de colaborar com o
PODER JUDICIÁRIO para o descobrimento da verdade” (CPC/2015,
art. 378), considerando que a parte autora sem esta certidão está
impossibilitada ou com excessiva dificuldade de cumprir o encargo
de comprovar o fato constitutivo de seu direito e que o Estado de
Rondônia detém maior facilidade de obtenção dela, converto o
julgamento em diligência para fins de:
1) DETERMINAR que o Estado de Rondônia, em até 90 (noventa)
dias, forneça uma certidão onde, obrigatoriamente, deverá
constar a informação de quando (dia/mês/ano) a parte requerente
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cumpriu os requisitos para requerer sua aposentadoria voluntária
/ abono de permanência e de quando ela poderá requerêlas, independentemente da data de protocolo do requerimento
administrativo.
2) DETERMINAR a intimação pessoal do srs. Secretários de
Estado / Presidente / Diretor / Superintendente do respectivo órgão
de carreira do servidor para que no prazo de até 05 (cinco) dias, a
contar de sua intimação, providencie o necessário a fim de que a
certidão acima seja acostada aos autos no prazo de 90 (noventa)
dias conforme determinado no item anterior, na qual deverá constar
a informação de quando (dia/mês/ano) a parte requerente cumpriu
os requisitos para requerer sua aposentadoria voluntária / abono
de permanência, independentemente da data de protocolo do
requerimento administrativo, sob pena de multa diária pessoal no
valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) até o limite de R$10.000,00
(dez mil reais), afastamento do cargo/função pública e, em último
caso, comunicação do fato ao Órgão Ministerial e à Autoridade
Policial para a instauração de inquérito policial com o fito de apurar
um possível crime / improbidade administrativa.
Agende-se decurso de prazo.
Após, intime-se a parte requerente para dela se manifestar.
Em seguida, voltem-me conclusos para julgamento (SENTENÇA
).
Não fornecida a certidão com a informação de quando (dia/
mês/ano) a parte requerente cumpriu os requisitos para
requerer sua aposentadoria voluntária / abono de permanência,
independentemente da data de protocolo do requerimento
administrativo, volte-me concluso para novo(a) DESPACHO /
DECISÃO.
Intimem-se as partes pelo sistema PJe / DJe, servindo cópia
da presente de expediente/ comunicação/ intimação/ carta-AR/
MANDADO / ofício.
Publique-se!
Cumpra-se!
Porto Velho/RO, data do sistema.
Juiz(a) de Direito, assinando digitalmente.
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 1º Juizado Especial da Fazenda Pública
Avenida Jorge Teixeira, 2472, esquina com a Rua Quitino Bocaiúva,
Bairro São Cristóvão, 2472, - de 2408 a 2800 - lado par, São
Cristóvão, Porto Velho - RO - CEP: 76820-892 - Fone:( )
7052222-72.2016.8.22.0001
JUIZADOS - PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
(436)
REQUERENTE: IODETE BELARMINO CAETANO
Advogado do(a) REQUERENTE: NADIA ALVES DA SILVA RO0003609
REQUERIDO: ESTADO DE RONDONIA
Advogado do(a) REQUERIDO:
DESPACHO
Vistos, etc.
Considerando que a certidão para comprovação do preenchimento
dos requisitos necessários para o percebimento do abono de
permanência deve ser emitida pelo órgão de carreira do servidor,
à luz da LCE n. 432/2008, art. 40, § 2º, considerando que somente
o Estado detém a informação exata sobre quando (dia/mês/ano) a
parte autora preencheu os requisitos para requerer a aposentadoria
voluntária / abono de permanência, considerando a necessidade
da busca pela verdade real, considerando que “ninguém se exime
do dever de colaborar com o
PODER JUDICIÁRIO para o descobrimento da verdade” (CPC/2015,
art. 378), considerando que a parte autora sem esta certidão está
impossibilitada ou com excessiva dificuldade de cumprir o encargo
de comprovar o fato constitutivo de seu direito e que o Estado de
Rondônia detém maior facilidade de obtenção dela, converto o
julgamento em diligência para fins de:
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1) DETERMINAR que o Estado de Rondônia, em até 90 (noventa)
dias, forneça uma certidão onde, obrigatoriamente, deverá
constar a informação de quando (dia/mês/ano) a parte requerente
cumpriu os requisitos para requerer sua aposentadoria voluntária
/ abono de permanência e de quando ela poderá requerêlas, independentemente da data de protocolo do requerimento
administrativo.
2) DETERMINAR a intimação pessoal do srs. Secretários de
Estado / Presidente / Diretor / Superintendente do respectivo órgão
de carreira do servidor para que no prazo de até 05 (cinco) dias, a
contar de sua intimação, providencie o necessário a fim de que a
certidão acima seja acostada aos autos no prazo de 90 (noventa)
dias conforme determinado no item anterior, na qual deverá constar
a informação de quando (dia/mês/ano) a parte requerente cumpriu
os requisitos para requerer sua aposentadoria voluntária / abono
de permanência, independentemente da data de protocolo do
requerimento administrativo, sob pena de multa diária pessoal no
valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) até o limite de R$10.000,00
(dez mil reais), afastamento do cargo/função pública e, em último
caso, comunicação do fato ao Órgão Ministerial e à Autoridade
Policial para a instauração de inquérito policial com o fito de apurar
um possível crime / improbidade administrativa.
Agende-se decurso de prazo.
Após, intime-se a parte requerente para dela se manifestar.
Em seguida, voltem-me conclusos para julgamento (SENTENÇA).
Não fornecida a certidão com a informação de quando (dia/
mês/ano) a parte requerente cumpriu os requisitos para
requerer sua aposentadoria voluntária / abono de permanência,
independentemente da data de protocolo do requerimento
administrativo, volte-me concluso para novo(a) DESPACHO /
DECISÃO.
Intimem-se as partes pelo sistema PJe / DJe, servindo cópia
da presente de expediente/ comunicação/ intimação/ carta-AR/
MANDADO / ofício.
Publique-se!
Cumpra-se!
Porto Velho/RO, data do sistema.
Juiz(a) de Direito, assinando digitalmente.
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
COMARCA DE PORTO VELHO - RO
CPE - CENTRAL DE PROCESSOS ELETRÔNICOS - JUIZADO
ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA
Rua Quintino Bocaiuva, nº. 3061 esquina com Av. Jorge Teixeira
(BR -319), 2º Andar - Bairro São Cristóvão - Porto Velho/RO - CEP
76820-842
MANDADO DE INTIMAÇÃO
Autos nº: 7036007-84.2017.8.22.0001 (Processo Judicial eletrônico
- PJe)
Classe: JUIZADOS - PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL
CÍVEL (436)
REQUERENTE: LUIZ PEREIRA RODRIGUES
Advogado do(a) REQUERENTE: NADIA ALVES DA SILVA RO0003609
REQUERIDO: ESTADO DE RONDÔNIA
Intimação DE: SECRETÁRIO DA SEJUS - SECRETARIA DE
ESTADO DE JUSTIÇA, podendo ser localizado na Av. Farquar,
2986, Edifício Rio Cautário, 4º andar, Bairro Pedrinhas, CEP 76801470, Porto Velho/RO.
FINALIDADE: Por força e em cumprimento do r. DESPACHO
deste Juízo, fica Vossa Senhoria, pelo presente, INTIMADO para
conhecimento e, no prazo de 5 (cinco) dias, tomar providências
pertinentes ao cumprimento das determinações contidas no
DESPACHO constante a ID de nº 20867978, (cópia em anexo).
Este MANDADO Judicial foi expedido por determinação do MM.
Juiz de Direito.
Porto Velho/RO, 13 de setembro de 2018
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PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 1º Juizado Especial da Fazenda Pública
Avenida Jorge Teixeira, 2472, esquina com a Rua Quitino Bocaiúva,
Bairro São Cristóvão, 2472, - de 2408 a 2800 - lado par, São
Cristóvão, Porto Velho - RO - CEP: 76820-892 - Fone:( )
7061982-45.2016.8.22.0001
JUIZADOS - PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
(436)
REQUERENTE: CARLOS ALBERTO SILVA DE SOUZA
Advogado do(a) REQUERENTE: ALINE DAROS FERREIRA RO0003353
REQUERIDO: ESTADO DE RONDÔNIA
Advogado do(a) REQUERIDO:
DESPACHO
Vistos, etc.
Considerando que a certidão para comprovação do preenchimento
dos requisitos necessários para o percebimento do abono de
permanência deve ser emitida pelo órgão de carreira do servidor,
à luz da LCE n. 432/2008, art. 40, § 2º, considerando que somente
o Estado detém a informação exata sobre quando (dia/mês/ano) a
parte autora preencheu os requisitos para requerer a aposentadoria
voluntária / abono de permanência, considerando a necessidade
da busca pela verdade real, considerando que “ninguém se
exime do dever de colaborar com o PODER JUDICIÁRIO para o
descobrimento da verdade” (CPC/2015, art. 378), considerando
que a parte autora sem esta certidão está impossibilitada ou com
excessiva dificuldade de cumprir o encargo de comprovar o fato
constitutivo de seu direito e que o Estado de Rondônia detém maior
facilidade de obtenção dela, converto o julgamento em diligência
para fins de:
1) DETERMINAR que o Estado de Rondônia, em até 90 (noventa)
dias, forneça uma certidão onde, obrigatoriamente, deverá
constar a informação de quando (dia/mês/ano) a parte requerente
cumpriu os requisitos para requerer sua aposentadoria voluntária
/ abono de permanência e de quando ela poderá requerêlas, independentemente da data de protocolo do requerimento
administrativo.
2) DETERMINAR a intimação pessoal do srs. Secretários de
Estado / Presidente / Diretor / Superintendente do respectivo órgão
de carreira do servidor para que no prazo de até 05 (cinco) dias, a
contar de sua intimação, providencie o necessário a fim de que a
certidão acima seja acostada aos autos no prazo de 90 (noventa)
dias conforme determinado no item anterior, na qual deverá constar
a informação de quando (dia/mês/ano) a parte requerente cumpriu
os requisitos para requerer sua aposentadoria voluntária / abono
de permanência, independentemente da data de protocolo do
requerimento administrativo, sob pena de multa diária pessoal no
valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) até o limite de R$10.000,00
(dez mil reais), afastamento do cargo/função pública e, em último
caso, comunicação do fato ao Órgão Ministerial e à Autoridade
Policial para a instauração de inquérito policial com o fito de apurar
um possível crime / improbidade administrativa.
Agende-se decurso de prazo.
Após, intime-se a parte requerente para dela se manifestar.
Em seguida, voltem-me conclusos para julgamento (SENTENÇA).
Não fornecida a certidão com a informação de quando (dia/
mês/ano) a parte requerente cumpriu os requisitos para
requerer sua aposentadoria voluntária / abono de permanência,
independentemente da data de protocolo do requerimento
administrativo, volte-me concluso para novo(a) DESPACHO /
DECISÃO.
Intimem-se as partes pelo sistema PJe / DJe, servindo cópia
da presente de expediente/ comunicação/ intimação/ carta-AR/
MANDADO / ofício.
Publique-se!
Cumpra-se!
Porto Velho/RO, data do sistema.
Juiz(a) de Direito, assinando digitalmente.
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PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 1º Juizado Especial da Fazenda Pública
Avenida Amazonas, 2375, Esquina, Nova Porto Velho, PORTO
VELHO - RO - CEP: 76820-163 - Fone:(69) 32175007 / 32175010
Processo nº: 7032897-43.2018.8.22.0001 (Processo Judicial
eletrônico - PJe)
REQUERENTE(S): JULIO RODRIGUES CALMONT
Advogados do(a) REQUERENTE: TIAGO FERNANDES LIMA DA
SILVA - RO0006122, LAURO FERNANDES DA SILVA JUNIOR RO0006797, MATEUS FERNANDES LIMA DA SILVA - RO9195
REQUERIDO: ESTADO DE RONDÔNIA
DESPACHO
Se necessário, adequar a classe para que conste como PJEC.
Não há que se deliberar sobre assistência judiciária, pois a lei
confere automaticamente gratuidade para as custas e para
honorários em primeiro grau.
Cite-se (sistema) com prazo de defesa de 30 dias, ficando ciente
de que se desejar a produção de provas deverá apresentar na peça
defensiva tal requerimento com todas as informações necessárias
quais sejam, sob pena de perda do direito de produzi-las.
1- Testemunhal: nomes e endereços;
2- Pericial: nome, telefone e e-mail de eventual assistente técnico,
além dos quesitos;
3- Exibição de documento ou fornecimento de informações:
identificação do documento, descrição de seu conteúdo, bom como
onde e com quem está depositado).
Quanto a produção de provas o mesmo vale para a parte requerente,
no entanto, com o prazo de 10 dias, para manifestação.
Intime-se a parte requerente (DJ).
Cópia do presente serve de MANDADO /carta/ofício.
Fica a parte requerida advertida de que a falta de apresentação de
defesa poderá gerar presunção de veracidade.
Agende-se decurso de prazo de defesa.
Porto Velho, data do sistema.
Juiz(a) Direito , assinando digitalmente.
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 1º Juizado Especial da Fazenda Pública
Avenida Amazonas, 2375, Esquina, Nova Porto Velho, PORTO
VELHO - RO - CEP: 76820-163 - Fone:(69) 32175007 / 32175010
Processo nº: 7032632-41.2018.8.22.0001 (Processo Judicial
eletrônico - PJe)
REQUERENTE(S): CLEISSON CARLOS SILVA
Advogados do(a) REQUERENTE: TIAGO FERNANDES LIMA DA
SILVA - RO0006122, LAURO FERNANDES DA SILVA JUNIOR RO0006797, MATEUS FERNANDES LIMA DA SILVA - RO9195
REQUERIDO: ESTADO DE RONDÔNIA
DESPACHO
Se necessário, adequar a classe para que conste como PJEC.
Não há que se deliberar sobre assistência judiciária, pois a lei
confere automaticamente gratuidade para as custas e para
honorários em primeiro grau.
Cite-se (sistema) com prazo de defesa de 30 dias, ficando ciente
de que se desejar a produção de provas deverá apresentar na peça
defensiva tal requerimento com todas as informações necessárias
quais sejam, sob pena de perda do direito de produzi-las.
1- Testemunhal: nomes e endereços;
2- Pericial: nome, telefone e e-mail de eventual assistente técnico,
além dos quesitos;
3- Exibição de documento ou fornecimento de informações:
identificação do documento, descrição de seu conteúdo, bom como
onde e com quem está depositado).
Quanto a produção de provas o mesmo vale para a parte requerente,
no entanto, com o prazo de 10 dias, para manifestação.
Intime-se a parte requerente (DJ).
Cópia do presente serve de MANDADO /carta/ofício.
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Fica a parte requerida advertida de que a falta de apresentação de
defesa poderá gerar presunção de veracidade.
Agende-se decurso de prazo de defesa.
Porto Velho, data do sistema.
Juiz(a) Direito , assinando digitalmente.
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 1º Juizado Especial da Fazenda Pública
Avenida Amazonas, 2375, Esquina, Nova Porto Velho, PORTO
VELHO - RO - CEP: 76820-163 - Fone:(69) 32175007 / 32175010
Processo nº: 7007882-57.2014.8.22.0601 (Processo Judicial
eletrônico - PJe)
REQUERENTE(S): ANTONIO COSTA SENA
Advogados do(a) EXEQUENTE: LUDMILA MORETTO SBARZI
GUEDES - RO0004546, GRAZIELA PEREIRA DANILUCCI RO0004805, BRUNA GISELLE RAMOS - RO4706
EXECUTADO: ESTADO DE RONDÔNIA
DESPACHO
O processo venceu as etapas para definição do valor do crédito,
assim sendo expeça-se RPV/precatório no valor de R$ 132,840,13
(cento e trinta e dois mil, oitocentos e quarenta reais e treze
centavos).
Se faltarem dados ou documentos para expedição de RPV/
precatório, o advogado da parte requerente deverá ser intimado
para providência no prazo de 5 dias, sob pena de arquivamento.
Assim que a RPV/precatório for expedido e encaminhado, arquivese.
Ao advogado da parte credora fica informado que tratando-se
de pagamento por RPV e inocorrendo cumprimento no prazo de
60 dias poderá peticionar pelo sequestro, pois o processo será
automaticamente desarquivado independente do pagamento de
custas e seguirá para análise judicial.
Cópia do presente serve de MANDADO /carta/ofício.
Porto Velho, data do sistema.
Juiz(a) de Direito, assinando digitalmente.
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 1º Juizado Especial da Fazenda Pública
Avenida Amazonas, 2375, Esquina, Nova Porto Velho, PORTO
VELHO - RO - CEP: 76820-163 - Fone:(69) 32175007 / 32175010
Processo nº: 7032857-61.2018.8.22.0001 (Processo Judicial
eletrônico - PJe)
REQUERENTE(S): JOZINEY RODRIGUES DO NASCIMENTO
Advogados do(a) REQUERENTE: TIAGO FERNANDES LIMA DA
SILVA - RO0006122, LAURO FERNANDES DA SILVA JUNIOR RO0006797, MATEUS FERNANDES LIMA DA SILVA - RO9195
REQUERIDO: ESTADO DE RONDÔNIA
DESPACHO
Se necessário, adequar a classe para que conste como PJEC.
Não há que se deliberar sobre assistência judiciária, pois a lei
confere automaticamente gratuidade para as custas e para
honorários em primeiro grau.
Cite-se (sistema) com prazo de defesa de 30 dias, ficando ciente
de que se desejar a produção de provas deverá apresentar na peça
defensiva tal requerimento com todas as informações necessárias
quais sejam, sob pena de perda do direito de produzi-las.
1- Testemunhal: nomes e endereços;
2- Pericial: nome, telefone e e-mail de eventual assistente técnico,
além dos quesitos;
3- Exibição de documento ou fornecimento de informações:
identificação do documento, descrição de seu conteúdo, bom como
onde e com quem está depositado).
Quanto a produção de provas o mesmo vale para a parte requerente,
no entanto, com o prazo de 10 dias, para manifestação.
Intime-se a parte requerente (DJ).
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Cópia do presente serve de MANDADO /carta/ofício.
Fica a parte requerida advertida de que a falta de apresentação de
defesa poderá gerar presunção de veracidade.
Agende-se decurso de prazo de defesa.
Porto Velho, data do sistema.
Juiz(a) Direito , assinando digitalmente.
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
COMARCA DE PORTO VELHO - RO
CPE - CENTRAL DE PROCESSOS ELETRÔNICOS - JUIZADO
ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA
Rua Quintino Bocaiuva, nº. 3061 esquina com Av. Jorge Teixeira
(BR -319), 2º Andar - Bairro São Cristóvão - Porto Velho/RO - CEP
76.820-842
Processo nº: 7009447-71.2018.8.22.0001 (Processo Judicial
eletrônico - PJe)
Classe: JUIZADOS - PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL
CÍVEL (436)
REQUERENTE: MARICILDA DOS SANTOS PINHEIRO
Advogados do(a) REQUERENTE: VANESSA CESARIO SOUSA RO0008058, ARMANDO DIAS SIMOES NETO - RO0008288
REQUERIDO: ESTADO DE RONDÔNIA
DESPACHO
A parte requerente não apresentou informações concretas e
respectivas provas a respeito da circunstância que enquadraria
sua situação como de beneficiária da gratuidade, razão pela
qual INDEFIRO o requerimento de concessão dos benefícios da
assistência judiciária.
Assim sendo, intime-se o advogado da parte requerente para
comprovar o pagamento das custas no prazo de 48 (quarenta e
oito) horas, sob pena de deserção.
Cópia do presente serve de expediente para o ato de
comunicação.
Porto Velho, data do sistema.
Juiz(a) de Direito, assinando digitalmente.
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 1º Juizado Especial da Fazenda Pública
Avenida Amazonas, 2375, Esquina, Nova Porto Velho, PORTO
VELHO - RO - CEP: 76820-163 - Fone:(69) 32175007 / 32175010
Processo nº: 7032902-65.2018.8.22.0001 (Processo Judicial
eletrônico - PJe)
REQUERENTE(S): RICARDO MAGALHAES ESPINDOLA
Advogados do(a) REQUERENTE: TIAGO FERNANDES LIMA DA
SILVA - RO0006122, LAURO FERNANDES DA SILVA JUNIOR RO0006797, MATEUS FERNANDES LIMA DA SILVA - RO9195
REQUERIDO: ESTADO DE RONDÔNIA
DESPACHO
Se necessário, adequar a classe para que conste como PJEC.
Não há que se deliberar sobre assistência judiciária, pois a lei
confere automaticamente gratuidade para as custas e para
honorários em primeiro grau.
Cite-se (sistema) com prazo de defesa de 30 dias, ficando ciente
de que se desejar a produção de provas deverá apresentar na peça
defensiva tal requerimento com todas as informações necessárias
quais sejam, sob pena de perda do direito de produzi-las.
1- Testemunhal: nomes e endereços;
2- Pericial: nome, telefone e e-mail de eventual assistente técnico,
além dos quesitos;
3- Exibição de documento ou fornecimento de informações:
identificação do documento, descrição de seu conteúdo, bom como
onde e com quem está depositado).
Quanto a produção de provas o mesmo vale para a parte requerente,
no entanto, com o prazo de 10 dias, para manifestação.
Intime-se a parte requerente (DJ).
Cópia do presente serve de MANDADO /carta/ofício.
Fica a parte requerida advertida de que a falta de apresentação de
defesa poderá gerar presunção de veracidade.
Agende-se decurso de prazo de defesa.
Porto Velho, data do sistema.
Juiz(a) Direito , assinando digitalmente.
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TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
COMARCA DE PORTO VELHO - RO
CPE - CENTRAL DE PROCESSOS ELETRÔNICOS - JUIZADO
ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA
Rua Quintino Bocaiuva, nº. 3061 esquina com Av. Jorge Teixeira
(BR -319), 2º Andar - Bairro São Cristóvão - Porto Velho/RO - CEP
76820-842
Processo nº: 7005440-70.2017.8.22.0001 (Processo Judicial
eletrônico - PJe)
Classe: JUIZADOS - PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL
CÍVEL (436)
REQUERENTE: IRIS MARIA NERI DE CASTRO
Advogado do(a) REQUERENTE: EDUARDO PINHEIRO DIAS RO0003491
REQUERIDO: ESTADO DE RONDÔNIA
FINALIADE: Em virtude de não ter constado o nome do procurador
na publicação, promovo intimação da parte autora para ciência do
DESPACHO abaixo transcrito:
“DESPACHO
A parte requerente não apresentou informações concretas e
respectivas provas a respeito da circunstância que enquadraria
sua situação como de beneficiária da gratuidade, razão pela
qual INDEFIRO o requerimento de concessão dos benefícios da
assistência judiciária.
Assim sendo, intime-se o advogado da parte requerente para
comprovar o pagamento das custas no prazo de 48 (quarenta e
oito) horas, sob pena de deserção.
Cópia do presente serve de expediente para o ato de
comunicação.
Porto Velho, data do sistema.
Juiz(a) de Direito, assinando digitalmente.”
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 1º Juizado Especial da Fazenda Pública
Avenida Amazonas, 2375, Esquina, Nova Porto Velho, PORTO
VELHO - RO - CEP: 76820-163 - Fone:(69) 32175007 / 32175010
Processo nº: 7032907-87.2018.8.22.0001 (Processo Judicial
eletrônico - PJe)
REQUERENTE(S): SERGIO MURILO SILVA SANTOS
Advogados do(a) REQUERENTE: TIAGO FERNANDES LIMA DA
SILVA - RO0006122, LAURO FERNANDES DA SILVA JUNIOR RO0006797, MATEUS FERNANDES LIMA DA SILVA - RO9195
REQUERIDO: ESTADO DE RONDÔNIA
DESPACHO
Se necessário, adequar a classe para que conste como PJEC.
Não há que se deliberar sobre assistência judiciária, pois a lei
confere automaticamente gratuidade para as custas e para
honorários em primeiro grau.
Cite-se (sistema) com prazo de defesa de 30 dias, ficando ciente
de que se desejar a produção de provas deverá apresentar na peça
defensiva tal requerimento com todas as informações necessárias
quais sejam, sob pena de perda do direito de produzi-las.
1- Testemunhal: nomes e endereços;
2- Pericial: nome, telefone e e-mail de eventual assistente técnico,
além dos quesitos;
3- Exibição de documento ou fornecimento de informações:
identificação do documento, descrição de seu conteúdo, bom como
onde e com quem está depositado).
Quanto a produção de provas o mesmo vale para a parte requerente,
no entanto, com o prazo de 10 dias, para manifestação.
Intime-se a parte requerente (DJ).
Cópia do presente serve de MANDADO /carta/ofício.
Fica a parte requerida advertida de que a falta de apresentação de
defesa poderá gerar presunção de veracidade.
Agende-se decurso de prazo de defesa.
Porto Velho, data do sistema.
Juiz(a) Direito , assinando digitalmente.
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PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 1º Juizado Especial da Fazenda Pública
Avenida Jorge Teixeira, 2472, esquina com a Rua Quitino Bocaiúva,
Bairro São Cristóvão, 2472, - de 2408 a 2800 - lado par, São
Cristóvão, Porto Velho - RO - CEP: 76820-892 - Fone:( )
7037103-37.2017.8.22.0001
JUIZADOS - PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
(436)
REQUERENTE: ALINE PIANCO MAIA
Advogado do(a) REQUERENTE: GIAN DOUGLAS VIANA DE
SOUZA - RO5939
REQUERIDO: ESTADO DE RONDÔNIA
Advogado do(a) REQUERIDO:
DESPACHO
Vistos, etc.
Considerando que a parte requerida alegou a sua ilegitimidade
passiva e indicou o IPERON – Instituto de Previdência do Estado
de Rondônia como legitimado; considerando que as impugnações
preliminares poderão ensejar a extinção do processo sem
resolução do MÉRITO em contrariedade ao princípio da primazia
do julgamento de MÉRITO (novo CPC, art. 317) e princípio da
eficiência, converto o julgamento em diligência a fim de oportunizar
à parte requerente a inclusão do IPERON – Instituto de Previdência
do Estado de Rondônia no polo passivo da presente demanda no
prazo de 15 (quinze) dias a contar da sua intimação.
Ato contínuo, realizada a referida inclusão, fica determinado, desde
já, a citação do IPERON – Instituto de Previdência do Estado de
Rondônia, com prazo de defesa de 30 dias, ficando ciente de
que se desejar a produção de provas deverá apresentar na peça
defensiva tal requerimento com todas as informações necessárias
quais sejam, sob pena de perda do direito de produzí-las.
1- Testemunhal: nomes e endereços;
2- Pericial: nome, telefone e e-mail de eventual assistente técnico,
além dos quesitos;
3- Exibição de documento ou fornecimento de informações:
identificação do documento, descrição de seu conteúdo, bom como
onde e com quem está depositado.
Quanto a produção de provas o mesmo vale para a parte requerente,
no entanto, com o prazo de 10 (dez) dias, para manifestação.
A citação será realizada por sistema, servindo cópia do presente
de MANDADO. Fica a parte requerida advertida de que a falta de
apresentação de defesa poderá gerar presunção de veracidade.
Após, voltem-me conclusos para SENTENÇA.
Em se quedando inerte a parte requerente quanto à inclusão do
IPERON – Instituto de Previdência do Estado de Rondônia no polo
passivo da presente relação processual, voltem-me conclusos para
SENTENÇA.
Intimem-se as partes pelo sistema PJe / DJe, servindo a presente
de expediente/ comunicação/ intimação/ Carta-AR/ MANDADO /
ofício.
Agende-se decurso de prazo.
Publique-se!
Cumpra-se!
Porto Velho / RO, data do sistema.
Juiz(a) de Direito, assinando digitalmente.
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 1º Juizado Especial da Fazenda Pública
Avenida Jorge Teixeira, 2472, esquina com a Rua Quitino Bocaiúva,
Bairro São Cristóvão, 2472, - de 2408 a 2800 - lado par, São
Cristóvão, Porto Velho - RO - CEP: 76820-892 - Fone:( )
7063998-69.2016.8.22.0001
JUIZADOS - PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
(436)
REQUERENTE: LENIR DO NASCIMENTO ALVES
Advogados do(a) REQUERENTE: ROSINEY ARAUJO REIS RO0004144, LIZA LIZ XIMENES DE SOUZA - RO0003920
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REQUERIDO: IPERON - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS
SERVIDORES PÚBLICOS DO ESTADO DE RONDONIA
Advogado do(a) REQUERIDO:
DESPACHO
Vistos, etc.
Considerando que desde o requerimento administrativo a filha da
parte autora vinha recebendo a pensão por morte, é de rigor que ela
venha a compor o polo passivo da presente relação processual.
Com isso, deverá a parte autora emendar a sua inicial a fim de
incluir a sra. ANNE CAROLINE ALVES DE SOUZA no polo passivo
da presente relação processual, sob pena de indeferimento da
inicial.
Ato contínuo, realizada a referida inclusão, fica determinado, desde
já, a citação da sra. ANNE CAROLINE ALVES DE SOUZA, com
prazo de defesa de 15 dias, ficando ciente de que se desejar a
produção de provas deverá apresentar na peça defensiva tal
requerimento com todas as informações necessárias quais sejam,
sob pena de perda do direito de produzí-las.
1- Testemunhal: nomes e endereços;
2- Pericial: nome, telefone e e-mail de eventual assistente técnico,
além dos quesitos;
3- Exibição de documento ou fornecimento de informações:
identificação do documento, descrição de seu conteúdo, bom como
onde e com quem está depositado.
Quanto à produção de provas o mesmo vale para a parte requerente,
no entanto, com o prazo de 10 (dez) dias, para manifestação.
A sra. ANNE CAROLINE ALVES DE SOUZA será citada por CartaAR/ oficial de justiça/ edital ou pelo escrivão ou chefe de secretaria
caso compareça em cartório, servindo cópia do presente como
expediente/ comunicação/ intimação/ carta-AR/ MANDADO / ofício/
edital.
Intimem-se as partes pelo sistema PJe / DJe, servindo a presente
de expediente/ comunicação/ intimação/ Carta-AR/ MANDADO /
ofício.
Agende-se decurso de prazo.
Publique-se!
Cumpra-se!
Porto Velho / RO, data do sistema.
Juiz(a) de Direito, assinando digitalmente.
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 1º Juizado Especial da Fazenda Pública
Avenida Amazonas, 2375, Esquina, Nova Porto Velho, PORTO
VELHO - RO - CEP: 76820-163 - Fone:(69) 32175007 / 32175010
Processo nº: 7009783-80.2015.8.22.0001 (Processo Judicial
eletrônico - PJe)
REQUERENTE(S): CARLOS ROGERIO LUZ BURTON
Advogados do(a) EXEQUENTE: UILIAN HONORATO TRESSMANN
- RO0006805, GILBER ROCHA MERCES - RO0005797
EXECUTADO: ESTADO DE RONDÔNIA
DESPACHO
O processo já cumpriu todas suas fases e aparentemente não
existem outras providências úteis a serem realizadas, razão pela
qual deve ser arquivado.
Se a parte tiver alguma necessidade cuja satisfação dependa da
execução do provimento contido neste processo poderá a qualquer
momento peticionar.
Porto Velho, data do sistema.
Juiz(a) de Direito, assinando digitalmente.
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
COMARCA DE PORTO VELHO - RO
CPE - CENTRAL DE PROCESSOS ELETRÔNICOS - JUIZADO
ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA
Rua Quintino Bocaiuva, nº. 3061 esquina com Av. Jorge Teixeira
(BR -319), 2º Andar - Bairro São Cristóvão - Porto Velho/RO - CEP
76820-842
Processo nº: 7020703-79.2016.8.22.0001 (Processo Judicial
eletrônico - PJe)
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Classe: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA
PÚBLICA (12078)
EXEQUENTE: ESTADO DE RONDÔNIA
Advogado do(a) EXEQUENTE:
EXECUTADO: DILNEY EDUARDO BARRIONUEVO ALVES,
KEITY MOTA SOARES
Advogado do(a) EXECUTADO:
Advogado do(a) EXECUTADO: DILNEY EDUARDO BARRIONUEVO
ALVES - RO000301B
FINALIADE: Intimar a parte autora para ciência do DESPACHO
abaixo transcrito:
DESPACHO
Vistos, etc.
Diante do pedido de execução de honorários de sucumbência
formulado pelo Estado de Rondônia, intime-se a parte executada
para que, no prazo de 15 (quinze) dias, se manifeste sobre os
cálculos apresentados, bem como, caso concorde, realize o
pagamento no mesmo prazo, depositando a importância no valor
de R$ 794,08 (setecentos e noventa e quatro reais e oito centavos),
na conta indicada conta de n. 9769-1, agência n. 2757-X (Setor
Público), junto ao Banco do Brasil, em nome do Centro de Estudos
da Procuradoria Geral do Estado (CNPJ n. 19907343/0001-62),
para ser efetuado o depósito dos valores referente aos honorários
advocatícios e juntando comprovante nos autos, sob pena de multa
de 10% (dez por cento) art. 523 §1º CPC.
Havendo concordância e pagamento dos honorários de
sucumbências, arquivem-se os autos.
Em havendo impugnação, retornem-me os autos conclusos para
“julgamento - embargos”.
Transcorrendo o prazo sem manifestação da parte executada
e independentemente de novo DESPACHO, expeça-se ofício
para a SEARH/RO (Superintendente Estadual de Administração
e Recursos Humanos – Rondônia - ENDEREÇO: Av. Farquar,
n. 2986, Pedrinhas, CEP n. 76.801-470), para que se realizem
descontos mensais (limitados a 30% da remuneração líquida)
na folha de pagamento da servidora Keity Mota Soares, até a
satisfação total do débito total de R$ 873,49 (oitocentos e setenta e
três reais e quarenta e nove centavos). art. 523 §1º CPC.
Intimem-se as partes.
Após realizados os atos acima, arquivem-se os autos.
Porto Velho, data do sistema.
Juiz(a) de Direito, assinando digitalmente.
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 1º Juizado Especial da Fazenda Pública
Avenida Amazonas, 2375, Esquina, Nova Porto Velho, PORTO
VELHO - RO - CEP: 76820-163 - Fone:(69) 32175007 / 32175010
Processo nº: 7036461-30.2018.8.22.0001 (Processo Judicial
eletrônico - PJe)
REQUERENTE(S): JOSE BEZERRA DE ARAUJO NETO
Advogados do(a) REQUERENTE: UELTON HONORATO
TRESSMANN - RO8862, UILIAN HONORATO TRESSMANN RO0006805, GILBER ROCHA MERCES - RO0005797
REQUERIDO: ESTADO DE RONDÔNIA
DESPACHO
Se necessário, adequar a classe para que conste como PJEC.
Não há que se deliberar sobre assistência judiciária, pois a lei
confere automaticamente gratuidade para as custas e para
honorários em primeiro grau.
Cite-se (sistema) com prazo de defesa de 30 dias, ficando ciente
de que se desejar a produção de provas deverá apresentar na peça
defensiva tal requerimento com todas as informações necessárias
quais sejam, sob pena de perda do direito de produzi-las.
1- Testemunhal: nomes e endereços;
2- Pericial: nome, telefone e e-mail de eventual assistente técnico,
além dos quesitos;
3- Exibição de documento ou fornecimento de informações:
identificação do documento, descrição de seu conteúdo, bom como
onde e com quem está depositado).
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Quanto a produção de provas o mesmo vale para a parte requerente,
no entanto, com o prazo de 10 dias, para manifestação.
Intime-se a parte requerente (DJ).
Cópia do presente serve de MANDADO /carta/ofício.
Fica a parte requerida advertida de que a falta de apresentação de
defesa poderá gerar presunção de veracidade.
Agende-se decurso de prazo de defesa.
Porto Velho, data do sistema.
Juiz(a) Direito , assinando digitalmente.
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 1º Juizado Especial da Fazenda Pública
Avenida Jorge Teixeira, 2472, esquina com a Rua Quitino Bocaiúva,
Bairro São Cristóvão, 2472, - de 2408 a 2800 - lado par, São
Cristóvão, Porto Velho - RO - CEP: 76820-892 - Fone:( )
7034094-33.2018.8.22.0001
JUIZADOS - PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
(436)
REQUERENTE: RONILTON ALVES DA SILVA, ADRIANA
MEDEIROS GOMES
Advogados do(a) REQUERENTE: CARLOS EDUARDO
ROCHA ALMEIDA - RO0003593, JOSE DE ALMEIDA JUNIOR RO0001370
Advogados do(a) REQUERENTE: CARLOS EDUARDO
ROCHA ALMEIDA - RO0003593, JOSE DE ALMEIDA JUNIOR RO0001370
REQUERIDO: ASSOCIACAO TIRADENTES DOS POLICIAIS
MILITARES E BOMBEIROS MILITARES DO ESTADO DE
RONDONIA
Advogado do(a) REQUERIDO:
SENTENÇA
Vistos, etc.
Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei n. 9.099/1995 c/c
art. 27 da Lei n. 12.153/09.
Fundamentos. Decido.
É cediço que a Lei n. 12.153, de 22 de dezembro de 2009,
estabelece em seu art. 5º, inciso II, de forma explícita e taxativa,
que só podem ser réus no Juizado Especial da Fazenda Pública
os Estados, o Distrito Federal, os Territórios e os Municípios, bem
como autarquias, fundações e empresas públicas a eles vinculadas,
assim definidas na Lei Complementar n. 123, de 14 de dezembro
de 2006.
Posto que em razão da pessoa requerida, o Juizado Especial da
Fazenda Pública é absolutamente incompetente para conciliação,
processo, julgamento e execução da presente causa.
DISPOSITIVO.
Posto isso, DECLARO EXTINTO o feito, sem resolução de MÉRITO,
nos termos do art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil/2015
e Enunciado n. 02 do I Fórum Permanente dos Juizados Especiais
de Rondônia – FOJUR.
Sem custas processuais e honorários advocatícios, nos termos do
artigo 55, caput, da Lei n. 9.099/95.
Agende-se decurso de prazo recursal. Transcorrido sem
manifestação, arquivem-se com as cautelas de estilo.
Intime-se as partes, servindo a presente de expediente/
comunicação/ citação/ intimação/ carta-AR/ MANDADO / ofício.
Porto Velho, data do sistema.
Juiz (a) de Direito, assinando digitalmente.
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 1º Juizado Especial da Fazenda Pública
Avenida Amazonas, 2375, Esquina, Nova Porto Velho, PORTO
VELHO - RO - CEP: 76820-163 - Fone:(69) 32175007 / 32175010
Processo nº: 7001540-30.2014.8.22.0601 (Processo Judicial
eletrônico - PJe)
REQUERENTE(S):
Advogados do(a) AUTOR: RIVALDO VERAS DE JESUS - RO5279,
HELOUISE CAROLINE CRUZ MAGALHAES - RO7000
RÉU: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRANRO
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DESPACHO
A parte exequente fez o cadastro e distribuição para formação do
processo, porém, não foi informado dos dados para pagamento da
execução.
Assim sendo, concedo-lhe o prazo de 05 dias para juntar às
informações pertinentes a conta, agência e CNPJ, sob pena de
arquivamento.
Intime-se (sistema).
Cópia do presente serve de expediente para comunicação do ato.
Se vencer o prazo sem providência, independentemente de novo
DESPACHO, arquive-se.
Agendar decurso de prazo.
Porto Velho, data do sistema.
Juiz(a) de Direito, assinando digitalmente.
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 1º Juizado Especial da Fazenda Pública
Avenida Amazonas, 2375, Esquina, Nova Porto Velho, PORTO
VELHO - RO - CEP: 76820-163 - Fone:(69) 32175007 / 32175010
Processo nº: 7035698-29.2018.8.22.0001 (Processo Judicial
eletrônico - PJe)
REQUERENTE(S): JOANA AMELIA MOREIRA DA SILVA
Advogado do(a) REQUERENTE: ALINE MOREIRA DELFIOL RO9306
REQUERIDO: ESTADO DE RONDÔNIA
DESPACHO
Se necessário, adequar a classe para que conste como PJEC.
Não há que se deliberar sobre assistência judiciária, pois a lei
confere automaticamente gratuidade para as custas e para
honorários em primeiro grau.
Cite-se (sistema) com prazo de defesa de 30 dias, ficando ciente
de que se desejar a produção de provas deverá apresentar na peça
defensiva tal requerimento com todas as informações necessárias
quais sejam, sob pena de perda do direito de produzi-las.
1- Testemunhal: nomes e endereços;
2- Pericial: nome, telefone e e-mail de eventual assistente técnico,
além dos quesitos;
3- Exibição de documento ou fornecimento de informações:
identificação do documento, descrição de seu conteúdo, bom como
onde e com quem está depositado).
Quanto a produção de provas o mesmo vale para a parte requerente,
no entanto, com o prazo de 10 dias, para manifestação.
Intime-se a parte requerente (DJ).
Cópia do presente serve de MANDADO /carta/ofício.
Fica a parte requerida advertida de que a falta de apresentação de
defesa poderá gerar presunção de veracidade.
Agende-se decurso de prazo de defesa.
Porto Velho, data do sistema.
Juiz(a) Direito , assinando digitalmente.
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 1º Juizado Especial da Fazenda Pública
Avenida Amazonas, 2375, Esquina, Nova Porto Velho, PORTO
VELHO - RO - CEP: 76820-163 - Fone:(69) 32175007 / 32175010
Processo nº: 7023547-36.2015.8.22.0001 (Processo Judicial
eletrônico - PJe)
REQUERENTE(S): CLAUDIA MARIA PINHEIRO DE AZEVEDO
Advogados do(a) REQUERENTE: ADRIANA DE KASSIA RIBEIRO
PIMENTA - RO0004708, MARA DAYANE DE ARAUJO ALMADA
- RO0004552
REQUERIDO: ESTADO DE RONDÔNIA
DESPACHO
Intime-se a fazenda pública pelo sistema para eventual impugnação
no prazo de 30 dias, sob pena de ser acolhido o cálculo da parte
requerente.
Se o prazo decorrer sem manifestação ou havendo anuência e
estiverem presentes os documentos necessários, expeça-se RPV/
precatório e arquive-se.

Este diário foi assinado digitalmente consoante a Lei 11.419/06. O documento eletrônico pode ser encontrado no sítio do Tribunal de Justiça do Estado de
Rondônia, endereço: http://www.tjro.jus.br/novodiario/
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O(a) advogado(a) da parte requerente deverá no prazo de 5 dias,
sob pena de arquivamento, caso a documentação não esteja
nos autos, apresentar a documentação para expedição de RPV/
PRECATÓRIO: 1) Procuração com poderes específicos para
receber e dar quitação (caso o advogado opte por receber em seu
nome); 2) Procuração: 3) Contrato de honorários advocatícios; 4)
Cópia da SENTENÇA; 5) Cópia do acórdão (se houver); 6) Cópia da
certidão de trânsito em julgado; 7) Cópia da petição de cumprimento
de SENTENÇA; 8) Cópia da petição em que há concordância com
os valores ou impugnação aos cálculos; 9) Cópia do DESPACHO
em se determina a expedição do precatório ou RPV; 10) Dados
bancários da parte autora e advogado; 11) planilha de cálculos
homologado; 12)Termo de Renúncia (caso opte pelo recebimento
de RPV).
Caso a documentação acima referenciados já esteja nos autos o
advogado deverá mencionar o ID e o respectivo documento.
Transcorrido o prazo de 5 (cinco) dias, e ausente(s) a(s)
documentações relacionadas acima, deverá o cartório arquivar
os autos, certificando o documento faltante. Nesta hipótese, o
advogado poderá, sem prejuízo, anexar o documento faltante, para
dar continuidade a expedição da RPV/PRECATÓRIO.
O(a) advogado(a) da parte credora fica informado que tratandose de pagamento por RPV e inocorrendo cumprimento no prazo
de 60 dias poderá peticionar pelo sequestro, pois o processo será
automaticamente desarquivado independente do pagamento de
custas e seguirá para análise judicial.
Havendo impugnação o processo deverá ser movimentado como
“JEC – Concluso para Julgamento – Embargos”.
Cópia do presente serve de MANDADO /carta/ofício.
Porto Velho, data do sistema.
Juiz(a) de Direito, assinando digitalmente.
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 1º Juizado Especial da Fazenda Pública
Avenida Amazonas, 2375, Esquina, Nova Porto Velho, PORTO
VELHO - RO - CEP: 76820-163 - Fone:(69) 32175007 / 32175010
Processo nº: 7036092-36.2018.8.22.0001 (Processo Judicial
eletrônico - PJe)
REQUERENTE(S): NIELTON GUIMARAES DE AZEVEDO
Advogado do(a) REQUERENTE: DENERVAL JOSE DE AGNELO
- RO7134
REQUERIDO: ESTADO DE RONDÔNIA
DESPACHO
Se necessário, adequar a classe para que conste como PJEC.
Não há que se deliberar sobre assistência judiciária, pois a lei
confere automaticamente gratuidade para as custas e para
honorários em primeiro grau.
Cite-se (sistema) com prazo de defesa de 30 dias, ficando ciente
de que se desejar a produção de provas deverá apresentar na peça
defensiva tal requerimento com todas as informações necessárias
quais sejam, sob pena de perda do direito de produzi-las.
1- Testemunhal: nomes e endereços;
2- Pericial: nome, telefone e e-mail de eventual assistente técnico,
além dos quesitos;
3- Exibição de documento ou fornecimento de informações:
identificação do documento, descrição de seu conteúdo, bom como
onde e com quem está depositado).
Quanto a produção de provas o mesmo vale para a parte requerente,
no entanto, com o prazo de 10 dias, para manifestação.
Intime-se a parte requerente (DJ).
Cópia do presente serve de MANDADO /carta/ofício.
Fica a parte requerida advertida de que a falta de apresentação de
defesa poderá gerar presunção de veracidade.
Agende-se decurso de prazo de defesa.
Porto Velho, data do sistema.
Juiz(a) Direito , assinando digitalmente.
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PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 1º Juizado Especial da Fazenda Pública
Avenida Amazonas, 2375, Esquina, Nova Porto Velho, PORTO
VELHO - RO - CEP: 76820-163 - Fone:(69) 32175007 / 32175010
Processo nº: 7033283-73.2018.8.22.0001 (Processo Judicial
eletrônico - PJe)
REQUERENTE(S): GABRIELE FERREIRA DA SILVA
Advogado do(a) EXEQUENTE: GABRIELE FERREIRA DA SILVA
- RO7084
EXECUTADO: ESTADO DE RONDÔNIA
DESPACHO
Intime-se a fazenda pública pelo sistema para eventual impugnação
no prazo de 30 dias, sob pena de ser acolhido o cálculo da parte
requerente.
Se o prazo decorrer sem manifestação ou havendo anuência e
estiverem presentes os documentos necessários, expeça-se RPV/
precatório e arquive-se.
O(a) advogado(a) da parte requerente deverá no prazo de 5 dias,
sob pena de arquivamento, caso a documentação não esteja
nos autos, apresentar a documentação para expedição de RPV/
PRECATÓRIO: 1) Procuração com poderes específicos para
receber e dar quitação (caso o advogado opte por receber em seu
nome); 2) Procuração: 3) Contrato de honorários advocatícios; 4)
Cópia da SENTENÇA; 5) Cópia do acórdão (se houver); 6) Cópia da
certidão de trânsito em julgado; 7) Cópia da petição de cumprimento
de SENTENÇA; 8) Cópia da petição em que há concordância com
os valores ou impugnação aos cálculos; 9) Cópia do DESPACHO
em se determina a expedição do precatório ou RPV; 10) Dados
bancários da parte autora e advogado; 11) planilha de cálculos
homologado; 12)Termo de Renúncia (caso opte pelo recebimento
de RPV).
Caso a documentação acima referenciados já esteja nos autos o
advogado deverá mencionar o ID e o respectivo documento.
Transcorrido o prazo de 5 (cinco) dias, e ausente(s) a(s)
documentações relacionadas acima, deverá o cartório arquivar
os autos, certificando o documento faltante. Nesta hipótese, o
advogado poderá, sem prejuízo, anexar o documento faltante, para
dar continuidade a expedição da RPV/PRECATÓRIO.
O(a) advogado(a) da parte credora fica informado que tratandose de pagamento por RPV e inocorrendo cumprimento no prazo
de 60 dias poderá peticionar pelo sequestro, pois o processo será
automaticamente desarquivado independente do pagamento de
custas e seguirá para análise judicial.
Havendo impugnação o processo deverá ser movimentado como
“JEC – Concluso para Julgamento – Embargos”.
Cópia do presente serve de MANDADO /carta/ofício.
Porto Velho, data do sistema.
Juiz(a) de Direito, assinando digitalmente.
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 1º Juizado Especial da Fazenda Pública
Avenida Amazonas, 2375, Esquina, Nova Porto Velho, PORTO
VELHO - RO - CEP: 76820-163 - Fone:(69) 32175007 / 32175010
Processo nº: 7036279-44.2018.8.22.0001 (Processo Judicial
eletrônico - PJe)
REQUERENTE(S): OTACILIA GONCALVES BARROSO
Advogados do(a) REQUERENTE: JOSE RIBAMAR VENTURA
SOUZA - RO9385, JOSENILDO JACINTO DO NASCIMENTO RO0006023, CORSIRENE GOMES LIRA - RO0002051
REQUERIDO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN-RO
DESPACHO
Se necessário, adequar a classe para que conste como PJEC.
Não há que se deliberar sobre assistência judiciária, pois a lei
confere automaticamente gratuidade para as custas e para
honorários em primeiro grau.

Este diário foi assinado digitalmente consoante a Lei 11.419/06. O documento eletrônico pode ser encontrado no sítio do Tribunal de Justiça do Estado de
Rondônia, endereço: http://www.tjro.jus.br/novodiario/
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Cite-se (sistema) com prazo de defesa de 30 dias, ficando ciente
de que se desejar a produção de provas deverá apresentar na peça
defensiva tal requerimento com todas as informações necessárias
quais sejam, sob pena de perda do direito de produzi-las.
1- Testemunhal: nomes e endereços;
2- Pericial: nome, telefone e e-mail de eventual assistente técnico,
além dos quesitos;
3- Exibição de documento ou fornecimento de informações:
identificação do documento, descrição de seu conteúdo, bom como
onde e com quem está depositado).
Quanto a produção de provas o mesmo vale para a parte requerente,
no entanto, com o prazo de 10 dias, para manifestação.
Intime-se a parte requerente (DJ).
Cópia do presente serve de MANDADO /carta/ofício.
Fica a parte requerida advertida de que a falta de apresentação de
defesa poderá gerar presunção de veracidade.
Agende-se decurso de prazo de defesa.
Porto Velho, data do sistema.
Juiz(a) Direito , assinando digitalmente.
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 1º Juizado Especial da Fazenda Pública
Avenida Amazonas, 2375, Esquina, Nova Porto Velho, PORTO
VELHO - RO - CEP: 76820-163 - Fone:(69) 32175007 / 32175010
Processo nº: 7036543-61.2018.8.22.0001 (Processo Judicial
eletrônico - PJe)
REQUERENTE(S): VANIA MARIA PIRES DA SILVA
Advogados do(a) REQUERENTE: GILBER ROCHA MERCES RO0005797, UILIAN HONORATO TRESSMANN - RO0006805
REQUERIDO: MUNICIPIO DE PORTO VELHO
DESPACHO
Se necessário, adequar a classe para que conste como PJEC.
Não há que se deliberar sobre assistência judiciária, pois a lei
confere automaticamente gratuidade para as custas e para
honorários em primeiro grau.
Cite-se (sistema) com prazo de defesa de 30 dias, ficando ciente
de que se desejar a produção de provas deverá apresentar na peça
defensiva tal requerimento com todas as informações necessárias
quais sejam, sob pena de perda do direito de produzi-las.
1- Testemunhal: nomes e endereços;
2- Pericial: nome, telefone e e-mail de eventual assistente técnico,
além dos quesitos;
3- Exibição de documento ou fornecimento de informações:
identificação do documento, descrição de seu conteúdo, bom como
onde e com quem está depositado).
Quanto a produção de provas o mesmo vale para a parte requerente,
no entanto, com o prazo de 10 dias, para manifestação.
Intime-se a parte requerente (DJ).
Cópia do presente serve de MANDADO /carta/ofício.
Fica a parte requerida advertida de que a falta de apresentação de
defesa poderá gerar presunção de veracidade.
Agende-se decurso de prazo de defesa.
Porto Velho, data do sistema.
Juiz(a) Direito , assinando digitalmente.
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 1º Juizado Especial da Fazenda Pública
Avenida Jorge Teixeira, 2472, esquina com a Rua Quitino Bocaiúva,
Bairro São Cristóvão, 2472, - de 2408 a 2800 - lado par, São
Cristóvão, Porto Velho - RO - CEP: 76820-892 - Fone:( )
7006945-67.2015.8.22.0001
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
EXEQUENTE: ESTADO DE RONDÔNIA
Advogado do(a) EXEQUENTE:
EXECUTADO: OTINO JOSE DE ARAUJO FREITAS
Advogados do(a) EXECUTADO: GILBER ROCHA MERCES RO0005797, UILIAN HONORATO TRESSMANN - RO0006805
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DESPACHO
Em virtude da manifestação da parte executada ID 20750584,
intime-se o Estado de Rondônia, para que no prazo de 05 (cinco)
dias manifeste-se.
Agendar decurso de prazo.
Porto Velho, data do sistema.
Juiz(a) de Direito, assinando digitalmente.
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 1º Juizado Especial da Fazenda Pública
Avenida Amazonas, 2375, Esquina, Nova Porto Velho, PORTO
VELHO - RO - CEP: 76820-163 - Fone:(69) 32175007 / 32175010
Processo nº: 7001515-66.2017.8.22.0001 (Processo Judicial
eletrônico - PJe)
REQUERENTE(S): LEIDIANE DA SILVA ROCHA
Advogados do(a) EXEQUENTE: JOHNNY DENIZ CLIMACO
- RO0006496, ANTONIO RABELO PINHEIRO - RO0000659,
GABRIEL DE MORAES CORREIA TOMASETE - RO0002641,
CRISTIANO POLLA SOARES - RO0005113
EXECUTADO: ESTADO DE RONDÔNIA
DESPACHO
Vistos, etc.
Chamo o feito a ordem, revogo o DESPACHO de ID 19005362.
O advogado da parte requerente fez o cadastro e distribuição para
formação do processo, porém, não informou o juízo originário do
processo de conhecimento.
Assim sendo, concedo-lhe o prazo de 05 (cinco) dias, para que
informe o juízo competente, sob pena de arquivamento.
Se vencer o prazo sem providência, independentemente de novo
DESPACHO, arquive-se.
Com manifestação, remeta-se os autos para a vara competente.
Agendar decurso de prazo.
Porto Velho, data do sistema.
Juiz(a) de Direito, assinando digitalmente.
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 1º Juizado Especial da Fazenda Pública
Avenida Amazonas, 2375, Esquina, Nova Porto Velho, PORTO
VELHO - RO - CEP: 76820-163 - Fone:(69) 32175007 / 32175010
Processo nº: 7000658-68.2014.8.22.0601 (Processo Judicial
eletrônico - PJe)
REQUERENTE(S): MARCELO DO ROSARIO LIMA
Advogado do(a) EXEQUENTE: DOUGLACIR ANTONIO EVARISTO
SANT ANA - RO0000287
EXECUTADO: ESTADO DE RONDÔNIA
DESPACHO
Ante a concordância da parte exequente, assim sendo expeçase RPV/precatório no valor de R$ 36.834,33 (trinta e seis mil,
oitocentos e trinta e quatro reais e trinta e três centavos).
Se faltarem dados ou documentos para expedição de RPV/
precatório, o advogado da parte requerente deverá ser intimado
para providência no prazo de 5 dias, sob pena de arquivamento.
Assim que a RPV/precatório for expedido e encaminhado, arquivese.
Ao advogado da parte credora fica informado que tratando-se
de pagamento por RPV e inocorrendo cumprimento no prazo de
60 dias poderá peticionar pelo sequestro, pois o processo será
automaticamente desarquivado independente do pagamento de
custas e seguirá para análise judicial.
Cópia do presente serve de MANDADO /carta/ofício.
Porto Velho, data do sistema.
Juiz(a) de Direito, assinando digitalmente.
PODER JUDICIÁRIO Tribunal de Justiça de Rondônia Porto Velho
- 1º Juizado Especial da Fazenda PúblicaAvenida Amazonas, 2375,
Esquina, Nova Porto Velho, Porto Velho - RO - CEP: 76820-163 Fone:(69) 32175007

Este diário foi assinado digitalmente consoante a Lei 11.419/06. O documento eletrônico pode ser encontrado no sítio do Tribunal de Justiça do Estado de
Rondônia, endereço: http://www.tjro.jus.br/novodiario/
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Processo nº: 7052585-25.2017.8.22.0001Classe: EXECUÇÃO
CONTRA A FAZENDA PÚBLICA (1114)EXEQUENTE: Nome:
WILSON NOGUEIRA JUNIOR
Endereço: av castelo branco, 280-a, pioneiros, Pimenta Bueno RO - CEP: 76970-000
EXECUTADO: Nome: ESTADO DE RONDÔNIA
Endereço: desconhecido
DESPACHO
Tendo em vista a reclamação da parte requerente sobre o
decurso de prazo para pagamento de RPV e considerando o
risco da geração de pagamento em dobro, antes de determinar
o sequestro, determino comunicação da SEFIN (e-mail) para
comprovar eventual pagamento ou informar no prazo de 5 (cinco)
dias, sobre se o pagamento ocorrerá em até 30 dias. Fica a SEFIN
informada que se a informação prestada for da impossibilidade de
pagamento nesse prazo ou decorrer o prazo de prestar informação
sem apresentação dela, este juízo realizará o sequestro, portanto,
eventual programação de pagamento deverá ser cancelada para
evitar pagamento dobrado.
Ocorrendo uma das hipóteses de sequestro, a central de
processamento eletrônico expedirá MANDADO dirigido ao Banco
do Brasil S/A para realização de sequestro da quantia a que se
referia a RPV na conta central do Governo do Estado de Rondônia,
com consequente transferência para a(s) conta(s) indicada(s) pela
parte requerente e nas proporções constantes da RPV.
Se for necessária a realização de sequestro, no mesmo ato de
expedição do MANDADO também deverá ser realizada a intimação
eletrônica da Procuradoria do Estado para conhecimento da
diligência de sequestro.
O prazo para cumprimento é de 24 horas, portanto, se em 5 (cinco)
dias do encaminhamento do ofício não houver reclamação de
descumprimento da ordem judicial, o processo será arquivado.
Porto Velho, data do sistema.
Juiz(a) de Direito, assinando digitalmente.
PODER JUDICIÁRIO Tribunal de Justiça de Rondônia Porto Velho
- 1º Juizado Especial da Fazenda PúblicaAvenida Amazonas, 2375,
Esquina, Nova Porto Velho, Porto Velho - RO - CEP: 76820-163 Fone:(69) 32175007
Processo nº: 7017697-64.2016.8.22.0001Classe: CUMPRIMENTO
DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA (12078)
EXEQUENTE: Nome: GILBERTO CAITANO DE SOUSA
Endereço: RUA ROBERTO SOUZA, 3024, EMBRATEL, Porto
Velho - RO - CEP: 76847-000
EXECUTADO: Nome: ESTADO DE RONDÔNIA
Endereço: Rua Dom Pedro II, S/N, Palacio do Governo RO, centro,
Porto Velho - RO - CEP: 76900-999
DESPACHO
Tendo em vista a reclamação da parte requerente sobre o
decurso de prazo para pagamento de RPV e considerando o
risco da geração de pagamento em dobro, antes de determinar
o sequestro, determino comunicação da SEFIN (e-mail) para
comprovar eventual pagamento ou informar no prazo de 5 (cinco)
dias, sobre se o pagamento ocorrerá em até 30 dias. Fica a SEFIN
informada que se a informação prestada for da impossibilidade de
pagamento nesse prazo ou decorrer o prazo de prestar informação
sem apresentação dela, este juízo realizará o sequestro, portanto,
eventual programação de pagamento deverá ser cancelada para
evitar pagamento dobrado.
Ocorrendo uma das hipóteses de sequestro, a central de
processamento eletrônico expedirá MANDADO dirigido ao Banco
do Brasil S/A para realização de sequestro da quantia a que se
referia a RPV na conta central do Governo do Estado de Rondônia,
com consequente transferência para a(s) conta(s) indicada(s) pela
parte requerente e nas proporções constantes da RPV.
Se for necessária a realização de sequestro, no mesmo ato de
expedição do MANDADO também deverá ser realizada a intimação
eletrônica da Procuradoria do Estado para conhecimento da
diligência de sequestro.
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O prazo para cumprimento é de 24 horas, portanto, se em 5 (cinco)
dias do encaminhamento do ofício não houver reclamação de
descumprimento da ordem judicial, o processo será arquivado.
Porto Velho, data do sistema.
Juiz(a) de Direito, assinando digitalmente.
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 1º Juizado Especial da Fazenda Pública
Avenida Amazonas, 2375, Esquina, Nova Porto Velho, PORTO
VELHO - RO - CEP: 76820-163 - Fone:(69) 32175007 / 32175010
Processo nº: 7012495-09.2016.8.22.0001 (Processo Judicial
eletrônico - PJe)
REQUERENTE(S): MARIA DA PENHA FOSSI
Advogados do(a) EXEQUENTE: UILIAN HONORATO TRESSMANN
- RO0006805, GILBER ROCHA MERCES - RO0005797
EXECUTADO: ESTADO DE RONDÔNIA
DESPACHO
Uma vez que não é possível exigir pagamento de quantia certa e
obrigação de fazer no mesmo procedimento por incompatibilidade,
este processo seguirá apenas para cumprimento da obrigação de
fazer.
Intimem-se:
1) o Procurador Geral do Estado, pelo sistema, para eventual
impugnação no prazo de 30 dias
2) o Gerente da Folha de Pagamento da parte requerida para
cumprimento da obrigação de fazer descrita na SENTENÇA no
prazo de 15 dias contados do recebimento desta intimação, sob
pena de multa pessoal no valor de R$ 5.000,00 com crédito atribuível
a parte requerente e afastamento da função para nenhuma outra
função gratificada poder exercer nos próximos 5 anos.
Aguarde-se por 60 dias e se nesse prazo não houver reclamação
do descumprimento da obrigação, arquive-se.
Uma vez apresentada reclamação, independente de novo
DESPACHO expeça-se MANDADO de intimação para o diretor do
órgão incumbido de cumprir a ordem judicial, a fim de que cumpra
a ordem judicial constante da SENTENÇA no prazo de 5 dias,
sob pena de afastamento da função para nenhuma outra função
gratificada poder exercer nos próximos 5 anos. Se a autoridade
intimada não comprovar o cumprimento da ordem no prazo,
o oficial de justiça deverá intimar o Governador do Estado para
executar o afastamento da autoridade que desobedeceu a ordem
judicial e tomar ciência de que ele passa a ter o prazo de 5 dias
para cumprimento, sob pena de encaminhamento de cópia para
providências junto ao Poder Legislativo (políticas) e também ao
Procurador Geral de Justiça (judiciais).
Havendo impugnação o processo deverá ser movimentado como
“JEC – Concluso para Julgamento – Embargos”.
Cópia do presente serve de MANDADO /carta/ofício, devendo ser
instruída com cópia do título executivo e documento com os dados
necessários ao cumprimento da ordem.
Porto Velho, data do sistema.
Juiz(a) de Direito, assinando digitalmente.
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 1º Juizado Especial da Fazenda Pública
Avenida Amazonas, 2375, Esquina, Nova Porto Velho, PORTO
VELHO - RO - CEP: 76820-163 - Fone:(69) 32175007 / 32175010
Processo nº: 7036376-44.2018.8.22.0001 (Processo Judicial
eletrônico - PJe)
REQUERENTE(S): MARCELO FERREIRA DA SILVA
Advogado do(a) REQUERENTE: DENERVAL JOSE DE AGNELO
- RO7134
REQUERIDO: ESTADO DE RONDÔNIA
DESPACHO
Se necessário, adequar a classe para que conste como PJEC.
Não há que se deliberar sobre assistência judiciária, pois a lei
confere automaticamente gratuidade para as custas e para
honorários em primeiro grau.
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Cite-se (sistema) com prazo de defesa de 30 dias, ficando ciente
de que se desejar a produção de provas deverá apresentar na peça
defensiva tal requerimento com todas as informações necessárias
quais sejam, sob pena de perda do direito de produzi-las.
1- Testemunhal: nomes e endereços;
2- Pericial: nome, telefone e e-mail de eventual assistente técnico,
além dos quesitos;
3- Exibição de documento ou fornecimento de informações:
identificação do documento, descrição de seu conteúdo, bom como
onde e com quem está depositado).
Quanto a produção de provas o mesmo vale para a parte requerente,
no entanto, com o prazo de 10 dias, para manifestação.
Intime-se a parte requerente (DJ).
Cópia do presente serve de MANDADO /carta/ofício.
Fica a parte requerida advertida de que a falta de apresentação de
defesa poderá gerar presunção de veracidade.
Agende-se decurso de prazo de defesa.
Porto Velho, data do sistema.
Juiz(a) Direito , assinando digitalmente.
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 1º Juizado Especial da Fazenda Pública
Avenida Amazonas, 2375, Esquina, Nova Porto Velho, PORTO
VELHO - RO - CEP: 76820-163 - Fone:(69) 32175007 / 32175010
Processo nº: 7036584-28.2018.8.22.0001 (Processo Judicial
eletrônico - PJe)
REQUERENTE(S): ANTONIO BESSA NETO
Advogados do(a) REQUERENTE: UELTON HONORATO
TRESSMANN - RO8862, UILIAN HONORATO TRESSMANN RO0006805, GILBER ROCHA MERCES - RO0005797
REQUERIDO: ESTADO DE RONDÔNIA
DESPACHO
Se necessário, adequar a classe para que conste como PJEC.
Não há que se deliberar sobre assistência judiciária, pois a lei
confere automaticamente gratuidade para as custas e para
honorários em primeiro grau.
Cite-se (sistema) com prazo de defesa de 30 dias, ficando ciente
de que se desejar a produção de provas deverá apresentar na peça
defensiva tal requerimento com todas as informações necessárias
quais sejam, sob pena de perda do direito de produzi-las.
1- Testemunhal: nomes e endereços;
2- Pericial: nome, telefone e e-mail de eventual assistente técnico,
além dos quesitos;
3- Exibição de documento ou fornecimento de informações:
identificação do documento, descrição de seu conteúdo, bom como
onde e com quem está depositado).
Quanto a produção de provas o mesmo vale para a parte requerente,
no entanto, com o prazo de 10 dias, para manifestação.
Intime-se a parte requerente (DJ).
Cópia do presente serve de MANDADO /carta/ofício.
Fica a parte requerida advertida de que a falta de apresentação de
defesa poderá gerar presunção de veracidade.
Agende-se decurso de prazo de defesa.
Porto Velho, data do sistema.
Juiz(a) Direito , assinando digitalmente.
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 1º Juizado Especial da Fazenda Pública
Avenida Jorge Teixeira, 2472, esquina com a Rua Quitino Bocaiúva,
Bairro São Cristóvão, 2472, - de 2408 a 2800 - lado par, São
Cristóvão, Porto Velho - RO - CEP: 76820-892 - Fone:( )
7001954-43.2018.8.22.0001
JUIZADOS - PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
(436)
REQUERENTE: W. P. MONTEIRO - ME
Advogado do(a) REQUERENTE: VINICIUS SOARES SOUZA RO0004926
REQUERIDO: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDEIAS DO
JAMARI
Advogado do(a) REQUERIDO:
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SENTENÇA
Vistos, etc.
Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei n. 9.099/1995 c/c
art. 27 da Lei n. 12.153/2009.
Fundamentos. Decido.
Trata-se de ação de cobrança / execução de créditos constituídos
entre 2015 e 2016 junto à parte requerida.
Após compulsar os autos, este juízo identificou que a parte autora
já demanda contra a parte requerida nos autos do processo
PJEC 7002852-90.2017.8.22.0001 onde também cobra créditos
provenientes de sua atividade empresarial.
Os créditos cobrados na nova ação poderiam ter sido cobrados
na ação PJEC 7002852-90.2017.8.22.0001, considerando que
eles foram constituídos em 2016 (período anterior à distribuição
da petição inicial - ocorrida posteriormente em 2017), bem ainda
porque dizem respeito à atividade empresarial da parte autora.
A meu ver, o fracionamento, repartição ou quebra do valor
da cobrança / execução entre as ações PJEC 700285290.2017.8.22.0001 e PJEC 7001954-43.2018.8.22.0001, interferiu
na aferição da competência que é do juízo comum em razão
do valor da causa, visto que este Juizado limita-se a processar,
conciliar e julgar as causas cíveis até o valor de 60 (sessenta)
salários mínimos (vide Lei n. 12.153/2009, art. 2º).
No caso, a parte autora deverá considerar para fins de cobrança
/ execução o valor total da dívida (de modo a somar os créditos
cobrados nas duas ações mencionadas, bem como outros
existentes) e calcular o valor da causa, consoante previsto no art.
292, inciso I, do CPC/2015, quando da distribuição da nova petição
inicial junto ao juízo comum.
DISPOSITIVO.
Posto isto, DECLARO EXTINTO o feito, sem resolução de MÉRITO,
nos termos do art. 2º, caput, da Lei 12.153/2009 e Enunciado n. 02
do FOJUR.
Sem custas processuais e honorários advocatícios, nos termos
do artigo 55, caput, da Lei n. 9.099/95 c/c art. 27, da Lei n.
12.153/2009.
A Central de Processamento Eletrônico (CPE) deverá alterar
a classe judicial para Procedimento do Juizado Especial Cível
(PJEC), advertindo o patrono em momento ulterior sobre eventual
equívoco, se necessário.
Agende-se decurso de prazo recursal. Transcorrido sem
manifestação, arquivem-se com as cautelas de estilo.
Intimem-se as partes pelo sistema PJe / DJe, servindo a presente
de expediente/ comunicação/ citação/ intimação/ carta-AR/
MANDADO / ofício.
Publique-se!
Cumpra-se!
Porto Velho/RO, data do sistema.
Juiz(a) de Direito, assinando digitalmente.
PODER JUDICIÁRIO Tribunal de Justiça de Rondônia Porto Velho
- 1º Juizado Especial da Fazenda PúblicaAvenida Amazonas, 2375,
Esquina, Nova Porto Velho, Porto Velho - RO - CEP: 76820-163 Fone:(69) 32175007
Processo nº: 7013602-25.2015.8.22.0001Classe: CUMPRIMENTO
DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA (12078)
EXEQUENTE: Nome: CHRISTIAN CARVALHO RIBEIRO
Endereço: Rua Jerônimo de Ornelas, 104, Aponiã, Porto Velho RO - CEP: 76824-104
EXECUTADO: Nome: ESTADO DE RONDÔNIA
Endereço: desconhecido
DESPACHO
Tendo em vista a reclamação da parte requerente sobre o
decurso de prazo para pagamento de RPV e considerando o
risco da geração de pagamento em dobro, antes de determinar
o sequestro, determino comunicação da SEFIN (e-mail) para
comprovar eventual pagamento ou informar no prazo de 5 (cinco)
dias, sobre se o pagamento ocorrerá em até 30 dias. Fica a SEFIN
informada que se a informação prestada for da impossibilidade de
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pagamento nesse prazo ou decorrer o prazo de prestar informação
sem apresentação dela, este juízo realizará o sequestro, portanto,
eventual programação de pagamento deverá ser cancelada para
evitar pagamento dobrado.
Ocorrendo uma das hipóteses de sequestro, a central de
processamento eletrônico expedirá MANDADO dirigido ao Banco
do Brasil S/A para realização de sequestro da quantia a que se
referia a RPV na conta central do Governo do Estado de Rondônia,
com consequente transferência para a(s) conta(s) indicada(s) pela
parte requerente e nas proporções constantes da RPV.
Se for necessária a realização de sequestro, no mesmo ato de
expedição do MANDADO também deverá ser realizada a intimação
eletrônica da Procuradoria do Estado para conhecimento da
diligência de sequestro.
O prazo para cumprimento é de 24 horas, portanto, se em 5 (cinco)
dias do encaminhamento do ofício não houver reclamação de
descumprimento da ordem judicial, o processo será arquivado.
Porto Velho, data do sistema.
Juiz(a) de Direito, assinando digitalmente.
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 1º Juizado Especial da Fazenda Pública
Avenida Amazonas, 2375, Esquina, Nova Porto Velho, PORTO
VELHO - RO - CEP: 76820-163 - Fone:(69) 32175007 / 32175010
Processo nº: 7003794-39.2015.8.22.0601 (Processo Judicial
eletrônico - PJe)
REQUERENTE(S): JEFERSSON ALVES DOS SANTOS
Advogado do(a) EXEQUENTE: JOSE ROBERTO DE CASTRO RO0002350
EXECUTADO: ESTADO DE RONDÔNIA
DESPACHO
Uma vez que não é possível exigir pagamento de quantia certa e
obrigação de fazer no mesmo procedimento por incompatibilidade,
este processo seguirá apenas para cumprimento da obrigação de
fazer.
Intimem-se:
1) o Procurador Geral do Estado, pelo sistema, para eventual
impugnação no prazo de 30 dias
2) o Gerente da Folha de Pagamento da parte requerida para
cumprimento da obrigação de fazer descrita na SENTENÇA no
prazo de 15 dias contados do recebimento desta intimação, sob
pena de multa pessoal no valor de R$ 5.000,00 com crédito atribuível
a parte requerente e afastamento da função para nenhuma outra
função gratificada poder exercer nos próximos 5 anos.
Aguarde-se por 60 dias e se nesse prazo não houver reclamação
do descumprimento da obrigação, arquive-se.
Uma vez apresentada reclamação, independente de novo
DESPACHO expeça-se MANDADO de intimação para o diretor do
órgão incumbido de cumprir a ordem judicial, a fim de que cumpra
a ordem judicial constante da SENTENÇA no prazo de 5 dias,
sob pena de afastamento da função para nenhuma outra função
gratificada poder exercer nos próximos 5 anos. Se a autoridade
intimada não comprovar o cumprimento da ordem no prazo,
o oficial de justiça deverá intimar o Governador do Estado para
executar o afastamento da autoridade que desobedeceu a ordem
judicial e tomar ciência de que ele passa a ter o prazo de 5 dias
para cumprimento, sob pena de encaminhamento de cópia para
providências junto ao Poder Legislativo (políticas) e também ao
Procurador Geral de Justiça (judiciais).
Havendo impugnação o processo deverá ser movimentado como
“JEC – Concluso para Julgamento – Embargos”.
Cópia do presente serve de MANDADO /carta/ofício, devendo ser
instruída com cópia do título executivo e documento com os dados
necessários ao cumprimento da ordem.
Porto Velho, data do sistema.
Juiz(a) de Direito, assinando digitalmente.
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Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
COMARCA DE PORTO VELHO - RO
CPE - CENTRAL DE PROCESSOS ELETRÔNICOS - JUIZADO
ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA
Rua Quintino Bocaiuva, nº. 3061 esquina com Av. Jorge Teixeira
(BR -319), 2º Andar - Bairro São Cristóvão - Porto Velho/RO - CEP
76820-842
Processo nº: 7002911-44.2018.8.22.0001 (Processo Judicial
eletrônico - PJe)
Classe: JUIZADOS - PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL
CÍVEL (436)
REQUERENTE: KEZIA VAZ DOS SANTOS CANDIDO
Advogado do(a) REQUERENTE: RAFAEL FERREIRA BATISTA RO0004182
REQUERIDO: ESTADO DE RONDÔNIA
DESPACHO Foram esgotadas as oportunidades para o recolhimento
integral das custas inerentes ao ato de recorrer e a parte a quem
a providência incumbia deixou de cumprir o dever, razão pela qual
DECLARO DESERTO o recurso, deixando de recebê-lo.
Arquive-se.
Porto Velho, data do sistema.
Juiz(a) de Direito, assinando digitalmente.
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 1º Juizado Especial da Fazenda Pública
Avenida Amazonas, 2375, Esquina, Nova Porto Velho, PORTO
VELHO - RO - CEP: 76820-163 - Fone:(69) 32175007 / 32175010
Processo nº: 7036665-74.2018.8.22.0001 (Processo Judicial
eletrônico - PJe)
REQUERENTE(S): FRANCIANE NERES DA COSTA MATIAS
Advogados do(a) REQUERENTE: VANESSA CESARIO SOUSA RO0008058, ARMANDO DIAS SIMOES NETO - RO0008288
REQUERIDO: ESTADO DE RONDÔNIA
DESPACHO
Se necessário, adequar a classe para que conste como PJEC.
Não há que se deliberar sobre assistência judiciária, pois a lei
confere automaticamente gratuidade para as custas e para
honorários em primeiro grau.
Cite-se (sistema) com prazo de defesa de 30 dias, ficando ciente
de que se desejar a produção de provas deverá apresentar na peça
defensiva tal requerimento com todas as informações necessárias
quais sejam, sob pena de perda do direito de produzi-las.
1- Testemunhal: nomes e endereços;
2- Pericial: nome, telefone e e-mail de eventual assistente técnico,
além dos quesitos;
3- Exibição de documento ou fornecimento de informações:
identificação do documento, descrição de seu conteúdo, bom como
onde e com quem está depositado).
Quanto a produção de provas o mesmo vale para a parte requerente,
no entanto, com o prazo de 10 dias, para manifestação.
Intime-se a parte requerente (DJ).
Cópia do presente serve de MANDADO /carta/ofício.
Fica a parte requerida advertida de que a falta de apresentação de
defesa poderá gerar presunção de veracidade.
Agende-se decurso de prazo de defesa.
Porto Velho, data do sistema.
Juiz(a) Direito , assinando digitalmente.
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 1º Juizado Especial da Fazenda Pública
Avenida Amazonas, 2375, Esquina, Nova Porto Velho, PORTO
VELHO - RO - CEP: 76820-163 - Fone:(69) 32175007 / 32175010
Processo nº: 7036612-93.2018.8.22.0001 (Processo Judicial
eletrônico - PJe)
REQUERENTE(S): HUMBERTO DE HOLANDA BESSA JUNIOR
Advogado do(a) REQUERENTE: ANA SUZY GOMES CABRAL RO9231
REQUERIDO: MUNICIPIO DE PORTO VELHO
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DESPACHO
Se necessário, adequar a classe para que conste como PJEC.
Não há que se deliberar sobre assistência judiciária, pois a lei
confere automaticamente gratuidade para as custas e para
honorários em primeiro grau.
Cite-se (sistema) com prazo de defesa de 30 dias, ficando ciente
de que se desejar a produção de provas deverá apresentar na peça
defensiva tal requerimento com todas as informações necessárias
quais sejam, sob pena de perda do direito de produzi-las.
1- Testemunhal: nomes e endereços;
2- Pericial: nome, telefone e e-mail de eventual assistente técnico,
além dos quesitos;
3- Exibição de documento ou fornecimento de informações:
identificação do documento, descrição de seu conteúdo, bom como
onde e com quem está depositado).
Quanto a produção de provas o mesmo vale para a parte requerente,
no entanto, com o prazo de 10 dias, para manifestação.
Intime-se a parte requerente (DJ).
Cópia do presente serve de MANDADO /carta/ofício.
Fica a parte requerida advertida de que a falta de apresentação de
defesa poderá gerar presunção de veracidade.
Agende-se decurso de prazo de defesa.
Porto Velho, data do sistema.
Juiz(a) Direito , assinando digitalmente.
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 1º Juizado Especial da Fazenda Pública
Avenida Amazonas, 2375, Esquina, Nova Porto Velho, PORTO
VELHO - RO - CEP: 76820-163 - Fone:(69) 32175007 / 32175010
Processo nº: 7036586-95.2018.8.22.0001 (Processo Judicial
eletrônico - PJe)
REQUERENTE(S): ATANIEL PINHEIRO DOS SANTOS
Advogados do(a) REQUERENTE: UELTON HONORATO
TRESSMANN - RO8862, UILIAN HONORATO TRESSMANN RO0006805, GILBER ROCHA MERCES - RO0005797
REQUERIDO: ESTADO DE RONDÔNIA
DESPACHO
Se necessário, adequar a classe para que conste como PJEC.
Não há que se deliberar sobre assistência judiciária, pois a lei
confere automaticamente gratuidade para as custas e para
honorários em primeiro grau.
Cite-se (sistema) com prazo de defesa de 30 dias, ficando ciente
de que se desejar a produção de provas deverá apresentar na peça
defensiva tal requerimento com todas as informações necessárias
quais sejam, sob pena de perda do direito de produzi-las.
1- Testemunhal: nomes e endereços;
2- Pericial: nome, telefone e e-mail de eventual assistente técnico,
além dos quesitos;
3- Exibição de documento ou fornecimento de informações:
identificação do documento, descrição de seu conteúdo, bom como
onde e com quem está depositado).
Quanto a produção de provas o mesmo vale para a parte requerente,
no entanto, com o prazo de 10 dias, para manifestação.
Intime-se a parte requerente (DJ).
Cópia do presente serve de MANDADO /carta/ofício.
Fica a parte requerida advertida de que a falta de apresentação de
defesa poderá gerar presunção de veracidade.
Agende-se decurso de prazo de defesa.
Porto Velho, data do sistema.
Juiz(a) Direito , assinando digitalmente.
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 1º Juizado Especial da Fazenda Pública
Avenida Amazonas, 2375, Esquina, Nova Porto Velho, PORTO
VELHO - RO - CEP: 76820-163 - Fone:(69) 32175007 / 32175010
Processo nº: 7036239-62.2018.8.22.0001 (Processo Judicial
eletrônico - PJe)
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REQUERENTE(S): ZENILSA SANTOS DA SILVA
Advogado do(a) REQUERENTE: RAIMUNDO NONATO ABREU
DE OLIVEIRA JUNIOR - RO0007168
REQUERIDO: MUNICIPIO DE PORTO VELHO
DESPACHO
Se necessário, adequar a classe para que conste como PJEC.
Não há que se deliberar sobre assistência judiciária, pois a lei
confere automaticamente gratuidade para as custas e para
honorários em primeiro grau.
Cite-se (sistema) com prazo de defesa de 30 dias, ficando ciente
de que se desejar a produção de provas deverá apresentar na peça
defensiva tal requerimento com todas as informações necessárias
quais sejam, sob pena de perda do direito de produzi-las.
1- Testemunhal: nomes e endereços;
2- Pericial: nome, telefone e e-mail de eventual assistente técnico,
além dos quesitos;
3- Exibição de documento ou fornecimento de informações:
identificação do documento, descrição de seu conteúdo, bom como
onde e com quem está depositado).
Quanto a produção de provas o mesmo vale para a parte requerente,
no entanto, com o prazo de 10 dias, para manifestação.
Intime-se a parte requerente (DJ).
Cópia do presente serve de MANDADO /carta/ofício.
Fica a parte requerida advertida de que a falta de apresentação de
defesa poderá gerar presunção de veracidade.
Agende-se decurso de prazo de defesa.
Porto Velho, data do sistema.
Juiz(a) Direito , assinando digitalmente.
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 1º Juizado Especial da Fazenda Pública
Avenida Jorge Teixeira, 2472, esquina com a Rua Quitino Bocaiúva,
Bairro São Cristóvão, 2472, - de 2408 a 2800 - lado par, São
Cristóvão, Porto Velho - RO - CEP: 76820-892 - Fone:( )
7021027-98.2018.8.22.0001
JUIZADOS - PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
(436)
REQUERENTE: MARIA DE LURDES DA SILVA
Advogado do(a) REQUERENTE:
REQUERIDO: ESTADO DE RONDÔNIA
Advogado do(a) REQUERIDO:
SENTENÇA
Vistos.
Relatório dispensado na forma do art. 38, da Lei 9.099/95.
Decido.
Trata-se de ação de natureza condenatória e o fundamento legal é
o art. 196, da Constituição Federal.
A parte requerente propôs a presente demanda em face
do requerido alegando que necessita realizar os exames
VECTOELETRONISTAGMOGRAFIA + PROVA COLÓRICA, em
caráter de urgência.
O pedido de tutela de urgência foi deferido.
A parte requerente comprova pela documentação acostada
aos autos que há necessidade de realização do procedimento
pleiteado.
Como afirma a Constituição Federal em seu artigo 196 “a saúde
é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas
sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e
de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e
serviços para sua promoção, proteção e recuperação”.
Logo, o direito a saúde deve prevalecer sobre obstáculos
burocráticos, conforme se infere do seguinte julgado:
APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO DE
OBRIGAÇÃO DE FAZER – PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE
DEFESA – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – AFASTADA –
MÉRITO – FORNECIMENTO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO –
OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS – DIREITO
À VIDA CONSTITUCIONALMENTE GARANTIDO – OBRIGAÇÃO
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DO PODER PÚBLICO GARANTIR O ACESSO DO CIDADÃO À
SAÚDE – ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA – INCIDÊNICA DO ART.
1º-F DA LEI 9.494/97 – RECURSO DO MUNICÍPIO IMPROVIDO
– REEXAME NECESSÁRIO E RECURSO DO ESTADO
PARCIALMENTE PROVIDO. Se as provas produzidas nos autos
são suficientes para comprovar os fatos relevantes à solução do
conflito, deve o magistrado julgar o MÉRITO de forma antecipada,
ex vi do art. 330, inciso I, da lei adjetiva. Tanto o Estado como o
Município e a União têm a incumbência de prover solidariamente os
meios necessários à manutenção da saúde dos cidadãos, podendo
esses figurar em conjunto ou isoladamente no processo. A garantia
constitucional do direito à vida assegura o acesso do cidadão às
políticas públicas de saúde, devendo o Estado (em sentido lato)
garantir o fornecimento de procedimento cirúrgico necessário ao
tratamento de saúde e cura das mazelas da população, sem impor
qualquer empecilho de ordem burocrática. ‘Nem o Estado nem o
Judiciário têm as credenciais necessárias para determinar qual
tratamento é o adequado para o caso concreto, razão pela qual à
receita médica trazida aos autos pelo jurisdicionado deve ser dada
toda credibilidade e ser acatada’.(TJMS, Ap. Civel 2009.007546-8
– Rel. Des. Dorival Renato Pavan, 4ª Turma Cível).
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA. ANTECIPAÇÃO
DA TUTELA. CIRURGIA DE URGÊNCIA. GARANTIA
CONSTITUCIONAL À SAÚDE. Quando necessária à preservação
do mínimo existencial do cidadão e comprovada a urgência e o perigo
de dano, deve o Poder Público realizar a internação e intervenção
cirúrgica de que necessita o paciente. Recurso conhecido mas não
provido. (TJ-MG - AI: 10707120285358001 MG, Relator: Albergaria
Costa, Data de Julgamento: 27/06/2013, Câmaras Cíveis / 3ª
CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 05/07/2013).
Restando comprovada a necessidade dos exames requerido o
Estado deverá fornecê-los.
DISPOSITIVO.
Posto isto, confirmo a antecipação de tutela concedida e, por
consequência, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na
petição inicial para condenar o Estado de Rondônia ao custeio/
fornecimento dos exames VECTOELETRONISTAGMOGRAFIA +
PROVA COLÓRICA, devendo agendar o procedimento no prazo
de até 30 dias, caso não tenha sido cumprida a liminar até o
momento.
Declaro resolvido o MÉRITO, nos termos do art. 487, I, CPC.
INTIME-SE pessoalmente, o Senhor Secretário Estadual de Saúde
para cumprimento desta DECISÃO, no prazo já estipulado, sob
pena de incorrer no crime de desobediência, sem prejuízo da
responsabilidade civil e administrativa.
Agende-se decurso de prazo, sem informações quanto ao
agendamento, oficie-se o Ministério Público dando conta da inércia
do Estado para providência que entenderem necessárias.
Intimem-se as partes.
Cópia da presente servirá como MANDADO /AR/Ofício.
Agende-se decurso de prazo recursal, transcorrido sem
manifestação, certifique-se o trânsito em julgado e caso a obrigação
já tenha sido cumprida, arquivem-se.
SESAU: Rua Pio XII, 2986 - Bairro Pedrinhas, Palácio Rio Madeira,
Edifício Rio Machado - Porto Velho, RO - CEP 76801470
Porto Velho, data do movimento
Juiz(a) de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 1º Juizado Especial da Fazenda Pública
Avenida Amazonas, 2375, Esquina, Nova Porto Velho, PORTO
VELHO - RO - CEP: 76820-163 - Fone:(69) 32175007 / 32175010
Processo nº: 7020703-79.2016.8.22.0001 (Processo Judicial
eletrônico - PJe)
REQUERENTE(S): ESTADO DE RONDÔNIA
Advogado do(a) EXEQUENTE:
EXECUTADO: DILNEY EDUARDO BARRIONUEVO ALVES,
KEITY MOTA SOARES
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DESPACHO
Vistos, etc.
Diante do pedido de execução de honorários de sucumbência
formulado pelo Estado de Rondônia, intime-se a parte executada
para que, no prazo de 15 (quinze) dias, se manifeste sobre os
cálculos apresentados, bem como, caso concorde, realize o
pagamento no mesmo prazo, depositando a importância no valor
de R$ 794,08 (setecentos e noventa e quatro reais e oito centavos),
na conta indicada conta de n. 9769-1, agência n. 2757-X (Setor
Público), junto ao Banco do Brasil, em nome do Centro de Estudos
da Procuradoria Geral do Estado (CNPJ n. 19907343/0001-62),
para ser efetuado o depósito dos valores referente aos honorários
advocatícios e juntando comprovante nos autos, sob pena de multa
de 10% (dez por cento) art. 523 §1º CPC.
Havendo concordância e pagamento dos honorários de
sucumbências, arquivem-se os autos.
Em havendo impugnação, retornem-me os autos conclusos para
“julgamento - embargos”.
Transcorrendo o prazo sem manifestação da parte executada
e independentemente de novo DESPACHO, expeça-se ofício
para a SEARH/RO (Superintendente Estadual de Administração
e Recursos Humanos – Rondônia - ENDEREÇO: Av. Farquar,
n. 2986, Pedrinhas, CEP n. 76.801-470), para que se realizem
descontos mensais (limitados a 30% da remuneração líquida)
na folha de pagamento da servidora Keity Mota Soares, até a
satisfação total do débito total de R$ 873,49 (oitocentos e setenta e
três reais e quarenta e nove centavos). art. 523 §1º CPC.
Intimem-se as partes.
Após realizados os atos acima, arquivem-se os autos.
Porto Velho, data do sistema.
Juiz(a) de Direito, assinando digitalmente.
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 1º Juizado Especial da Fazenda Pública
Avenida Jorge Teixeira, 2472, esquina com a Rua Quitino Bocaiúva,
Bairro São Cristóvão, 2472, - de 2408 a 2800 - lado par, São
Cristóvão, Porto Velho - RO - CEP: 76820-892 - Fone:( )
7020446-83.2018.8.22.0001
JUIZADOS - PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
(436)
REQUERENTE: ROBERTO ALVARES PINTAN
Advogado do(a) REQUERENTE: LAERCIO FERNANDO DE
OLIVEIRA SANTOS - RO2399
REQUERIDO: RAQUEL VOLPATO SERBINO, MUNICIPIO DE
PORTO VELHO
Advogado do(a) REQUERIDO:
Advogado do(a) REQUERIDO:
DESPACHO
Vistos.
Preliminarmente, verifico que a parte requerente demandou a
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA DE PORTO VELHO, de
modo que nota a incapacidade processual desta, pois não possui
personalidade jurídica própria. Isso porque, trata-se de um órgão
municipal e, portanto, seus atos administrativos são manifestações
de vontade do seu ente político que criou.
Desta forma, DETERMINO a intimação da parte autora para que
emende à petição inicial, no prazo de 5 (cinco) dias, a fim de que
retifique o sujeito passivo da demanda incluindo o município de
Porto Velho, conforme art. 76, do Código de Processo Civil, sob
pena de arquivamento.
Intime-se.
Agende-se decurso de prazo.
Porto Velho, data do movimento
Juiz(a) de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 1º Juizado Especial da Fazenda Pública
Avenida Amazonas, 2375, Esquina, Nova Porto Velho, PORTO
VELHO - RO - CEP: 76820-163 - Fone:(69) 32175007 / 32175010
Processo nº: 7035936-48.2018.8.22.0001 (Processo Judicial
eletrônico - PJe)
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REQUERENTE(S): ALDENICE ALMEIDA BENTO
Advogado do(a) EXEQUENTE: GILBER ROCHA MERCES RO0005797
EXECUTADO: ESTADO DE RONDÔNIA
DESPACHO
Intime-se a fazenda pública pelo sistema para eventual impugnação
no prazo de 30 dias, sob pena de ser acolhido o cálculo da parte
requerente.
Se o prazo decorrer sem manifestação ou havendo anuência e
estiverem presentes os documentos necessários, expeça-se RPV/
precatório e arquive-se.
O(a) advogado(a) da parte requerente deverá no prazo de 5 dias,
sob pena de arquivamento, caso a documentação não esteja
nos autos, apresentar a documentação para expedição de RPV/
PRECATÓRIO: 1) Procuração com poderes específicos para
receber e dar quitação (caso o advogado opte por receber em seu
nome); 2) Procuração: 3) Contrato de honorários advocatícios; 4)
Cópia da SENTENÇA; 5) Cópia do acórdão (se houver); 6) Cópia da
certidão de trânsito em julgado; 7) Cópia da petição de cumprimento
de SENTENÇA; 8) Cópia da petição em que há concordância com
os valores ou impugnação aos cálculos; 9) Cópia do DESPACHO
em se determina a expedição do precatório ou RPV; 10) Dados
bancários da parte autora e advogado; 11) planilha de cálculos
homologado; 12)Termo de Renúncia (caso opte pelo recebimento
de RPV).
Caso a documentação acima referenciados já esteja nos autos o
advogado deverá mencionar o ID e o respectivo documento.
Transcorrido o prazo de 5 (cinco) dias, e ausente(s) a(s)
documentações relacionadas acima, deverá o cartório arquivar
os autos, certificando o documento faltante. Nesta hipótese, o
advogado poderá, sem prejuízo, anexar o documento faltante, para
dar continuidade a expedição da RPV/PRECATÓRIO.
O(a) advogado(a) da parte credora fica informado que tratandose de pagamento por RPV e inocorrendo cumprimento no prazo
de 60 dias poderá peticionar pelo sequestro, pois o processo será
automaticamente desarquivado independente do pagamento de
custas e seguirá para análise judicial.
Havendo impugnação o processo deverá ser movimentado como
“JEC – Concluso para Julgamento – Embargos”.
Cópia do presente serve de MANDADO /carta/ofício.
Porto Velho, data do sistema.
Juiz(a) de Direito, assinando digitalmente.
PODER JUDICIÁRIO Tribunal de Justiça de Rondônia Porto Velho
- 1º Juizado Especial da Fazenda PúblicaAvenida Amazonas, 2375,
Esquina, Nova Porto Velho, Porto Velho - RO - CEP: 76820-163 Fone:(69) 32175007
Processo nº: 7010985-24.2017.8.22.0001Classe: EXECUÇÃO
CONTRA A FAZENDA PÚBLICA (1114)EXEQUENTE: Nome:
THIAGO TUDELA NICOLAU
Endereço: Rua João Goulart, 1776, - de 1440/1441 a 1892/1893,
Nossa Senhora das Graças, Porto Velho - RO - CEP: 76804-126
EXECUTADO: Nome: ESTADO DE RONDÔNIA
Endereço: Avenida Farquar, 2986, Complexo Politico Administrativo
- CPA, Pedrinhas, Porto Velho - RO - CEP: 76801-470
DESPACHO
Tendo em vista a reclamação da parte requerente sobre o
decurso de prazo para pagamento de RPV e considerando o
risco da geração de pagamento em dobro, antes de determinar
o sequestro, determino comunicação da SEFIN (e-mail) para
comprovar eventual pagamento ou informar no prazo de 5 (cinco)
dias, sobre se o pagamento ocorrerá em até 30 dias. Fica a SEFIN
informada que se a informação prestada for da impossibilidade de
pagamento nesse prazo ou decorrer o prazo de prestar informação
sem apresentação dela, este juízo realizará o sequestro, portanto,
eventual programação de pagamento deverá ser cancelada para
evitar pagamento dobrado.
Ocorrendo uma das hipóteses de sequestro, a central de
processamento eletrônico expedirá MANDADO dirigido ao Banco

SEXTA-FEIRA, 14-09-2018

278

do Brasil S/A para realização de sequestro da quantia a que se
referia a RPV na conta central do Governo do Estado de Rondônia,
com consequente transferência para a(s) conta(s) indicada(s) pela
parte requerente e nas proporções constantes da RPV.
Se for necessária a realização de sequestro, no mesmo ato de
expedição do MANDADO também deverá ser realizada a intimação
eletrônica da Procuradoria do Estado para conhecimento da
diligência de sequestro.
O prazo para cumprimento é de 24 horas, portanto, se em 5 (cinco)
dias do encaminhamento do ofício não houver reclamação de
descumprimento da ordem judicial, o processo será arquivado.
Porto Velho, data do sistema.
Juiz(a) de Direito, assinando digitalmente.
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 1º Juizado Especial da Fazenda Pública
Avenida Amazonas, 2375, Esquina, Nova Porto Velho, Porto
Velho - RO - CEP: 76820-163 - Fone:(69) 32175007 Processo nº:
7001926-75.2018.8.22.0001
Classe: JUIZADOS - PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL
CÍVEL (436)
EXEQUENTE: Nome: ANGELA NEVES MACHADO DA ROCHA
Endereço: Rua dos Piquiás, 1098, Cohab, Porto Velho - RO - CEP:
76808-038
EXECUTADO: Nome: ESTADO DE RONDÔNIA
Endereço: AC Esplanada das Secretarias, 2986, Pedrinhas, JiParaná - RO - CEP: 76900-001
DESPACHO Foram esgotadas as oportunidades para o recolhimento
integral das custas inerentes ao ato de recorrer e a parte a quem
a providência incumbia deixou de cumprir o dever, razão pela qual
DECLARO DESERTO o recurso, deixando de recebê-lo.
Arquive-se.
Porto Velho, data do sistema.
Juiz(a) de Direito, assinando digitalmente.
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
COMARCA DE PORTO VELHO - RO
CPE - CENTRAL DE PROCESSOS ELETRÔNICOS - JUIZADO
ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA
Rua Quintino Bocaiuva, nº. 3061 esquina com Av. Jorge Teixeira
(BR -319), 2º Andar - Bairro São Cristóvão - Porto Velho/RO - CEP
76.820-842
Processo nº: 7011566-73.2016.8.22.0001 (Processo Judicial
eletrônico - PJe)
Classe: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA
PÚBLICA (12078)
EXEQUENTE: FLAVIO MOHAMMAD ALY DA SILVA PEREIRA
Advogados do(a) EXEQUENTE: UILIAN HONORATO TRESSMANN
- RO0006805, GILBER ROCHA MERCES - RO0005797
EXECUTADO: MUNICIPIO DE PORTO VELHO
Intimação AO EXEQUENTE (VIA DJE)
FINALIDADE: Intimar a parte exequente para, no prazo de 5
(cinco) dias, se manifestar sobre a petição apresentada pela parte
executada ID nº 21006152. Porto Velho/RO, 12 de setembro de
2018 .
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 1º Juizado Especial da Fazenda Pública
Avenida Amazonas, 2375, Esquina, Nova Porto Velho, PORTO
VELHO - RO - CEP: 76820-163 - Fone:(69) 32175007 / 32175010
Processo nº: 7032532-86.2018.8.22.0001 (Processo Judicial
eletrônico - PJe)
REQUERENTE(S): SUELEN VASCONCELOS BRITO
Advogado do(a) REQUERENTE: SHEILA CRISTIANE BARROZO
DA SILVA - RO0007873
REQUERIDO: ESTADO DE RONDÔNIA

Este diário foi assinado digitalmente consoante a Lei 11.419/06. O documento eletrônico pode ser encontrado no sítio do Tribunal de Justiça do Estado de
Rondônia, endereço: http://www.tjro.jus.br/novodiario/
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DESPACHO
Há uma tradição forense ligada ao antigo procedimento ordinário em
que os profissionais buscam fornecer parâmetros para a liquidação
da SENTENÇA somente depois que ela é proferida, induzindo a
causa a passar por um necessário procedimento de liquidação, tão
extenso quanto o ordinário.
Atento a isso e a intenção de criar condições para que nos Juizados
Especiais as ações tenham tramitação mais abreviada criou-se
procedimento único com eliminação de várias fases, inclusive a da
liquidação de SENTENÇA, tanto que no art. 38, parágrafo único,
da Lei n° 9.099/95 proibiu-se SENTENÇA condenatória ilíquida,
“ainda que genérico o pedido”.
Por essa razão é preciso que o advogado da parte requerente sempre
apresente um memorial de cálculo no qual faça esclarecimentos
sobre a origem dos dados numéricos que empregar (em que
provas constam), bem como qual sua relação com a tese jurídica
construída e qual o raciocínio matemático utilizado para que seja
possível entender se a formação do valor e sua evolução obedecem
critérios legais (índices corretos, forma de contagem correta,
momento inicial e final de contagem corretos etc).
A falta de atenção para esse aspecto poderá ter como resultado a
falência no ônus de influenciar a formação da convicção do julgador
e, por consequência, o direito não ser reconhecido no MÉRITO. Na
medida em que não é possível concordar que os valores sugeridos
são os correspondentes a tese jurídica ou mesmo sobre como
esses valores deveriam ter evoluído no tempo o resultado será
uma declaração de que o direito não foi provado.
Esse esclarecimento é prestado porque muitas das petições iniciais
apresentam cálculos sintéticos que presumem uma série de pontos
que o advogado da parte requerente deve convencer o julgador
de serem existentes e também de produzirem a consequência
indicada na tese jurídica. Como nenhum julgamento pode partir de
presunções, salvo de autorizadas por lei, falha na construção de
cálculos poderá prejudicar o acolhimento de um pedido.
Ademais, não se deve esquecer que a parte contrária tem o
direito de contraditório e isso significa que deva receber um pleito
com dados que permitam uma CONCLUSÃO lógica, sob pena
de impedir a construção de uma defesa. Daí ser obrigação do
advogado da parte requerente apresentar dados compreensíveis
acerca do desdobramento matemático de sua tese jurídica, sob
pena de ofensa ao contraditório e a ampla defesa.
Analisando a planilha de cálculo da parte requerente percebo que
está desacompanhada de um memorial onde haja explicação sobre
de quais provas foram extraídos os dados numéricos empregados
para sustentar a formação do crédito da parte requerente, bem
como sua relação com o preenchimento dos requisitos materiais
da tese jurídica e o desenvolvimento de uma fórmula matemática
aceita para atualização dos valores.
Posto isto, no prazo de 15 dias, a advogada da parte requerente
deverá emendar a inicial para que os cálculos contenham um
memorial que esclareça:
1) de quais provas foram extraídos os dados numéricos empregados
para sustentar a formação do crédito da parte requerente,
2) relação com o preenchimento dos requisitos materiais da tese
jurídica
3) desenvolvimento de uma fórmula matemática aceita para
atualização dos valores (não calcular juros sobre juros, calcular
juros moratórios desde a citação, informar marco inicial e final de
cada item);
4) se os juros são simples e de 0,5% ao mês;
5) se a atualização monetária está pela TR até 25/03/2015 e a partir
desta data pelo IPCA-E;
Intime-se (sistema) para adequação no prazo de 15 dias, sob pena
de extinção e arquivamento.
Cópia do presente serve de expediente para comunicação do ato.
Agendar decurso de prazo.
Porto Velho, data do sistema.
juiz (a) de direito, assinando digitalmente.
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PODER JUDICIÁRIO Tribunal de Justiça de Rondônia Porto Velho
- 1º Juizado Especial da Fazenda PúblicaAvenida Amazonas, 2375,
Esquina, Nova Porto Velho, Porto Velho - RO - CEP: 76820-163 Fone:(69) 32175007
Processo nº: 7037439-75.2016.8.22.0001Classe: CUMPRIMENTO
DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA (12078)
EXEQUENTE: Nome: MARIA DENICE DA SILVA
Endereço: Rua Senador Álvaro Maia, 2395, - de 2120/2121 a
2454/2455, São João Bosco, Porto Velho - RO - CEP: 76803-760
EXECUTADO: Nome: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDEIAS
DO JAMARI
Endereço: Tancredo Neves, 1781, União, Candeias do Jamari - RO
- CEP: 76860-000
DESPACHO
Tendo em vista a reclamação da parte requerente sobre o decurso
de prazo para pagamento de RPV e considerando o risco da
geração de pagamento em dobro, antes de determinar o sequestro,
determino a intimação da PGM de Candeias do Jamari, sobre se
o pagamento ocorrerá em até 10 dias. Caso não haja condição do
pagamento ser realizado nesse prazo deverão cancelar a ordem de
pagamento relativa a RPV, pois este juízo estará determinando o
sequestro da quantia.
Vencido o prazo de 5 (cinco) dias ou com resposta de não ser possível
pagar a RPV nos próximos 10 dias, a central de processamento
eletrônico expedirá MANDADO de sequestro da quantia a que se
referia a RPV com transferência para a(s) conta(s) indicada(s) pela
parte requerente e nas proporções constantes da RPV.
O prazo para cumprimento é de 24 horas, portanto, se em 10 (dez)
dias do encaminhamento do ofício não houver reclamação de
descumprimento da ordem judicial, o processo será arquivado.
Porto Velho, data do sistema.
Juiz(a) de Direito, assinando digitalmente.
PODER JUDICIÁRIO Tribunal de Justiça de Rondônia Porto Velho
- 1º Juizado Especial da Fazenda PúblicaAvenida Amazonas, 2375,
Esquina, Nova Porto Velho, Porto Velho - RO - CEP: 76820-163 Fone:(69) 32175007
Processo nº: 7038251-20.2016.8.22.0001Classe: CUMPRIMENTO
DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA (12078)
EXEQUENTE: Nome: ANTONIO OLIVEIRA MENDES
Endereço: Londres, 3023, Novo Horizonte, Porto Velho - RO - CEP:
76900-000
EXECUTADO: Nome: ESTADO DE RONDÔNIA
Endereço: AC Esplanada das Secretarias, 2986, Pedrinhas,
ESPIGÃO D’OESTE - RO - CEP: 76974-000
DESPACHO
Tendo em vista a reclamação da parte requerente sobre o
decurso de prazo para pagamento de RPV e considerando o
risco da geração de pagamento em dobro, antes de determinar
o sequestro, determino comunicação da SEFIN (e-mail) para
comprovar eventual pagamento ou informar no prazo de 5 (cinco)
dias, sobre se o pagamento ocorrerá em até 30 dias. Fica a SEFIN
informada que se a informação prestada for da impossibilidade de
pagamento nesse prazo ou decorrer o prazo de prestar informação
sem apresentação dela, este juízo realizará o sequestro, portanto,
eventual programação de pagamento deverá ser cancelada para
evitar pagamento dobrado.
Ocorrendo uma das hipóteses de sequestro, a central de
processamento eletrônico expedirá MANDADO dirigido ao Banco
do Brasil S/A para realização de sequestro da quantia a que se
referia a RPV na conta central do Governo do Estado de Rondônia,
com consequente transferência para a(s) conta(s) indicada(s) pela
parte requerente e nas proporções constantes da RPV.
Se for necessária a realização de sequestro, no mesmo ato de
expedição do MANDADO também deverá ser realizada a intimação
eletrônica da Procuradoria do Estado para conhecimento da
diligência de sequestro.
O prazo para cumprimento é de 24 horas, portanto, se em 5 (cinco)
dias do encaminhamento do ofício não houver reclamação de
descumprimento da ordem judicial, o processo será arquivado.
Porto Velho, data do sistema.
Juiz(a) de Direito, assinando digitalmente.

Este diário foi assinado digitalmente consoante a Lei 11.419/06. O documento eletrônico pode ser encontrado no sítio do Tribunal de Justiça do Estado de
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PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 1º Juizado Especial da Fazenda Pública
Avenida Amazonas, 2375, Esquina, Nova Porto Velho, PORTO
VELHO - RO - CEP: 76820-163 - Fone:(69) 32175007 / 32175010
Processo nº: 7036546-16.2018.8.22.0001 (Processo Judicial
eletrônico - PJe)
REQUERENTE(S): NADJA SORAIA MONTEIRO DE SOUZA
Advogado do(a) REQUERENTE: DENERVAL JOSE DE AGNELO
- RO7134
REQUERIDO: ESTADO DE RONDÔNIA
DESPACHO
Se necessário, adequar a classe para que conste como PJEC.
Não há que se deliberar sobre assistência judiciária, pois a lei
confere automaticamente gratuidade para as custas e para
honorários em primeiro grau.
Cite-se (sistema) com prazo de defesa de 30 dias, ficando ciente
de que se desejar a produção de provas deverá apresentar na peça
defensiva tal requerimento com todas as informações necessárias
quais sejam, sob pena de perda do direito de produzi-las.
1- Testemunhal: nomes e endereços;
2- Pericial: nome, telefone e e-mail de eventual assistente técnico,
além dos quesitos;
3- Exibição de documento ou fornecimento de informações:
identificação do documento, descrição de seu conteúdo, bom como
onde e com quem está depositado).
Quanto a produção de provas o mesmo vale para a parte requerente,
no entanto, com o prazo de 10 dias, para manifestação.
Intime-se a parte requerente (DJ).
Cópia do presente serve de MANDADO /carta/ofício.
Fica a parte requerida advertida de que a falta de apresentação de
defesa poderá gerar presunção de veracidade.
Agende-se decurso de prazo de defesa.
Porto Velho, data do sistema.
Juiz(a) Direito , assinando digitalmente.
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 1º Juizado Especial da Fazenda Pública
Avenida Amazonas, 2375, Esquina, Nova Porto Velho, PORTO
VELHO - RO - CEP: 76820-163 - Fone:(69) 32175007 / 32175010
Processo nº: 7035765-91.2018.8.22.0001 (Processo Judicial
eletrônico - PJe)
REQUERENTE(S): MARIA RAIMUNDA DE SOUZA PINHO DA
SILVA e outros (29)
Advogados do(a) REQUERENTE: UELTON HONORATO
TRESSMANN - RO8862, GILBER ROCHA MERCES - RO0005797,
UILIAN HONORATO TRESSMANN - RO0006805
Advogados do(a) REQUERENTE: UELTON HONORATO
TRESSMANN - RO8862, GILBER ROCHA MERCES - RO0005797,
UILIAN HONORATO TRESSMANN - RO0006805
Advogados do(a) REQUERENTE: UELTON HONORATO
TRESSMANN - RO8862, GILBER ROCHA MERCES - RO0005797,
UILIAN HONORATO TRESSMANN - RO0006805
Advogados do(a) REQUERENTE: UELTON HONORATO
TRESSMANN - RO8862, GILBER ROCHA MERCES - RO0005797,
UILIAN HONORATO TRESSMANN - RO0006805
Advogados do(a) REQUERENTE: UELTON HONORATO
TRESSMANN - RO8862, GILBER ROCHA MERCES - RO0005797,
UILIAN HONORATO TRESSMANN - RO0006805
Advogados do(a) REQUERENTE: UELTON HONORATO
TRESSMANN - RO8862, GILBER ROCHA MERCES - RO0005797,
UILIAN HONORATO TRESSMANN - RO0006805
Advogados do(a) REQUERENTE: UELTON HONORATO
TRESSMANN - RO8862, GILBER ROCHA MERCES - RO0005797,
UILIAN HONORATO TRESSMANN - RO0006805
Advogados do(a) REQUERENTE: UELTON HONORATO
TRESSMANN - RO8862, GILBER ROCHA MERCES - RO0005797,
UILIAN HONORATO TRESSMANN - RO0006805
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Advogados do(a) REQUERENTE: UELTON HONORATO
TRESSMANN - RO8862, GILBER ROCHA MERCES - RO0005797,
UILIAN HONORATO TRESSMANN - RO0006805
Advogados do(a) REQUERENTE: UELTON HONORATO
TRESSMANN - RO8862, GILBER ROCHA MERCES - RO0005797,
UILIAN HONORATO TRESSMANN - RO0006805
Advogados do(a) REQUERENTE: UELTON HONORATO
TRESSMANN - RO8862, GILBER ROCHA MERCES - RO0005797,
UILIAN HONORATO TRESSMANN - RO0006805
Advogados do(a) REQUERENTE: UELTON HONORATO
TRESSMANN - RO8862, GILBER ROCHA MERCES - RO0005797,
UILIAN HONORATO TRESSMANN - RO0006805
Advogados do(a) REQUERENTE: UELTON HONORATO
TRESSMANN - RO8862, GILBER ROCHA MERCES - RO0005797,
UILIAN HONORATO TRESSMANN - RO0006805
Advogados do(a) REQUERENTE: UELTON HONORATO
TRESSMANN - RO8862, GILBER ROCHA MERCES - RO0005797,
UILIAN HONORATO TRESSMANN - RO0006805
Advogados do(a) REQUERENTE: UELTON HONORATO
TRESSMANN - RO8862, GILBER ROCHA MERCES - RO0005797,
UILIAN HONORATO TRESSMANN - RO0006805
Advogados do(a) REQUERENTE: UELTON HONORATO
TRESSMANN - RO8862, GILBER ROCHA MERCES - RO0005797,
UILIAN HONORATO TRESSMANN - RO0006805
Advogados do(a) REQUERENTE: UELTON HONORATO
TRESSMANN - RO8862, GILBER ROCHA MERCES - RO0005797,
UILIAN HONORATO TRESSMANN - RO0006805
Advogados do(a) REQUERENTE: UELTON HONORATO
TRESSMANN - RO8862, GILBER ROCHA MERCES - RO0005797,
UILIAN HONORATO TRESSMANN - RO0006805
Advogados do(a) REQUERENTE: UELTON HONORATO
TRESSMANN - RO8862, GILBER ROCHA MERCES - RO0005797,
UILIAN HONORATO TRESSMANN - RO0006805
Advogados do(a) REQUERENTE: UELTON HONORATO
TRESSMANN - RO8862, GILBER ROCHA MERCES - RO0005797,
UILIAN HONORATO TRESSMANN - RO0006805
Advogados do(a) REQUERENTE: UELTON HONORATO
TRESSMANN - RO8862, GILBER ROCHA MERCES - RO0005797,
UILIAN HONORATO TRESSMANN - RO0006805
Advogados do(a) REQUERENTE: UELTON HONORATO
TRESSMANN - RO8862, GILBER ROCHA MERCES - RO0005797,
UILIAN HONORATO TRESSMANN - RO0006805
Advogados do(a) REQUERENTE: UELTON HONORATO
TRESSMANN - RO8862, GILBER ROCHA MERCES - RO0005797,
UILIAN HONORATO TRESSMANN - RO0006805
Advogados do(a) REQUERENTE: UELTON HONORATO
TRESSMANN - RO8862, GILBER ROCHA MERCES - RO0005797,
UILIAN HONORATO TRESSMANN - RO0006805
Advogados do(a) REQUERENTE: UELTON HONORATO
TRESSMANN - RO8862, GILBER ROCHA MERCES - RO0005797,
UILIAN HONORATO TRESSMANN - RO0006805
Advogados do(a) REQUERENTE: UELTON HONORATO
TRESSMANN - RO8862, GILBER ROCHA MERCES - RO0005797,
UILIAN HONORATO TRESSMANN - RO0006805
Advogados do(a) REQUERENTE: UELTON HONORATO
TRESSMANN - RO8862, GILBER ROCHA MERCES - RO0005797,
UILIAN HONORATO TRESSMANN - RO0006805
Advogados do(a) REQUERENTE: UELTON HONORATO
TRESSMANN - RO8862, GILBER ROCHA MERCES - RO0005797,
UILIAN HONORATO TRESSMANN - RO0006805
Advogados do(a) REQUERENTE: UELTON HONORATO
TRESSMANN - RO8862, GILBER ROCHA MERCES - RO0005797,
UILIAN HONORATO TRESSMANN - RO0006805
Advogados do(a) REQUERENTE: UELTON HONORATO
TRESSMANN - RO8862, GILBER ROCHA MERCES - RO0005797,
UILIAN HONORATO TRESSMANN - RO0006805
REQUERIDO: MUNICIPIO DE PORTO VELHO
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DESPACHO
Se necessário, adequar a classe para que conste como PJEC.
Não há que se deliberar sobre assistência judiciária, pois a lei
confere automaticamente gratuidade para as custas e para
honorários em primeiro grau.
Cite-se (sistema) com prazo de defesa de 30 dias, ficando ciente
de que se desejar a produção de provas deverá apresentar na peça
defensiva tal requerimento com todas as informações necessárias
quais sejam, sob pena de perda do direito de produzi-las.
1- Testemunhal: nomes e endereços;
2- Pericial: nome, telefone e e-mail de eventual assistente técnico,
além dos quesitos;
3- Exibição de documento ou fornecimento de informações:
identificação do documento, descrição de seu conteúdo, bom como
onde e com quem está depositado).
Quanto a produção de provas o mesmo vale para a parte requerente,
no entanto, com o prazo de 10 dias, para manifestação.
Intime-se a parte requerente (DJ).
Cópia do presente serve de MANDADO /carta/ofício.
Fica a parte requerida advertida de que a falta de apresentação de
defesa poderá gerar presunção de veracidade.
Agende-se decurso de prazo de defesa.
Porto Velho, data do sistema.
Juiz(a) Direito , assinando digitalmente.
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 1º Juizado Especial da Fazenda Pública
Avenida Jorge Teixeira, 2472, esquina com a Rua Quitino Bocaiúva,
Bairro São Cristóvão, 2472, - de 2408 a 2800 - lado par, São
Cristóvão, Porto Velho - RO - CEP: 76820-892 - Fone:( )
7029624-61.2015.8.22.0001
JUIZADOS - PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
(436)
REQUERENTE: DOUGLAS MARCOS RAMOS TELEKEN,
ANTONIO CARLOS RAMOS BACELAR, ADINEIA SILVA BORGES,
THIAGO CARDOSO RIBAS, JOSE LUIZ SOUZA DA SILVA
Advogados do(a) REQUERENTE: MAGNALDO SILVA DE JESUS
- RO0003485, AGNA RICCI DE JESUS - RO0006349
Advogados do(a) REQUERENTE: AGNA RICCI DE JESUS RO0006349, MAGNALDO SILVA DE JESUS - RO0003485
Advogados do(a) REQUERENTE: AGNA RICCI DE JESUS RO0006349, MAGNALDO SILVA DE JESUS - RO0003485
Advogados do(a) REQUERENTE: MAGNALDO SILVA DE JESUS
- RO0003485, AGNA RICCI DE JESUS - RO0006349
Advogados do(a) REQUERENTE: AGNA RICCI DE JESUS RO0006349, MAGNALDO SILVA DE JESUS - RO0003485
REQUERIDO: FUNDACAO PROFESSOR CARLOS AUGUSTO
BITTENCOURT, ESTADO DE RONDÔNIA
Advogado do(a) REQUERIDO:
Advogado do(a) REQUERIDO:
DESPACHO
Vistos, etc.
INDEFIRO o requerimento de ID n. 20434145 por ausência de
permissivo legal.
A parte requerente deverá, no prazo de 15 (quinze) dias, indicar o
endereço da FUNCAB ou requerer a citação nos termos previstos no
CPC/2015, art. 246 e seguintes c/c art. 6º, da Lei n. 12.153/2009.
Agende-se decurso de prazo.
Intimem-se as partes pelo sistema PJe / DJe, servindo a presente
de expediente/ comunicação/ citação/ intimação/ carta-AR/
MANDADO / ofício.
Publique-se!
Cumpra-se!
Porto Velho/RO, data do sistema.
Juiz(a) de Direito, assinando digitalmente.
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PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 1º Juizado Especial da Fazenda Pública
Avenida Amazonas, 2375, Esquina, Nova Porto Velho, PORTO
VELHO - RO - CEP: 76820-163 - Fone:(69) 32175007 / 32175010
Processo nº: 7036084-59.2018.8.22.0001 (Processo Judicial
eletrônico - PJe)
REQUERENTE(S): AMIZAEL GALVAO PEREIRA
Advogado do(a) REQUERENTE: DENERVAL JOSE DE AGNELO
- RO7134
REQUERIDO: ESTADO DE RONDÔNIA
DESPACHO
Se necessário, adequar a classe para que conste como PJEC.
Não há que se deliberar sobre assistência judiciária, pois a lei
confere automaticamente gratuidade para as custas e para
honorários em primeiro grau.
Cite-se (sistema) com prazo de defesa de 30 dias, ficando ciente
de que se desejar a produção de provas deverá apresentar na peça
defensiva tal requerimento com todas as informações necessárias
quais sejam, sob pena de perda do direito de produzi-las.
1- Testemunhal: nomes e endereços;
2- Pericial: nome, telefone e e-mail de eventual assistente técnico,
além dos quesitos;
3- Exibição de documento ou fornecimento de informações:
identificação do documento, descrição de seu conteúdo, bom como
onde e com quem está depositado).
Quanto a produção de provas o mesmo vale para a parte requerente,
no entanto, com o prazo de 10 dias, para manifestação.
Intime-se a parte requerente (DJ).
Cópia do presente serve de MANDADO /carta/ofício.
Fica a parte requerida advertida de que a falta de apresentação de
defesa poderá gerar presunção de veracidade.
Agende-se decurso de prazo de defesa.
Porto Velho, data do sistema.
Juiz(a) Direito , assinando digitalmente.
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 1º Juizado Especial da Fazenda Pública
Avenida Amazonas, 2375, Esquina, Nova Porto Velho, PORTO
VELHO - RO - CEP: 76820-163 - Fone:(69) 32175007 / 32175010
Processo nº: 7036554-90.2018.8.22.0001 (Processo Judicial
eletrônico - PJe)
REQUERENTE(S): JAILSON DA SILVA MARTINS
Advogado do(a) REQUERENTE: DENERVAL JOSE DE AGNELO
- RO7134
REQUERIDO: ESTADO DE RONDÔNIA
DESPACHO
Se necessário, adequar a classe para que conste como PJEC.
Não há que se deliberar sobre assistência judiciária, pois a lei
confere automaticamente gratuidade para as custas e para
honorários em primeiro grau.
Cite-se (sistema) com prazo de defesa de 30 dias, ficando ciente
de que se desejar a produção de provas deverá apresentar na peça
defensiva tal requerimento com todas as informações necessárias
quais sejam, sob pena de perda do direito de produzi-las.
1- Testemunhal: nomes e endereços;
2- Pericial: nome, telefone e e-mail de eventual assistente técnico,
além dos quesitos;
3- Exibição de documento ou fornecimento de informações:
identificação do documento, descrição de seu conteúdo, bom como
onde e com quem está depositado).
Quanto a produção de provas o mesmo vale para a parte requerente,
no entanto, com o prazo de 10 dias, para manifestação.
Intime-se a parte requerente (DJ).
Cópia do presente serve de MANDADO /carta/ofício.
Fica a parte requerida advertida de que a falta de apresentação de
defesa poderá gerar presunção de veracidade.
Agende-se decurso de prazo de defesa.
Porto Velho, data do sistema.
Juiz(a) Direito , assinando digitalmente.
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PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 1º Juizado Especial da Fazenda Pública
Avenida Amazonas, 2375, Esquina, Nova Porto Velho, PORTO
VELHO - RO - CEP: 76820-163 - Fone:(69) 32175007 / 32175010
Processo nº: 7035847-25.2018.8.22.0001 (Processo Judicial
eletrônico - PJe)
REQUERENTE(S): DENER DUARTE OLIVEIRA
Advogado do(a) EXEQUENTE: DENER DUARTE OLIVEIRA RO0006698
EXECUTADO: SECRETARIA DE ESTADO DE FINANCAS
DESPACHO
Intime-se a fazenda pública pelo sistema para eventual impugnação
no prazo de 30 dias, sob pena de ser acolhido o cálculo da parte
requerente.
Se o prazo decorrer sem manifestação ou havendo anuência e
estiverem presentes os documentos necessários, expeça-se RPV/
precatório e arquive-se.
O(a) advogado(a) da parte requerente deverá no prazo de 5 dias,
sob pena de arquivamento, caso a documentação não esteja
nos autos, apresentar a documentação para expedição de RPV/
PRECATÓRIO: 1) Procuração com poderes específicos para
receber e dar quitação (caso o advogado opte por receber em seu
nome); 2) Procuração: 3) Contrato de honorários advocatícios; 4)
Cópia da SENTENÇA; 5) Cópia do acórdão (se houver); 6) Cópia da
certidão de trânsito em julgado; 7) Cópia da petição de cumprimento
de SENTENÇA; 8) Cópia da petição em que há concordância com
os valores ou impugnação aos cálculos; 9) Cópia do DESPACHO
em se determina a expedição do precatório ou RPV; 10) Dados
bancários da parte autora e advogado; 11) planilha de cálculos
homologado; 12)Termo de Renúncia (caso opte pelo recebimento
de RPV).
Caso a documentação acima referenciados já esteja nos autos o
advogado deverá mencionar o ID e o respectivo documento.
Transcorrido o prazo de 5 (cinco) dias, e ausente(s) a(s)
documentações relacionadas acima, deverá o cartório arquivar
os autos, certificando o documento faltante. Nesta hipótese, o
advogado poderá, sem prejuízo, anexar o documento faltante, para
dar continuidade a expedição da RPV/PRECATÓRIO.
O(a) advogado(a) da parte credora fica informado que tratandose de pagamento por RPV e inocorrendo cumprimento no prazo
de 60 dias poderá peticionar pelo sequestro, pois o processo será
automaticamente desarquivado independente do pagamento de
custas e seguirá para análise judicial.
Havendo impugnação o processo deverá ser movimentado como
“JEC – Concluso para Julgamento – Embargos”.
Cópia do presente serve de MANDADO /carta/ofício.
Porto Velho, data do sistema.
Juiz(a) de Direito, assinando digitalmente.
PODER JUDICIÁRIO
COMARCA DE PORTO VELHO - RO
CPE - CENTRAL DE PROCESSOS ELETRÔNICOS - JUIZADO
ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA
Rua Quintino Bocaiuva, nº. 3061 esquina com Av. Jorge Teixeira
(BR -319), 2º Andar - Bairro São Cristóvão - Porto Velho/RO - CEP
76820-842
Processo nº: 7001540-30.2014.8.22.0601 (Processo Judicial
eletrônico - PJe)
Classe: JUIZADOS - PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL
CÍVEL (436)
REQUERENTE: SUELI SILVA SOUZA
Advogados do(a) AUTOR: RIVALDO VERAS DE JESUS - RO5279,
HELOUISE CAROLINE CRUZ MAGALHAES - RO7000
REQUERIDO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN-RO
FINALIADE: Em virtude de não ter constado o nome da parte autora
na publicação do r. DESPACHO, promovo novamente a intimação
da parte autora para ciência do DESPACHO abaixo transcrito:
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“DESPACHO
A parte exequente fez o cadastro e distribuição para formação do
processo, porém, não foi informado dos dados para pagamento da
execução.
Assim sendo, concedo-lhe o prazo de 05 dias para juntar às
informações pertinentes a conta, agência e CNPJ, sob pena de
arquivamento.
Intime-se (sistema).
Cópia do presente serve de expediente para comunicação do ato.
Se vencer o prazo sem providência, independentemente de novo
DESPACHO, arquive-se.
Agendar decurso de prazo.
Porto Velho, data do sistema.
Juiz(a) de Direito, assinando digitalmente.”
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 1º Juizado Especial da Fazenda Pública
Avenida Amazonas, 2375, Esquina, Nova Porto Velho, PORTO
VELHO - RO - CEP: 76820-163 - Fone:(69) 32175007 / 32175010
Processo nº: 7036397-20.2018.8.22.0001 (Processo Judicial
eletrônico - PJe)
REQUERENTE(S): MAURY MENDES RODRIGUES
Advogado do(a) REQUERENTE: DENERVAL JOSE DE AGNELO
- RO7134
REQUERIDO: ESTADO DE RONDÔNIA
DESPACHO
Se necessário, adequar a classe para que conste como PJEC.
Não há que se deliberar sobre assistência judiciária, pois a lei
confere automaticamente gratuidade para as custas e para
honorários em primeiro grau.
Cite-se (sistema) com prazo de defesa de 30 dias, ficando ciente
de que se desejar a produção de provas deverá apresentar na peça
defensiva tal requerimento com todas as informações necessárias
quais sejam, sob pena de perda do direito de produzi-las.
1- Testemunhal: nomes e endereços;
2- Pericial: nome, telefone e e-mail de eventual assistente técnico,
além dos quesitos;
3- Exibição de documento ou fornecimento de informações:
identificação do documento, descrição de seu conteúdo, bom como
onde e com quem está depositado).
Quanto a produção de provas o mesmo vale para a parte requerente,
no entanto, com o prazo de 10 dias, para manifestação.
Intime-se a parte requerente (DJ).
Cópia do presente serve de MANDADO /carta/ofício.
Fica a parte requerida advertida de que a falta de apresentação de
defesa poderá gerar presunção de veracidade.
Agende-se decurso de prazo de defesa.
Porto Velho, data do sistema.
Juiz(a) Direito , assinando digitalmente.
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 1º Juizado Especial da Fazenda Pública
Avenida Amazonas, 2375, Esquina, Nova Porto Velho, PORTO
VELHO - RO - CEP: 76820-163 - Fone:(69) 32175007 / 32175010
Processo nº: 7035927-86.2018.8.22.0001 (Processo Judicial
eletrônico - PJe)
REQUERENTE(S): MAUREANNY RODRIGUES DE BRITO e
outros
Advogado do(a) EXEQUENTE: GILBER ROCHA MERCES RO0005797
Advogado do(a) EXEQUENTE: GILBER ROCHA MERCES RO0005797
EXECUTADO: ESTADO DE RONDÔNIA
DESPACHO
Intime-se a fazenda pública pelo sistema para eventual impugnação
no prazo de 30 dias, sob pena de ser acolhido o cálculo da parte
requerente.
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Se o prazo decorrer sem manifestação ou havendo anuência e
estiverem presentes os documentos necessários, expeça-se RPV/
precatório e arquive-se.
O(a) advogado(a) da parte requerente deverá no prazo de 5 dias,
sob pena de arquivamento, caso a documentação não esteja
nos autos, apresentar a documentação para expedição de RPV/
PRECATÓRIO: 1) Procuração com poderes específicos para
receber e dar quitação (caso o advogado opte por receber em seu
nome); 2) Procuração: 3) Contrato de honorários advocatícios; 4)
Cópia da SENTENÇA; 5) Cópia do acórdão (se houver); 6) Cópia da
certidão de trânsito em julgado; 7) Cópia da petição de cumprimento
de SENTENÇA; 8) Cópia da petição em que há concordância com
os valores ou impugnação aos cálculos; 9) Cópia do DESPACHO
em se determina a expedição do precatório ou RPV; 10) Dados
bancários da parte autora e advogado; 11) planilha de cálculos
homologado; 12)Termo de Renúncia (caso opte pelo recebimento
de RPV).
Caso a documentação acima referenciados já esteja nos autos o
advogado deverá mencionar o ID e o respectivo documento.
Transcorrido o prazo de 5 (cinco) dias, e ausente(s) a(s)
documentações relacionadas acima, deverá o cartório arquivar
os autos, certificando o documento faltante. Nesta hipótese, o
advogado poderá, sem prejuízo, anexar o documento faltante, para
dar continuidade a expedição da RPV/PRECATÓRIO.
O(a) advogado(a) da parte credora fica informado que tratandose de pagamento por RPV e inocorrendo cumprimento no prazo
de 60 dias poderá peticionar pelo sequestro, pois o processo será
automaticamente desarquivado independente do pagamento de
custas e seguirá para análise judicial.
Havendo impugnação o processo deverá ser movimentado como
“JEC – Concluso para Julgamento – Embargos”.
Cópia do presente serve de MANDADO /carta/ofício.
Porto Velho, data do sistema.
Juiz(a) de Direito, assinando digitalmente.
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 1º Juizado Especial da Fazenda Pública
Avenida Amazonas, 2375, Esquina, Nova Porto Velho, PORTO
VELHO - RO - CEP: 76820-163 - Fone:(69) 32175007 / 32175010
Processo nº: 7035927-86.2018.8.22.0001 (Processo Judicial
eletrônico - PJe)
REQUERENTE(S): MAUREANNY RODRIGUES DE BRITO e
outros
Advogado do(a) EXEQUENTE: GILBER ROCHA MERCES RO0005797
Advogado do(a) EXEQUENTE: GILBER ROCHA MERCES RO0005797
EXECUTADO: ESTADO DE RONDÔNIA
DESPACHO
Intime-se a fazenda pública pelo sistema para eventual impugnação
no prazo de 30 dias, sob pena de ser acolhido o cálculo da parte
requerente.
Se o prazo decorrer sem manifestação ou havendo anuência e
estiverem presentes os documentos necessários, expeça-se RPV/
precatório e arquive-se.
O(a) advogado(a) da parte requerente deverá no prazo de 5 dias,
sob pena de arquivamento, caso a documentação não esteja
nos autos, apresentar a documentação para expedição de RPV/
PRECATÓRIO: 1) Procuração com poderes específicos para
receber e dar quitação (caso o advogado opte por receber em seu
nome); 2) Procuração: 3) Contrato de honorários advocatícios; 4)
Cópia da SENTENÇA; 5) Cópia do acórdão (se houver); 6) Cópia da
certidão de trânsito em julgado; 7) Cópia da petição de cumprimento
de SENTENÇA; 8) Cópia da petição em que há concordância com
os valores ou impugnação aos cálculos; 9) Cópia do DESPACHO
em se determina a expedição do precatório ou RPV; 10) Dados
bancários da parte autora e advogado; 11) planilha de cálculos
homologado; 12)Termo de Renúncia (caso opte pelo recebimento
de RPV).
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Caso a documentação acima referenciados já esteja nos autos o
advogado deverá mencionar o ID e o respectivo documento.
Transcorrido o prazo de 5 (cinco) dias, e ausente(s) a(s)
documentações relacionadas acima, deverá o cartório arquivar
os autos, certificando o documento faltante. Nesta hipótese, o
advogado poderá, sem prejuízo, anexar o documento faltante, para
dar continuidade a expedição da RPV/PRECATÓRIO.
O(a) advogado(a) da parte credora fica informado que tratandose de pagamento por RPV e inocorrendo cumprimento no prazo
de 60 dias poderá peticionar pelo sequestro, pois o processo será
automaticamente desarquivado independente do pagamento de
custas e seguirá para análise judicial.
Havendo impugnação o processo deverá ser movimentado como
“JEC – Concluso para Julgamento – Embargos”.
Cópia do presente serve de MANDADO /carta/ofício.
Porto Velho, data do sistema.
Juiz(a) de Direito, assinando digitalmente.
PODER JUDICIÁRIO
COMARCA DE PORTO VELHO - RO
CPE - CENTRAL DE PROCESSOS ELETRÔNICOS - JUIZADO
ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA
Rua Quintino Bocaiuva, nº. 3061 esquina com Av. Jorge Teixeira
(BR -319), 2º Andar - Bairro São Cristóvão - Porto Velho/RO - CEP
76820-842
Processo nº: 7010266-08.2018.8.22.0001 (Processo Judicial
eletrônico - PJe)
Classe: JUIZADOS - PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL
CÍVEL (436)
REQUERENTE: MARCOS ABADIAS BRITO FERNANDES
Advogados do(a) REQUERENTE: VANESSA CESARIO SOUSA RO0008058, ARMANDO DIAS SIMOES NETO - RO0008288
REQUERIDO: MUNICIPIO DE PORTO VELHO
Advogado do(a) REQUERIDO:
FINALIADE: Intimar a parte autora para ciência do DESPACHO
abaixo transcrito:
DESPACHO A parte requerente não apresentou informações
concretas e respectivas provas a respeito da circunstância que
enquadraria sua situação como de beneficiária da gratuidade, razão
pela qual INDEFIRO o requerimento de concessão dos benefícios
da assistência judiciária.
Assim sendo, intime-se o advogado da parte requerente para
comprovar o pagamento das custas no prazo de 48 (quarenta e
oito) horas, sob pena de deserção.
Cópia do presente serve de expediente para o ato de
comunicação.
Porto Velho, data do sistema.
Juiz(a) de Direito, assinando digitalmente.
PODER JUDICIÁRIO
COMARCA DE PORTO VELHO - RO
CPE - CENTRAL DE PROCESSOS ELETRÔNICOS - JUIZADO
ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA
Rua Quintino Bocaiuva, nº. 3061 esquina com Av. Jorge Teixeira
(BR -319), 2º Andar - Bairro São Cristóvão - Porto Velho/RO - CEP
76.820-842
Processo nº: 7027526-98.2018.8.22.0001 (Processo Judicial
eletrônico - PJe)
Classe: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA
PÚBLICA (12078)
EXEQUENTE: LORENI ISABEL LENA
Advogado do(a) EXEQUENTE: GILBER ROCHA MERCES RO0005797
EXECUTADO: ESTADO DE RONDÔNIA
Intimação AO EXEQUENTE (VIA DJE)
FINALIDADE: Intimar a parte exequente para, no prazo de 5
(cinco) dias, se manifestar sobre a petição apresentada pela parte
executada ID nº 20708751. Porto Velho/RO, 12 de setembro de
2018 .
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PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 1º Juizado Especial da Fazenda Pública
Avenida Amazonas, 2375, Esquina, Nova Porto Velho, PORTO
VELHO - RO - CEP: 76820-163 - Fone:(69) 32175007 / 32175010
Processo nº: 7036563-52.2018.8.22.0001 (Processo Judicial
eletrônico - PJe)
REQUERENTE(S): JOBSON BANDEIRA DOS SANTOS
Advogado do(a) REQUERENTE: DENERVAL JOSE DE AGNELO
- RO7134
REQUERIDO: ESTADO DE RONDÔNIA
DESPACHO
Se necessário, adequar a classe para que conste como PJEC.
Não há que se deliberar sobre assistência judiciária, pois a lei
confere automaticamente gratuidade para as custas e para
honorários em primeiro grau.
Cite-se (sistema) com prazo de defesa de 30 dias, ficando ciente
de que se desejar a produção de provas deverá apresentar na peça
defensiva tal requerimento com todas as informações necessárias
quais sejam, sob pena de perda do direito de produzi-las.
1- Testemunhal: nomes e endereços;
2- Pericial: nome, telefone e e-mail de eventual assistente técnico,
além dos quesitos;
3- Exibição de documento ou fornecimento de informações:
identificação do documento, descrição de seu conteúdo, bom como
onde e com quem está depositado).
Quanto a produção de provas o mesmo vale para a parte requerente,
no entanto, com o prazo de 10 dias, para manifestação.
Intime-se a parte requerente (DJ).
Cópia do presente serve de MANDADO /carta/ofício.
Fica a parte requerida advertida de que a falta de apresentação de
defesa poderá gerar presunção de veracidade.
Agende-se decurso de prazo de defesa.
Porto Velho, data do sistema.
Juiz(a) Direito , assinando digitalmente.
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 1º Juizado Especial da Fazenda Pública
Avenida Jorge Teixeira, 2472, esquina com a Rua Quitino Bocaiúva,
Bairro São Cristóvão, 2472, - de 2408 a 2800 - lado par, São
Cristóvão, Porto Velho - RO - CEP: 76820-892 - Fone:( )
7016995-21.2016.8.22.0001
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA
(12078)
EXEQUENTE: ELISANGELA CAMPELO DA CRUZ
Advogados do(a) EXEQUENTE: UILIAN HONORATO TRESSMANN
- RO0006805, GILBER ROCHA MERCES - RO0005797
EXECUTADO: MUNICIPIO DE PORTO VELHO
Advogado do(a) EXECUTADO:
DESPACHO
Vistos, etc.
Considerando a anuência manifestada pela parte executada em
relação aos cálculos apresentados pela parte exequente, decido
por acolher o apresentado por esta última.
Assim sendo, considerando que o processo venceu as etapas para
definição do valor do crédito, expeça-se a RPV/PRECATÓRIO nos
valores indicados pela parte exequente.
Saliento que este Juízo possui o entendimento de que em se
tratando de RPV, é possível que se conceba duas, uma a título
de honorários advocatícios “sucumbenciais” (crédito exclusivo do
advogado) e outra referente ao crédito principal da parte credora de
onde se pode ter dois beneficiários (a própria parte juntamente com
seu advogado em relação aos honorários advocatícios “contratuais”
que lhe são devidos por aquele).
Se faltarem dados ou documentos para expedição de RPV/
precatório, o advogado da parte requerente deverá ser intimado
para providência no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de
arquivamento.
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Ao advogado da parte credora fica informado que tratando-se de
pagamento por RPV e inocorrendo o respectivo pagamento no
prazo de 60 (sessenta) dias poderá peticionar pelo sequestro, pois
o processo será automaticamente desarquivado independente do
pagamento de custas e seguirá para análise judicial.
Tratando-se, porém, de precatório, expeça-se o competente ofício
requisitório de pagamento ao presidente do egrégio Tribunal de
Justiça do Estado de Rondônia, para que, por seu intermédio,
expeça-se precatório em favor da parte exequente, observando-se
o disposto no art. 535, § 3º, inciso I, da Lei n. 13.105/2015 (novo
Código de Processo Civil) c/c art. 27 da Lei n. 12.153/2009.
Tendo em vista a natureza alimentar da quantia, deve a autoridade
responsável inserí-la como crédito preferencial nos moldes da
súmula n. 144 do STJ e art. 100, §§ 1º e 2º, da Constituição Federal
de 1988.
Assim que a RPV/precatório for expedido e encaminhado, arquivese.
Sem custas processuais e honorários advocatícios, nos termos
do artigo 55, caput, da Lei n. 9.099/95 c/c artigo 27, da Lei n.
12.153/09.
Analisar se o processo está com a classe correta (ECFP) e promover
a correção se for o caso.
Cópia do presente serve de MANDADO /carta/ofício.
Publique-se!
Cumpra-se!
Porto Velho/RO, data do sistema.
Juiz(a) de Direito, assinando digitalmente.
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 1º Juizado Especial da Fazenda Pública
Avenida Jorge Teixeira, 2472, esquina com a Rua Quitino Bocaiúva,
Bairro São Cristóvão, 2472, - de 2408 a 2800 - lado par, São
Cristóvão, Porto Velho - RO - CEP: 76820-892 - Fone:( )
7032237-49.2018.8.22.0001
JUIZADOS - PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
(436)
REQUERENTE: EMERSON DA SILVA
Advogado do(a) REQUERENTE: KARINA ROCHA PRADO RO0001776
REQUERIDO: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDEIAS DO
JAMARI
Advogado do(a) REQUERIDO:
DESPACHO
Vistos.
Trata-se de pedido de tutela de urgência para que seja determinada
o imediato nomeação e posso para o cargo de agente de limpeza
pública no município de Candeias do Jamarí.
Em síntese a parte requerente foi aprovado no concurso público, no
entanto não foi nomeado. Ademais, alega que foram convocados
outros candidatos com classificação em posições posteriores da
sua.
Para análise do requerimento da tutela é prudente oportunizar ao
requerido, prazo para manifestação prévia (art. 300,§2º, do CPC).
Pelo exposto, intime-se o requerido para que, preste as informações
que entender no prazo de 10 (dez) dias relevantes e, mormente,
apresentação de documentos pelo motivo da não convocação
do EMERSON DA SILVA, sob pena de deferimento da tutela
antecipada perquirida.
Cópia da presente servirá como MANDADO /ofício.
Intime-se via sistema.
Cumpre-se.
Agende-se decurso de prazo.
Porto Velho, data do sistema.
Juiz (a) de direito, assinado digitalmente.
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 1º Juizado Especial da Fazenda Pública
Avenida Amazonas, 2375, Esquina, Nova Porto Velho, PORTO
VELHO - RO - CEP: 76820-163 - Fone:(69) 32175007 / 32175010
Processo nº: 7036425-85.2018.8.22.0001 (Processo Judicial
eletrônico - PJe)
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REQUERENTE(S): JANDERSON ANDRE PEREIRA DA SILVA
Advogados do(a) REQUERENTE: ROBSON VIEIRA LEBKUCHEN RO0004545, FLAVIA FERNANDA DA SILVA MARTINS - RO9550
REQUERIDO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN-RO
DESPACHO
Se necessário, adequar a classe para que conste como PJEC.
Não há que se deliberar sobre assistência judiciária, pois a lei
confere automaticamente gratuidade para as custas e para
honorários em primeiro grau.
Cite-se (sistema) com prazo de defesa de 30 dias, ficando ciente
de que se desejar a produção de provas deverá apresentar na peça
defensiva tal requerimento com todas as informações necessárias
quais sejam, sob pena de perda do direito de produzi-las.
1- Testemunhal: nomes e endereços;
2- Pericial: nome, telefone e e-mail de eventual assistente técnico,
além dos quesitos;
3- Exibição de documento ou fornecimento de informações:
identificação do documento, descrição de seu conteúdo, bom como
onde e com quem está depositado).
Quanto a produção de provas o mesmo vale para a parte requerente,
no entanto, com o prazo de 10 dias, para manifestação.
Intime-se a parte requerente (DJ).
Cópia do presente serve de MANDADO /carta/ofício.
Fica a parte requerida advertida de que a falta de apresentação de
defesa poderá gerar presunção de veracidade.
Agende-se decurso de prazo de defesa.
Porto Velho, data do sistema.
Juiz(a) Direito , assinando digitalmente.
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 1º Juizado Especial da Fazenda Pública
Avenida Amazonas, 2375, Esquina, Nova Porto Velho, PORTO
VELHO - RO - CEP: 76820-163 - Fone:(69) 32175007 / 32175010
Processo nº: 7036397-20.2018.8.22.0001 (Processo Judicial
eletrônico - PJe)
REQUERENTE(S): MAURY MENDES RODRIGUES
Advogado do(a) REQUERENTE: DENERVAL JOSE DE AGNELO
- RO7134
REQUERIDO: ESTADO DE RONDÔNIA
DESPACHO
Se necessário, adequar a classe para que conste como PJEC.
Não há que se deliberar sobre assistência judiciária, pois a lei
confere automaticamente gratuidade para as custas e para
honorários em primeiro grau.
Cite-se (sistema) com prazo de defesa de 30 dias, ficando ciente
de que se desejar a produção de provas deverá apresentar na peça
defensiva tal requerimento com todas as informações necessárias
quais sejam, sob pena de perda do direito de produzi-las.
1- Testemunhal: nomes e endereços;
2- Pericial: nome, telefone e e-mail de eventual assistente técnico,
além dos quesitos;
3- Exibição de documento ou fornecimento de informações:
identificação do documento, descrição de seu conteúdo, bom como
onde e com quem está depositado).
Quanto a produção de provas o mesmo vale para a parte requerente,
no entanto, com o prazo de 10 dias, para manifestação.
Intime-se a parte requerente (DJ).
Cópia do presente serve de MANDADO /carta/ofício.
Fica a parte requerida advertida de que a falta de apresentação de
defesa poderá gerar presunção de veracidade.
Agende-se decurso de prazo de defesa.
Porto Velho, data do sistema.
Juiz(a) Direito , assinando digitalmente.
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 1º Juizado Especial da Fazenda Pública
Avenida Jorge Teixeira, 2472, esquina com a Rua Quitino Bocaiúva,
Bairro São Cristóvão, 2472, - de 2408 a 2800 - lado par, São
Cristóvão, Porto Velho - RO - CEP: 76820-892 - Fone:( )
7053866-16.2017.8.22.0001
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JUIZADOS - PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
(436)
REQUERENTE: DELIA PEREIRA ROCHA
Advogados do(a) REQUERENTE: SERGIO CARDOSO GOMES
FERREIRA JUNIOR - RO0004407, ARTUR LOPES DE SOUZA RO0006231
REQUERIDO: ESTADO DE RONDÔNIA
Advogado do(a) REQUERIDO:
DESPACHO
Considerando que é necessário remeter o processo para a Turma
Recursal e o processo eletrônico não tem como permanecer
neste juízo para viabilizar a Execução Provisória será necessária
a formação de execução autônoma (com as cópias necessárias)
para que atos coercitivos garantam a satisfação da pretensão.
Assim, cumpra-se o DESPACHO de id. 20021242, remetendo o
processo para a Turma Recursal.
Porto Velho, data do movimento.
Juiz(a) de Direito, assinado digitalmente.
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 1º Juizado Especial da Fazenda Pública
Avenida Amazonas, 2375, Esquina, Nova Porto Velho, PORTO
VELHO - RO - CEP: 76820-163 - Fone:(69) 32175007 / 32175010
Processo nº: 7036535-84.2018.8.22.0001 (Processo Judicial
eletrônico - PJe)
REQUERENTE(S): ANTONIO SILVA DOS SANTOS e outros (26)
Advogados do(a) REQUERENTE: UELTON HONORATO
TRESSMANN - RO8862, GILBER ROCHA MERCES - RO0005797,
UILIAN HONORATO TRESSMANN - RO0006805
Advogados do(a) REQUERENTE: UELTON HONORATO
TRESSMANN - RO8862, GILBER ROCHA MERCES - RO0005797,
UILIAN HONORATO TRESSMANN - RO0006805
Advogados do(a) REQUERENTE: UELTON HONORATO
TRESSMANN - RO8862, GILBER ROCHA MERCES - RO0005797,
UILIAN HONORATO TRESSMANN - RO0006805
Advogados do(a) REQUERENTE: UELTON HONORATO
TRESSMANN - RO8862, GILBER ROCHA MERCES - RO0005797,
UILIAN HONORATO TRESSMANN - RO0006805
Advogados do(a) REQUERENTE: UELTON HONORATO
TRESSMANN - RO8862, GILBER ROCHA MERCES - RO0005797,
UILIAN HONORATO TRESSMANN - RO0006805
Advogados do(a) REQUERENTE: UELTON HONORATO
TRESSMANN - RO8862, GILBER ROCHA MERCES - RO0005797,
UILIAN HONORATO TRESSMANN - RO0006805
Advogados do(a) REQUERENTE: UELTON HONORATO
TRESSMANN - RO8862, GILBER ROCHA MERCES - RO0005797,
UILIAN HONORATO TRESSMANN - RO0006805
Advogados do(a) REQUERENTE: UELTON HONORATO
TRESSMANN - RO8862, GILBER ROCHA MERCES - RO0005797,
UILIAN HONORATO TRESSMANN - RO0006805
Advogados do(a) REQUERENTE: UELTON HONORATO
TRESSMANN - RO8862, GILBER ROCHA MERCES - RO0005797,
UILIAN HONORATO TRESSMANN - RO0006805
Advogados do(a) REQUERENTE: UELTON HONORATO
TRESSMANN - RO8862, GILBER ROCHA MERCES - RO0005797,
UILIAN HONORATO TRESSMANN - RO0006805
Advogados do(a) REQUERENTE: UELTON HONORATO
TRESSMANN - RO8862, GILBER ROCHA MERCES - RO0005797,
UILIAN HONORATO TRESSMANN - RO0006805
Advogados do(a) REQUERENTE: GILBER ROCHA MERCES RO0005797, UILIAN HONORATO TRESSMANN - RO0006805
Advogados do(a) REQUERENTE: UELTON HONORATO
TRESSMANN - RO8862, GILBER ROCHA MERCES - RO0005797,
UILIAN HONORATO TRESSMANN - RO0006805
Advogados do(a) REQUERENTE: UELTON HONORATO
TRESSMANN - RO8862, GILBER ROCHA MERCES - RO0005797,
UILIAN HONORATO TRESSMANN - RO0006805
Advogados do(a) REQUERENTE: UELTON HONORATO
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TRESSMANN - RO8862, GILBER ROCHA MERCES - RO0005797,
UILIAN HONORATO TRESSMANN - RO0006805
Advogados do(a) REQUERENTE: UELTON HONORATO
TRESSMANN - RO8862, GILBER ROCHA MERCES - RO0005797,
UILIAN HONORATO TRESSMANN - RO0006805
Advogados do(a) REQUERENTE: UELTON HONORATO
TRESSMANN - RO8862, GILBER ROCHA MERCES - RO0005797,
UILIAN HONORATO TRESSMANN - RO0006805
Advogados do(a) REQUERENTE: UELTON HONORATO
TRESSMANN - RO8862, GILBER ROCHA MERCES - RO0005797,
UILIAN HONORATO TRESSMANN - RO0006805
Advogados do(a) REQUERENTE: UELTON HONORATO
TRESSMANN - RO8862, GILBER ROCHA MERCES - RO0005797,
UILIAN HONORATO TRESSMANN - RO0006805
Advogados do(a) REQUERENTE: UELTON HONORATO
TRESSMANN - RO8862, GILBER ROCHA MERCES - RO0005797,
UILIAN HONORATO TRESSMANN - RO0006805
Advogados do(a) REQUERENTE: UELTON HONORATO
TRESSMANN - RO8862, GILBER ROCHA MERCES - RO0005797,
UILIAN HONORATO TRESSMANN - RO0006805
Advogados do(a) REQUERENTE: UELTON HONORATO
TRESSMANN - RO8862, GILBER ROCHA MERCES - RO0005797,
UILIAN HONORATO TRESSMANN - RO0006805
Advogados do(a) REQUERENTE: UELTON HONORATO
TRESSMANN - RO8862, GILBER ROCHA MERCES - RO0005797,
UILIAN HONORATO TRESSMANN - RO0006805
Advogados do(a) REQUERENTE: UELTON HONORATO
TRESSMANN - RO8862, GILBER ROCHA MERCES - RO0005797,
UILIAN HONORATO TRESSMANN - RO0006805
Advogados do(a) REQUERENTE: UELTON HONORATO
TRESSMANN - RO8862, GILBER ROCHA MERCES - RO0005797,
UILIAN HONORATO TRESSMANN - RO0006805
Advogados do(a) REQUERENTE: UELTON HONORATO
TRESSMANN - RO8862, GILBER ROCHA MERCES - RO0005797,
UILIAN HONORATO TRESSMANN - RO0006805
Advogados do(a) REQUERENTE: UELTON HONORATO
TRESSMANN - RO8862, GILBER ROCHA MERCES - RO0005797,
UILIAN HONORATO TRESSMANN - RO0006805
REQUERIDO: MUNICIPIO DE PORTO VELHO
DESPACHO
Se necessário, adequar a classe para que conste como PJEC.
Não há que se deliberar sobre assistência judiciária, pois a lei
confere automaticamente gratuidade para as custas e para
honorários em primeiro grau.
Cite-se (sistema) com prazo de defesa de 30 dias, ficando ciente
de que se desejar a produção de provas deverá apresentar na peça
defensiva tal requerimento com todas as informações necessárias
quais sejam, sob pena de perda do direito de produzi-las.
1- Testemunhal: nomes e endereços;
2- Pericial: nome, telefone e e-mail de eventual assistente técnico,
além dos quesitos;
3- Exibição de documento ou fornecimento de informações:
identificação do documento, descrição de seu conteúdo, bom como
onde e com quem está depositado).
Quanto a produção de provas o mesmo vale para a parte requerente,
no entanto, com o prazo de 10 dias, para manifestação.
Intime-se a parte requerente (DJ).
Cópia do presente serve de MANDADO /carta/ofício.
Fica a parte requerida advertida de que a falta de apresentação de
defesa poderá gerar presunção de veracidade.
Agende-se decurso de prazo de defesa.
Porto Velho, data do sistema.
Juiz(a) Direito , assinando digitalmente.
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 1º Juizado Especial da Fazenda Pública
Avenida Jorge Teixeira, 2472, esquina com a Rua Quitino Bocaiúva,
Bairro São Cristóvão, 2472, - de 2408 a 2800 - lado par, São
Cristóvão, Porto Velho - RO - CEP: 76820-892 - Fone:( )
7002852-90.2017.8.22.0001
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JUIZADOS - PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
(436)
REQUERENTE: W. P. MONTEIRO - ME
Advogado do(a) REQUERENTE: CARLOS EDUARDO ROUMIE
DE SOUZA - RO6401
REQUERIDO: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDEIAS DO
JAMARI
Advogado do(a) REQUERIDO:
SENTENÇA
Vistos, etc.
Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei n. 9.099/1995 c/c
art. 27 da Lei n. 12.153/2009.
Fundamentos. Decido.
Trata-se de ação de cobrança / execução de créditos constituídos
entre 2015 e 2016 junto à parte requerida.
Após compulsar os autos, este juízo identificou que a parte autora
já demanda contra a parte requerida nos autos do processo
PJEC 7001954-43.2018.8.22.0001 onde também cobra créditos
provenientes de sua atividade empresarial.
Os créditos cobrados na nova ação poderiam ter sido cobrados
na ação PJEC 7002852-90.2017.8.22.0001, considerando que
eles foram constituídos em 2016 (período anterior à distribuição
da petição inicial - ocorrida posteriormente em 2017), bem ainda
porque dizem respeito à atividade empresarial da parte autora.
A meu ver, o fracionamento, repartição ou quebra do valor
da cobrança / execução entre as ações PJEC 700285290.2017.8.22.0001 e PJEC 7001954-43.2018.8.22.0001, interferiu
na aferição da competência que é do juízo comum em razão
do valor da causa, visto que este Juizado limita-se a processar,
conciliar e julgar as causas cíveis até o valor de 60 (sessenta)
salários mínimos (vide Lei n. 12.153/2009, art. 2º).
No caso, a parte autora deverá considerar para fins de cobrança
/ execução o valor total da dívida (de modo a somar os créditos
cobrados nas duas ações mencionadas, bem como outros
existentes) e calcular o valor da causa, consoante previsto no art.
292, inciso I, do CPC/2015, quando da distribuição da nova petição
inicial junto ao juízo comum.
DISPOSITIVO.
Posto isto, DECLARO EXTINTO o feito, sem resolução de MÉRITO,
nos termos do art. 2º, caput, da Lei 12.153/2009 e Enunciado n. 02
do FOJUR.
Sem custas processuais e honorários advocatícios, nos termos
do artigo 55, caput, da Lei n. 9.099/95 c/c art. 27, da Lei n.
12.153/2009.
A Central de Processamento Eletrônico (CPE) deverá alterar
a classe judicial para Procedimento do Juizado Especial Cível
(PJEC), advertindo o patrono em momento ulterior sobre eventual
equívoco, se necessário.
Agende-se decurso de prazo recursal. Transcorrido sem
manifestação, arquivem-se com as cautelas de estilo.
Intimem-se as partes pelo sistema PJe / DJe, servindo a presente
de expediente/ comunicação/ citação/ intimação/ carta-AR/
MANDADO / ofício.
Publique-se!
Cumpra-se!
Porto Velho/RO, data do sistema.
Juiz(a) de Direito, assinando digitalmente.
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 1º Juizado Especial da Fazenda Pública
Avenida Amazonas, 2375, Esquina, Nova Porto Velho, PORTO
VELHO - RO - CEP: 76820-163 - Fone:(69) 32175007 / 32175010
Processo nº: 7036409-34.2018.8.22.0001 (Processo Judicial
eletrônico - PJe)
REQUERENTE(S): SILVELENA DA SILVA BENEVIDES
Advogados do(a) REQUERENTE: JEFERSON DA SILVA SANTOS
- RO9582, GUSTAVO ADOLFO ANEZ MENACHO - RO0004296
REQUERIDO: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDEIAS DO
JAMARI

Este diário foi assinado digitalmente consoante a Lei 11.419/06. O documento eletrônico pode ser encontrado no sítio do Tribunal de Justiça do Estado de
Rondônia, endereço: http://www.tjro.jus.br/novodiario/
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DESPACHO
Se necessário, adequar a classe para que conste como PJEC.
Não há que se deliberar sobre assistência judiciária, pois a lei
confere automaticamente gratuidade para as custas e para
honorários em primeiro grau.
Cite-se (sistema) com prazo de defesa de 30 dias, ficando ciente
de que se desejar a produção de provas deverá apresentar na peça
defensiva tal requerimento com todas as informações necessárias
quais sejam, sob pena de perda do direito de produzi-las.
1- Testemunhal: nomes e endereços;
2- Pericial: nome, telefone e e-mail de eventual assistente técnico,
além dos quesitos;
3- Exibição de documento ou fornecimento de informações:
identificação do documento, descrição de seu conteúdo, bom como
onde e com quem está depositado).
Quanto a produção de provas o mesmo vale para a parte requerente,
no entanto, com o prazo de 10 dias, para manifestação.
Intime-se a parte requerente (DJ).
Cópia do presente serve de MANDADO /carta/ofício.
Fica a parte requerida advertida de que a falta de apresentação de
defesa poderá gerar presunção de veracidade.
Agende-se decurso de prazo de defesa.
Porto Velho, data do sistema.
Juiz(a) Direito , assinando digitalmente.
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 1º Juizado Especial da Fazenda Pública
Avenida Jorge Teixeira, 2472, esquina com a Rua Quitino Bocaiúva,
Bairro São Cristóvão, 2472, - de 2408 a 2800 - lado par, São
Cristóvão, Porto Velho - RO - CEP: 76820-892 - Fone:( )
7028404-23.2018.8.22.0001
JUIZADOS - PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
(436)
REQUERENTE: CLEMENTE ALVES PEREIRA
Advogado do(a) REQUERENTE:
REQUERIDO: ESTADO DE RONDÔNIA
Advogado do(a) REQUERIDO:
SENTENÇA
Vistos.
Relatório dispensado na forma do art. 38, da Lei 9.099/95.
Decido.
Trata-se de ação de natureza condenatória e o fundamento legal é
o art. 196, da Constituição Federal.
A parte requerente propôs a presente demanda em face do requerido
alegando que necessita realizar os exames RESSONÂNCIA
MAGNÉTICA DE CRÂNIO e EXAME DE VIDEOCLUTOGRAMA,
em caráter de urgência.
O pedido de tutela de urgência foi indeferido, ante a ausência da
urgência alegada.
A parte requerente comprova pela documentação acostada
aos autos que há necessidade de realização do procedimento
pleiteado.
Como afirma a Constituição Federal em seu artigo 196 “a saúde
é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas
sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e
de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e
serviços para sua promoção, proteção e recuperação”.
Logo, o direito a saúde deve prevalecer sobre obstáculos
burocráticos, conforme se infere do seguinte julgado:
APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO DE
OBRIGAÇÃO DE FAZER – PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE
DEFESA – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – AFASTADA –
MÉRITO – FORNECIMENTO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO –
OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS – DIREITO
À VIDA CONSTITUCIONALMENTE GARANTIDO – OBRIGAÇÃO
DO PODER PÚBLICO GARANTIR O ACESSO DO CIDADÃO À
SAÚDE – ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA – INCIDÊNICA DO ART.
1º-F DA LEI 9.494/97 – RECURSO DO MUNICÍPIO IMPROVIDO
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– REEXAME NECESSÁRIO E RECURSO DO ESTADO
PARCIALMENTE PROVIDO. Se as provas produzidas nos autos
são suficientes para comprovar os fatos relevantes à solução do
conflito, deve o magistrado julgar o MÉRITO de forma antecipada,
ex vi do art. 330, inciso I, da lei adjetiva. Tanto o Estado como o
Município e a União têm a incumbência de prover solidariamente os
meios necessários à manutenção da saúde dos cidadãos, podendo
esses figurar em conjunto ou isoladamente no processo. A garantia
constitucional do direito à vida assegura o acesso do cidadão às
políticas públicas de saúde, devendo o Estado (em sentido lato)
garantir o fornecimento de procedimento cirúrgico necessário ao
tratamento de saúde e cura das mazelas da população, sem impor
qualquer empecilho de ordem burocrática. ‘Nem o Estado nem o
Judiciário têm as credenciais necessárias para determinar qual
tratamento é o adequado para o caso concreto, razão pela qual à
receita médica trazida aos autos pelo jurisdicionado deve ser dada
toda credibilidade e ser acatada’.(TJMS, Ap. Civel 2009.007546-8
– Rel. Des. Dorival Renato Pavan, 4ª Turma Cível).
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA. ANTECIPAÇÃO
DA TUTELA. CIRURGIA DE URGÊNCIA. GARANTIA
CONSTITUCIONAL À SAÚDE. Quando necessária à preservação
do mínimo existencial do cidadão e comprovada a urgência e o perigo
de dano, deve o Poder Público realizar a internação e intervenção
cirúrgica de que necessita o paciente. Recurso conhecido mas não
provido. (TJ-MG - AI: 10707120285358001 MG, Relator: Albergaria
Costa, Data de Julgamento: 27/06/2013, Câmaras Cíveis / 3ª
CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 05/07/2013).
Restando comprovada a necessidade dos exames requerido o
Estado deverá fornecê-los, entretanto, tendo em vista que não
há nos autos circunstâncias que demonstrem urgência, a fila, se
existente, para a realização dos exames deverá ser observada,
bem como um prazo razoável para o fornecimento dos exames,
sob pena de se esvaziar o conteúdo da DECISÃO judicial.
DISPOSITIVO.
Posto isto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na petição
inicial para condenar o Estado de Rondônia ao custeio/fornecimento
dos exames RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DE CRÂNIO e EXAME
DE VIDEOCLUTOGRAMA, devendo agendar o procedimento no
prazo de até 30 dias e o procedimento deve ser realizado em no
máximo seis meses.
Declaro resolvido o MÉRITO, nos termos do art. 487, I, CPC.
INTIME-SE pessoalmente, o Senhor Secretário Estadual de Saúde
para cumprimento desta DECISÃO, no prazo já estipulado, sob
pena de incorrer no crime de desobediência, sem prejuízo da
responsabilidade civil e administrativa.
Agende-se decurso de prazo, sem informações quanto ao
agendamento, oficie-se o Ministério Público dando conta da inércia
do Estado para providência que entenderem necessárias.
Intimem-se as partes.
Agende-se decurso de prazo recursal, transcorrido sem
manifestação, certifique-se o trânsito em julgado e caso a obrigação
já tenha sido cumprida, arquivem-se.
SESAU: Rua Pio XII, 2986 - Bairro Pedrinhas, Palácio Rio Madeira,
Edifício Rio Machado - Porto Velho, RO - CEP 76801470
Porto Velho, data do movimento
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 1º Juizado Especial da Fazenda Pública
Avenida Amazonas, 2375, Esquina, Nova Porto Velho, PORTO
VELHO - RO - CEP: 76820-163 - Fone:(69) 32175007 / 32175010
Processo nº: 7035770-16.2018.8.22.0001 (Processo Judicial
eletrônico - PJe)
REQUERENTE(S): FRANCISCO VANDERLEY DE VERAS
Advogado do(a) EXEQUENTE: GILBER ROCHA MERCES RO0005797
EXECUTADO: ESTADO DE RONDÔNIA

Este diário foi assinado digitalmente consoante a Lei 11.419/06. O documento eletrônico pode ser encontrado no sítio do Tribunal de Justiça do Estado de
Rondônia, endereço: http://www.tjro.jus.br/novodiario/
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DESPACHO
Intime-se a fazenda pública pelo sistema para eventual impugnação
no prazo de 30 dias, sob pena de ser acolhido o cálculo da parte
requerente.
Se o prazo decorrer sem manifestação ou havendo anuência e
estiverem presentes os documentos necessários, expeça-se RPV/
precatório e arquive-se.
O(a) advogado(a) da parte requerente deverá no prazo de 5 dias,
sob pena de arquivamento, caso a documentação não esteja
nos autos, apresentar a documentação para expedição de RPV/
PRECATÓRIO: 1) Procuração com poderes específicos para
receber e dar quitação (caso o advogado opte por receber em seu
nome); 2) Procuração: 3) Contrato de honorários advocatícios; 4)
Cópia da SENTENÇA; 5) Cópia do acórdão (se houver); 6) Cópia da
certidão de trânsito em julgado; 7) Cópia da petição de cumprimento
de SENTENÇA; 8) Cópia da petição em que há concordância com
os valores ou impugnação aos cálculos; 9) Cópia do DESPACHO
em se determina a expedição do precatório ou RPV; 10) Dados
bancários da parte autora e advogado; 11) planilha de cálculos
homologado; 12)Termo de Renúncia (caso opte pelo recebimento
de RPV).
Caso a documentação acima referenciados já esteja nos autos o
advogado deverá mencionar o ID e o respectivo documento.
Transcorrido o prazo de 5 (cinco) dias, e ausente(s) a(s)
documentações relacionadas acima, deverá o cartório arquivar
os autos, certificando o documento faltante. Nesta hipótese, o
advogado poderá, sem prejuízo, anexar o documento faltante, para
dar continuidade a expedição da RPV/PRECATÓRIO.
O(a) advogado(a) da parte credora fica informado que tratandose de pagamento por RPV e inocorrendo cumprimento no prazo
de 60 dias poderá peticionar pelo sequestro, pois o processo será
automaticamente desarquivado independente do pagamento de
custas e seguirá para análise judicial.
Havendo impugnação o processo deverá ser movimentado como
“JEC – Concluso para Julgamento – Embargos”.
Cópia do presente serve de MANDADO /carta/ofício.
Porto Velho, data do sistema.
Juiz(a) de Direito, assinando digitalmente.
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 1º Juizado Especial da Fazenda Pública
Avenida Amazonas, 2375, Esquina, Nova Porto Velho, PORTO
VELHO - RO - CEP: 76820-163 - Fone:(69) 32175007 / 32175010
Processo nº: 7036566-07.2018.8.22.0001 (Processo Judicial
eletrônico - PJe)
REQUERENTE(S): MARIA IZETE MORAES DE SOUZA
Advogado do(a) REQUERENTE: JOAO BOSCO MACHADO DE
MIRANDA - RO9277
REQUERIDO: SUPERINTENDENTE DE RECURSOS HUMANOS
DO GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
DESPACHO
Há uma tradição forense ligada ao antigo procedimento ordinário em
que os profissionais buscam fornecer parâmetros para a liquidação
da SENTENÇA somente depois que ela é proferida, induzindo a
causa a passar por um necessário procedimento de liquidação, tão
extenso quanto o ordinário.
Atento a isso e a intenção de criar condições para que nos Juizados
Especiais as ações tenham tramitação mais abreviada criou-se
procedimento único com eliminação de várias fases, inclusive a da
liquidação de SENTENÇA, tanto que no art. 38, parágrafo único,
da Lei n° 9.099/95 proibiu-se SENTENÇA condenatória ilíquida,
“ainda que genérico o pedido”.
Por essa razão é preciso que o advogado da parte requerente sempre
apresente um memorial de cálculo no qual faça esclarecimentos
sobre a origem dos dados numéricos que empregar (em que
provas constam), bem como qual sua relação com a tese jurídica
construída e qual o raciocínio matemático utilizado para que seja
possível entender se a formação do valor e sua evolução obedecem
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critérios legais (índices corretos, forma de contagem correta,
momento inicial e final de contagem corretos etc).
A falta de atenção para esse aspecto poderá ter como resultado a
falência no ônus de influenciar a formação da convicção do julgador
e, por consequência, o direito não ser reconhecido no MÉRITO. Na
medida em que não é possível concordar que os valores sugeridos
são os correspondentes a tese jurídica ou mesmo sobre como
esses valores deveriam ter evoluído no tempo o resultado será
uma declaração de que o direito não foi provado.
Esse esclarecimento é prestado porque muitas das petições iniciais
apresentam cálculos sintéticos que presumem uma série de pontos
que o advogado da parte requerente deve convencer o julgador
de serem existentes e também de produzirem a consequência
indicada na tese jurídica. Como nenhum julgamento pode partir de
presunções, salvo de autorizadas por lei, falha na construção de
cálculos poderá prejudicar o acolhimento de um pedido.
Ademais, não se deve esquecer que a parte contrária tem o
direito de contraditório e isso significa que deva receber um pleito
com dados que permitam uma CONCLUSÃO lógica, sob pena
de impedir a construção de uma defesa. Daí ser obrigação do
advogado da parte requerente apresentar dados compreensíveis
acerca do desdobramento matemático de sua tese jurídica, sob
pena de ofensa ao contraditório e a ampla defesa.
Analisando a planilha de cálculo da parte requerente percebo que
está desacompanhada de um memorial onde haja explicação sobre
de quais provas foram extraídos os dados numéricos empregados
para sustentar a formação do crédito da parte requerente, bem
como sua relação com o preenchimento dos requisitos materiais
da tese jurídica e o desenvolvimento de uma fórmula matemática
aceita para atualização dos valores.
Posto isto, no prazo de 15 dias, o advogado da parte requerente
deverá emendar a inicial para que os cálculos contenham um
memorial que esclareça:
1) de quais provas foram extraídos os dados numéricos empregados
para sustentar a formação do crédito da parte requerente,
2) relação com o preenchimento dos requisitos materiais da tese
jurídica
3) desenvolvimento de uma fórmula matemática aceita para
atualização dos valores (não calcular juros sobre juros, calcular
juros moratórios desde a citação, informar marco inicial e final de
cada item);
4) se os juros são simples e de 0,5% ao mês;
5) se a atualização monetária está pela TR até 25/03/2015 e a partir
desta data pelo IPCA-E;
Intime-se (DJ) para adequação no prazo de 15 dias, sob pena de
extinção e arquivamento.
Cópia do presente serve de expediente para comunicação do ato.
Agendar decurso de prazo.
Porto Velho, data do sistema.
Juiz(a) de Direito, assinando digitalmente.
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 1º Juizado Especial da Fazenda Pública
Avenida Amazonas, 2375, Esquina, Nova Porto Velho, PORTO
VELHO - RO - CEP: 76820-163 - Fone:(69) 32175007 / 32175010
Processo nº: 7036462-15.2018.8.22.0001 (Processo Judicial
eletrônico - PJe)
REQUERENTE(S): TELSON MONTEIRO DE SOUZA
Advogado do(a) EXEQUENTE: TELSON MONTEIRO DE SOUZA
- RO0001051
EXECUTADO: ESTADO DE RONDÔNIA
DESPACHO
Intime-se a fazenda pública pelo sistema para eventual impugnação
no prazo de 30 dias, sob pena de ser acolhido o cálculo da parte
requerente.
Se o prazo decorrer sem manifestação ou havendo anuência e
estiverem presentes os documentos necessários, expeça-se RPV/
precatório e arquive-se.

Este diário foi assinado digitalmente consoante a Lei 11.419/06. O documento eletrônico pode ser encontrado no sítio do Tribunal de Justiça do Estado de
Rondônia, endereço: http://www.tjro.jus.br/novodiario/
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O(a) advogado(a) da parte requerente deverá no prazo de 5 dias,
sob pena de arquivamento, caso a documentação não esteja
nos autos, apresentar a documentação para expedição de RPV/
PRECATÓRIO: 1) Procuração com poderes específicos para
receber e dar quitação (caso o advogado opte por receber em seu
nome); 2) Procuração: 3) Contrato de honorários advocatícios; 4)
Cópia da SENTENÇA; 5) Cópia do acórdão (se houver); 6) Cópia da
certidão de trânsito em julgado; 7) Cópia da petição de cumprimento
de SENTENÇA; 8) Cópia da petição em que há concordância com
os valores ou impugnação aos cálculos; 9) Cópia do DESPACHO
em se determina a expedição do precatório ou RPV; 10) Dados
bancários da parte autora e advogado; 11) planilha de cálculos
homologado; 12)Termo de Renúncia (caso opte pelo recebimento
de RPV).
Caso a documentação acima referenciados já esteja nos autos o
advogado deverá mencionar o ID e o respectivo documento.
Transcorrido o prazo de 5 (cinco) dias, e ausente(s) a(s)
documentações relacionadas acima, deverá o cartório arquivar
os autos, certificando o documento faltante. Nesta hipótese, o
advogado poderá, sem prejuízo, anexar o documento faltante, para
dar continuidade a expedição da RPV/PRECATÓRIO.
O(a) advogado(a) da parte credora fica informado que tratandose de pagamento por RPV e inocorrendo cumprimento no prazo
de 60 dias poderá peticionar pelo sequestro, pois o processo será
automaticamente desarquivado independente do pagamento de
custas e seguirá para análise judicial.
Havendo impugnação o processo deverá ser movimentado como
“JEC – Concluso para Julgamento – Embargos”.
Cópia do presente serve de MANDADO /carta/ofício.
Porto Velho, data do sistema.
Juiz(a) de Direito, assinando digitalmente.
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 1º Juizado Especial da Fazenda Pública
Avenida Amazonas, 2375, Esquina, Nova Porto Velho, PORTO
VELHO - RO - CEP: 76820-163 - Fone:(69) 32175007 / 32175010
Processo nº: 7036052-54.2018.8.22.0001 (Processo Judicial
eletrônico - PJe)
REQUERENTE(S): JOSE MILTON PINHEIRO DA COSTA
Advogado do(a) REQUERENTE: GIAN DOUGLAS VIANA DE
SOUZA - RO5939
REQUERIDO: MUNICIPIO DE PORTO VELHO
DESPACHO
Há uma tradição forense ligada ao antigo procedimento ordinário em
que os profissionais buscam fornecer parâmetros para a liquidação
da SENTENÇA somente depois que ela é proferida, induzindo a
causa a passar por um necessário procedimento de liquidação, tão
extenso quanto o ordinário.
Atento a isso e a intenção de criar condições para que nos Juizados
Especiais as ações tenham tramitação mais abreviada criou-se
procedimento único com eliminação de várias fases, inclusive a da
liquidação de SENTENÇA, tanto que no art. 38, parágrafo único,
da Lei n° 9.099/95 proibiu-se SENTENÇA condenatória ilíquida,
“ainda que genérico o pedido”.
Por essa razão é preciso que o advogado da parte requerente sempre
apresente um memorial de cálculo no qual faça esclarecimentos
sobre a origem dos dados numéricos que empregar (em que
provas constam), bem como qual sua relação com a tese jurídica
construída e qual o raciocínio matemático utilizado para que seja
possível entender se a formação do valor e sua evolução obedecem
critérios legais (índices corretos, forma de contagem correta,
momento inicial e final de contagem corretos etc).
A falta de atenção para esse aspecto poderá ter como resultado a
falência no ônus de influenciar a formação da convicção do julgador
e, por consequência, o direito não ser reconhecido no MÉRITO. Na
medida em que não é possível concordar que os valores sugeridos
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são os correspondentes a tese jurídica ou mesmo sobre como
esses valores deveriam ter evoluído no tempo o resultado será
uma declaração de que o direito não foi provado.
Esse esclarecimento é prestado porque muitas das petições iniciais
apresentam cálculos sintéticos que presumem uma série de pontos
que o advogado da parte requerente deve convencer o julgador
de serem existentes e também de produzirem a consequência
indicada na tese jurídica. Como nenhum julgamento pode partir de
presunções, salvo de autorizadas por lei, falha na construção de
cálculos poderá prejudicar o acolhimento de um pedido.
Ademais, não se deve esquecer que a parte contrária tem o
direito de contraditório e isso significa que deva receber um pleito
com dados que permitam uma CONCLUSÃO lógica, sob pena
de impedir a construção de uma defesa. Daí ser obrigação do
advogado da parte requerente apresentar dados compreensíveis
acerca do desdobramento matemático de sua tese jurídica, sob
pena de ofensa ao contraditório e a ampla defesa.
Analisando a planilha de cálculo da parte requerente percebo que
está desacompanhada de um memorial onde haja explicação sobre
de quais provas foram extraídos os dados numéricos empregados
para sustentar a formação do crédito da parte requerente, bem
como sua relação com o preenchimento dos requisitos materiais
da tese jurídica e o desenvolvimento de uma fórmula matemática
aceita para atualização dos valores.
Posto isto, no prazo de 15 dias, o advogado da parte requerente
deverá emendar a inicial para que os cálculos contenham um
memorial que esclareça:
1) de quais provas foram extraídos os dados numéricos empregados
para sustentar a formação do crédito da parte requerente,
2) relação com o preenchimento dos requisitos materiais da tese
jurídica
3) desenvolvimento de uma fórmula matemática aceita para
atualização dos valores (não calcular juros sobre juros, calcular
juros moratórios desde a citação, informar marco inicial e final de
cada item);
4) se os juros são simples e de 0,5% ao mês;
5) se a atualização monetária está pela TR até 25/03/2015 e a partir
desta data pelo IPCA-E;
Intime-se (DJ) para adequação no prazo de 15 dias, sob pena de
extinção e arquivamento.
Cópia do presente serve de expediente para comunicação do ato.
Agendar decurso de prazo.
Porto Velho, data do sistema.
Juiz(a) de Direito, assinando digitalmente.
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 1º Juizado Especial da Fazenda Pública
Avenida Amazonas, 2375, Esquina, Nova Porto Velho, Porto
Velho - RO - CEP: 76820-163 - Fone:(69) 32175007 Processo nº:
7047793-28.2017.8.22.0001
Classe: JUIZADOS - PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL
CÍVEL (436)
EXEQUENTE: Nome: LEA CARVALHO DOS SANTOS CRESPO
Endereço: Rua Acaraú, 2257, Castanheira, Porto Velho - RO CEP: 76811-384
EXECUTADO: Nome: ESTADO DE RONDÔNIA
Endereço: desconhecido
DESPACHO
A parte requerente requereu concessão da assistência judiciária,
verifico que apresentou informações concretas e respectivas provas
a respeito da circunstância que enquadraria sua situação como de
beneficiária da gratuidade, razão pela qual DEFIRO o requerimento
de concessão dos benefícios da assistência judiciária.
Expeça-se o necessário.
Intimem-se as partes.
Porto Velho, data do sistema.
Juiz(a) de Direito, assinando digitalmente.

Este diário foi assinado digitalmente consoante a Lei 11.419/06. O documento eletrônico pode ser encontrado no sítio do Tribunal de Justiça do Estado de
Rondônia, endereço: http://www.tjro.jus.br/novodiario/
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PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 1º Juizado Especial da Fazenda Pública
Avenida Amazonas, 2375, Esquina, Nova Porto Velho, PORTO
VELHO - RO - CEP: 76820-163 - Fone:(69) 32175007 / 32175010
Processo nº: 7027415-51.2017.8.22.0001 (Processo Judicial
eletrônico - PJe)
REQUERENTE(S): ANTONIO SERGIO MENDES AGUIAR
Advogado do(a) REQUERENTE: TECIANA MECHORA DOS
SANTOS - RO0005971
REQUERIDO: ESTADO DE RONDÔNIA
DESPACHO
Acolho a emenda a inicial, a CPE deverá incluir no polo passivo o
IPERON.
Não há que se deliberar sobre assistência judiciária, pois a lei
confere automaticamente gratuidade para as custas e para
honorários em primeiro grau.
Cite-se (sistema) com prazo de defesa de 30 dias, ficando ciente
de que se desejar a produção de provas deverá apresentar na peça
defensiva tal requerimento com todas as informações necessárias
quais sejam, sob pena de perda do direito de produzi-las.
1- Testemunhal: nomes e endereços;
2- Pericial: nome, telefone e e-mail de eventual assistente técnico,
além dos quesitos;
3- Exibição de documento ou fornecimento de informações:
identificação do documento, descrição de seu conteúdo, bom como
onde e com quem está depositado).
Quanto a produção de provas o mesmo vale para a parte requerente,
no entanto, com o prazo de 10 dias, para manifestação.
Intime-se a parte requerente (DJ).
Cópia do presente serve de MANDADO /carta/ofício.
Fica a parte requerida advertida de que a falta de apresentação de
defesa poderá gerar presunção de veracidade.
Agende-se decurso de prazo de defesa.
Porto Velho, data do sistema.
Juiz(a) Direito , assinando digitalmente.
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 1º Juizado Especial da Fazenda Pública
Avenida Amazonas, 2375, Esquina, Nova Porto Velho, PORTO
VELHO - RO - CEP: 76820-163 - Fone:(69) 32175007 / 32175010
Processo nº: 7033962-10.2017.8.22.0001 (Processo Judicial
eletrônico - PJe)
REQUERENTE(S): PAULO MOLINA DE SOUZA
Advogado do(a) REQUERENTE: TECIANA MECHORA DOS
SANTOS - RO0005971
REQUERIDO: ESTADO DE RONDÔNIA
DESPACHO
Acolho a emenda a inicial, a CPE deverá incluir no polo passivo o
IPERON.
Não há que se deliberar sobre assistência judiciária, pois a lei
confere automaticamente gratuidade para as custas e para
honorários em primeiro grau.
Cite-se (sistema) com prazo de defesa de 30 dias, ficando ciente
de que se desejar a produção de provas deverá apresentar na peça
defensiva tal requerimento com todas as informações necessárias
quais sejam, sob pena de perda do direito de produzi-las.
1- Testemunhal: nomes e endereços;
2- Pericial: nome, telefone e e-mail de eventual assistente técnico,
além dos quesitos;
3- Exibição de documento ou fornecimento de informações:
identificação do documento, descrição de seu conteúdo, bom como
onde e com quem está depositado).
Quanto a produção de provas o mesmo vale para a parte requerente,
no entanto, com o prazo de 10 dias, para manifestação.
Intime-se a parte requerente (DJ).
Cópia do presente serve de MANDADO /carta/ofício.
Fica a parte requerida advertida de que a falta de apresentação de
defesa poderá gerar presunção de veracidade.
Agende-se decurso de prazo de defesa.
Porto Velho, data do sistema.
Juiz(a) Direito , assinando digitalmente.
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PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 1º Juizado Especial da Fazenda Pública
Avenida Amazonas, 2375, Esquina, Nova Porto Velho, PORTO
VELHO - RO - CEP: 76820-163 - Fone:(69) 32175007 / 32175010
Processo nº: 7035564-36.2017.8.22.0001 (Processo Judicial
eletrônico - PJe)
REQUERENTE(S): JOAO LUZIA DE ALMEIDA MEDEIROS
Advogado do(a) REQUERENTE: TECIANA MECHORA DOS
SANTOS - RO0005971
REQUERIDO: ESTADO DE RONDÔNIA
DESPACHO
Acolho a emenda a inicial, a CPE deverá incluir no polo passivo o
IPERON.
Não há que se deliberar sobre assistência judiciária, pois a lei
confere automaticamente gratuidade para as custas e para
honorários em primeiro grau.
Cite-se (sistema) com prazo de defesa de 30 dias, ficando ciente
de que se desejar a produção de provas deverá apresentar na peça
defensiva tal requerimento com todas as informações necessárias
quais sejam, sob pena de perda do direito de produzi-las.
1- Testemunhal: nomes e endereços;
2- Pericial: nome, telefone e e-mail de eventual assistente técnico,
além dos quesitos;
3- Exibição de documento ou fornecimento de informações:
identificação do documento, descrição de seu conteúdo, bom como
onde e com quem está depositado).
Quanto a produção de provas o mesmo vale para a parte requerente,
no entanto, com o prazo de 10 dias, para manifestação.
Intime-se a parte requerente (DJ).
Cópia do presente serve de MANDADO /carta/ofício.
Fica a parte requerida advertida de que a falta de apresentação de
defesa poderá gerar presunção de veracidade.
Agende-se decurso de prazo de defesa.
Porto Velho, data do sistema.
Juiz(a) Direito , assinando digitalmente.
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 1º Juizado Especial da Fazenda Pública
Avenida Amazonas, 2375, Esquina, Nova Porto Velho, PORTO
VELHO - RO - CEP: 76820-163 - Fone:(69) 32175007 / 32175010
Processo nº: 7036595-57.2018.8.22.0001 (Processo Judicial
eletrônico - PJe)
REQUERENTE(S): FRANCISCO MIRANDA DAS NEVES
Advogados do(a) REQUERENTE: UELTON HONORATO
TRESSMANN - RO8862, UILIAN HONORATO TRESSMANN RO0006805, GILBER ROCHA MERCES - RO0005797
REQUERIDO: ESTADO DE RONDÔNIA
DESPACHO
Se necessário, adequar a classe para que conste como PJEC.
Não há que se deliberar sobre assistência judiciária, pois a lei
confere automaticamente gratuidade para as custas e para
honorários em primeiro grau.
Cite-se (sistema) com prazo de defesa de 30 dias, ficando ciente
de que se desejar a produção de provas deverá apresentar na peça
defensiva tal requerimento com todas as informações necessárias
quais sejam, sob pena de perda do direito de produzi-las.
1- Testemunhal: nomes e endereços;
2- Pericial: nome, telefone e e-mail de eventual assistente técnico,
além dos quesitos;
3- Exibição de documento ou fornecimento de informações:
identificação do documento, descrição de seu conteúdo, bom como
onde e com quem está depositado).
Quanto a produção de provas o mesmo vale para a parte requerente,
no entanto, com o prazo de 10 dias, para manifestação.
Intime-se a parte requerente (DJ).
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Cópia do presente serve de MANDADO /carta/ofício.
Fica a parte requerida advertida de que a falta de apresentação de
defesa poderá gerar presunção de veracidade.
Agende-se decurso de prazo de defesa.
Porto Velho, data do sistema.
Juiz(a) Direito , assinando digitalmente.
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 1º Juizado Especial da Fazenda Pública
Avenida Amazonas, 2375, Esquina, Nova Porto Velho, PORTO
VELHO - RO - CEP: 76820-163 - Fone:(69) 32175007 / 32175010
Processo nº: 7036406-79.2018.8.22.0001 (Processo Judicial
eletrônico - PJe)
REQUERENTE(S): MARCONDES DA CONCEICAO BRITO
COELHO
Advogados do(a) REQUERENTE: VANESSA CESARIO SOUSA RO0008058, ARMANDO DIAS SIMOES NETO - RO0008288
REQUERIDO: ESTADO DE RONDÔNIA
DESPACHO
Se necessário, adequar a classe para que conste como PJEC.
Não há que se deliberar sobre assistência judiciária, pois a lei
confere automaticamente gratuidade para as custas e para
honorários em primeiro grau.
Cite-se (sistema) com prazo de defesa de 30 dias, ficando ciente
de que se desejar a produção de provas deverá apresentar na peça
defensiva tal requerimento com todas as informações necessárias
quais sejam, sob pena de perda do direito de produzi-las.
1- Testemunhal: nomes e endereços;
2- Pericial: nome, telefone e e-mail de eventual assistente técnico,
além dos quesitos;
3- Exibição de documento ou fornecimento de informações:
identificação do documento, descrição de seu conteúdo, bom como
onde e com quem está depositado).
Quanto a produção de provas o mesmo vale para a parte requerente,
no entanto, com o prazo de 10 dias, para manifestação.
Intime-se a parte requerente (DJ).
Cópia do presente serve de MANDADO /carta/ofício.
Fica a parte requerida advertida de que a falta de apresentação de
defesa poderá gerar presunção de veracidade.
Agende-se decurso de prazo de defesa.
Porto Velho, data do sistema.
Juiz(a) Direito , assinando digitalmente.
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 1º Juizado Especial da Fazenda Pública
Avenida Amazonas, 2375, Esquina, Nova Porto Velho, PORTO
VELHO - RO - CEP: 76820-163 - Fone:(69) 32175007 / 32175010
Processo nº: 7035927-86.2018.8.22.0001 (Processo Judicial
eletrônico - PJe)
REQUERENTE(S): MAUREANNY RODRIGUES DE BRITO e
outros
Advogado do(a) EXEQUENTE: GILBER ROCHA MERCES RO0005797
Advogado do(a) EXEQUENTE: GILBER ROCHA MERCES RO0005797
EXECUTADO: ESTADO DE RONDÔNIA
DESPACHO
Intime-se a fazenda pública pelo sistema para eventual impugnação
no prazo de 30 dias, sob pena de ser acolhido o cálculo da parte
requerente.
Se o prazo decorrer sem manifestação ou havendo anuência e
estiverem presentes os documentos necessários, expeça-se RPV/
precatório e arquive-se.
O(a) advogado(a) da parte requerente deverá no prazo de 5 dias,
sob pena de arquivamento, caso a documentação não esteja
nos autos, apresentar a documentação para expedição de RPV/
PRECATÓRIO: 1) Procuração com poderes específicos para
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receber e dar quitação (caso o advogado opte por receber em seu
nome); 2) Procuração: 3) Contrato de honorários advocatícios; 4)
Cópia da SENTENÇA; 5) Cópia do acórdão (se houver); 6) Cópia da
certidão de trânsito em julgado; 7) Cópia da petição de cumprimento
de SENTENÇA; 8) Cópia da petição em que há concordância com
os valores ou impugnação aos cálculos; 9) Cópia do DESPACHO
em se determina a expedição do precatório ou RPV; 10) Dados
bancários da parte autora e advogado; 11) planilha de cálculos
homologado; 12)Termo de Renúncia (caso opte pelo recebimento
de RPV).
Caso a documentação acima referenciados já esteja nos autos o
advogado deverá mencionar o ID e o respectivo documento.
Transcorrido o prazo de 5 (cinco) dias, e ausente(s) a(s)
documentações relacionadas acima, deverá o cartório arquivar
os autos, certificando o documento faltante. Nesta hipótese, o
advogado poderá, sem prejuízo, anexar o documento faltante, para
dar continuidade a expedição da RPV/PRECATÓRIO.
O(a) advogado(a) da parte credora fica informado que tratandose de pagamento por RPV e inocorrendo cumprimento no prazo
de 60 dias poderá peticionar pelo sequestro, pois o processo será
automaticamente desarquivado independente do pagamento de
custas e seguirá para análise judicial.
Havendo impugnação o processo deverá ser movimentado como
“JEC – Concluso para Julgamento – Embargos”.
Cópia do presente serve de MANDADO /carta/ofício.
Porto Velho, data do sistema.
Juiz(a) de Direito, assinando digitalmente.
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 1º Juizado Especial da Fazenda Pública
Avenida Amazonas, 2375, Esquina, Nova Porto Velho, PORTO
VELHO - RO - CEP: 76820-163 - Fone:(69) 32175007 / 32175010
Processo nº: 7032525-94.2018.8.22.0001 (Processo Judicial
eletrônico - PJe)
REQUERENTE(S): MARIMAR REGIS DOS SANTOS DA SILVA e
outros (4)
Advogado do(a) REQUERENTE: SHEILA CRISTIANE BARROZO
DA SILVA - RO0007873
Advogado do(a) REQUERENTE: SHEILA CRISTIANE BARROZO
DA SILVA - RO0007873
Advogado do(a) REQUERENTE: SHEILA CRISTIANE BARROZO
DA SILVA - RO0007873
Advogado do(a) REQUERENTE: SHEILA CRISTIANE BARROZO
DA SILVA - RO0007873
Advogado do(a) REQUERENTE: SHEILA CRISTIANE BARROZO
DA SILVA - RO0007873
REQUERIDO: ESTADO DE RONDÔNIA
DESPACHO
O advogado da parte requerente fez o cadastro e distribuição para
formação do processo, porém, não foi anexado o arquivo que
contenha a petição inicial.
Assim sendo, concedo-lhe o prazo de 15 dias para juntar arquivo
com tal peça, sob pena de arquivamento.
Intime-se (sistema).
Cópia do presente serve de expediente para comunicação do ato.
Se vencer o prazo sem providência, independentemente de novo
DESPACHO, arquive-se.
Agendar decurso de prazo, com apresentação volte concluso para
liminar ou sem manifestação para extinção.
Porto Velho, data do sistema.
juiz (a) de direito, assinando digitalmente.
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 1º Juizado Especial da Fazenda Pública
Avenida Amazonas, 2375, Esquina, Nova Porto Velho, PORTO
VELHO - RO - CEP: 76820-163 - Fone:(69) 32175007 / 32175010
Processo nº: 7036527-10.2018.8.22.0001 (Processo Judicial
eletrônico - PJe)
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REQUERENTE(S): DOMINGOS PASCOAL DOS SANTOS
Advogado do(a) EXEQUENTE: DOMINGOS PASCOAL DOS
SANTOS - RO0002659
EXECUTADO: SECRETARIA DE ESTADO DE FINANCAS
DESPACHO
Intime-se a fazenda pública pelo sistema para eventual impugnação
no prazo de 30 dias, sob pena de ser acolhido o cálculo da parte
requerente.
Se o prazo decorrer sem manifestação ou havendo anuência e
estiverem presentes os documentos necessários, expeça-se RPV/
precatório e arquive-se.
O(a) advogado(a) da parte requerente deverá no prazo de 5 dias,
sob pena de arquivamento, caso a documentação não esteja
nos autos, apresentar a documentação para expedição de RPV/
PRECATÓRIO: 1) Procuração com poderes específicos para
receber e dar quitação (caso o advogado opte por receber em seu
nome); 2) Procuração: 3) Contrato de honorários advocatícios; 4)
Cópia da SENTENÇA; 5) Cópia do acórdão (se houver); 6) Cópia da
certidão de trânsito em julgado; 7) Cópia da petição de cumprimento
de SENTENÇA; 8) Cópia da petição em que há concordância com
os valores ou impugnação aos cálculos; 9) Cópia do DESPACHO
em se determina a expedição do precatório ou RPV; 10) Dados
bancários da parte autora e advogado; 11) planilha de cálculos
homologado; 12)Termo de Renúncia (caso opte pelo recebimento
de RPV).
Caso a documentação acima referenciados já esteja nos autos o
advogado deverá mencionar o ID e o respectivo documento.
Transcorrido o prazo de 5 (cinco) dias, e ausente(s) a(s)
documentações relacionadas acima, deverá o cartório arquivar
os autos, certificando o documento faltante. Nesta hipótese, o
advogado poderá, sem prejuízo, anexar o documento faltante, para
dar continuidade a expedição da RPV/PRECATÓRIO.
O(a) advogado(a) da parte credora fica informado que tratandose de pagamento por RPV e inocorrendo cumprimento no prazo
de 60 dias poderá peticionar pelo sequestro, pois o processo será
automaticamente desarquivado independente do pagamento de
custas e seguirá para análise judicial.
Havendo impugnação o processo deverá ser movimentado como
“JEC – Concluso para Julgamento – Embargos”.
Cópia do presente serve de MANDADO /carta/ofício.
Porto Velho, data do sistema.
Juiz(a) de Direito, assinando digitalmente.
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 1º Juizado Especial da Fazenda Pública
Avenida Amazonas, 2375, Esquina, Nova Porto Velho, Porto
Velho - RO - CEP: 76820-163 - Fone:(69) 32175007 Processo nº:
7018204-59.2015.8.22.0001
Classe: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA
PÚBLICA (12078)
EXEQUENTE: Nome: APARECIDO VICENTE DE MATOS
Endereço: Rua João Goulart, 1852, Nossa Senhora das Graças,
Porto Velho - RO - CEP: 76804-126
EXECUTADO: Nome: ESTADO DE RONDÔNIA
Endereço: desconhecido
DESPACHO
Uma vez que não é possível exigir pagamento de quantia certa e
obrigação de fazer no mesmo procedimento por incompatibilidade,
este processo seguirá apenas para cumprimento da obrigação de
fazer.
Intimem-se:
1) o Procurador Geral do Estado, pelo sistema, para eventual
impugnação no prazo de 30 dias
2) o Gerente da Folha de Pagamento da parte requerida para
cumprimento da obrigação de fazer descrita na SENTENÇA no
prazo de 15 dias contados do recebimento desta intimação, sob
pena de multa pessoal no valor de R$ 5.000,00 com crédito atribuível
a parte requerente e afastamento da função para nenhuma outra
função gratificada poder exercer nos próximos 5 anos.
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Aguarde-se por 60 dias e se nesse prazo não houver reclamação
do descumprimento da obrigação, arquive-se.
Uma vez apresentada reclamação, independente de novo
DESPACHO expeça-se MANDADO de intimação para o diretor do
órgão incumbido de cumprir a ordem judicial, a fim de que cumpra
a ordem judicial constante da SENTENÇA no prazo de 5 dias,
sob pena de afastamento da função para nenhuma outra função
gratificada poder exercer nos próximos 5 anos. Se a autoridade
intimada não comprovar o cumprimento da ordem no prazo,
o oficial de justiça deverá intimar o Governador do Estado para
executar o afastamento da autoridade que desobedeceu a ordem
judicial e tomar ciência de que ele passa a ter o prazo de 5 dias
para cumprimento, sob pena de encaminhamento de cópia para
providências junto ao Poder Legislativo (políticas) e também ao
Procurador Geral de Justiça (judiciais).
Havendo impugnação o processo deverá ser movimentado como
“JEC – Concluso para Julgamento – Embargos”.
Cópia do presente serve de MANDADO /carta/ofício, devendo ser
instruída com cópia do título executivo e documento com os dados
necessários ao cumprimento da ordem.
Porto Velho, data do sistema.
Juiz(a) de Direito, assinando digitalmente.
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
COMARCA DE PORTO VELHO - RO
CPE - CENTRAL DE PROCESSOS ELETRÔNICOS - JUIZADO
ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA
Rua Quintino Bocaiuva, nº. 3061 esquina com Av. Jorge Teixeira
(BR -319), 2º Andar - Bairro São Cristóvão - Porto Velho/RO - CEP
76820-842
Processo nº: 7010636-84.2018.8.22.0001 (Processo Judicial
eletrônico - PJe)
Classe: JUIZADOS - PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL
CÍVEL (436)
REQUERENTE: JULIANE MICHELE SILVA DE SA
Advogados do(a) REQUERENTE: VANESSA CESARIO SOUSA RO0008058, ARMANDO DIAS SIMOES NETO - RO0008288
REQUERIDO: MUNICIPIO DE PORTO VELHO
Advogado do(a) REQUERIDO:
FINALIADE: Intimar a parte autora para ciência do DESPACHO
abaixo transcrito:
DESPACHO
A parte requerente não apresentou informações concretas e
respectivas provas a respeito da circunstância que enquadraria
sua situação como de beneficiária da gratuidade, razão pela
qual INDEFIRO o requerimento de concessão dos benefícios da
assistência judiciária.
Assim sendo, intime-se o advogado da parte requerente para
comprovar o pagamento das custas no prazo de 48 (quarenta e
oito) horas, sob pena de deserção.
Cópia do presente serve de expediente para o ato de
comunicação.
Porto Velho, data do sistema.
Juiz(a) de Direito, assinando digitalmente.
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
COMARCA DE PORTO VELHO - RO
CPE - CENTRAL DE PROCESSOS ELETRÔNICOS - JUIZADO
ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA
Rua Quintino Bocaiuva, nº. 3061 esquina com Av. Jorge Teixeira
(BR -319), 2º Andar - Bairro São Cristóvão - Porto Velho/RO - CEP
76820-842
Processo nº: 7038616-40.2017.8.22.0001 (Processo Judicial
eletrônico - PJe)
Classe: JUIZADOS - PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL
CÍVEL (436)
REQUERENTE: REINALDO CARNEIRO DE MORAIS
Advogado do(a) REQUERENTE: PEDRO FELIZARDO DE
ALENCAR - RO0002394
REQUERIDO: ESTADO DE RONDÔNIA
Advogado do(a) REQUERIDO:
FINALIADE: Intimar a parte autora para ciência do DESPACHO
abaixo transcrito:

Este diário foi assinado digitalmente consoante a Lei 11.419/06. O documento eletrônico pode ser encontrado no sítio do Tribunal de Justiça do Estado de
Rondônia, endereço: http://www.tjro.jus.br/novodiario/
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DESPACHO A parte requerente não apresentou informações
concretas e respectivas provas a respeito da circunstância que
enquadraria sua situação como de beneficiária da gratuidade, razão
pela qual INDEFIRO o requerimento de concessão dos benefícios
da assistência judiciária.
Assim sendo, intime-se o advogado da parte requerente para
comprovar o pagamento das custas no prazo de 48 (quarenta e
oito) horas, sob pena de deserção.
Cópia do presente serve de expediente para o ato de
comunicação.
Porto Velho, data do sistema.
Juiz(a) de Direito, assinando digitalmente.
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 1º Juizado Especial da Fazenda Pública
Avenida Amazonas, 2375, Esquina, Nova Porto Velho, PORTO
VELHO - RO - CEP: 76820-163 - Fone:(69) 32175007 / 32175010
Processo nº: 7036474-29.2018.8.22.0001 (Processo Judicial
eletrônico - PJe)
REQUERENTE(S): ZINILSON MACHADO AMARAL
Advogados do(a) REQUERENTE: UELTON HONORATO
TRESSMANN - RO8862, UILIAN HONORATO TRESSMANN RO0006805, GILBER ROCHA MERCES - RO0005797
REQUERIDO: ESTADO DE RONDÔNIA
DESPACHO
Se necessário, adequar a classe para que conste como PJEC.
Não há que se deliberar sobre assistência judiciária, pois a lei
confere automaticamente gratuidade para as custas e para
honorários em primeiro grau.
Cite-se (sistema) com prazo de defesa de 30 dias, ficando ciente
de que se desejar a produção de provas deverá apresentar na peça
defensiva tal requerimento com todas as informações necessárias
quais sejam, sob pena de perda do direito de produzi-las.
1- Testemunhal: nomes e endereços;
2- Pericial: nome, telefone e e-mail de eventual assistente técnico,
além dos quesitos;
3- Exibição de documento ou fornecimento de informações:
identificação do documento, descrição de seu conteúdo, bom como
onde e com quem está depositado).
Quanto a produção de provas o mesmo vale para a parte requerente,
no entanto, com o prazo de 10 dias, para manifestação.
Intime-se a parte requerente (DJ).
Cópia do presente serve de MANDADO /carta/ofício.
Fica a parte requerida advertida de que a falta de apresentação de
defesa poderá gerar presunção de veracidade.
Agende-se decurso de prazo de defesa.
Porto Velho, data do sistema.
Juiz(a) Direito , assinando digitalmente.
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 1º Juizado Especial da Fazenda Pública
Avenida Jorge Teixeira, 2472, esquina com a Rua Quitino Bocaiúva,
Bairro São Cristóvão, 2472, - de 2408 a 2800 - lado par, São
Cristóvão, Porto Velho - RO - CEP: 76820-892 - Fone:( )
7032529-34.2018.8.22.0001
JUIZADOS - PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
(436)
REQUERENTE: EDILENE MARIA EVARISTO MONTENEGRO
SAMPAIO, MARCILENE VASQUES DA SILVA
Advogado do(a) REQUERENTE: SHEILA CRISTIANE BARROZO
DA SILVA - RO0007873
Advogado do(a) REQUERENTE: SHEILA CRISTIANE BARROZO
DA SILVA - RO0007873
REQUERIDO: ESTADO DE RONDÔNIA
Advogado do(a) REQUERIDO:
DESPACHO
Vistos.
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Analisando os autos, verifico que o valor da causa não está de
acordo com a pretensão da parte requerente, e neste juízo os
valores devem ser líquidos e certos.
Neste sentido, deverá o autor apresentar planilha de cálculos
detalhada e fundamentada (art. 524, do NCPC), com a inclusão das
parcelas vencidas e quando a pretensão versar sobre obrigações
vincendas, a soma de 12 (doze) parcelas vincendas e de eventuais
parcelas vencidas, sob pena de seu indeferimento (art. 321,
parágrafo único, do NCPC c/c art. 2º, § 2º e art. 27, ambos da Lei
12.153/2009).
Posto isto, no prazo de 15 dias, a advogada da parte requerente
deverá aditar a inicial para apresentar os cálculos que dão suporte
a compreensão da formação de seu crédito e respectivo memorial
que favoreça o entendimento do raciocínio desenvolvido com
esclarecimento:
1) de quais provas foram extraídos os dados numéricos empregados
para sustentar a formação do crédito da parte requerente;
2) sobre a relação dele com o preenchimento dos requisitos
materiais da tese jurídica;
3) da fórmula matemática aceita para atualização dos valores (não
calcular juros sobre juros, calcular juros moratórios desde a citação,
informar marco inicial e final de cada item);
4) sobre se os juros são simples e de 0,5% ao mês;
5) sobre se a atualização monetária pelo IPCA-E.
Intime-se (sistema) para adequação no prazo de 15 dias, sob pena
de extinção e arquivamento.
Cópia do presente serve de expediente para comunicação do ato.
Agendar decurso de prazo.
Porto Velho, data do sistema.
juiz (a) de direito, assinando digitalmente.
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 1º Juizado Especial da Fazenda Pública
Avenida Amazonas, 2375, Esquina, Nova Porto Velho, PORTO
VELHO - RO - CEP: 76820-163 - Fone:(69) 32175007 / 32175010
Processo nº: 7036466-52.2018.8.22.0001 (Processo Judicial
eletrônico - PJe)
REQUERENTE(S): PAULO SALES DOS REIS
Advogados do(a) REQUERENTE: UELTON HONORATO
TRESSMANN - RO8862, UILIAN HONORATO TRESSMANN RO0006805, GILBER ROCHA MERCES - RO0005797
REQUERIDO: ESTADO DE RONDÔNIA
DESPACHO
Se necessário, adequar a classe para que conste como PJEC.
Não há que se deliberar sobre assistência judiciária, pois a lei
confere automaticamente gratuidade para as custas e para
honorários em primeiro grau.
Cite-se (sistema) com prazo de defesa de 30 dias, ficando ciente
de que se desejar a produção de provas deverá apresentar na peça
defensiva tal requerimento com todas as informações necessárias
quais sejam, sob pena de perda do direito de produzi-las.
1- Testemunhal: nomes e endereços;
2- Pericial: nome, telefone e e-mail de eventual assistente técnico,
além dos quesitos;
3- Exibição de documento ou fornecimento de informações:
identificação do documento, descrição de seu conteúdo, bom como
onde e com quem está depositado).
Quanto a produção de provas o mesmo vale para a parte requerente,
no entanto, com o prazo de 10 dias, para manifestação.
Intime-se a parte requerente (DJ).
Cópia do presente serve de MANDADO /carta/ofício.
Fica a parte requerida advertida de que a falta de apresentação de
defesa poderá gerar presunção de veracidade.
Agende-se decurso de prazo de defesa.
Porto Velho, data do sistema.
Juiz(a) Direito , assinando digitalmente.

Este diário foi assinado digitalmente consoante a Lei 11.419/06. O documento eletrônico pode ser encontrado no sítio do Tribunal de Justiça do Estado de
Rondônia, endereço: http://www.tjro.jus.br/novodiario/
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PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 1º Juizado Especial da Fazenda Pública
Avenida Amazonas, 2375, Esquina, Nova Porto Velho, PORTO
VELHO - RO - CEP: 76820-163 - Fone:(69) 32175007 / 32175010
Processo nº: 7036071-60.2018.8.22.0001 (Processo Judicial
eletrônico - PJe)
REQUERENTE(S): CLAUDIO ROBERTO DA SILVA OLIVEIRA
Advogado do(a) REQUERENTE: DENERVAL JOSE DE AGNELO
- RO7134
REQUERIDO: ESTADO DE RONDÔNIA
DESPACHO
Se necessário, adequar a classe para que conste como PJEC.
Não há que se deliberar sobre assistência judiciária, pois a lei
confere automaticamente gratuidade para as custas e para
honorários em primeiro grau.
Cite-se (sistema) com prazo de defesa de 30 dias, ficando ciente
de que se desejar a produção de provas deverá apresentar na peça
defensiva tal requerimento com todas as informações necessárias
quais sejam, sob pena de perda do direito de produzi-las.
1- Testemunhal: nomes e endereços;
2- Pericial: nome, telefone e e-mail de eventual assistente técnico,
além dos quesitos;
3- Exibição de documento ou fornecimento de informações:
identificação do documento, descrição de seu conteúdo, bom como
onde e com quem está depositado).
Quanto a produção de provas o mesmo vale para a parte requerente,
no entanto, com o prazo de 10 dias, para manifestação.
Intime-se a parte requerente (DJ).
Cópia do presente serve de MANDADO /carta/ofício.
Fica a parte requerida advertida de que a falta de apresentação de
defesa poderá gerar presunção de veracidade.
Agende-se decurso de prazo de defesa.
Porto Velho, data do sistema.
Juiz(a) Direito , assinando digitalmente.
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 1º Juizado Especial da Fazenda Pública
Avenida Amazonas, 2375, Esquina, Nova Porto Velho, PORTO
VELHO - RO - CEP: 76820-163 - Fone:(69) 32175007 / 32175010
Processo nº: 7035956-39.2018.8.22.0001 (Processo Judicial
eletrônico - PJe)
REQUERENTE(S): SILVANA MARIA FROES RAMOS
Advogados do(a) REQUERENTE: UELTON HONORATO
TRESSMANN - RO8862, UILIAN HONORATO TRESSMANN RO0006805, GILBER ROCHA MERCES - RO0005797
REQUERIDO: ESTADO DE RONDÔNIA
DESPACHO
Se necessário, adequar a classe para que conste como PJEC.
Não há que se deliberar sobre assistência judiciária, pois a lei
confere automaticamente gratuidade para as custas e para
honorários em primeiro grau.
Cite-se (sistema) com prazo de defesa de 30 dias, ficando ciente
de que se desejar a produção de provas deverá apresentar na peça
defensiva tal requerimento com todas as informações necessárias
quais sejam, sob pena de perda do direito de produzi-las.
1- Testemunhal: nomes e endereços;
2- Pericial: nome, telefone e e-mail de eventual assistente técnico,
além dos quesitos;
3- Exibição de documento ou fornecimento de informações:
identificação do documento, descrição de seu conteúdo, bom como
onde e com quem está depositado).
Quanto a produção de provas o mesmo vale para a parte requerente,
no entanto, com o prazo de 10 dias, para manifestação.
Intime-se a parte requerente (DJ).
Cópia do presente serve de MANDADO /carta/ofício.
Fica a parte requerida advertida de que a falta de apresentação de
defesa poderá gerar presunção de veracidade.
Agende-se decurso de prazo de defesa.
Porto Velho, data do sistema.
Juiz(a) Direito , assinando digitalmente.
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PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 1º Juizado Especial da Fazenda Pública
Avenida Amazonas, 2375, Esquina, Nova Porto Velho, PORTO
VELHO - RO - CEP: 76820-163 - Fone:(69) 32175007 / 32175010
Processo nº: 7035734-71.2018.8.22.0001 (Processo Judicial
eletrônico - PJe)
REQUERENTE(S): SEBASTIAO DIAS DE OLIVEIRA
Advogado do(a) REQUERENTE: JHONATAN KLACZIK - RO9338
REQUERIDO: MUNICIPIO DE PORTO VELHO
DESPACHO
Se necessário, adequar a classe para que conste como PJEC.
Não há que se deliberar sobre assistência judiciária, pois a lei
confere automaticamente gratuidade para as custas e para
honorários em primeiro grau.
Cite-se (sistema) com prazo de defesa de 30 dias, ficando ciente
de que se desejar a produção de provas deverá apresentar na peça
defensiva tal requerimento com todas as informações necessárias
quais sejam, sob pena de perda do direito de produzi-las.
1- Testemunhal: nomes e endereços;
2- Pericial: nome, telefone e e-mail de eventual assistente técnico,
além dos quesitos;
3- Exibição de documento ou fornecimento de informações:
identificação do documento, descrição de seu conteúdo, bom como
onde e com quem está depositado).
Quanto a produção de provas o mesmo vale para a parte requerente,
no entanto, com o prazo de 10 dias, para manifestação.
Intime-se a parte requerente (DJ).
Cópia do presente serve de MANDADO /carta/ofício.
Fica a parte requerida advertida de que a falta de apresentação de
defesa poderá gerar presunção de veracidade.
Agende-se decurso de prazo de defesa.
Porto Velho, data do sistema.
Juiz(a) Direito , assinando digitalmente.
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 1º Juizado Especial da Fazenda Pública
Avenida Amazonas, 2375, Esquina, Nova Porto Velho, PORTO
VELHO - RO - CEP: 76820-163 - Fone:(69) 32175007 / 32175010
Processo nº: 7014440-60.2018.8.22.0001 (Processo Judicial
eletrônico - PJe)
REQUERENTE(S): JOAO MARCOS DE OLIVEIRA DIAS
Advogado do(a) EXEQUENTE: JOAO MARCOS DE OLIVEIRA
DIAS - RO0000823
EXECUTADO: ESTADO DE RONDÔNIA
DESPACHO
Vistos, etc.
Cancelo a RPV 879/2018 -JEFAP, assim sendo expeça-se RPV/
precatório no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais).
Assim que a RPV/precatório for expedido e encaminhado, arquivese.
Cópia do presente serve de MANDADO /carta/ofício.
Porto Velho, data do sistema.
Juiz(a) de Direito, assinando digitalmente.
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
COMARCA DE PORTO VELHO - RO
CPE - CENTRAL DE PROCESSOS ELETRÔNICOS - JUIZADO
ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA
Rua Quintino Bocaiuva, nº. 3061 esquina com Av. Jorge Teixeira
(BR -319), 2º Andar - Bairro São Cristóvão - Porto Velho/RO - CEP
76820-842
Processo nº: 7038703-93.2017.8.22.0001 (Processo Judicial
eletrônico - PJe)
Classe: JUIZADOS - PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL
CÍVEL (436)

Este diário foi assinado digitalmente consoante a Lei 11.419/06. O documento eletrônico pode ser encontrado no sítio do Tribunal de Justiça do Estado de
Rondônia, endereço: http://www.tjro.jus.br/novodiario/
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REQUERENTE: MARCILENE MENDES DA SILVA
Advogados do(a) REQUERENTE: MARCELLINO VICTOR
RAQUEBAQUE LEAO DE OLIVEIRA - RO8492, LEONARDO
FERREIRA DE MELO - RO0005959
REQUERIDO: MUNICIPIO DE PORTO VELHO
Advogado do(a) REQUERIDO:
FINALIADE: Intimar a parte autora para ciência do DESPACHO
abaixo transcrito:
DESPACHO
A parte requerente não apresentou informações concretas e
respectivas provas a respeito da circunstância que enquadraria
sua situação como de beneficiária da gratuidade, razão pela
qual INDEFIRO o requerimento de concessão dos benefícios da
assistência judiciária.
Assim sendo, intime-se o advogado da parte requerente para
comprovar o pagamento das custas no prazo de 48 (quarenta e
oito) horas, sob pena de deserção.
Cópia do presente serve de expediente para o ato de
comunicação.
Porto Velho, data do sistema.
Juiz(a) de Direito, assinando digitalmente.
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
COMARCA DE PORTO VELHO - RO
CPE - CENTRAL DE PROCESSOS ELETRÔNICOS - JUIZADO
ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA
Rua Quintino Bocaiuva, nº. 3061 esquina com Av. Jorge Teixeira
(BR -319), 2º Andar - Bairro São Cristóvão - Porto Velho/RO - CEP
76820-842
Processo nº: 7041228-48.2017.8.22.0001 (Processo Judicial
eletrônico - PJe)
Classe: JUIZADOS - PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL
CÍVEL (436)
REQUERENTE: IZILDINHA MARIN DA SILVA DOS SANTOS
Advogado do(a) REQUERENTE: PEDRO FELIZARDO DE
ALENCAR - RO0002394
REQUERIDO: ESTADO DE RONDÔNIA
Advogado do(a) REQUERIDO:
FINALIADE: Intimar a parte autora para ciência do DESPACHO
abaixo transcrito:
DESPACHO
A parte requerente não apresentou informações concretas e
respectivas provas a respeito da circunstância que enquadraria
sua situação como de beneficiária da gratuidade, razão pela
qual INDEFIRO o requerimento de concessão dos benefícios da
assistência judiciária.
Assim sendo, intime-se o advogado da parte requerente para
comprovar o pagamento das custas no prazo de 48 (quarenta e
oito) horas, sob pena de deserção.
Cópia do presente serve de expediente para o ato de
comunicação.
Porto Velho, data do sistema.
Juiz(a) de Direito, assinando digitalmente.
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
COMARCA DE PORTO VELHO - RO
CPE - CENTRAL DE PROCESSOS ELETRÔNICOS - JUIZADO
ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA
Rua Quintino Bocaiuva, nº. 3061 esquina com Av. Jorge Teixeira
(BR -319), 2º Andar - Bairro São Cristóvão - Porto Velho/RO - CEP
76820-842
Processo nº: 7010283-44.2018.8.22.0001 (Processo Judicial
eletrônico - PJe)
Classe: JUIZADOS - PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL
CÍVEL (436)
REQUERENTE: NECI RAMOS DA SILVA
Advogados do(a) REQUERENTE: VANESSA CESARIO SOUSA RO0008058, ARMANDO DIAS SIMOES NETO - RO0008288
REQUERIDO: MUNICIPIO DE PORTO VELHO
Advogado do(a) REQUERIDO:
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FINALIADE: Intimar a parte autora para ciência do DESPACHO
abaixo transcrito:
DESPACHO
A parte requerente não apresentou informações concretas e
respectivas provas a respeito da circunstância que enquadraria
sua situação como de beneficiária da gratuidade, razão pela
qual INDEFIRO o requerimento de concessão dos benefícios da
assistência judiciária.
Assim sendo, intime-se o advogado da parte requerente para
comprovar o pagamento das custas no prazo de 48 (quarenta e
oito) horas, sob pena de deserção.
Cópia do presente serve de expediente para o ato de
comunicação.
Porto Velho, data do sistema.
Juiz(a) de Direito, assinando digitalmente.
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
COMARCA DE PORTO VELHO - RO
CPE - CENTRAL DE PROCESSOS ELETRÔNICOS - JUIZADO
ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA
Rua Quintino Bocaiuva, nº. 3061 esquina com Av. Jorge Teixeira
(BR -319), 2º Andar - Bairro São Cristóvão - Porto Velho/RO - CEP
76820-842
Processo nº: 7006903-13.2018.8.22.0001 (Processo Judicial
eletrônico - PJe)
Classe: JUIZADOS - PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL
CÍVEL (436)
REQUERENTE: MARIA ZULEIDE ALVES TIAGO
Advogados do(a) REQUERENTE: VANESSA CESARIO SOUSA RO0008058, ARMANDO DIAS SIMOES NETO - RO0008288
REQUERIDO: MUNICIPIO DE PORTO VELHO
Advogado do(a) REQUERIDO:
FINALIADE: Intimar a parte autora para ciência do DESPACHO
abaixo transcrito:
DESPACHO
A parte requerente não apresentou informações concretas e
respectivas provas a respeito da circunstância que enquadraria
sua situação como de beneficiária da gratuidade, razão pela
qual INDEFIRO o requerimento de concessão dos benefícios da
assistência judiciária.
Assim sendo, intime-se o advogado da parte requerente para
comprovar o pagamento das custas no prazo de 48 (quarenta e
oito) horas, sob pena de deserção.
Cópia do presente serve de expediente para o ato de
comunicação.
Porto Velho, data do sistema.
Juiz(a) de Direito, assinando digitalmente.
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
COMARCA DE PORTO VELHO - RO
CPE - CENTRAL DE PROCESSOS ELETRÔNICOS - JUIZADO
ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA
Rua Quintino Bocaiuva, nº. 3061 esquina com Av. Jorge Teixeira
(BR -319), 2º Andar - Bairro São Cristóvão - Porto Velho/RO - CEP
76820-842
Processo nº: 7038273-44.2017.8.22.0001 (Processo Judicial
eletrônico - PJe)
Classe: JUIZADOS - PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL
CÍVEL (436)
REQUERENTE: JANETE NOGUEIRA BELARMINO
Advogados do(a) REQUERENTE: MARCELLINO VICTOR
RAQUEBAQUE LEAO DE OLIVEIRA - RO8492, LEONARDO
FERREIRA DE MELO - RO0005959
REQUERIDO: MUNICIPIO DE PORTO VELHO
Advogado do(a) REQUERIDO:
FINALIADE: Intimar a parte autora para ciência do DESPACHO
abaixo transcrito:
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DESPACHO
A parte requerente não apresentou informações concretas e
respectivas provas a respeito da circunstância que enquadraria
sua situação como de beneficiária da gratuidade, razão pela
qual INDEFIRO o requerimento de concessão dos benefícios da
assistência judiciária.
Assim sendo, intime-se o advogado da parte requerente para
comprovar o pagamento das custas no prazo de 48 (quarenta e
oito) horas, sob pena de deserção.
Cópia do presente serve de expediente para o ato de
comunicação.
Porto Velho, data do sistema.
Juiz(a) de Direito, assinando digitalmente.

1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA
PODER JUDICIÁRIO
Porto Velho - 1ª Vara da Fazenda Pública 703000416.2017.8.22.0001
EXEQUENTE: GISELDA ARAUJO DO MONTE SILVA CPF nº
680.622.652-34 - ADVOGADO(A) MAGDA CHAUL BARBOSA
AIDAR PEREIRA OAB Nº RO1530, ADVOGADO(A) CAYON
FELIPE PERES AIDAR PEREIRA OAB Nº RO5677
EXECUTADO: ESTADO DE RONDÔNIA CNPJ nº 04.280.889/000165 - PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE RONDÔNIA
DECISÃO
Giselda Araújo do monte Silva opôs embargos de declaração
visando modificação da SENTENÇA, alegando omissão, pleiteando
inclusive a composição e modificação do decisum.
Os embargos são tempestivos, e por isso os conheço.
Intimada, a parte embargada apresentou impugnação (id.
19330850).
De início, cabe ressaltar que é pressuposto específico de
admissibilidade dos embargos de declaração que eles sejam
interpostos no prazo legal, bem ainda que exista obscuridade,
omissão ou contradição na DECISÃO sobre ponto que devia se
pronunciar o julgador, conforme o art. 1.022 do Código de Processo
Civil.
Por obscuridade entenda-se a ausência de clareza com prejuízo
para a certeza jurídica. De sua vez, há omissão quando deixam
de ser apreciadas questões relevantes ao julgamento ou trazidas
à deliberação judicial e, finalmente, a contradição manifesta-se
quando, na SENTENÇA ou no acórdão, são inseridas proposições
incompossíveis.
Sob outro ângulo, portanto, revelam-se incabíveis os embargos
retromencionados quando não ocorrerem as hipóteses acima
ventiladas.
De fato, a DECISÃO que homologou os valores que deverão
prosseguir a execução, apesar de reconhecer o excesso no pedido
da exequente, ora embargante, deixou de analisar o pedido de
justiça gratuita daquela, o que gerou a condenação em honorários
sucumbenciais em fase de execução.
Em que pese solicitação do benefício da gratuidade da justiça, a
Lei n. 1.060 de 05 de fevereiro de 1950, estabelece normas para a
concessão de assistência judiciária aos necessitados.
Com efeito, o Juízo ao analisar o pedido de gratuidade judiciária,
leva em consideração a declaração afirmada pela parte interessada
desde que não conflite com as demais informações relacionadas
nos autos.
Vislumbra-se que nos autos, não há declaração de hipossuficiência
e nem mesmo documentos que comprovam sua condição de
vulnerabilidade que seria submetido caso tivesse que arcar com as
custas processuais e honorários advocatícios.
Vale salientar que o referido benefício não é um instituto posto a
disposição das partes com o fim de esquivar-se do cumprimento
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de suas obrigações, mas sim, visa possibilitar aquele que não tem
condições de arcar com as despesas do processo de vir a Juízo.
O Superior Tribunal de justiça tem entendido que:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA.
EXIGÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA.
POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. REEXAME DE MATÉRIA
FÁTICA. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. DECISÃO
MANTIDA. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA.
IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA. SÚMULA N. 182/STJ. AGRAVO
NÃO CONHECIDO. 1. É relativa a presunção de hipossuficiência
oriunda da declaração feita pelo requerente do benefício da
justiça gratuita, sendo possível a exigência, pelo magistrado, da
devida comprovação. (AgRg no AREsp 412.412/MS, Rel. Ministro
ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em
26/11/2013, DJe 10/12/2013)
Expõe também o:
Justiça gratuita. Declaração de pobreza. Insuficiência. Prova da
necessidade. A declaração de pobreza, por si, não basta à concessão
do benefício da justiça gratuita, tornando-se imprescindível a prova
da hipossuficiência financeira.(Agravo, N. 00073361820138220000,
Rel. Des. Raduan Miguel Filho, J. 01/10/2013)
Ainda, cumpre mencionar que a parte está assistida por advogada
particular, e não pela Defensoria Pública do Estado. Assim, não
há que se falar em presunção absoluta de veracidade quando a
declaração de hipossuficiência, a qual deve ser confrontada com
as demais documentações para seu reconhecimento.
Por fim, percebe-se que pela documentação colacionada aos
autos pela executada (id. 19330859), a remuneração líquida da
embargante é de R$ 6.051,26, o que depõe em seu desfavor, sendo
plenamente possível o recolhimento de custas e pagamento de
honorários sem que haja lesão ao seu sustento e de sua família.
A presunção de verdade face a sua hipossuficiência, nos termos
do §3º, do art. 99, do CPC, como aponta a parte, não é “iuris et
de iuris”, mas “iuris tantum”, possibilitando ao Juízo analisar as
demais provas para concluir pela procedência ou não do direito ao
benefício da justiça gratuita.
Assim, indefere-se o benefício da justiça gratuita.
Ante o exposto, acolho os presentes embargos declaratórios, para
sanar a omissão na DECISÃO proferida em id. 18505113, devendo
os fundamentos e DECISÃO acima proferida compor aquela.
Intimem-se.
Porto Velho - RO, 30 de julho de 2018.
Inês Moreira da Costa
Av. Lauro Sodré, Nº 1728, Bairro São João Bosco, CEP 76.803686, Porto Velho, RO
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 1ª Vara de Fazenda Pública
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, Porto Velho - RO
- CEP: 76803-686 - Fone: 3217-1328 PROCESSO:704440469.2016.8.22.0001
AUTOR:MIRIAM CÉLIA DA SILVA
RÉU:MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
INTIMAÇÃO
Por ordem da Exma. Drª. Inês Moreira da Costa, Juíza de Direito
- 1ª Vara de Fazenda Pública, ficam intimadas as partes, para
ciência e manifestação acerca do retorno dos autos do Tribunal de
Justiça. Prazo de (05) dias.
Porto Velho, 13 de setembro de 2018.
FABIANA ARAÚJO SILVA
Técnico Judiciário
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 1ª Vara de Fazenda Pública
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, Porto Velho - RO CEP: 76803-686 - Fone: 3217-1328
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PROCESSO:7025345-95.2016.8.22.0001
INTIMAÇÃO:Por ordem da Exma. Drª. Inês Moreira da Costa,
Juíza de Direito - 1ª Vara de Fazenda Pública, ficam intimadas as
partes, para ciência e manifestação acerca do retorno dos autos do
Tribunal de Justiça. Prazo de (05) dias.
Porto Velho, 13 de setembro de 2018.
FABIANA ARAÚJO SILVA
Técnico Judiciário
PODER JUDICIÁRIO
Porto Velho - 1ª Vara de Fazenda Pública
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, Porto Velho - RO CEP: 76803-686 - Fone:(69)
Processo nº 0012566-38.2013.8.22.0001
Polo Ativo: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Polo Passivo: FABOCOL FABRICA DE ARTEFATOS DE
BORRACHA E CONFEC LTDA e outros
Advogados do(a) RÉU: MARIA REJANE SAMPAIO DOS SANTOS
VIEIRA - RO0000638, JANE RODRIGUES MAYNHONE RO0000185
Advogado do(a) RÉU: CARLOS EDUARDO ROCHA ALMEIDA RO0003593
Advogados do(a) RÉU: CARLOS EDUARDO ROCHA ALMEIDA RO0003593, JOSE DE ALMEIDA JUNIOR - RO0001370
CERTIDÃO Certifico que estes autos foram digitalizados através de
sistema próprio, ficando encerrada a movimentação física através
do Sistema SAP-PG.
Ficam as partes, por meio de seus advogados, intimadas da
distribuição em forma digitalizada NO SISTEMA PJE, SOB MESMA
NUMERAÇÃO, no qual deverão ser apresentadas as petições
pertinentes.
O referido é verdade. Dou fé.
Porto Velho, 13 de setembro de 2018
Rutinéa Oliveira da Silva
Diretora de Cartório
PODER JUDICIÁRIO
Porto Velho - 1ª Vara de Fazenda Pública
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, Porto Velho - RO CEP: 76803-686 - Fone:(69)
Processo nº 0001456-08.2014.8.22.0001
Polo Ativo: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE RONDÔNIA
e outros
Advogado do(a) AUTOR: CARLOS DOBIS - RO0000127
Polo Passivo: MARCELO REIS LOUZEIRO e outros
Advogados do(a) RÉU: JOANNES PAULUS DE LIMA SANTOS RO0004244, EDMAR DA SILVA SANTOS - RO0001069
Advogado do(a) RÉU: NELSON CANEDO MOTTA - RO0002721
Advogado do(a) RÉU: EDMAR DA SILVA SANTOS - RO0001069
Advogado do(a) RÉU: WALDEATLAS DOS SANTOS BARROS RO0005506
Advogado do(a) RÉU: ELIANIO DE NAZARE NASCIMENTO RO0003626
Advogados do(a) RÉU: IGOR HABIB RAMOS FERNANDES RO0005193, NELSON CANEDO MOTTA - RO0002721
Advogado do(a) RÉU: NELSON CANEDO MOTTA - RO0002721
Advogado do(a) RÉU: EDUARDO BELMONTH FURNO RO0005539
Advogado do(a) RÉU: EDMAR DA SILVA SANTOS - RO0001069
CERTIDÃO Certifico que estes autos foram digitalizados através de
sistema próprio, ficando encerrada a movimentação física através
do Sistema SAP-PG.
Ficam as partes, por meio de seus advogados, intimadas da
distribuição em forma digitalizada NO SISTEMA PJE, SOB MESMA
NUMERAÇÃO, no qual deverão ser apresentadas as petições
pertinentes.
O referido é verdade. Dou fé.
Porto Velho, 13 de setembro de 2018
Rutinéa Oliveira da Silva
Diretora de Cartório
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PODER JUDICIÁRIO
Porto Velho - 1ª Vara de Fazenda Pública
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, Porto Velho - RO CEP: 76803-686 - Fone:(69)
Processo nº 0006124-61.2010.8.22.0001
Polo Ativo: MÁRCIA ELSIE RAMALHÃES DE SOUZA
Advogado do(a) AUTOR: ALAN ROGERIO FERREIRA RICA RO0001745
Polo Passivo: ESTADO DE RONDÔNIA
Advogados do(a) RÉU: JURACI JORGE DA SILVA - RO0000528,
LIA TORRES DIAS - RO0002999
CERTIDÃO Certifico que estes autos foram digitalizados através de
sistema próprio, ficando encerrada a movimentação física através
do Sistema SAP-PG.
Ficam as partes, por meio de seus advogados, intimadas da
distribuição em forma digitalizada NO SISTEMA PJE, SOB MESMA
NUMERAÇÃO, no qual deverão ser apresentadas as petições
pertinentes.
O referido é verdade. Dou fé.
Porto Velho, 13 de setembro de 2018
Rutinéa Oliveira da Silva
Diretora de Cartório
PODER JUDICIÁRIO
Porto Velho - 1ª Vara de Fazenda Pública
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, Porto Velho - RO CEP: 76803-686 - Fone:(69)
Processo nº 0013433-31.2013.8.22.0001
Polo Ativo: RONDONIA TRANSPORTES E SERVICOS LTDA
Advogados do(a) IMPETRANTE: MARCELO ESTEBANEZ
MARTINS - RO0003208, DANIELE MEIRA COUTO - RO0002400,
BEATRIZ VEIGA CIDIN - RO0002674, ALBINO MELO SOUZA
JUNIOR - RO0004464
Polo Passivo: FABOCOL FABRICA DE ARTEFATOS DE
BORRACHA E CONFEC LTDA e outros
Advogados do(a) IMPETRADO: MARIA REJANE SAMPAIO DOS
SANTOS VIEIRA - RO0000638, JANE RODRIGUES MAYNHONE
- RO0000185
Advogados do(a) IMPETRADO: EDSON ANTONIO SOUSA PINTO
- RO0004643, CYNTHIA ATALLAH FONSECA - RO0003284,
AMANDA GESSICA DE ARAUJO FARIAS - RO0005757
CERTIDÃO Certifico que estes autos foram digitalizados através de
sistema próprio, ficando encerrada a movimentação física através
do Sistema SAP-PG.
Ficam as partes, por meio de seus advogados, intimadas da
distribuição em forma digitalizada NO SISTEMA PJE, SOB MESMA
NUMERAÇÃO, no qual deverão ser apresentadas as petições
pertinentes.
O referido é verdade. Dou fé.
Porto Velho, 13 de setembro de 2018
Rutinéa Oliveira da Silva
Diretora de Cartório
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 1ª Vara de Fazenda Pública
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, Porto Velho - RO CEP: 76803-686 - Fone: 3217-1328
PROCESSO:70022134-80.2018.8.22.0001
AUTOR:ARQUIDIOCESE DE PORTO VELHO
RÉU:MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
INTIMAÇÃO
Por ordem da Exma. Drª. Inês Moreira da Costa, Juíza de Direito 1ª Vara de Fazenda Pública, fica intimada a parte autora, através
de seus advogados, para, querendo, impugnar a contestação
apresentada nos autos. Prazo: 15 dias.
Porto Velho, 13 de setembro de 2018.
FABIANA ARAÚJO SILVA
Técnico Judiciário
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PODER JUDICIÁRIO
Porto Velho - 1ª Vara de Fazenda Pública
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, Porto Velho - RO CEP: 76803-686 - Fone:(69)
Processo nº 0012085-41.2014.8.22.0001
Polo Ativo: PATRÍCIA FREITAS DOS SANTOS
Advogado do(a) IMPETRANTE: LUDMILA MORETTO SBARZI
GUEDES - RO0004546
Polo Passivo: SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
CERTIDÃO
Certifico que estes autos foram digitalizados através de sistema
próprio, ficando encerrada a movimentação física através do
Sistema SAP-PG.
Ficam as partes, por meio de seus advogados, intimadas da
distribuição em forma digitalizada NO SISTEMA PJE, SOB MESMA
NUMERAÇÃO, no qual deverão ser apresentadas as petições
pertinentes.
O referido é verdade. Dou fé.
Porto Velho, 13 de setembro de 2018
Rutinéa Oliveira da Silva
Diretora de Cartório
PODER JUDICIÁRIO
Porto Velho - 1ª Vara de Fazenda Pública
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, Porto Velho - RO CEP: 76803-686 - Fone:(69)
Processo nº 7025535-87.2018.8.22.0001
AUTOR: LUIZ INÁCIO DE SOUZA
RÉU: ESTADO DE RONDÔNIA; INSTITUTO DE PREV DOS SERV
PUBLICOS DO EST DE RONDONIA
Intimação:Por ordem do(a) Exmo(a). Dr(a). Juiz(a) de Direito do
Porto Velho - 1ª Vara de Fazenda Pública, fica intimada as partes
do inteiro teor da SENTENÇA prolatada(ID-2192627) nos autos do
processo acima, bem como cientes de que, caso queiram, poderão
interpor recurso, dentro do prazo legal. Porto Velho, 13 de setembro
de 2018
Fabiana Araújo Silva
Téc. Judiciária
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 1ª Vara de Fazenda Pública
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, Porto Velho - RO
- CEP: 76803-686 - Fone: 3217-1328 PROCESSO:705808509.2016.8.22.0001
AUTOR:MARIA GORETI BENTO SILVA
RÉU:PREFEITURA DE CANDEIAS DO JAMARI E OUTROS
INTIMAÇÃO
Por ordem da Exma. Drª. Inês Moreira da Costa, Juíza de Direito
- 1ª Vara de Fazenda Pública, ficam intimadas as partes, para
ciência e manifestação acerca do retorno dos autos do Tribunal de
Justiça. Prazo de (05) dias.
Porto Velho, 13 de setembro de 2018.
FABIANA ARAÚJO SILVA
Técnico Judiciário
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 1ª Vara de Fazenda Pública
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, Porto Velho - RO CEP: 76803-686 - Fone: 3217-1328
PROCESSO:7025804-29.2018. 8.22.0001
AUTOR:WLADSON LUIZ NEOTI PRAZERES
RÉU: IPERON; ESTADO DE RONDÔNIA
INTIMAÇÃO:Por ordem da Exma. Drª. Inês Moreira da Costa,
Juíza de Direito - 1ª Vara de Fazenda Pública, fica intimada a parte
autora, através de seus advogados, para, querendo, impugnar a(s)
contestação(ões) apresentada(s) nos autos. Prazo: 15 dias.
Porto Velho, 13 de setembro de 2018.
FABIANA ARAÚJO SILVA
Técnico Judiciário
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PODER JUDICIÁRIO
Porto Velho - 1ª Vara da Fazenda Pública
7033444-83.2018.8.22.0001 Procedimento Comum
POLO ATIVO
AUTOR: NEUZA MARIA DA SILVA COSTA, RUA JOSE SALE
S/N CENTRO - 76840-000 - JACI PARANÁ (PORTO VELHO) RONDÔNIA
ADVOGADO DO AUTOR: WLLEYSSER BRUNO RIBEIRO DA
SILVA OAB nº RO8883
POLO PASSIVO
RÉU: ESTADO DE RONDÔNIA
ADVOGADO DO RÉU: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO
DE RONDÔNIA
DESPACHO
Tendo em vista documentação colacionada aos autos, percebese que a autora é hipossuficiente, possibilitando a este Juízo,
excepcionalmente, reconhecer o direito ao benefício da justiça
gratuita.
Assim, defere-se o benefício da justiça gratuita à autora.
Ainda, percebe-se que a autora é aposentada e busca o
reconhecimento de tempo de contribuição anterior ao pedido de
aposentadoria, o que poderia causar modificação nos valores
pagos a tal título.
Neste contexto, necessário a adequação do polo passivo da
demanda, visto que atualmente o responsável pelo pagamento
da aposentadoria da requerente é o Instituto de Previdência dos
Servidores Públicos do Estado de Rondônia – IPERON, o qual
terá, caso reconhecido o direito da autora, que arcar com valores
complementares.
Assim, intime-se a autora para emendar a inicial, no prazo de
até 15 dias, incluindo-se no polo passivo da demanda, como
litisconsorte necessário, o IPERON, sob pena de extinção do feito
sem resolução do MÉRITO, nos termos do parágrafo único do art.
321, c/c art. 485, IV e I, ambos do CPC.
Após, sem a inclusão do IPERON, venham conclusos para
extinção.
Com a inclusão do IPERON:
1. Citem-se os deMANDADO s para apresentarem resposta no
prazo legal.
2. Quanto ao atendimento da determinação contida no art. 334 do
Novo Código de Processo Civil, comporta assentar que é certo que
as causas afetas a este juízo são de interesse da Administração
Pública, em tese, consolidam direitos patrimoniais indisponíveis.
Ademais, anoto não haver lei que autorize a transação ou
conciliação sobre tais interesses. Nestes termos, dispensa-se o ato
de encaminhamento dos autos para a realização de audiência de
conciliação.
3. Quanto a isso, observo que o próprio art. 334, § 4º, II, do NCPC,
dispensa a realização da audiência de conciliação nos casos em
que não seja possível a autocomposição.
4. Apresentadas as contestações, manifeste-se o Autor, prazo de
15 (quinze) dias.
5. Tendo em vista que o pedido de produção de provas das partes
deve ocorrerem com a inicial (art. 319, VI, CPC), em contestação
(art. 336, CPC) ou em réplica (arts. 350 e 351, do CPC), após
réplica venham conclusos para análise da necessidade de novas
provas requeridas ou julgamento antecipado da lide nos termos do
art. 355, do CPC.
6. Citem-se. Intimem-se. Expeça-se o necessário.
Porto Velho , 11 de setembro de 2018 .
Inês Moreira da Costa
Av. Lauro Sodré, nº 1728, Bairro São João Bosco, CEP 76.803686, Porto Velho, RO
PODER JUDICIÁRIO
Porto Velho - 1ª Vara da Fazenda Pública 703668213.2018.8.22.0001 - Procedimento Comum
AUTOR: ISMAR GOULART DE ANDRADES, AV. PORTO VELHO
1944 SETOR 02 - 76880-000 - BURITIS - RONDÔNIA
ADVOGADO DO AUTOR: DEFENSORIA PÚBLICA DE
RONDÔNIA
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RÉU: ESTADO DE RONDONIA, SEM ENDEREÇO
ADVOGADO DO RÉU:
DECISÃO:
Defiro ao autor os benefícios da gratuidade da justiça (art. 98 do
CPC).
Defiro, também, a prioridade de tramitação (art. 1.048, I, do CPC).
ISMAR GOULART DE ANDRADES, ingressou em juízo com
ação cominatória contra o ESTADO DE RONDONIA, ambos
qualificados no processo, pretendendo compelir o requerido
autorizar, imediatamente, o procedimento de estratificação de risco
invasiva, denominada cineangiocoronariografia, com os insumos
necessários, a ser realizado na rede pública conveniada ao
Sistema Único de Saúde (SUS) ou, caso não haja possibilidade, na
rede particular à custa do ente público, conforme relatório médico
apresentado (ID n. 21387486, p. 2), sob pena de multa diária.
Sustenta que é idoso (76 anos) e sofreu infarto agudo do miocárdio,
estando internado no Hospital e Pronto Socorro João Paulo II desde
26/8/2018. Alega que, para seu tratamento, necessita da realização
do procedimento requerido para preservar sua vida. Requer, no
plantão, a concessão de tutela de urgência, em caráter liminar, para
realização do procedimento (cineangiocoronariografia). Apresentou
documentos.
É a síntese necessária.
Passo a decidir.
Nos termos do art. 300 do CPC, para a concessão de tutela de
urgência é necessária a verificação da probabilidade do direito e o
perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. O primeiro
referindo-se à plausibilidade do direito substancial invocado
e o segundo à possibilidade de tornar-se inócuo, caso não seja
acolhida desde logo a pretensão. Estes pressupostos devem ser
evidenciados conjuntamente, sob pena de não acolhimento da
tutela de urgência, especialmente da liminar.
A plausibilidade do direito invocado é evidente, uma vez que
calcada em documentação médica que revela o grave quadro de
saúde do requerente, havendo indicação médica da necessidade
de realização do procedimento invasivo (cineangiocoronariografia)
para estratificação de risco e orientação do tratamento mais
adequado para o caso (angioplastia/cirurgia/medicação).
O perigo da demora, igualmente, está satisfatoriamente
demonstrado, uma vez que o requerente corre risco de vir a óbito
se não forem adotados os procedimentos mais adequados ao seu
caso (“alto risco de eventos cardiovasculares maiores, incluindo
óbito”).
Ante ao exposto, com fundamento no §2º do art. 300 do Código
de Processo Civil, DEFIRO a TUTELA DE URGÊNCIA para
que o requerido, em 24 (vinte e quatro) horas, a contar da
intimação, providencie a realização do procedimento denominado
CINEANGIOCORONARIOGRAFIA, com os insumos necessários,
para estratificação de risco e orientação do tratamento mais
adequado ao requerente, sob pena de multa diária de R$ 954,00
(novecentos e cinquenta e quatro reais), até o limite de R$ 9.540,00
(nove mil quinhentos e quarenta reais).
Cite-se o Requerido para contestar a ação no prazo legal, nos
termos do artigo 183 do Novo Código de Processo Civil, intimando-o
a cumprir esta DECISÃO.
Obs.1: Não sendo contestada a ação, presumir-se-ão aceitos como
verdadeiros os fatos articulados pela parte autora.
Apresentada a contestação, intime-se a parte autora para se
manifestar no prazo de 15 dias.
Obs.2: A petição inicial, e documentos que a instruem poderão
ser consultados no sitio eletrônico http://pje.tjro.jus.br/pg/
ConsultaPublica/listView.seam.
CÓPIA DESTA SERVIRÁ COMO MANDADO DE CITAÇÃO/
INTIMAÇÃO.
Requerido: ESTADO DE RONDONIA.
Endereço: Procuradoria Geral do Estado
Porto Velho/RO, 12 de setembro de 2018 .
ILISIR BUENO RODRIGUES
Juiz de Direito
Av. Lauro Sodré, nº 1728, Bairro São João Bosco, CEP 76.803686, Porto Velho, RO
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PODER JUDICIÁRIO
Porto Velho - 1ª Vara da Fazenda Pública PROCESSO: 703221321.2018.8.22.0001
CLASE: Procedimento Comum
POLO ATIVO: AUTOR: DANIEL KENNEDY LEITE DE LIMA CPF
nº 691.981.872-87, RUA DAS ROSAS 1989 COHAB - 76807-868 PORTO VELHO - RONDÔNIA
ADVOGADO(A) MARIA GABRIELLA DANTAS FERREIRA OAB Nº
RO7308, SEM ENDEREÇO
POLO PASSIVO: RÉU: MUNICIPIO DE PORTO VELHO CNPJ nº
05.903.125/0001-45
DECISÃO
Não obstante os autos terem sido distribuídos perante esta Vara
da Fazenda Pública, constata-se que, nos termos do § 4º, art.
2º, da Lei 12.153/2009, a competência para processar e julgar a
presente causa é, em caráter absoluto, do Juizado Especial da
Fazenda Pública, em razão de não se verificar a existência das
exceções previstas no § 2º, do mesmo DISPOSITIVO legal, que
justificassem a interposição da demanda perante esta Vara da
Fazenda Pública.
Considerando anteriores devoluções de processos, e para evitar
novos casos, registre-se, data vênia, que não sendo acolhida a
competência, o juízo declinado, nos termos do parágrafo único do
art. 66 do CPC, deverá suscitar o conflito, salvo se atribuir a outro
juízo.
Ante o exposto, evitando possível nulidade processual decorrente
de ato praticado por juízo incompetente, remetam-se os autos ao
Juizado Especial da Fazenda Pública.
Intimem-se.
Porto Velho, 15/08/2018 .
Inês Moreira da Costa
Juíza de Direito
Av. Lauro Sodré, Nº 1728, Bairro São João Bosco, CEP 76.803686, Porto Velho, RO
PODER JUDICIÁRIO
Porto Velho - 1ª Vara da Fazenda Pública 703668395.2018.8.22.0001 - Procedimento Comum
AUTOR: FRANCISCA CORREIA DE LIMA, RUA ARRUDA
FONTES CABRAL 1129, - DE 1083/1084 A 1308/1309 AGENOR
DE CARVALHO - 76820-256 - PORTO VELHO - RONDÔNIA
ADVOGADO DO AUTOR: DEFENSORIA PÚBLICA DE
RONDÔNIA
RÉU: ESTADO DE RONDONIA, SEM ENDEREÇO
ADVOGADO DO RÉU:
DECISÃO:
Defiro a autorA os benefícios da gratuidade da justiça (art. 98 do
CPC).
Defiro, também, a prioridade de tramitação (art. 1.048, I, do CPC).
FRANCISCA CORREIA DE LIMA, ingressou em juízo com
ação cominatória contra o ESTADO DE RONDONIA, ambos
qualificados no processo, pretendendo compelir o requerido
autorizar, imediatamente, o procedimento de estratificação de
risco invasiva, denominada cineangiocoronariografia, com os
insumos necessários, a ser realizado na rede pública conveniada
ao Sistema Único de Saúde (SUS) ou, caso não haja possibilidade,
na rede particular à custa do ente público, conforme relatório
médico apresentado (ID n. 21387571, p. 3), sob pena de multa
diária. Sustenta que é idosa (80 anos) e sofreu infarto agudo do
miocárdio, estando internada no Hospital e Pronto Socorro João
Paulo II desde 6/9/2018. Alega que, para seu tratamento, necessita
da realização do procedimento requerido para preservar sua vida.
Requer, no plantão, a concessão de tutela de urgência, em caráter
liminar, para realização do procedimento (cineangiocoronariografia).
Apresentou documentos.
É a síntese necessária.
Passo a decidir.
Nos termos do art. 300 do CPC, para a concessão de tutela de
urgência é necessária a verificação da probabilidade do direito e o
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perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. O primeiro
referindo-se à plausibilidade do direito substancial invocado
e o segundo à possibilidade de tornar-se inócuo, caso não seja
acolhida desde logo a pretensão. Estes pressupostos devem ser
evidenciados conjuntamente, sob pena de não acolhimento da
tutela de urgência, especialmente da liminar.
A plausibilidade do direito invocado é evidente, uma vez que
calcada em documentação médica que revela o grave quadro de
saúde da requerente, havendo indicação médica da necessidade
de realização do procedimento invasivo (cineangiocoronariografia)
para estratificação de risco e orientação do tratamento mais
adequado para o caso (angioplastia/cirurgia/medicação).
O perigo da demora, igualmente, está satisfatoriamente
demonstrado, uma vez que a requerente corre risco de vir a óbito
se não forem adotados os procedimentos mais adequados ao seu
caso (“alto risco de eventos cardiovasculares, incluindo óbito”).
Ante ao exposto, com fundamento no §2º do art. 300 do Código
de Processo Civil, DEFIRO a TUTELA DE URGÊNCIA para
que o requerido, em 24 (vinte e quatro) horas, a contar da
intimação, providencie a realização do procedimento denominado
CINEANGIOCORONARIOGRAFIA, com os insumos necessários,
para estratificação de risco e orientação do tratamento mais
adequado à requerente, sob pena de multa diária de R$ 954,00
(novecentos e cinquenta e quatro reais), até o limite de R$ 9.540,00
(nove mil quinhentos e quarenta reais).
Cite-se o Requerido para contestar a ação no prazo legal, nos
termos do artigo 183 do Novo Código de Processo Civil, intimando-o
a cumprir esta DECISÃO.
Obs.1: Não sendo contestada a ação, presumir-se-ão aceitos como
verdadeiros os fatos articulados pela parte autora.
Apresentada a contestação, intime-se a parte autora para se
manifestar no prazo de 15 dias.
Obs.2: A petição inicial, e documentos que a instruem poderão
ser consultados no sitio eletrônico http://pje.tjro.jus.br/pg/
ConsultaPublica/listView.seam.
CÓPIA DESTA SERVIRÁ COMO MANDADO DE CITAÇÃO/
INTIMAÇÃO.
Requerido: ESTADO DE RONDONIA.
Endereço: Procuradoria Geral do Estado.
Porto Velho/RO, 12 de setembro de 2018.
ILISIR BUENO RODRIGUES
Juiz de Direito
Av. Lauro Sodré, nº 1728, Bairro São João Bosco, CEP 76.803686, Porto Velho, RO
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 1ª Vara de Fazenda Pública
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, Porto Velho - RO
- CEP: 76803-686 - Fone: 3217-1328 Processo nº 705174719.2016.8.22.0001
Intimação
Por ordem da Exma. Drª. Inês Moreira da Costa, Juíza de Direito
- 1ª Vara de Fazenda Pública, fica intimada a parte Requerida,
através de seus procuradora, para ciência e manifestação acerca
do(a) petição sob id. 21083215.
Porto Velho, 12 de setembro de 2018.
ERACLIDES PEREIRA DA SILVA VIEIRA
Técnico Judiciário
PODER JUDICIÁRIO
Porto Velho - 1ª Vara da Fazenda Pública
7036632-84.2018.8.22.0001 MANDADO de Segurança
POLO ATIVO
IMPETRANTE: CLEBIO LEONARDO OLIVEIRA DE CARVALHO,
ESTRADA ALBERTO TORRES 172, - ATÉ 799/800 CONJUNTO
MARIANA - 69919-202 - RIO BRANCO - ACRE
ADVOGADO DO IMPETRANTE: RENNER PAULO CARVALHO
OAB nº RO3740
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POLO PASSIVO
IMPETRADO: S. D. G. D. P. D. S. D. G. D. P. D. E. D. R.
ADVOGADO DO IMPETRADO:
DESPACHO
Trata-se de MANDADO de Segurança impetrado por Clébio
Leonardo Oliveira de Carvalho em face da Superintendente
Estadual de Gestão de Pessoas de Rondônia, na qual pretende seja
considerada sua documentação comprobatória de especialização
para possibilitar a contagem da pontuação destinada àquela,
possibilitando sua reclassificação da 5ª posição do certame para a
3ª posição, o que lhe incluiria dentro do número de vagas ofertada
pela seleção administrativa.
Ocorre que, conforme consta na documentação apresentada em
id. 21378787, na 3ª e 4ª posição encontram-se os candidatos Cintia
Monteiro Chaves e Fernanda Simão Martins, respectivamente,
os quais são interessados diretamente na presente lide, pois
se reconhecido o direito do impetrante terão suas colocações
modificadas.
Desta forma, deverá o impetrante incluir no polo passivo da
demanda, como litisconsorte passivo necessário, os candidatos
aprovados e classificados na 3ª e 4ª posição, Cintia Monteiro
Chaves e Fernanda Simão Martins, respectivamente.
Da mesma forma, o impetrante deixou de efetuar o recolhimento das
custas processuais, o que deve ser sanado para prosseguimento
regular do feito.
Comporta assentar que é certo que as causas afetas a este juízo
são de interesse da Administração Pública e, em tese, consolidam
direitos patrimoniais indisponíveis, não havendo lei que autorize
a transação ou conciliação sobre tais interesses. Nestes termos,
dispensa-se o ato de encaminhamento dos autos para a realização
de audiência de conciliação, até mesmo porque em se tratando de
MANDADO de Segurança não há possibilidade de realização de
audiência ou instrução probatória, o que justifica o recolhimento
das custas com base na totalidade de 2%, ou mínimo de R$ 100,00
e máximo de R$ 50.000,00, quando da distribuição da ação.
Assim, deverá a parte impetrante realizar o recolhimento das custas
processuais nos termos acima indicado.
Ante o exposto, intime-se i impetrante para que no prazo de até
15 (quinze) dias comprove o recolhimento das custas processuais,
assim como emende a inicial para incluir no polo passivo da
demanda, como litisconsorte passivo necessário, os candidatos
aprovados e classificados na 3ª e 4ª colocação, sob pena de
indeferimento da inicial nos termos do art. 321, parágrafo único c/c
art. 485, I, ambos do CPC.
Após, venham conclusos para análise do pedido liminar.
Intime-se.
Porto Velho , 12 de setembro de 2018 .
Inês Moreira da Costa
Av. Lauro Sodré, nº 1728, Bairro São João Bosco, CEP 76.803686, Porto Velho, RO
PODER JUDICIÁRIO
Porto Velho - 1ª Vara da Fazenda Pública
7044214-72.2017.8.22.0001 MANDADO de Segurança
POLO ATIVO
IMPETRANTE: MARIA DE LOUDES NOVAES, RUA EMIL
GORAYEB 3729 SÃO JOÃO BOSCO - 76803-728 - PORTO
VELHO - RONDÔNIA
ADVOGADO DO IMPETRANTE: ANA PAULA LUNA NOVAIS OAB
nº DESCONHECIDO
POLO PASSIVO
IMPETRADOS: ESTADO DE RONDÔNIA, D. D. G. E. A. F. -. D.
ADVOGADOS DOS IMPETRADOS: PROCURADORIA GERAL
DO ESTADO DE RONDÔNIA
DESPACHO
Tendo em vista a falta de manifestação das partes, após o trânsito
em julgado da DECISÃO e o retorno dos autos do e. TJRO,
arquivem-se definitivamente.
Intimem-se. Cumpra-se.
Porto Velho , 11 de setembro de 2018 .
Inês Moreira da Costa
Av. Lauro Sodré, nº 1728, Bairro São João Bosco, CEP 76.803686, Porto Velho, RO
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PODER JUDICIÁRIO
Porto Velho - 1ª Vara da Fazenda Pública
7036614-63.2018.8.22.0001 Procedimento Comum
POLO ATIVO
AUTOR: MT COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS LTDA - ME,
AVENIDA SETE DE SETEMBRO 2140, COND PORT VELHO
RESIDENCIAL SERV NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS - 76804123 - PORTO VELHO - RONDÔNIA
ADVOGADO DO AUTOR: ELIANE MARA DE MIRANDA OAB nº
RO7904, MARCIO MIRANDA DIAS JANUARIO OAB nº RO8825
POLO PASSIVO
RÉUS: ESTADO DE RONDÔNIA, COORDENADOR GERAL DE
RECEITA ESTADUAL
ADVOGADOS DOS RÉUS: PROCURADORIA GERAL DO
ESTADO DE RONDÔNIA
DECISÃO
Trata-se de Ação Anulatória de Débito Fiscal, com Repetição de
indébito e Inexistência de Relação Jurídica entre MT Comércio
de Materiais Médicos Ltda, na qual pretende, liminarmente, a
suspensão da exigibilidade do crédito tributário ou, subsidiariamente,
a suspensão da parte controversa, expedição de certidão negativa
ou positiva com efeito negativo para dar continuidade a suas
atividades empresariais e, por fim, seja determinado a abstenção
de tributação por diferencial de alíquota de ICMS no caso em que
o produto esteja inserido no convênio ICMS 01/1999 e 126/2010,
até o fim da demanda.
Noticia realizar atividade empresarial consistente na venda de
produtos médicos, incluindo alguns que possuem isenção tributária,
pois constantes no convênio 01/1999 e nº 126/2000.
Diz que após fiscalização realizada nas Notas Fiscais emitidas no
ano de 2005, foi constatado pelo fisco diferença de recolhimento
de ICMS no valor de R$ 179.386,24, o que deu origem ao auto de
infração de nº 20172700100613, o qual além de estar cobrando
ICMS de forma irregular, ainda veio a aplicar uma multa de 90%
sobre o montante devido, o que seria confiscatória, justificando a
interposição da presente ação com pedido liminar.
Com a inicial vieram as documentações.
É o necessário. Passa-se a DECISÃO.
A tutela de urgência, nos termos do art. 300, do CPC, será concedida
quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do
direito (fumus boni iuris) e o perigo de dano ou o risco ao resultado
útil do processo (periculum in mora).
Apesar de a parte autora alegar que houve cobrança de ICMS a
maior, reconhece que seria devedor apenas do montante de R$
19.421,82, acrescido de multa.
Ocorre que para que seja deferido pedido de suspensão da
exigibilidade do crédito tributário, necessário a garantia em Juízo
do valor total da suposta dívida tributária que pretende impugnar,
sendo R$ 179.386,24.
Isso porque para suspensão da exigibilidade do crédito tributário
é necessário depósito do seu montante integral e em dinheiro,
nos termos do art. 151, II, do CTN, e Súmula nº 112, do STJ,
não podendo tal suspensão ser deferido pela mera alegação de
probabilidade do direito, por se tratar de suposta dívida tributária.
Ainda, em relação a multa, a parte autora alega ter ocorrido de
forma desproporcional, quando aplicado no percentual de 90%.
Ocorre que o e. TJRO já vem decidindo por considerar confiscatória
multa aplicada em valor superior a 100% do montante devido,
senão vejamos:
Arguição incidental de inconstitucionalidade. Multa fiscal de 140%.
Caráter confiscatório. Inconstitucionalidade material do inciso III,
alínea b, do artigo 77 da Lei Estadual n. 688/96. Precedente do STF.
Reconhecimento. 1. Deve ser reconhecida a inconstitucionalidade
da alínea b do inciso III do artigo 77 da Lei Estadual n. 688/96, a
qual prevê multa fiscal sancionatória no importe de 140% (cento e
quarenta por cento), por possuir caráter confiscatório, portanto, em
total afronta ao princípio constitucional do não-confisco insculpido
no art. 150, IV, da CF/88. 2. À luz da jurisprudência do STF, o valor
da obrigação principal deve funcionar como limitador da norma
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sancionatória, de modo que o arbitramento acima do montante
de 100%, possui natureza confiscatória, portanto, incompatível
com preceito constitucional. 3. Arguição de inconstitucionalidade
reconhecida. (Argüição de Inconstitucionalidade, Processo nº
0003261-96.2014.822.0000, Tribunal de Justiça do Estado de
Rondônia, Tribunal Pleno, Relator(a) do Acórdão: Juiz Ilisir Bueno
Rodrigues, Data de julgamento: 22/07/2014) (grifo nosso)
Ou seja, a multa de 90% aplicada, em princípio, não é abusiva
e nem tão pouco confiscatória, possibilitando sua aplicação pela
Fazenda, como foi feito.
Assim, não identifico elementos e requisitos que possibilitem o
deferimento da suspensão da exigibilidade do crédito tributário,
como pretendido pela parte autora.
Ante o exposto, indefere-se o pedido liminar.
Por fim, importante mencionar que a arte autora realizou o
recolhimento as custas iniciais no percentual de 1% do valor da
causa.
Comporta assentar que é certo que as causas afetas a este juízo
são de interesse da Administração Pública e, em tese, consolidam
direitos patrimoniais indisponíveis, não havendo lei que autorize
a transação ou conciliação sobre tais interesses. Nestes termos,
dispensa-se o ato de encaminhamento dos autos para a realização
de audiência de conciliação, o que justifica o recolhimento das
custas com base na totalidade de 2%, ou mínimo de R$ 100,00 e
máximo de R$ 50.000,00, quando da distribuição da ação.
Assim, deverá a parte requerente realizar a complementação do
recolhimento das custas processuais nos termos acima indicado.
Ante o exposto, intime-se a parte autora para que no prazo de até
15 (quinze) dias comprove o recolhimento das custas processuais
complementares, sob pena de indeferimento da inicial nos termos
do art. 321, parágrafo único c/c art. 485, I, ambos do CPC.
Após, sem comprovação do recolhimento das custas, venham
conclusos para extinção.
Com recolhimento e comprovação da complementação, cite-se o
Estado de Rondônia para apresentar resposta no prazo legal.
Quanto ao atendimento da determinação contida no art. 334 do
Novo Código de Processo Civil, comporta assentar que é certo que
as causas afetas a este juízo são de interesse da Administração
Pública, em tese, consolidam direitos patrimoniais indisponíveis.
Ademais, anoto não haver lei que autorize a transação ou
conciliação sobre tais interesses. Nestes termos, dispensa-se o ato
de encaminhamento dos autos para a realização de audiência de
conciliação.
Quanto a isso, observo que o próprio art. 334, § 4º, II, do NCPC,
dispensa a realização da audiência de conciliação nos casos em
que não seja possível a autocomposição.
Apresentada a contestação, manifeste-se o Autor, prazo de 15
(quinze) dias.
Tendo em vista que o pedido de produção de provas das partes
deve ocorrerem com a inicial (art. 319, VI, CPC), em contestação
(art. 336, CPC) ou em réplica (arts. 350 e 351, do CPC), após
réplica venham conclusos para análise da necessidade de novas
provas requeridas ou julgamento antecipado da lide nos termos do
art. 355, do CPC.
Cite-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.
Porto Velho , 12 de setembro de 2018 .
Inês Moreira da Costa
Av. Lauro Sodré, nº 1728, Bairro São João Bosco, CEP 76.803686, Porto Velho, RO
PODER JUDICIÁRIO
Porto Velho - 1ª Vara da Fazenda Pública 704547776.2016.8.22.0001
EXEQUENTES: ESTADO DE RONDÔNIA, SEM ENDEREÇO, M.
-. M. P. D. R., AV. CASTELO BRANCO 000 CENTRO - 76862-000 ALTO PARAÍSO - RONDÔNIA - ADVOGADOS DOS EXEQUENTES:
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE RONDÔNIA,
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE RONDÔNIA
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EXECUTADOS: PAULO HENRIQUE SOARES DA SILVA,
SEM ENDEREÇO, FRANCISCO GOMES DE OLIVEIRA, SEM
ENDEREÇO - ADVOGADOS DOS EXECUTADOS: DEFENSORIA
PÚBLICA DE RONDÔNIA, EDUARDO BELMONTH FURNO OAB
nº RO5539
DESPACHO
Requeiram os Exequentes o que entenderem de direito. Todas as
providências requeridas ao juizo já foram atendidas.
Porto Velho , 12 de setembro de 2018 .
Inês Moreira da Costa
Av. Lauro Sodré, nº 1728, Bairro São João Bosco, CEP 76.803686, Porto Velho, RO
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 1ª Vara de Fazenda Pública
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, Porto Velho - RO CEP: 76803-686 - Fone: 3217-1328 7014961-39.2017.8.22.0001
Intimação
Por ordem da Exma. Drª. Inês Moreira da Costa, Juíza de Direito
- 1ª Vara de Fazenda Pública, ficam intimadas as partes sobre o
retorno dos autos da instância superior, no prazo de 05 dias.
Porto Velho, 12 de setembro de 2018.
FAGNER JUNIOR CELESTINO GONCALVES
Técnico Judiciário
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 1ª Vara de Fazenda Pública
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, Porto Velho - RO CEP: 76803-686 - Fone: 3217-1328 7014961-39.2017.8.22.0001
Intimação
Por ordem da Exma. Drª. Inês Moreira da Costa, Juíza de Direito
- 1ª Vara de Fazenda Pública, ficam intimadas as partes sobre o
retorno dos autos da instância da superior no prazo de 05 dias.
Porto Velho, 12 de setembro de 2018.
FAGNER JUNIOR CELESTINO GONCALVES
Técnico Judiciário
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 1ª Vara de Fazenda Pública
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, Porto Velho - RO CEP: 76803-686 - Fone: 3217-1328
0023580-82.2014.8.22.0001
INTIMAÇÃO
Por ordem da Exma. Drª. Inês Moreira da Costa, Juíza de Direito 1ª Vara de Fazenda Pública, ficam intimadas as partes para ciência
e manifestação acerca do retorno dos autos da instância superior,
no prazo de 05 dias.
Porto Velho, 12 de setembro de 2018.
FAGNER JUNIOR CELESTINO GONCALVES
Técnico Judiciário
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 1ª Vara de Fazenda Pública
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, Porto Velho - RO
- CEP: 76803-686 - Fone: 3217-1328 PROCESSO:705021573.2017.8.22.0001
INTIMAÇÃO
Por ordem da Exma. Drª. Inês Moreira da Costa, Juíza de Direito 1ª Vara de Fazenda Pública, fica intimada as partes, para ciência e
manifestação acerca da DECISÃO ID-18791389 do dia 30/05/2018.
Prazo de 15 dias.
Porto Velho, 12 de setembro de 2018.
FABIANA ARAÚJO SILVA
Técnico Judiciário
Tribunal de Justiça de Rondônia
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PODER JUDICIÁRIO
Porto Velho - 1ª Vara de Fazenda Pública
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, Porto Velho - RO CEP: 76803-686 - Fone:(69)3217-1328
Processo nº 7039626-22.2017.8.22.0001
IMPETRANTE: JEIMISSON DOUGLAS FERREIRA DE MACEDO
IMPETRADO: COMANDANTE GERAL DA POLICIA MILITAR
INTIMAÇÃO Intimar o impetrante, JEIMISSON DOUGLAS
FERREIRA DE MACEDO, por meio de seu procurador constituído
nos autos, para retirar em cartório ou imprimir no site/PJE, a
carta de anuência nº 000431/2018, referente a autorização para
cancelamento de protesto para apresentação no cartório de
protesto, no prazo de 5 (cinco) dias.
Porto Velho, 12 de setembro de 2018.
CESÁRIO DOS SANTOS FERREIRA
Técnico Judiciário

2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA
2º Cartório de Fazenda Pública
Endereço: Av. Lauro Sodré, n. 1728, Bairro São João Bosco, Porto
Velho/RO - Fórum Cível, CEP: 76803-686
Telefone: (69) 3217-1330
Email: pvh2fazgab@tjro.jus.br
Email:pvh2faz@tjro.jus.br
Juiz de Direito: Edenir Sebastião Albuquerque da Rosa
Diretor de Cartório: Francisco Alves de Mesquita Júnior
Proc.: 0146059-92.2005.8.22.0001
Ação:Ação Civil de Improbidade Administrativa
Litisconsorte Ativo:M. P. do E. de R. F. P. do E. de R.
Advogado:Julio Cesar do Amaral Thome ( ), Alexandre Augusto
Corbacho Martins ( ), Regina Coeli S.de Maria Franco- Proc.do Est.
Ro. ( ), Ítalo Lima de Paula Miranda (OAB/RO 5222)
Requerido:J. C. de O. M. J. R. de O. H. A. F. M. S. L. J. L. M. da S.
O. T. E. G. M. Á. e V. S. L. A. R. J. B. L. de O. C. L.
Advogado:Ivanir Maria Sumeck (OAB/RO 1687), Josyléia Silva
dos Santos Melo (OAB/RO 2188), Walter Gustavo da Silva Lemos
(OAB/RO 655A), Vinicius Silva Lemos (OAB/RO 2281), Josyléia
Silva dos Santos Melo (OAB/RO 2188), Nayara Simeas Pereira
Rodrigues Martins (OAB/RO 1692), David Pinto Castiel (RO 1363),
Diana Caroline Aguiar Juchem (OAB/RO 5722), Edmundo Santiago
Chagas (RO 491-A), Rejane Saruhashi (OAB/RO 1824), Edmundo
Santiago Chagas (RO 491-A)
SENTENÇA:INTIMAÇÃO: Nos fundamentos expostos, e tudo mais
que dos autos constam, JULGO PROCEDENTE, EM PARTE, a
ação e, na regra dos art. 9º e 10º da Lei 8.429/92 e art. 37, § 5º
da Constituição Federal e: CONDENO ainda JOSÉ CARLOS DE
OLIVEIRA, MOISÉS JOSÉ RIBEIRO DE OLIVEIRA, HAROLDO
AUGUSTO FILHO, ÁUDIO E VÍDEO SYSTEM LTDA., ALEXANDRE
ROLIM JORGE BADRA E LUDNÉA DE OLIVEIRA CORREIA LIMA.
No ressarcimento ao erário no valor de R$ 2.482.370,00 (dois
milhões, quatrocentos e oitenta e dois mil, trezentos e setenta reais)
solidariamente. Os valores devem ser corrigidos monetariamente e
incidentes juros legais contados, do dano (STJ: REsp 1336977 PR
2ª Turma. DJe 20.08.2013. Art. 398, Código Civil e Sumula 54 do
STJ). Na multa civil que, considerando a gravidade da conduta e
intensidade da participação, fixo no valor correspondente a: 5/10
do valor do dano em relação a José Carlos e 5/10 em relação a
Moisés; a 3/10 em relação a Áudio Vídeo System; 2/10 em relação
a Alexandre e Ludnéia e 1/10 em relação a Haroldo. Os valores
deverão ser corrigidos monetariamente e incidentes juros legais a
partir do transito em julgado desta ação;Na vedação de recebimento
de benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios do Poder Público,
direta ou indiretamente, pelo prazo de 05 anos; Na suspensão
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dos direitos políticos pelo prazo de 8 anos. Não consta que ainda
mantenham relação de cargo público, assim deixo de aplicar essa
sanção.CONDENO: LUCIANE MACIEL DA SILVA OLIVEIRA e
TEREZINHA ESTERLITA GRANDI MARSARO. Na multa civil que,
considerando a gravidade da conduta e intensidade da participação,
fixo no valor correspondente ao valor de 01 (uma) remuneração
percebida pelas requeridas ao tempo do fato, corrida pelos índices
gerais de revisão dos servidores do Estado a partir do ano dos fatos
e juros legais a partir do transito em julgado desta ação;REJEITO a
ação em relação MÁRIO SÉRGIO LUSTOSA JUNGLES. RESOLVO
o processo, com julgamento do MÉRITO, na forma do art. 487, I, do
Código de Processo Civil. DEIXO de condenar qualquer das partes
em sucumbência, pois não caracterizada a ocorrência lide temerária
e por simetria ao artigo 18 da Lei Federal 7.347/85, sem imputação
também aos condenados (STJ, REsp 1346571/PR/RECURSO
ESPECIAL 2011/0114205-5, julgado em 05.09.2013). Custas
Finais na forma da lei pelos requeridos que foram condenados.
Publique-se. Registre-se. Intime-se. SENTENÇA sujeita a reexame
necessário. Vindo recurso(s), intimado(s) o(s) Apelado(s) para as
contrarrazões, formalizados, encaminhem-se ao e. TJRO. Após o
trânsito em julgado registrar o nome dos requeridos no cadastro
do CNJ próprio para aqueles condenados por atos de Improbidade
Administrativa.
Proc.: 0025169-46.2013.8.22.0001
Ação:Execução de Título Extrajudicial
Exequente:Ministério Público do Estado de Rondônia
Advogado:Aideê Maria Moser Torquato Luiz ( )
Executado:Município de Porto Velho - RO, Ancar IC S. A
Advogado:Salatiel Lemos Valverde (OAB/RO 1998), Mirton Moraes
de Souza (OAB/RO 563), Carlos Alberto Sousa Mesquita (OAB/RO
805), Rochilmer Rocha Filho (OAB/RO 635)
INTIMAÇÃO: Fica o advogado/procurador abaixo mencionado
intimado a devolver os autos processuais em epígrafe, no prazo
máximo de 03 (três) dias, uma vez que encontram-se em carga
além do prazo, sob pena de perder o direito de vista fora do cartório
e multa correspondente à metade do salário-mínimo, bem como,
comunicação à Ordem dos Advogados do Brasil para procedimento
disciplinar, nos termos do artigo 234, §§ 2º e 3º do CPC.
ADVOGADO: Procuradoria Geral do Município de Porto Velho PGM
Francisco Alves de Mesquita Júnior
Diretor de Cartório
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA - PORTO VELHO
Av. Lauro Sodré, n. 1728, Bairro São João Bosco, Porto Velho/RO
– Fórum Cível, CEP: 76803-686. Telefone: (69) 3217-1330. E-mail:
pvh2faz@tjro.jus.br
EDITAL DE CITAÇÃO
Prazo: 30 (trinta) dias - Art. 257, III, CPC
CITAÇÃO DE: 1) CARLOS HUMBERTO PEREIRA, sócio da
empresa Transporte Coletivo Rio Madeira Ltda, CPF n. 477.216.26668; 2) EVANDRO ARAÚJO CAIXETA, sócio da empresa Transporte
Coletivo Rio Madeira Ltda, CPF n. 518.165.806-78, ambos em lugar
incerto e não sabido.
FINALIDADE: CITAÇÃO das pessoas acima mencionadas para
tomarem conhecimento da ação e, querendo, apresentarem
manifestação, bem como requererem as provas cabíveis, no prazo
de 15 (quinze) dias. Caso não for contestada a ação incidirão os
efeitos da revelia, presumindo-se verdadeiros os fatos narrados
na inicial e prosseguindo o processo independentemente de sua
intimação para os demais atos, propiciando ainda o julgamento
antecipado da lide.
PRAZO: 15 (quinze) dias.
PROCESSO: 7007421-03.2018.8.22.0001
CLASSE: AÇÃO CIVIL PÚBLICA (65)
AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE RONDÔNIA PJ
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RÉU: TRES MARIAS TRANSPORTES LTDA., TRANSPORTE
COLETIVO RIO MADEIRA LTDA
DESPACHO: “Intimado o Ministério Público para manifestação
quanto à devolução negativa das cartas precatórias referentes à
citação de Carlos Humberto Pereira e Evandro Araújo Caixeta,
requereu citação por edital na conformidade do art. 256, I do CPC,
ID-20297837/20442124. Pois Bem. Defiro, expeça-se o necessário.
Intime-se. Cumpra-se. 24 de agosto de 2018. Edenir Sebastião A.
da Rosa Juiz de Direito.”
ADVERTÊNCIA: Não sendo apresentada contestação será
presumido que são verdadeiros os fatos alegados pelo autor.
ADVERTÊNCIA: será nomeado curador especial em caso de
revelia, nos termos do artigo 257, inciso IV, do Código de Processo
Civil.
Porto Velho, 27 de agosto de 2018
Edenir Sebastião Albuquerque da Rosa
Juiz de Direito
(documento assinado digitalmente)
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA - PORTO VELHO
Av. Lauro Sodré, n. 1728, Bairro São João Bosco, Porto Velho/RO
– Fórum Cível, CEP: 76803-686. Telefone: (69) 3217-1330. E-mail:
pvh2faz@tjro.jus.br
EDITAL DE CITAÇÃO
Prazo: 30 (trinta) dias - Art. 257, III, CPC
CITAÇÃO DE: 1) CARLOS ALBERTO SOCCOL, brasileiro, CPF n.
325.738.980-91 e; 2) ERASMO CARLOS DOS SANTOS, brasileiro,
CPF n. 459.846.625-15, ambos em lugar incerto e não sabido.
FINALIDADE: CITAÇÃO das partes devedoras acima mencionadas
para efetuarem o pagamento da dívida no valor de R$ 256.222,43
(duzentos e cinquenta e seis mil, duzentos e vinte e dois reais e
quarenta e três centavos), nos termos da inicial, no prazo de 03
(três) dias, sob pena de penhora imediata
PRAZO: 03 (três) dias.
PROCESSO: 7030416-44.2017.8.22.0001
CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159)
EXEQUENTE: MUNICIPIO DE PORTO VELHO
EXECUTADO: CARLOS ALBERTO SOCCOL, ERASMO CARLOS
DOS SANTOS, JAIR RAMIRES, CONSTRUTORA MARQUISE S
A
DESPACHO:
“Trata-se
de
EXECUÇÃO
DE
TÍTULO
EXTRAJUDICIAL proposta pelo MUNICÍPIO DE PORTO VELHO,
em desfavor de CARLOS ALBERTO SOCCOL E OUTROS.
Cite-se em execução para que, no prazo de três dias, efetuem o
pagamento da dívida, sob pena de penhora. Fixo honorários em
10%, salvo embargos. Caso haja o pagamento integral da dívida,
no prazo de três dias, a verba honorária será reduzida pela metade
(art. 827, § 1º do CPC). Saliento que, a teor do art. 915, do Código
de Processo Civil, eventual defesa através de embargos deverá ser
oferecida no prazo de quinze dias, contados da juntada aos autos do
MANDADO. Restando infrutífera a tentativa de citação ou penhora
de bens, deverá a parte autora ser instada para se manifestar em
termos de prosseguimento. Expeça-se o necessário. Porto Velho,
13 de julho de 2017 EDENIR SEBASTIAO ALBUQUERQUE DA
ROSA Juiz(a) de Direito.”
ADVERTÊNCIA: Não sendo apresentada contestação será
presumido que são verdadeiros os fatos alegados pelo autor.
ADVERTÊNCIA: será nomeado curador especial em caso de
revelia, nos termos do artigo 257, inciso IV, do Código de Processo
Civil.
Porto Velho, 5 de setembro de 2018
Edenir Sebastião Albuquerque da Rosa
Juiz de Direito
(documento assinado digitalmente)
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PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA - PORTO VELHO
Av. Lauro Sodré, n. 1728, Bairro São João Bosco, Porto Velho/RO
– Fórum Cível, CEP: 76803-686. Telefone: (69) 3217-1330. E-mail:
pvh2faz@tjro.jus.br
EDITAL DE INTIMAÇÃO
Prazo: 30 (trinta) dias
Intimação DE: SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE
DE PASSAGEIROS DE PORTO VELHO – SET, pessoa jurídica de
direito privado, inscrita no CNPJ n. 34.449.942/0001-73, atualmente
em lugar incerto e não sabido.
FINALIDADE: INTIMAÇÃO da pessoa acima mencionada par que
tome conhecimento da suspensão do feito, bem como providencie
a regularização da representação processual.
PRAZO: 15 (quinze) dias.
PROCESSO: 7041086-78.2016.8.22.0001
CLASSE: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
EXEQUENTE: MPRO - MINISTÉRIO PÚBLICO DE RONDÔNIA
EXECUTADO: SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP DE
PASSAG DE P. VELHO, TRES MARIAS TRANSPORTES LTDA.,
TRANSPORTE COLETIVO RIO MADEIRA LTDA
DESPACHO: “Considerando a petição do Ministério Público
ID: 17915130. Defiro a intimação por edital. Ao cartório para
providências necessárias. Cumpra-se. Porto Velho, 12 de junho de
2018 EDENIR SEBASTIAO ALBUQUERQUE DA ROSA Juiz(a) de
Direito.”
ADVERTÊNCIA: será nomeado curador especial em caso de
revelia, nos termos do artigo 257, inciso IV, do Código de Processo
Civil.
Porto Velho, 16 de julho de 2018
Edenir Sebastião Albuquerque da Rosa
Juiz de Direito
(documento assinado digitalmente)
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA - PORTO VELHO
Av. Lauro Sodré, n. 1728, Bairro São João Bosco, Porto Velho/RO
– Fórum Cível, CEP: 76803-686. Telefone: (69) 3217-1330. E-mail:
pvh2faz@tjro.jus.br
EDITAL DE CITAÇÃO
Prazo: 30 (trinta) dias - Art. 257, III, CPC
CITAÇÃO DE: ÁQUILA DELIANE SALOMÃO BARROS
MENDANHA, brasileira, assessora jurídica, inscrita no CPF nº
521.720.902-04, atualmente em lugar incerto e não sabido.
FINALIDADE: CITAÇÃO da pessoa acima mencionada para tomar
conhecimento da ação e, querendo, apresentar contestação no
prazo que a Lei lhe confere.
PRAZO: 15 (quinze) dias.
PROCESSO: 7007381-21.2018.8.22.0001
CLASSE: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
AUTOR: ESTADO DE RONDÔNIA
RÉU: ASSOCIACAO DE DESENV DO DESP CULT E MEIO AMB
EM ROND - ADRENA, AQUILA DELIANE SALOMAO BARROS
MENDANHA, ALISSON DEYVER SALOMAO BARROS
DESPACHO: “Defiro o pedido do autor ID-19223306, expeça-se
edital para citação da requerida Aquila Deliane Salomão Barros
Mendanha. Intime-se. Cumpra-se Porto Velho, 3 de julho de 2018
EDENIR SEBASTIAO ALBUQUERQUE DA ROSA Juiz(a) de
Direito.”
ADVERTÊNCIA: Não sendo apresentada contestação será
presumido que são verdadeiros os fatos alegados pelo autor.
ADVERTÊNCIA: será nomeado curador especial em caso de
revelia, nos termos do artigo 257, inciso IV, do Código de Processo
Civil.
Porto Velho, 16 de julho de 2018
Edenir Sebastião Albuquerque da Rosa
Juiz de Direito
(documento assinado digitalmente)
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PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA - PORTO VELHO
Av. Lauro Sodré, n. 1728, Bairro São João Bosco, Porto Velho/RO
– Fórum Cível, CEP: 76803-686. Telefone: (69) 3217-1330. E-mail:
pvh2faz@tjro.jus.br
EDITAL DE INTIMAÇÃO
Prazo: 30 (trinta) dias
Intimação DE: LABORATÓRIO PRÉ-ANÁLISE LTDA, pessoa
jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o número
03.838.672/0001-69, atualmente em lugar incerto e não sabido.
FINALIDADE: INTIMAÇÃO da executada acima mencionada para,
no prazo de 15 (quinze) dias, pagar a dívida no importe de R$
19.062,29 (dezenove mil e sessenta e dois reais e vinte e nove
centavos), sob pena de incidência de multa de 10% (dez por
cento) e honorários de advogado, bem como de penhora imediata,
conforme preceitua o artigo 523, do Código de Processo Civil.
PRAZO: 15 (quinze) dias.
PROCESSO: 7041737-13.2016.8.22.0001
CLASSE: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
AUTOR: ESTADO DE RONDÔNIA
RÉU: LABORATORIO PRE-ANALISE LTDA - EPP
DESPACHO: “Intime-se a parte executada para, no prazo de 15
(quinze) dias, pagar a dívida, sob pena de incidência de multa
de 10% (dez por cento) e honorários de advogado, bem como de
penhora imediata, conforme preceitua o artigo 523, do Código de
Processo Civil. Em não havendo pronto pagamento, realize-se o
bloqueio judicial pelo sistema BACEN-JUD, atentando aos princípios
da celeridade, da efetividade da tutela jurisdicional, da economia
processual e da satisfação do crédito exequendo. Aguarde-se por
10 (dez) dias respostas das instituições bancárias/financeiras.
Nada sendo informado, ou havendo bloqueio de quantia irrisória,
intime-se o Exequente, para que indique outros bens passíveis de
penhora. Retifique-se a classe processual. Intime-se. Porto Velho,
22 de junho de 2018 EDENIR SEBASTIAO ALBUQUERQUE DA
ROSA Juiz de Direito.”
ADVERTÊNCIA: não sendo apresentada contestação será
presumido que são verdadeiros os fatos alegados pelo autor.
ADVERTÊNCIA: será nomeado curador especial em caso de
revelia, nos termos do artigo 257, inciso IV, do Código de Processo
Civil.
Porto Velho, 23 de julho de 2018
Edenir Sebastião Albuquerque da Rosa
Juiz de Direito
(documento assinado digitalmente)
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA - PORTO VELHO
Av. Lauro Sodré, n. 1728, Bairro São João Bosco, Porto Velho/RO
– Fórum Cível, CEP: 76803-686. Telefone: (69) 3217-1330. E-mail:
pvh2faz@tjro.jus.br
EDITAL DE INTIMAÇÃO
Prazo: 30 (trinta) dias
Intimação DE: 1) FAYSLEN & MEDEIROS LTDA – EPP, pessoa
jurídica de direito privado, CNPJ sob nº 09.117.622/0001-79;
2) MARLENE MEDEIROS, CPF 014.291.572-67; 3) FAYSLEN
MEDEIROS MUSTAFA AMER, CPF 837.380.532-04, todos em
lugar incerto e não sabido.
PRAZO: 15 (quinze) dias.
PROCESSO: 7042748-77.2016.8.22.0001
CLASSE: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
EXEQUENTE: ESTADO DE RONDÔNIA
EXECUTADO: FAYSLEN & MEDEIROS LTDA EPP, FAYSLEN
MEDEIROS MUSTAFA AMER, MARLENE MEDEIROS
FINALIDADE: Intime-se a parte executada acima mencionada
para, no prazo de 15 (quinze) dias, pagar a dívida no importe de R$
8.835,86 (oito mil reais, oitocentos e trinta e cinco reais e oitenta e
seis centavos), sob pena de incidência de multa de 10% (dez por
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cento) e honorários de advogado, bem como de penhora imediata,
conforme preceitua o artigo 523, do Código de Processo Civil
RESUMO DA INICIAL: “Intime-se a parte executada para, no prazo
de 15 (quinze) dias, pagar a dívida, sob pena de incidência de multa
de 10% (dez por cento) e honorários de advogado, bem como de
penhora imediata, conforme preceitua o artigo 523, do Código de
Processo Civil. Em não havendo pronto pagamento, realize-se o
bloqueio judicial pelo sistema BACEN-JUD, atentando aos princípios
da celeridade, da efetividade da tutela jurisdicional, da economia
processual e da satisfação do crédito exequendo. Aguarde-se por
10 (dez) dias respostas das instituições bancárias/financeiras.
Nada sendo informado, ou havendo bloqueio de quantia irrisória,
intime-se o Exequente, para que indique outros bens passíveis de
penhora. Retifique-se a classe processual. Intime-se. Porto Velho,
21 de agosto de 2018 EDENIR SEBASTIAO ALBUQUERQUE DA
ROSA Juiz de Direito.”
ADVERTÊNCIA: será nomeado curador especial em caso de
revelia, nos termos do artigo 257, inciso IV, do Código de Processo
Civil.
Porto Velho, 5 de setembro de 2018
Edenir Sebastião Albuquerque da Rosa
Juiz de Direito
(documento assinado digitalmente)
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA - PORTO VELHO
Av. Lauro Sodré, n. 1728, Bairro São João Bosco, Porto Velho/RO
– Fórum Cível, CEP: 76803-686. Telefone: (69) 3217-1330. E-mail:
pvh2faz@tjro.jus.br
PROCESSO: 0023264-06.2013.8.22.0001
CLASSE: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
AUTOR: ADALTO APARECIDO TEIXEIRA
Advogado do(a) AUTOR: MANOEL VERISSIMO FERREIRA NETO
- RO0003766
RÉU: ESTADO DE RONDÔNIA
Advogado do(a) RÉU:
Certidão
Certifico que estes autos foram digitalizados através de sistema
próprio, ficando encerrada a movimentação física através do
Sistema SAP-PG.
Ficam as partes, por meio de seus advogados, intimadas da
distribuição em forma digitalizada NO SISTEMA PJE, SOB MESMA
NUMERAÇÃO, no qual deverão ser apresentadas as petições
pertinentes.
O referido é verdade. Dou fé.
Porto Velho, 13 de setembro de 2018.
FRANCISCO ALVES DE MESQUITA JUNIOR
Diretor de Secretaria
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA - PORTO VELHO
Av. Lauro Sodré, n. 1728, Bairro São João Bosco, Porto Velho/RO
– Fórum Cível, CEP: 76803-686. Telefone: (69) 3217-1330. E-mail:
pvh2faz@tjro.jus.br
PROCESSO: 0011605-29.2015.8.22.0001
CLASSE: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
AUTOR: KAIO SAMUEL PESSOA FERNANDES
Advogado do(a) AUTOR: GUSTAVO DANDOLINI - RO0003205
RÉU: ESTADO DE RONDÔNIA
Advogado do(a) RÉU:
Certidão
Certifico que estes autos foram digitalizados através de sistema
próprio, ficando encerrada a movimentação física através do
Sistema SAP-PG.
Ficam as partes, por meio de seus advogados, intimadas da
distribuição em forma digitalizada NO SISTEMA PJE, SOB MESMA
NUMERAÇÃO, no qual deverão ser apresentadas as petições
pertinentes.
O referido é verdade. Dou fé.
Porto Velho, 13 de setembro de 2018.
FRANCISCO ALVES DE MESQUITA JUNIOR
Diretor de Secretaria
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PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA - PORTO VELHO
Av. Lauro Sodré, n. 1728, Bairro São João Bosco, Porto Velho/RO
– Fórum Cível, CEP: 76803-686. Telefone: (69) 3217-1330. E-mail:
pvh2faz@tjro.jus.br
PROCESSO N. 7061318-14.2016.8.22.0001
CLASSE: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
AUTOR: JACINTONIO COSTA PEREIRA
RÉU: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
PÚBLICOS DO ESTADO DE RONDÔNIA - IPERON
INTIMAÇÃO
Fica a parte requerida intimada, por intermédio de seus advogados,
a, querendo, apresentar contrarrazões, no prazo de 15 (quinze)
dias.
Porto Velho, 13 de setembro de 2018
JANDERSON ACACIO DE CARVALHO CANTAREIRA
Chefe de Secretaria
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA - PORTO VELHO
Av. Lauro Sodré, n. 1728, Bairro São João Bosco, Porto Velho/RO
– Fórum Cível, CEP: 76803-686. Telefone: (69) 3217-1330. E-mail:
pvh2faz@tjro.jus.br
PROCESSO: 0009522-40.2015.8.22.0001
CLASSE: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
AUTOR: RODRIGO LIMA DE SOUZA
Advogados do(a) AUTOR: DANIEL MENDONCA LEITE DE SOUZA
- RO0006115, CLEBER JAIR AMARAL - RO0002856
RÉU: ESTADO DE RONDÔNIA
Advogado do(a) RÉU:
Certidão
Certifico que estes autos foram digitalizados através de sistema
próprio, ficando encerrada a movimentação física através do
Sistema SAP-PG.
Ficam as partes, por meio de seus advogados, intimadas da
distribuição em forma digitalizada NO SISTEMA PJE, SOB MESMA
NUMERAÇÃO, no qual deverão ser apresentadas as petições
pertinentes.
O referido é verdade. Dou fé.
Porto Velho, 13 de setembro de 2018.
FRANCISCO ALVES DE MESQUITA JUNIOR
Diretor de Secretaria
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA - PORTO VELHO
Av. Lauro Sodré, n. 1728, Bairro São João Bosco, Porto Velho/RO
– Fórum Cível, CEP: 76803-686. Telefone: (69) 3217-1330. E-mail:
pvh2faz@tjro.jus.br
PROCESSO: 0010352-79.2010.8.22.0001
CLASSE: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
AUTOR: MARCILIO SILVA DE AQUINO
Advogado do(a) AUTOR: GEISEBEL ERECILDA MARCOLAN RO0003956
RÉU: ESTADO DE RONDÔNIA
Advogado do(a) RÉU:
Certidão
Certifico que estes autos foram digitalizados através de sistema
próprio, ficando encerrada a movimentação física através do
Sistema SAP-PG.
Ficam as partes, por meio de seus advogados, intimadas da
distribuição em forma digitalizada NO SISTEMA PJE, SOB MESMA
NUMERAÇÃO, no qual deverão ser apresentadas as petições
pertinentes.
O referido é verdade. Dou fé.
Porto Velho, 13 de setembro de 2018.
FRANCISCO ALVES DE MESQUITA JUNIOR
Diretor de Secretaria
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PODER JUDICIÁRIO
Porto Velho - 2ª Vara da Fazenda Pública
7036686-50.2018.8.22.0001
AUTOR: CLAUDEMIRO RODRIGUES DE SOUZA
ADVOGADO DO AUTOR: DEFENSORIA PÚBLICA DE
RONDÔNIA
RÉU: ESTADO DE RONDONIA
ADVOGADO DO RÉU:
DECISÃO:
Defiro ao autor os benefícios da gratuidade da justiça (art. 98 do
CPC).
CLAUDEMIRO RODRIGUES DE SOUZA, ajuizou ação cominatória
contra o ESTADO DE RONDONIA, ambos qualificados no processo,
pretendendo compelir o requerido autorizar, imediatamente, a
realização de angioplastia na rede pública conveniada ao Sistema
Único de Saúde (SUS) ou, caso não haja possibilidade, na rede
particular à custa do ente público, conforme relatório médico
apresentado (ID n. 21387671, p. 3), sob pena de multa diária.
Sustenta que é hipertenso e portador de insuficiência renal crônica,
estando internado no Hospital e Pronto Socorro João Paulo II
desde 20/8/2018. Alega que realizou duas outras angioplastias,
mas necessita de mais uma para preservar sua vida. Requer, no
plantão, a concessão de tutela de urgência, em caráter liminar,
para realização do procedimento (angioplastia). Apresentou
documentos.
É a síntese necessária.
Passo a decidir.
Nos termos do art. 300 do CPC, para a concessão de tutela de
urgência é necessária a verificação da probabilidade do direito e o
perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. O primeiro
referindo-se à plausibilidade do direito substancial invocado
e o segundo à possibilidade de tornar-se inócuo, caso não seja
acolhida desde logo a pretensão. Estes pressupostos devem ser
evidenciados conjuntamente, sob pena de não acolhimento da
tutela de urgência, especialmente da liminar.
A plausibilidade do direito invocado é evidente, uma vez que
calcada em documentação médica que revela o grave quadro de
saúde do requerente, havendo indicação médica da necessidade
de realização do procedimento (angioplastia).
O perigo da demora, igualmente, está satisfatoriamente
demonstrado, uma vez que o requerente corre risco de vir a óbito se
não for adotado o procedimento requisitado pelo médico assistente
(“alto risco de eventos cardiovasculares maiores”).
Ante ao exposto, com fundamento no §2º do art. 300 do Código
de Processo Civil, DEFIRO a TUTELA DE URGÊNCIA para
que o requerido, em 24 (vinte e quatro) horas, a contar da
intimação, providencie a realização do procedimento denominado
ANGIOPLASTIA, com os insumos necessários, sob pena de multa
diária de R$ 954,00 (novecentos e cinquenta e quatro reais), até o
limite de R$ 9.540,00 (nove mil quinhentos e quarenta reais).
Cite-se o Requerido para contestar a ação no prazo legal, nos
termos do artigo 183 do Novo Código de Processo Civil, intimando-o
a cumprir esta DECISÃO.
Obs.1: Não sendo contestada a ação, presumir-se-ão aceitos como
verdadeiros os fatos articulados pela parte autora.
Apresentada a contestação, intime-se a parte autora para se
manifestar no prazo de 15 dias.
Obs.2: A petição inicial, e documentos que a instruem poderão
ser consultados no sitio eletrônico http://pje.tjro.jus.br/pg/
ConsultaPublica/listView.seam.
CÓPIA DESTA SERVIRÁ COMO MANDADO DE CITAÇÃO/
INTIMAÇÃO.
Requerido: ESTADO DE RONDONIA.
Endereço: Procuradoria Geral do Estado
Porto Velho/RO, 12 de setembro de 2018.
ILISIR BUENO RODRIGUES
Juiz de Direito
Av. Lauro Sodré, nº 1728, Bairro São João Bosco, CEP 76.803686, Porto Velho, RO
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PODER JUDICIÁRIO
Porto Velho - 2ª Vara da Fazenda Pública
7036678-73.2018.8.22.0001
AUTOR: CRISTINA FEITOSA DA SILVA
ADVOGADO DO AUTOR: DEFENSORIA PÚBLICA DE
RONDÔNIA
RÉU: ESTADO DE RONDÔNIA
ADVOGADO DO RÉU: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO
DE RONDÔNIA
DECISÃO:
Defiro a autora os benefícios da gratuidade da justiça (art. 98 do
CPC).
Defiro, também, a prioridade de tramitação (art. 1.048, I, do CPC).
CRISTINA FEITOSA DA SILVA, ajuizou ação cominatória contra
o ESTADO DE RONDONIA, ambos qualificados no processo,
pretendendo compelir o requerido autorizar, imediatamente, a
realização de angioplastia com stent farmacológico, a ser realizada
na rede pública conveniada ao Sistema Único de Saúde (SUS)
ou, caso não haja possibilidade, na rede particular à custa do ente
público, conforme relatório médico apresentado (ID n. 21387226,
p. 2), sob pena de multa diária. Sustenta que é idosa (77 anos) e
sofreu infarto agudo do miocárdio, estando internada no Hospital e
Pronto Socorro João Paulo II desde 31/8/2018. Alega que realizou
cineangiocoronariografia e foi constatado que, para seu tratamento,
necessita da realização do procedimento requerido para preservar
sua vida. Requer, no plantão, a concessão de tutela de urgência,
em caráter liminar, para realização do procedimento (angioplastia
com stent farmacológico). Apresentou documentos.
É a síntese necessária.
Passo a decidir.
Nos termos do art. 300 do CPC, para a concessão de tutela de
urgência é necessária a verificação da probabilidade do direito e o
perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. O primeiro
referindo-se à plausibilidade do direito substancial invocado
e o segundo à possibilidade de tornar-se inócuo, caso não seja
acolhida desde logo a pretensão. Estes pressupostos devem ser
evidenciados conjuntamente, sob pena de não acolhimento da
tutela de urgência, especialmente da liminar.
A plausibilidade do direito invocado é evidente, uma vez que
calcada em documentação médica que revela o grave quadro de
saúde da requerente, havendo indicação médica da necessidade
de realização do procedimento (angioplastia) com fornecimento de
stent farmacológico.
O perigo da demora, igualmente, está satisfatoriamente
demonstrado, uma vez que a requerente corre risco de vir a óbito se
não for adotado o procedimento requisitado pelo médico assistente
(“alto risco de eventos cardiovasculares, incluindo óbito”).
Ante ao exposto, com fundamento no §2º do art. 300 do Código
de Processo Civil, DEFIRO a TUTELA DE URGÊNCIA para
que o requerido, em 24 (vinte e quatro) horas, a contar da
intimação, providencie a realização do procedimento denominado
ANGIOPLASTIA, com os insumos necessários (STENT
FARMACOLÓGICO), sob pena de multa diária de R$ 954,00
(novecentos e cinquenta e quatro reais), até o limite de R$ 9.540,00
(nove mil quinhentos e quarenta reais).
Cite-se o Requerido para contestar a ação no prazo legal, nos
termos do artigo 183 do Novo Código de Processo Civil, intimando-o
a cumprir esta DECISÃO.
Obs.1: Não sendo contestada a ação, presumir-se-ão aceitos como
verdadeiros os fatos articulados pela parte autora.
Apresentada a contestação, intime-se a parte autora para se
manifestar no prazo de 15 dias.
Obs.2: A petição inicial, e documentos que a instruem poderão
ser consultados no sitio eletrônico http://pje.tjro.jus.br/pg/
ConsultaPublica/listView.seam.
CÓPIA DESTA SERVIRÁ COMO MANDADO DE CITAÇÃO/
INTIMAÇÃO.
Requerido: ESTADO DE RONDONIA.
Endereço: Procuradoria Geral do Estado
Porto Velho/RO, 12 de setembro de 2018.
ILISIR BUENO RODRIGUES
Juiz de Direito
Av. Lauro Sodré, nº 1728, Bairro São João Bosco, CEP 76.803686, Porto Velho, RO
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PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 2ª Vara da Fazenda Pública
Av. Lauro Sodré, nº 1728, Bairro São João Bosco, CEP 76.803686, Porto Velho, RO 7036681-28.2018.8.22.0001
AUTOR: EXPEDITO RODRIGUES MARTINS
ADVOGADO DO AUTOR: DEFENSORIA PÚBLICA DE
RONDÔNIA
RÉU: ESTADO DE RONDONIA
ADVOGADO DO RÉU:
DECISÃO:
Defiro ao autor os benefícios da gratuidade da justiça (art. 98 do
CPC).
Defiro, também, a prioridade de tramitação (art. 1.048, I, do CPC).
EXPEDITO RODRIGUES MARTINS, ajuizou ação cominatória
contra o ESTADO DE RONDONIA, ambos qualificados no processo,
pretendendo compelir o requerido autorizar, imediatamente, o
procedimento de estratificação de risco invasiva, denominada
cineangiocoronariografia, com os insumos necessários, a ser
realizado na rede pública conveniada ao Sistema Único de Saúde
(SUS) ou, caso não haja possibilidade, na rede particular à custa
do ente público, conforme relatório médico apresentado (ID n.
21387415, p. 3), sob pena de multa diária. Sustenta que é idoso
(77 anos) e sofreu infarto agudo do miocárdio, estando internado
no Hospital e Pronto Socorro João Paulo II desde 27/8/2018. Alega
que, para seu tratamento, necessita da realização do procedimento
requerido para preservar sua vida. Requer, no plantão, a concessão
de tutela de urgência, em caráter liminar, para realização do
procedimento (cineangiocoronariografia). Apresentou documentos.
É a síntese necessária.
Passo a decidir.
Nos termos do art. 300 do CPC, para a concessão de tutela de
urgência é necessária a verificação da probabilidade do direito e o
perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. O primeiro
referindo-se à plausibilidade do direito substancial invocado
e o segundo à possibilidade de tornar-se inócuo, caso não seja
acolhida desde logo a pretensão. Estes pressupostos devem ser
evidenciados conjuntamente, sob pena de não acolhimento da
tutela de urgência, especialmente da liminar.
A plausibilidade do direito invocado é evidente, uma vez que
calcada em documentação médica que revela o grave quadro de
saúde do requerente, havendo indicação médica da necessidade
de realização do procedimento invasivo (cineangiocoronariografia)
para estratificação de risco e orientação do tratamento mais
adequado para o caso (medicação isolada/angioplastia/cirurgia).
O perigo da demora, igualmente, está satisfatoriamente
demonstrado, uma vez que o requerente corre risco de vir a óbito
se não forem adotados os procedimentos mais adequados ao seu
caso (“alto risco de eventos cardiovasculares maiores, incluindo
óbito”).
Ante ao exposto, com fundamento no §2º do art. 300 do Código
de Processo Civil, DEFIRO a TUTELA DE URGÊNCIA para
que o requerido, em 24 (vinte e quatro) horas, a contar da
intimação, providencie a realização do procedimento denominado
CINEANGIOCORONARIOGRAFIA, para estratificação de risco e
orientação do tratamento mais adequado ao requerente, sob pena
de multa diária de R$ 954,00 (novecentos e cinquenta e quatro
reais), até o limite de R$ 9.540,00 (nove mil quinhentos e quarenta
reais).
Cite-se o Requerido para contestar a ação no prazo legal, nos
termos do artigo 183 do Novo Código de Processo Civil, intimando-o
a cumprir esta DECISÃO.
Obs.1: Não sendo contestada a ação, presumir-se-ão aceitos como
verdadeiros os fatos articulados pela parte autora.
Apresentada a contestação, intime-se a parte autora para se
manifestar no prazo de 15 dias.
Obs.2: A petição inicial, e documentos que a instruem poderão
ser consultados no sitio eletrônico http://pje.tjro.jus.br/pg/
ConsultaPublica/listView.seam.
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CÓPIA DESTA SERVIRÁ COMO MANDADO DE CITAÇÃO/
INTIMAÇÃO.
Requerido: ESTADO DE RONDONIA.
Endereço: Procuradoria Geral do Estado
Porto Velho/RO, 12 de setembro de 2018.
ILISIR BUENO RODRIGUES
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA - PORTO VELHO
Av. Lauro Sodré, n. 1728, Bairro São João Bosco, Porto Velho/RO
– Fórum Cível, CEP: 76803-686. Telefone: (69) 3217-1330. E-mail:
pvh2faz@tjro.jus.br
PROCESSO: 0009088-51.2015.8.22.0001
CLASSE: MANDADO DE SEGURANÇA (120)
IMPETRANTE: BURITI CAMINHOES LTDA
Advogados do(a) IMPETRANTE: FRANCISCO ARQUILAU DE
PAULA - RO000001B, SUELEN SALES DA CRUZ - RO0004289
IMPETRADO: MUNICIPIO DE PORTO VELHO
Advogado do(a) IMPETRADO:
Certidão
Certifico que estes autos foram digitalizados através de sistema
próprio, ficando encerrada a movimentação física através do
Sistema SAP-PG.
Ficam as partes, por meio de seus advogados, intimadas da
distribuição em forma digitalizada NO SISTEMA PJE, SOB MESMA
NUMERAÇÃO, no qual deverão ser apresentadas as petições
pertinentes.
O referido é verdade. Dou fé.
Porto Velho, 12 de setembro de 2018.
FRANCISCO ALVES DE MESQUITA JUNIOR
Diretor de Secretaria
PODER JUDICIÁRIO
Porto Velho - 2ª Vara da Fazenda Pública 701544872.2018.8.22.0001
AUTOR: PAZ AMBIENTAL
ADVOGADO DO AUTOR: ANDREY CAVALCANTE DE CARVALHO
OAB nº RO303B, IRAN DA PAIXAO TAVARES JUNIOR OAB nº
RO5087, PAULO BARROSO SERPA OAB nº RO4923
RÉU: ESTADO DE RONDÔNIA
ADVOGADO DO RÉU: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO
DE RONDÔNIA
SENTENÇA
Vistos, etc..
Trata-se de AÇÃO DE CONHECIMENTO PELO PROCEDIMENTO
COMUM COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA
DE CARÁTER ANTECIPADO INCIDENTAL, movido por PAZ
AMBIENTAL LTDA, em face do ESTADO DE RONDÔNIA, para
que o Réu seja condenado na obrigação de fazer, em proceder
à retificação da LO nº. 142266, para fazer constar também, as
atividades de coleta e transporte de produtos perigosos/hospitalares,
bem como se abstenha de prestar informações de que a empresa
Requerente se encontre inapta para o exercício de tais atividades.
Alega a parte Autora que há vários anos desempenha suas
atividades no ramo comercial de tratamento e disposição de
resíduos perigosos, transporte rodoviário de produtos perigosos/
hospitalares, dentre inúmeras outras atividades, atendendo clientes
particulares e também o Poder Público, sendo que este último
sempre mediante prévio certame licitatório.
Aduz que uma das atividades desempenhadas é a coleta e
transporte de resíduos perigosos/hospitalares trata-se da licença
de operação, que no caso da Requerente restou obtida junto ao
Requerido, via Processo Administrativo nº. 1801/00164/2009,
concedeu à Requerente a Licença de Operação nº. 142266, cujo
prazo de validade atualmente se estende até a data de 06/06/2021,
fornecido pela Secretaria de Estado de Desenvolvimento Ambiental
– SEDAM.
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Apontou que, no mês de março de 2018, foi surpreendido pela
emissão de certidão exarada pelo Secretário de Estado da
Secretaria de Estado de Desenvolvimento Ambiental – SEDAM,
dando conta que de acordo com a Lei Estadual de Licenciamento
Ambiental 3.686/2015 alterada pela 3.941/2016, alterando a Licença
de Operação concedida à Autora que lhe autorizava a coleta e
transporte de resíduos perigosos/hospitalares, isso sem qualquer
espécie de notificação prévia e em total afronta ao contraditório e
a ampla defesa, posto que, no entendimento do Ré, tal atividade
passou a ser “autorizada” mediante autorização ambiental, e não
mais por licença de operação.
Requer que proceda à retificação da LO nº. 142266, para fazer
constar também, as atividades de coleta e transporte de produtos
perigosos/hospitalares, bem como se abstenha de prestar
informações de que a empresa Requerente se encontre inapta
para o exercício de tais atividades sob pena de multa diária em
caso de descumprimento de ordem judicial.
Com a inicial vieram documentos.
Houve o indeferimento da liminar em Id. Nº 17901440.
A parte autora agravou do indeferimento em Id. Nº 18883970, sendo
concedido em pate a liminar pelo TJ/RO, em Id. Nº 19390773.
ESTADO DE RONDÔNIA apresenta contestação (Id. 19368257),
onde alega que o artigo 12, parágrafo 1º, inciso XIV, da Lei Estadual
n. 3.686/2015, há previsão expressa no sentido de que a Autorização
Ambiental aplica-se à atividade de transporte intermunicipal
rodoviário, ferroviário ou hidroviário de produtos perigosos,
inflamáveis ou químicos, bem como de óleo lubrificante usado
ou contaminado, alega ainda que as providências necessárias à
retificação das licenças ambientais, excluindo as atividades de coleta
e transporte de produtos perigosos e hospitalares, tão somente deu
concretude ao que dispõe a Lei Estadual n. 3.686/2015, alterada
pela Lei Estadual n. 3.941/2016, e que inexiste ilegalidade no ato
de retificar as licenças ambientais, mesmo quando já expedidas, e
ao final improcedência do pedido.
Réplica (Id. 20008180), a parte autora reiterou a inicial.
Sem outras provas complementares pela parte Ré (Id. 21032165),
e a parte autora deixou transcorrer in albis o prazo para especificar
as provas que pretendesse produzir, em Id. Nº 21115837.
Vieram os autos conclusos para julgamento.
É o relatório. DECIDO.
Não há preliminares a examinar.
No MÉRITO a parte Autor busca a condenação da Ré na obrigação
de fazer em proceder à retificação da Licença de Operação nº.
142266, para fazer constar também, as atividades de coleta e
transporte de produtos perigosos/hospitalares, bem como se
abstenha de prestar informações de que a empresa Requerente se
encontre inapta para o exercício de tais atividades.
Cinge-se a controvérsia na emissão de certidão dando conhecimento
a parte autora da alteração da Lei Estadual de Licenciamento
Ambiental 3.686/2015 alterada pela 3.941/2016, alterando a Licença
de Operação nº. 142266, anteriormente concedida até 2021.
Quanto aos fatos narrados é incontroverso que a parte autora
possui Licença de Operação nº. 142266, onde faz constar também,
as atividades de coleta e transporte de produtos perigosos/
hospitalares.
Para o deslinde da presente, uma breve reflexão sobre o tema
voltando para a corrente doutrinária que atribui o licenciamento
ambiental a qualidade de ato administrativo vinculado.
Conforme lição de GASPARINI a autorização é:
“O ato administrativo discricionário mediante o qual a Administração
Pública outorga a alguém, que para isso se interesse, o direito de
realizar certa atividade material que sem ela lhe seria vedada.
Por ser discricionário, não está o Poder Público obrigado a agir
conforme a solicitação que lhe fora feita, ainda que o interessado
tenha atendido a todos os requisitos legais.”
“A licença, ao contrário da autorização, é ato administrativo vinculado
por meio do qual a Administração Pública outorga a alguém, que
para isso se interesse, o direito de realizar certa atividade material
que sem ela lhe seria vedada, desde que satisfeitas as exigências
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legais. Desse modo, atendidos os requisitos previstos em lei, não
tem, sob pena de ilegalidade, como ser negada pela Administração
Pública a licença solicitada pelo administrado. É, pois, direito
subjetivo do interessado.”
Considerando, então, os conceitos acima, e havendo lei vigente que
disciplina o licenciamento ambiental, na qual constam os requisitos
necessários para sua concessão pelo ente público competente,
a forma em que ocorre o licenciamento, prazo de sua duração, e
outros procedimentos necessários para seu regular desempenho,
não vislumbramos como entendê-lo como sendo ato discricionário
ou dissociado do conceito conferido pelo direito administrativo
quanto á licença.
Nesse sentido o artigo 12, parágrafo 1º, inciso XIV, da Lei Estadual
n. 3.686/2015, disciplinando que a Autorização Ambiental aplicase à atividade de transporte intermunicipal rodoviário, ferroviário
ou hidroviário de produtos perigosos, inflamáveis ou químicos,
bem como de óleo lubrificante usado ou contaminado, haja vista
que essas atividades de transporte realizadas por esses veículos
devem ser autorizadas, posto que não se mostra viável aprovar a
localização e instalação de cada um desses veículos utilizados no
transporte, conforme transcrição seguinte:
Art. 12. [...] § 1º. Aplica-se a Autorização Ambiental para:
XIV - transporte intermunicipal rodoviário, ferroviário ou hidroviário
de produtos perigosos, inflamáveis ou químicos, bem como de óleo
lubrificante usado ou contaminado; e
No mesmo sentido quando a Ré, adotou as providências
necessárias à retificação das licenças ambientais, excluindo
as atividades de coleta e transporte de produtos perigosos e
hospitalares, tão somente deu concretude ao que dispõe a Lei
Estadual n. 3.686/2015, alterada pela Lei Estadual n. 3.941/2016,
visando resguardar atividades potencialmente danosas ao meio
ambiente, facultando a parte autora a qualquer tempo, solicitar
autorização para as atividades de coleta e transporte de produtos
perigosos e hospitalares.
Observa-se que a atividade desenvolvida pela empresa autora,
qual seja, o transporte de produtos perigosos e hospitalares, não
se restringe ao âmbito estadual. Pelo contrário, é uma atividade
que pode ser realizada em todo território nacional e que traz riscos
ambientais não apenas no âmbito de sua sede. Nesse ponto, é
importante destacar que as atribuições dos órgãos ambientais se
dividem, basicamente, em duas: a primeira delas, que tem caráter
preventivo e se refere à expedição de licenças ambientais, nos
moldes da legislação correlata, para fins de legitimar o exercício
de atividades que podem vir a poluir o meio ambiente; e a
segunda delas referente à competência punitiva/repressiva dos
órgãos ambientais, isto é, ao poder de fiscalizar e impor sanções
administrativas àqueles que descumprirem as normas legais
atinentes ao meio ambiente.
Nesse contexto, o art. 23, da Carta Magna estatui o seguinte:
Art. 23. É competência comum da União, dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municípios:
(...) VI - proteger o meio ambiente e combater a poluição em
qualquer de suas formas;
VII -preservar as florestas, a fauna e a flora.
(...) Tem-se, ainda, que a competência para o licenciamento
ambiental se dá em razão da abrangência do impacto ao meio
ambiente e não em virtude da titularidade do bem atingido ou do
local onde está sediada a empresa que requer o licenciamento.
O meio ambiente ecologicamente equilibrado constitui direito de
todos e sua preservação e defesa é imposta à sociedade e ao
Poder Público por expressa previsão do art. 225 da Constituição
da República.
“Art. 225 Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente
equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia
qualidade de vida, impondo-se ao poder público e à coletividade
o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras
gerações.”
Embora antes do advento da Lei Estadual de Licenciamento
Ambiental 3.686/2015 alterada pela 3.941/2016, os órgão estaduais
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ambientais haviam concedido a LO, a administração pública possui
competência para anular e revogar seus próprios atos, haja vista
que o interesse público visando a proteção do meio ambiente, e
o que foi o que ocorreu ao caso concreto, se apresenta razoável
que para as atividades de coleta e transporte de produtos perigoso/
hospitalares seja exigida a respectiva autorização ambiental, e
diferentemente do que alega a parte autora em sua defesa!
Constata-se que o administrativo revogável como aquele válido
que a Administração pode invalidar, por motivos de conveniência,
oportunidade ou justiça (MÉRITO administrativo), no atendimento
ao interesse público.
Como bem salienta Mello (2009, p. 445), para ocorrer a revogação
é fundamental que se esteja diante de uma competência
discricionária, ou seja, “[...] que confira ao agente poder jurídico
para resolver, no momento em que revoga, de acordo com critérios
de conveniência e oportunidade”.
Já anulação pode ser feita tanto pelo PODER JUDICIÁRIO, como
pela Administração Pública, com base no seu poder de autotutela
sobre os próprios atos, de acordo com entendimento já consagrado
pelo Supremo Tribunal Federal por meio das Súmulas transcritas
a seguir:
Súmula 346:“A Administração Pública pode anular seus próprios
atos”.
Súmula 473: “A Administração pode anular seus próprios atos,
quando eivados de vícios que os tornem ilegais, porque deles não
se originam direitos, ou revogá-los, por motivo de conveniência ou
oportunidade, respeitados os direitos adquiridos e ressalvada, em
todos os casos, a apreciação judicial”.
E ainda há que mencionar que o Tribunal de Justiça reputou
constitucional o artigo 12, §1º, inciso XIV, da Lei Estadual n.
3.686/2015, de sorte que o transporte intermunicipal rodoviário,
ferroviário ou hidroviário de produtos perigosos, inflamáveis ou
químicos, bem como de óleo lubrificante usado ou contaminado
continua sendo objeto de Autorização Ambiental, não se sujeitando,
desse modo, ao procedimento que estabelece a necessidade
de expedição das Licenças Prévia (LP), de Instalação (LI) e de
Operação (LO). “(ADI n. 0801907-12.2016.8.22.0000, Tribunal
Pleno, Relator: Desembargador Marcos Alaor Diniz Grangeia, Data
de Julgamento: 9 de julho de 2018)”, em Id. Nº 19990287.
Portanto não há que se falar em qualquer desproporcionalidade nos
atos praticados pela Ré (Secretaria de Estado de Desenvolvimento
Ambiental – SEDAM), e tão pouco presenciamos suposto direito
adquirido pela parte da autora, observando ainda que a retificação
preservou as demais atividades desempenhadas licenciadas de
acordo com a Lei Estadual n. 3.686/2015, tão somente excluindo
as atividades passíveis de Autorização Ambiental.
DISPOSITIVO.
Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE os pedidos iniciais,
conforme fundamentos e, por conseguinte, resolvo o MÉRITO nos
termos do art. 487, inc. I do CPC. Custas de lei. Condena-se o
demandante ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo
em 10% do valor da causa, nos termos do art. 87 do CPC.
PRIC. SENTENÇA não sujeita ao reexame necessário. Após
certifique-se e arquive-se.
Porto Velho-RO., 10 de setembro de 2018.
Edenir Sebastião A. da Rosa
Juiz(a) de Direito
Av. Lauro Sodré, nº 1728, Bairro São João Bosco, CEP 76.803686, Porto Velho, RO
PODER JUDICIÁRIO
Porto Velho - 2ª Vara da Fazenda Pública 701325351.2017.8.22.0001
AUTOR: GEOVANIS GOMES DA CUNHA
ADVOGADO DO AUTOR: JORGE HONORATO OAB nº RO2043
RÉU: M. D. P. V.
ADVOGADO DO RÉU: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
DE PORTO VELHO
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DESPACHO
Intime-se o Município de Porto Velho para, querendo, impugnar a
execução, nos termos do art. 535 do novo CPC;
Decorrido o prazo, sem apresentação da impugnação, certifiquese;
Encaminhem-se os autos ao contador judicial para atualização dos
valores;
Vindo os autos do Contador, não havendo renúncia do valor que
excede ao teto da requisição de pequeno valor (dez salários
mínimos), expeça-se o devido precatório.
Retifique-se a classe processual.
Intime-se. Cumpra-se.
12 de setembro de 2018
Edenir Sebastião A. da Rosa
Juiz(a) de Direito
Av. Lauro Sodré, nº 1728, Bairro São João Bosco, CEP 76.803686, Porto Velho, RO
PODER JUDICIÁRIO
Porto Velho - 2ª Vara da Fazenda Pública 702321076.2017.8.22.0001
AUTORES: M. -. M. P. D. R., EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO
URBANO - EMDURA
ADVOGADOS DOS AUTORES: MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE RONDÔNIA, MARIA LETICE PESSOA FREITAS
OAB nº RO2615
RÉUS: MARIO SERGIO LEIRAS TEIXEIRA, WILSON GOMES
LOPES, ELEONISE BENTES RAMOS MIRANDA
ADVOGADOS DOS RÉUS: MARIA DAS GRACAS GOMES OAB
nº RO317A, IGOR HABIB RAMOS FERNANDES OAB nº RO5193,
MARCIO JOSE DA SILVA OAB nº RO1566
SENTENÇA
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE RONDÔNIA, promove
a presente Ação Civil Pública Declaratória por Ato de Improbidade
Administrativa contra MÁRIO SÉRGIO LEIRAS TEIXEIRA, WILSON
GOMES LOPES e ELEONISE BENTES MIRANDA devidamente
qualificados.
Alega o autor, que em decorrência da “Operação Luminus”,
foram instaurados os procedimentos prepraratórios sob os ns.
2015001010020852/5PJ-2ªTit e 2015001010020803/5PJ-2ªTit, em
que foi apurada várias irregularidades nos processos licitatórios
para contratação de serviços visando atender a Empresa de
Desenvolvimento Urbano de Porto Velho.
Aduz que, um grupo articulado dentro da EMDUR, em conluio com
particulares e agentes públicos utilizavam-se dos cargos públicos e
deixaram de observar as formalidades legais para a tramitação dos
processos licitatórios.
Na denúncia oferecida em outubro de 2014, restou apurado que o
Gerente Administrativo da Empresa Pública solicitou a contratação
de serviços de ampliação e manutenção de central telefônica da
EMDUR, ocasião que fora apresentado ao Presidente da Empresa
Mário Sérgio Leiras Teixeira, o projeto básico, que teve aprovação
sem análise e autorizada a instauração do Processo Administrativo
n. 2.139/2010.
Todos os trâmites processuais foram em desconformidade com o
processo de licitação, em que os servidores da Empresa agiram
com o objetivo de beneficiar os particulares Thiago Cabral e
Albertino Cabral, como obter vantagens pessoais, infringindo os
princípios da impessoalidade e FINALIDADE.
Também alega a existência de um segundo grupo, chefiado
pelo Presidente da Empresa, Sr. Mário Sérgio Leiras Teixeira e
Gerente Administrativo, Sr. Wilson Lopes, que, utilizando – se da
posição hierárquica, determinavam aos seus subordinados que
os auxiliassem nas fraudes dos processos licitatórios, visando
beneficiar os particulares Albertino Cabral e Thiago Cabral, pai e
filho, proprietários da empresa ELETRIX ENGENHARIA LTDA.
A empresas que apresentaram cotação nos processos licitatórios
foram as mesmas, ELETRIX, ENGENHARIA LTDA, SOLO
CONSTRUTORA LTDA, que tinha como proprietário Abel Lameira
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Pereira, irmão de Albertino Cabral, e a COMERCIAL FREE-AR,
pertecente a Ananias Lameira Pereira, também é irmão de Albertino.
Todas essas empresas tinham como proprietário o mesmo grupo
familiar.
Afirma que, em decorrência das fraudes houvera a contratação
direta com a Empresa ELETRIX, após ter sido feita a cotação
entre as empresas ELETRIX ENGENHARIA LTDA, SOLO
CONSTRUTORA LTDA e COMERCIAL FREE-AR LTDA.
Assim, previamente, acordado entre Mário Sérgio, Thiago e
Albertino, que a contratação se daria com a Empresa ELETRIX,
que utilizou-se das cotações das demais empresas da família para
maquiar as suas reais intenções de burlar o processo licitatório.
Que, os particulares Thiago e Albertino providenciaram as
cotações da Empresa Solo e da Comercial Free-AR, embora sendo
proprietário da empresa ELETRIX, figurou como representante da
Empresa SOLO, apondo a assinatura na cotação desta. Tendo sido
encaminhado por Sérgio e Wilson Lopes para o gerente financeiro
Walter Fernandes e montar o processo licitatório.
Participaram também nesse processo fraudulento as requeridas
Vera Lúcia, Wilson Gondim e Eleonise Bentes, Presidente da
Comissão Permanente, Secretário e Membro, respectivamente,
que eram responsáveis pela montagem do processo, colher
assinaturas de servidores de outros setores e preencher documentos
ideologicamente falsos.
Assim, entende o autor, que os requeridos deixaram de observar
os fundamentos do processo licitatório elencados no art. 3º, da
Lei n. 8.666/93, prejudicando o tratamento isonômico entre os
participantes e demais empresas que ofereceram os mesmos
serviços da Empresa ELETRIX.
O segundo fato, trata-se da contratação irregular por dispensa de
licitação no processo n. 2.125/2010.
Aduz que, em setembro/2010, Vera Lúcia da Silva Gutierre, Wilson
Gondim, Eleonise Bentes, Noêmia Fernandes e Walter Fernandes,
servidores da EMDUR, utilizaram-se formalmente o processo
administrativo n. 2.125/2010, sob o comando de Mário Sérgio e
Wilson Gomes, propositadamente, sem observar as formalidades
do processo liticitatório pertinentes à dispensa da licitação visando
beneficiar DEODATO DA SILVA MATOS, na contratação com a
Administração Pública dos serviços oferecidos pela empresa para
prestação de serviços de auditoria contábil.
Que também, houvera uma cotação fictícia envolvendo as
empresas NORTHCON ASSESSORIA CONTÁBIL e TRIBUTÁRIA,
ALVORADA ASSESSORIA EMPRESARIAL SC LTDA e EXACTOS
ASSESSORIA EMPRESARIAL E CONTABILIDADE para maquiar
o direcionamento da contratação com a empresa EXACTOS.
Que, o requerido Deodato trabalhou no escritório da Alvorada
Assessoria Empresarial Ltda, e de posse de toda a documentação,
forjou a cotação da mesma, tendo sido reconhecida falta pois a
antiga sócia-gerente não reconheceu a assinatura constante no
documento.
De mesma sorte, a cotação de NORTHCON também é falsa, pois
a proprietária também não reconheceu sua assinatura e a forma
como foi redigido. Apontando assim, que houve ajuste prévio
entre Deodato, Mário Sérgio e Wilson Lopes, pois, os processos
licitatórios da EMDUR visando a contratação de serviço contábil
tinham contações das mesmas empresas, sendo que a empresa
EXACTOS sempre saiu vencedora dos certames.
Alega ainda, que para contribuir com a fraude, a assessora jurídica
Noêmia Saltão, redigiu parecer no dia da apresentação da proposta
da empresa vencedora concluindo pela regularidade. De mesma
sorte, os agentes públicos deixaram de observar a Lei de licitação,
no art. 3º, e impediram o tratamento isonômica às demais empresas
interessadas.
O terceiro fato reclamado refere-se ao processo administrativo n.
2.036/2010, relata que a contratação de serviços de assessoria
empresarial e contábil, usando dos mesmos artifícios do processo
n. 2.125/2010, para maquiar a legalidade do processo licitatório, os
requeridos fizeram contratação com a Empresa EXACTOS, com
nítida afronta aos princípios da legalidade, moralidade, isonomia,
impessoalidade, probidade administrativa e supremacia do
interesse público.
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Os atos de improbidades configuraram-se com os procedimentos
administrativos forjados para contratação de serviços para atender
a Administração Pública sem observância à Lei de Licitação,
sujeitando os agentes públicos às sanções previstas no art. 12,
incisso III da Lei n. 8.429/92.
Também alega que, em razão da prescrição, não foram acionados
os demais servidores da EMDUR e os particulares que se
beneficiaram com o ilícito. Persistindo apenas em relação aos
requeridos Mário Sérgio e Wilson Gomes, pois exerceram cargo
comissionado até o ano de 2013, e com relação a Eleonise Bentes,
persiste o interesse pois ainda é lotada na EMDUR.
Determinada a notificação dos requeridos (ID n. 10694323).
A Empresa de Desenvolvimento Urbano – EMDUR, peticiona
requerendo o ingresso no feito (ID n. 11807870).
A Requerida ELEONISE BENTES RAMOS MIRANDA apresenta
defesa preliminar (ID n. 12733243). Sem preliminares. No
MÉRITO, alega que não merece prosperar as imputações do autor,
considerando que o mesmo deixou de indicar a Presidente da
Comissão de Licitação e o Secretário, no polo passivo da demanda.
Que o cargo e função que a requerida ocupa na estrutura da
EMDUR é o de menor importância sem poder de DECISÃO.
Também discorre sob a forma como aceitou participar na qualidade
de membro da CPL, que na oportunidade foi compelidada pela
Presidência da EMDUR, sob o argumento do bom funcionamento
da empresa, e a requerida, por receio de represália e cerco de
pressões aceitou o encargo, que à época, ocupava o cargo
comissionado, e assim cumpria a determinação de seus superiores,
o Presidente da EMDUR Mário Sérgio e da Presidente da Comissão
Vera, acreditando que ambos agiam com diligência e dentro da
legalidade.
Alega ainda, que obediência hierárquica e coação irresistível
foi comprovada na denúncia oferecida pelo MP em relação
a “Operação Luminus”, nos procedimentos investigatórios
criminais ns. 2014001010002942 (1), 2014001010002961
(2),
2014001010002962
(3),
2014001010002963
(4),
2014001010002965
(5),
2014001010002967
(6),
2014001010002970
(7),
2014001010002971
(8),
2014001010002954 (9), 2014001012928 (10), 2014001040002924
(11), 2014001010002902 (12), 2014001010002987 (13),
2014001010002935
(14),
2014001010002877
(15),
2014001010002875
(16),
2014001010002891
(17)
e
2014001010002863 (18), que isenta de responsabiliade e culpa
requerida dos atos praticados pela Comissão.
Também diz, que, à época dos fatos, estava sob forte abalo
emocional alegando que nesse período a família da requerida
esteve sob ameaças a integridade física, por ser o ex-esposo
gerente de uma fazenda neste Estado, o que culminou na morte do
mesmo, oportunidade que precisou se afastar do trabalho.
Do processo licitatório n. 2.125/2010, afirma não haver qualquer
participação da requerida e que o MP não fez qualquer acusação,
neste procedimento houve a dispensa da licitação, ficando a análise
e deliberação apenas ao Presidente da EMDUR, da Presidente
da Comissão e Assessoria Jurídica, nenhum ato fora imputado a
requerida.
Da mesma forma, ocorreu no processo licitatório n. 2.036/2010,
nega a sua participação e, restando a análise a encargo do
Presidente da EMDUR, da Presidente da Comissão e Assessoria
Jurídica. Também foi processado sob dispensa da licitação.
Do processo licitatório n. 2.139/2010, alega inexistência nos autos
de qualquer processo licitatório, de forma que, é impossível vincular
a requerida aos atos de improbidade reclamados na inicial, contudo,
considerando a narrativa da inicial afirmando o procedimento ter se
realizado mediante dispensa da licitação.
Alega ainda, que embora fosse membro da comissão de Licitação,
a requerida exercia função no setor financeiro, realizando a
contabilidade da empresa, e não acompanhava os trabalhos da
CPL, nem ao menos era informada da tramitação dos processos,
mas executavam todas as tarefas administrativas da Comissão. Os
serviços que eram realizados correspondia as tarefas rotineiras da

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

ANO XXXVI

NÚMERO 172

DIARIO DA JUSTIÇA

CPL, como recebimento e entrega de documentos, atendimento
ao público interno e externo, e cumprir as ordens da Presidente
da Comissão, distinguindo-se os atos praticados pelos membros e
servidores da Comissão.
Que, nos documentos constantes nos autos não há qualquer
elemento que impute a responsabilidade da requerida nos atos
praticados pelos Membros da Comissão nos processos licitatórios,
bem como, não resta comprovado qualquer benefício supostamente
auferido pela requerida, e tampouco, benefícios de terceiros em
prejuízo ao erário. No mais, nega as imputações que estão sendo
impostas a requerida, requerendo o julgamento improcedente
da ação. Na oportunidade, indicou a pretensão em produção de
provas.
O Requerido MÁRIO SÉRGIO LEIRAS TEIXEIRA, apresenta
defesa prévia (ID n. 15687007). Em preliminar, alega prescrição em
relação as condenações provenientes da condenação em ações de
improbidade quanto a perda da função pública, perda do direito
político e outras, com exceção do ressarcimento ao erário. Que
deixou o cargo de Presidente da EMDUR, em abril/2012, e a ação
foi proposta em 05/2017, portanto, decorreu o prazo prescricional
para as condenações pretendidas.
Alega ainda, inadequação da via eleita para a propositura da
demanda quanto ao ressarcimento ao erário, considerando a
prescrição das demais sanções, cabendo ao requerente intentar
ação própria apenas em relação ao ressarcimento.
Alega ainda, conexão desta ação com as outras que foram distribuídas
com o mesmo pedido e causa, requerendo seja as ações reunidas
para evitar deciões conflitantes. São as seguintes: Processo n.
0021918-20.2013.8.22.0001 (2ª Vara da Fazenda Pública de Porto
Velho); 7000342-41.2016.8.22.0001 (2ª Vara da Fazenda Pública
de Porto Velho); 7000764-16.2016.8.22.0001 (1ª Vara da Fazenda
Pública de Porto Velho); 700311 8-14.2016.8.22.0001 (1ª Vara da
Fazenda Pública de Porto Velho); 7064964-32.2016.8.22.0001
(2ª Vara da Fazenda Pública de Porto Velho); 706332309.2016.8.22.0001 (2ª Vara da Fazenda Pública de Porto Velho);
7058930-41.2016.8.22.0001 (2ª Vara da Fazenda Pública de Porto
Velho); 7059448-31.2016.8.22.0001 (1ª Vara da Fazenda Pública
de Porto Velho); 7063073-73.2016.8.22.0001 (2ª Vara da Fazenda
Pública de Porto Velho); e 7023210-76.2017.8.22.0001 (2ª Vara da
Fazenda Pública de Porto Velho).
Alega ainda, ilegitimidade passiva sob o argumento de que fora
indicado no polo da demanda por exercer o cargo de Presidente da
EMDUR, à época dos fatos, contudo, na inicial não é lhe atribuído
conduta contrária à norma legal que resulte em ato ímprobo, culpa
ou dolo dos atos que configurem improbidade administrativa.
O Requerido WILSON GOMES LOPES, apresenta defesa prévia,
em forma de contestação (ID n. 17513095). No MÉRITO, nega
as imputações que lhe são impostas, e ainda, discorre sobre a
não aplicabilidade da lei n. 8.429/92, aos agentes públicos por
ausência de atos de improbidade administrativa que ensejam
responsabilidades ao requerido.
Determinação de reanálise do feito pelo MP. (ID n. 1970750).
Eleonise Bentes Ramos Miranda apresenta manifestação
complementando a defesa (ID n. 19291617). Sob o argumento de
fato novo, alega que fora proposta várias ações contra a requerida
em decorrência da “Operação Luminus”, e que várias delas,
fora proferida SENTENÇA acatando a manifestação ministerial
pugnando pela absolvição da requerida naqueles processos.
Juntou documentos.
Dado vista ao MP pugnou pelo reconhecimento da prescrição em
relação ao requerido Mário Sérgio Leras Teixeira e rejeição da ação
em relação à requerida Eleonise Bentes Ramos Miranda, e ainda,
recebimento da ação em relação ao requerido Wilson. Requereu
também, o compartilhamento da prova produzida nos autos da
Ação Penal n. 0011196-42.2014.8.22.0501. (ID n. 20200625).
Junta documentos.
Vindo os autos para recebimento da inicial.
Trata-se de Ação Civil Pública Declaratória por Ato de Improbidade
Administrativa contra MÁRIO SÉRGIO LEIRAS TEIXEIRA, WILSON
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GOMES LOPES e ELEONISE BENTES MIRANDA, por fraude nos
processos de licitação para contratação de serviços para atender
a Empresa Pública – EMDUR, em detrimento aos interesses da
Administração Pública causando prejuízo ao erário.
Das preliminares.
Na inicial, é trazido à baila, a questão prescricional que se operou
em razão do decurso de prazo de 05 anos.
1. Da defesa preliminar de MÁRIO SÉRGIO LEIRAS TEIXEIRA.
I - Em defesa preliminar alega prescrição da ação sob o argumento
que deixou o cargo de Presidente da EMDUR, em abril/2012, e a
ação foi proposta em 05/2017, tendo decorrido o prazo prescricional
para intentar a ação pretendendo a condenação do requerido nas
sanções impostas na Lei de Improbidade.
Pois bem. Em matéria de improbidade, a prescrição vem regulada
pelo art. 23, inciso I da Lei 8.429/92:
Art. 23 - As ações destinadas a levar a efeito as sanções previstas
nesta lei podem ser propostas:
I - Até 5 (cinco) após o término do exercício de mandato, de cargo
de comissão ou de função de confiança;
II - dentro do prazo prescricional previsto em lei específica para
faltas disciplinares puníveis com demissão a bem do serviço
público, nos casos de exercício de cargo efetivo ou emprego.
Efetivamente, há prova nos autos de que o requerido Mário Sérgio
Leiras Teixeira foi exonerado em abril de 2017 (ID n. 19616586),
tendo transcorrido o prazo superior a 05 anos até o momento da
propositura da ação em maio de 2017.
Assim, razão assiste a defesa do requerido Mário Sérgio Leiras
Teixeira, vez que tal fato impede o prosseguimento da ação no
que diz respeito às penas da improbidade por ter operado o prazo
prescricional, do art. 23 da Lei de Improbidade Administrativa.
Contudo, interessannte o que diz Emerson Garcia, na obra
Improbidade Administrativa, afirmando que a prescrição atinge as
sanções da lei de improbidade. O dano ao erário é imprescritível,
tendo em vista o disposto na Constituição Federal:
“... é voz corrente que o art. 37, § 5º da Constituição dispõe sobre
o caráter imprescritível das pretensões a serem ajuizadas em face
de qualquer agente, servidor ou não, visando o ressarcimento dos
prejuízos causados ao erário. Como conseqüência, tem-se que,
somente as demais sanções previstas nos feixes do art. 12 da Lei de
Improbidade serão atingidas pela prescrição, não o ressarcimento
do dano (material ou moral), o qual poderá ser a qualquer tempo
perseguido. Por este motivo, nada impede que seja utilizada a
ação referida no art. 17 da Lei 8.429/92, ou qualquer outra dotada
de eficácia similar, com o fim, único e exclusivo, de demonstrar a
prática do ato de improbidade e perseguir a reparação do dano.”
Nesse caso, acato a preliminar de prescrição quanto as sanções
previstas na Lei de Improbidade em face do Requerido MÁRIO
SÉRGIO LEIRAS TEIXIERA e, determino o prosseguimento da ação
apenas quanto ao ressarcimento ao erário, por ser imprescritível.
II - Quanto a inadequação da via eleita para processamento da
ação por ressarcimento ao erário, a questão já se encontra
pacificada tanto na doutrina quanto na jurisprudência no sentido da
admissibilidade, diante do art. 1º, inc. IV da Lei 7.347/85; art. 109,
inc. III da CF e art. 25, inc. IV da Lei n. 8.625/93, o que tenho por
rejeitar a preliminar.
2. Da defesa da Requerida ELEONISE BENTES RAMOS
MIRANDA.
Alega a requerida que, à época dos fatos, era celetista e exercia o
cargo em comissão, realizando os trabalhos de contabilidade. Que
foi convocada para participar da Comissão de Licitação, restando
acordado que a Presidente da CPL e outros servidores realizariam
os trabalhos administrativos rotineiros da CPL e, quando houvesse
necessidade, a requerida era comunicada. Que sempre cumpria
com as determinações de seus superiores. Que a questão da
coação irresistível e obediência hierárquica restou comprovados
nos processos investigatórios criminais, o que isentou a requerida
das penalidades legais, sendo absolvida. E, neste feito, o MP
pugnou pela rejeição da ação em relação a requerida, anotando
que no processo criminal, que trata dos mesmos fatos a requerida
fora absovida.
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Portanto, não havendo elementos que comprovem que a requerida
Eleonise Bentes Ramos Miranda tenha agido de má-fé e causado
dano ao erário, o que enseja a improcedência do pedido inicial.
Assim, em relação a requerida ELEONISE BENTES RAMOS
MIRANDA, de tudo exposto, em atenção à previsão do art. 17,
§ 8o da Lei 8.429/92, acolho a defesa preliminar e manifestação
do Ministério Público e JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial,
rejeitando a ação, devendo a mesma ser excluída do polo passivo
da demanda, na forma do art. 17, § 8º da Lei 8.429/92. Sem custas
ou honorários. P.R.I.
3. Da defesa do Requerido WILSON GOMES LOPES. Refuta
as acusações que lhe são impostas, que não praticou ato
que beneficiasse a si ou outrem, nega dolo ou má-fé no seu
comportamento, e ainda, que detinha poder de agir por sua
conta e risco, pois atendia as determinações de sua Chefia, que
à época era o Sr. Mário Sérgio Leiras Teixeira. Também, não
era de competência do requerido a análise dos procedimentos
administrativos e licitatórios. Assim, requereu a improcedência da
ação.
A defesa preliminar não trouxe elementos suficientes para análise
do Juiz quanto a participação do requerido nos atos ímprobos
reclamados na inicial. Tampouco, não há documentos, ao contrário
do requerido Mário Sérgio, que comprovem que o requerido
esteja ou não exercendo o cargo público, contudo, na EMDUR o
requerido não consta está mais vinculado, conforme documentos
ID n. 10688862. No mais, de tudo que se vê, nesta fase processual,
e pelos documentos que instruem a inicial, há indícios que
evidenciam a prática de atos de improbidade e a tese sustentada
pelo réu dependem de uma análise acurada de provas, estando,
pois, intrinsecamente ligadas ao MÉRITO da causa, de modo que
para ela devem ficar relegadas.
Posto isto, REJEITO a manifestação prévia do requerido WILSON
GOMES LOPES e do requerido MÁRIO SÉRGIO LEIRAS TEIXEIRA
(art. 17, § 8 , da Lei n 8.429/92) e, de consequência, RECEBO EM
PARTE A AÇÃO CIVIL PÚBLICA, e REJEITANDO em relação a
requerida ELEONISE BENTES RAMOS MIRANDA.
Em consequência, determino a citação do requeridos WILSON
GOMES LOPES, para apresentar contestação no prazo de 15
(quinze) dias (art. 11 da Lei n 8.429/92 c/c art. 297 do Código de
Processo Civil). E, em relação ao requerido MÁRIO SÉRGIO LEIRAS
TEIXEIRA, cite-se para, querendo, apresentar contestação, em
relação ao prosseguimento da demanda quanto ao ressarcimento
ao erário.
Após a vinda aos autos das contestações, intime-se o Ministério
Público e o Estado de Rondônia e Município de Porto Velho para
réplica.
Intimem-se para especificação de provas, em caso de nada ser
requerido venham conclusos para SENTENÇA.
Exclua-se da lide a requerida Eleonise Bentes Ramos Miranda.
12 de setembro de 2018
Edenir Sebastião A. da Rosa
Juiz(a) de Direito
Av. Lauro Sodré, nº 1728, Bairro São João Bosco, CEP 76.803686, Porto Velho, RO
PODER JUDICIÁRIO
Porto Velho - 2ª Vara da Fazenda Pública 700576897.2017.8.22.0001
EXEQUENTE: WILSON DA SILVA MAMEDE
ADVOGADO DO EXEQUENTE: DEFENSORIA PÚBLICA DE
RONDÔNIA
EXECUTADO: M. D. P. V.
ADVOGADO DO EXECUTADO: PROCURADORIA GERAL DO
MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
DESPACHO
Considerando as informações quanto ao cumprimento voluntário
por parte do executado, arquive-se.
Cumpra-se.
12 de setembro de 2018
Edenir Sebastião A. da Rosa
Juiz(a) de Direito
Av. Lauro Sodré, nº 1728, Bairro São João Bosco, CEP 76.803686, Porto Velho, RO
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PODER JUDICIÁRIO
Porto Velho - 2ª Vara da Fazenda Pública
7036114-94.2018.8.22.0001
AUTORES: ESTADO DE RONDÔNIA, M. -. M. P. D. R.
ADVOGADOS DOS AUTORES:
RÉU: ROSIMEIRE ROMUALDO GOMES
ENDEREÇO: Rua Ouro Preto nº 1889, Setor 03, BuritisRO/ Fazenda Araruna, Lote 21, Linha 02, KM 72, Minas Novas,
Resex Jaci-Paraná, Porto Velho/RO
DECISÃO
Trata-se de AÇÃO CIVIL PÚBLICA com pedido de tutela
antecipada, proposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DE RONDÔNIA e ESTADO DE RONDÔNIA, em desfavor de
ROSIMEIRE ROMUALDO.
Relata o Ministério Público que instaurou Inquérito Civil Publico, n°
2014001010024413, em decorrência de informações do Parecer
Técnico n° 155/2014/CAOPMA/MPRO (fls. 03/06), Requerimento
para Licenciamento Ambiental Rural no 8101/8528/2010 (fls.
08/19), Relatório de Pesquisa (fls. 20/22), Oficio/INCRA/SR-7/RO/
GAB/no.2544/2014 (fls. 23/24), Parecer Técnico n° 038/CAOP-MA/
MP/2016 (fls. 33/35), Parecer n° 341/2018/NAT/SG/MP-RO (fls.
46/49), inserida no interior da Unidade de Conservação RESEX
Jaci- Paraná, precisamente na Fazenda Araruna, Lote 21, Linha
02, KM 72, Minas Novas, Resex Jaci- Parana, Porto Velho/RO, que
se encontra em nome de Rosimeire Romualdo junto a IDAROM
para fins de exploração de pecuária.
Consta nos autos que a requerida deu entrada no SEDAM com
o Processo Administrativo/SEDAM n° 1801/8528/2010, solicitando
Licenciamento Ambiental Rural da supracitada área, ocasião em
que constataram a dinâmica de desmatamento acostada fl. 05 do
Inquérito Civil Público, a qual revela que entre os anos de 2001 a
2006 foi realizado o desmatamento total de 48,4070 hectares de
floresta nativa, com a FINALIDADE de possibilitar a implementação
pecuária e agrária.
Segundo dados fornecidos pelo IDARON (fl. 42), Rosimeire mantém
no interior da Unidade de Conservação 175 bovinos.
Alegam os autores que tanto a coletividade quanto o Poder
Público são responsáveis pela manutenção do meio ambiente
ecologicamente equilibrado, especialmente quando se tratar de
Unidades de Conservação.
Requerem os autores em tutela antecipada, seja o requerido
compelido a retirar, imediatamente, o gado existente na invasão
que mantém no interior da RESEX Jaci-Paraná, abstendo de
adentrar no local ate o trânsito em julgado da demanda, sob pena
de aplicação de multa no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais)
por dia de descumprimento;
Ainda, a concessão de tutela cautelar de indisponibilidade dos
bens pertencentes ao requerido ate o montante do valor da causa
(veículos, bens moveis, dinheiro, joias, metais e pedras preciosas,
semoventes, etc), preferencialmente mediante o bloqueio de
dinheiro ou outros ativos financeiros, via sistema BACENJUD,
visando impedir a dilapidação de seu patrimônio e garantir o futuro
cumprimento de SENTENÇA (execução).
É o relatório. Decido.
Inicialmente, cabe ressaltar que o parágrafo único do art. 294 do
Novo Código de Processo Civil deixa claro que a tutela de urgência
é gênero, o qual inclui as duas espécies – cautelar e antecipada.
Neste sentido, observo que o art. 300 do NCPC estabelece as
mesmas exigências para autorizar a concessão de ambas, in
verbis:
Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver
elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de
dano ou o risco ao resultado útil do processo.
Da mesma forma, os arts. 303 e 305 do NCPC:
Art. 303. Nos casos em que a urgência for contemporânea à
propositura da ação, a petição inicial pode limitar-se ao requerimento
da tutela antecipada e à indicação do pedido de tutela final, com a
exposição da lide, do direito que se busca realizar e do perigo de
dano ou do risco ao resultado útil do processo.
(...)
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Art. 305. A petição inicial da ação que visa à prestação de tutela
cautelar em caráter antecedente indicará a lide e seu fundamento,
a exposição sumária do direito que se objetiva assegurar e o perigo
de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
Logo, como visto, ainda persiste a necessidade da demonstração
dos requisitos necessários à concessão da tutela.
Pois bem.
Compulsando os autos, noto que o pedido de licenciamento
ambiental se deu no ano de 2010, já transcorridos cerca de
8 anos, ou seja, grande lapso temporal da suposta irregularidade
apontada.
Ressalto que o decurso de tempo verificado, afasta a
caracterização da urgência na medida requerida, não podendo ser
desconsiderado.
Assim, a imediata determinação de retirada dos animais e
impedimento do Requerido de adentrar no local, sem sequer seja
ouvido, não parece ser razoável, ao menos nesta fase inicial.
Todavia, não se pode negar a necessidade de prevenir o
risco decorrente da possibilidade do Requerido realizar novo
desmatamento na área, ou outras situações que podem resultar
em dano ambiental mediato ou imediato, o que conduz este juízo
a deferir, ao menos em menor extensão, a tutela, para determinar
que o Requerido se abstenha de praticar qualquer ato que altere a
atual situação da área.
Assim, não poderá realizar qualquer novo desmatamento na área,
tampouco inserir novos animais para criação, ou realizar qualquer
outro ato que modifique a atual situação do imóvel.
Outrossim, quanto ao pedido de indisponibilidade dos bens, por
certo trata-se de medida que deve ter por objetivo assegurar o
futuro ressarcimento por danos causados, bem como deve estar
alicerçada em indícios inequívocos de responsabilidade e recair
em bens necessários e suficientes.
Ademais, a medida de indisponibilidade de bens deve ter correlação
com o valor suficiente para ressarcir o dano ou a devolução do
proveito ilícito. Neste sentido, o feito carece de mais elementos
para sua concessão.
Nesse sentido, considerando: 1) o significativo tempo que perdura
a ocupação do imóvel, de forma que apenas agora se deu a
propositura da ação judicial pleiteando medida afirmada urgente,
tendo em conta a natureza de tal medida; e 2) a inexistência de
elementos suficientes que indiquem que o réu esteja dilapidando
seu patrimônio, bem como a ausência de especificação quanto aos
bens que devem ser objeto da indisponibilidade, a fim de realizar o
bloqueio apenas do suficiente ao ressarcimento do dano afirmado;
não vejo possível sejam deferidos os pedidos liminares em sua
integralidade.
Assim, por ora, DEFIRO A TUTELA ANTECIPADA EM MENOR
EXTENSÃO, para determinar que a parte Requerida se abstenha
de promover qualquer construção, modificação, inovação, ou
qualquer outro ato que possa alterar a situação atual da área, sob
pena das sanções legais pertinentes.
Consigno que o Requerido não poderá realizar qualquer novo
desmatamento na área, tampouco inserir novos animais para
criação, ou realizar qualquer outro ato que modifique a atual
situação do imóvel.
Quanto ao pedido cautelar, indefiro-o, sem prejuízo de sua reanálise
após o conhecimento de mais informações sobre o caso.
Ainda, quanto ao atendimento da determinação contida no art. 334
do Novo Código de Processo Civil, comporta assentar:
Em princípio, considerando o interesse objeto da lide, a audiência
de conciliação seria dispensável.
Contudo, considerando a conveniência de audiência preliminar no
sentido deste Juízo melhor definir os elementos a serem avaliados
e intentar abreviação do objetivo dos Autores e ponderações a
eventuais justificações do Requerido, designo audiência para o dia
18 de outubro de 2018, às 09:00 horas.
Cite-se o Requerido para, querendo, contestar a ação no prazo
legal, nos termos do Novo Código de Processo Civil.
Apresentada a contestação, manifeste-se o Autor, prazo de 15
(quinze) dias.
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Sem prejuízo de eventual julgamento antecipado da lide, regularizem
as partes, o requerimento de provas, para enquadramento ao que
dispõe o art. 319/321 c/c 373 e 336 do CPC, justificando-as, prazo
de 05 (cinco) dias.
Sirva-se como carta/ofício/MANDADO.
12 de setembro de 2018
Edenir Sebastião A. da Rosa
Juiz(a) de Direito
Av. Lauro Sodré, nº 1728, Bairro São João Bosco, CEP 76.803686, Porto Velho, RO
PODER JUDICIÁRIO
Porto Velho - 2ª Vara da Fazenda Pública
7015050-28.2018.8.22.0001
AUTOR: OSMAR LIMPIAS
ADVOGADO DO AUTOR: FRANCISCO CARLOS DO PRADO
OAB nº RO2701
RÉU: ESTADO DE RONDÔNIA
ADVOGADO DO RÉU: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO
DE RONDÔNIA
DESPACHO
O Estado de Rondônia não manifestou interesse na realização de
audiência conciliatória.
Assim, intime-se o Requerente para apresentar Réplica, no prazo
legal.
Porto Velho, 12 de setembro de 2018
Edenir Sebastião A. da Rosa
Juiz de Direito
Av. Lauro Sodré, nº 1728, Bairro São João Bosco, CEP 76.803686, Porto Velho, RO
PODER JUDICIÁRIO
Porto Velho - 2ª Vara da Fazenda Pública 701047307.2018.8.22.0001
IMPETRANTE: AMAZONTUR AMAZONIA AGENCIA DE VIAGENS
E TURISMO LTDA - EPP
ADVOGADO DO IMPETRANTE: ARLINDO VIEIRA DE ARAUJO
FILHO OAB nº RO8103, AGNALDO MUNIZ OAB nº RO258B
IMPETRADOS: MUNICIPIO DE PORTO VELHO RO, S. M. D. E.
D. P. V.
ADVOGADOS DOS IMPETRADOS: PROCURADORIA GERAL
DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
DESPACHO
Considerando a certidão de decurso de prazo sem pagamento das
custas processuais (ID 20422765), providencie o envio de certidão
para protesto, art. 3° do Provimento 002/2017-PR-CG.
Após, recebido o comunicado do protesto e decorrido o prazo de
15 (quinze) dias sem pagamento, encaminhe para a inscrição na
dívida ativa, com a informação de que já foi protestado, arquivando
em seguida, art. 4°, parágrafo único do Provimento 002/2017-PRCG.
Intime-se. Cumpra-se.
12 de setembro de 2018
Edenir Sebastião A. da Rosa
Juiz de Direito
Av. Lauro Sodré, nº 1728, Bairro São João Bosco, CEP 76.803686, Porto Velho, RO
PODER JUDICIÁRIO
Porto Velho - 2ª Vara da Fazenda Pública 703659035.2018.8.22.0001
EXEQUENTE: ESTADO DE RONDÔNIA
ADVOGADO DO EXEQUENTE: PROCURADORIA GERAL DO
ESTADO DE RONDÔNIA
EXECUTADO: VILMAR DE PINHO ALMEIDA
ADVOGADO DO EXECUTADO: CARL TESKE JUNIOR OAB
nº RO3297, FRANCIELY RODRIGUES DE OLIVEIRA OAB nº
DESCONHECIDO, FREDERICO DO ESPIRITO SANTO ARAUJO
OAB nº DESCONHECIDO
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DESPACHO
Intime-se a parte executada para, no prazo de 15 (quinze) dias,
pagar a dívida, sob pena de incidência de multa de 10% (dez por
cento) e honorários de advogado, bem como de penhora imediata,
conforme preceitua o artigo 523, do Código de Processo Civil.
Em não havendo pronto pagamento, realize-se o bloqueio judicial
pelo sistema BACEN-JUD, atentando aos princípios da celeridade,
da efetividade da tutela jurisdicional, da economia processual e da
satisfação do crédito exequendo.
Aguarde-se por 10 (dez) dias respostas das instituições bancárias/
financeiras.
Nada sendo informado, ou havendo bloqueio de quantia irrisória,
intime-se o Exequente, para que indique outros bens passíveis de
penhora.
Intime-se.
12 de setembro de 2018
Edenir Sebastião A. da Rosa
Juiz(a) de Direito
Av. Lauro Sodré, nº 1728, Bairro São João Bosco, CEP 76.803686, Porto Velho, RO
PODER JUDICIÁRIO
Porto Velho - 2ª Vara da Fazenda Pública 703662410.2018.8.22.0001
IMPETRANTE: ARIZONA PLACAS EIRELI - ME
ADVOGADO DO IMPETRANTE: SAMUEL MILET OAB nº
RO2117
IMPETRADO: D. E. D. T. -. D.
ADVOGADO DO IMPETRADO:
DESPACHO
Intime-se a impetrante para recolher as custas iniciais no percentual
de 2%, conforme dispõe o art. 12, I da Lei 3.896/2016.
Prazo: 15(quinze) dias. Pena: Indeferimento da inicial.
12 de setembro de 2018
Edenir Sebastião A. da Rosa
Juiz(a) de Direito
Av. Lauro Sodré, nº 1728, Bairro São João Bosco, CEP 76.803686, Porto Velho, RO
PODER JUDICIÁRIO
Porto Velho - 2ª Vara da Fazenda Pública
7036136-55.2018.8.22.0001
AUTORES: ESTADO DE RONDÔNIA, M. -. M. P. D. R.
ADVOGADOS DOS AUTORES:
RÉU: ROSALVO LUIZ IENSEN
ENDEREÇO: Linha 01, KM 45, Marco 400, Buritis/RO / Sítio Tropical,
Linha 02, Setor Minas, interior da Unidade de Conservação Resex
Jaci-Paraná, Zona Rural de Porto Velho/RO.
DECISÃO
Trata-se de AÇÃO CIVIL PÚBLICA com pedido de tutela
antecipada, proposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DE RONDÔNIA e ESTADO DE RONDÔNIA, em desfavor de
ROSALVO LUIZ LENSEN.
Relata o Ministério Público que instaurou Inquérito Civil Publico, n°
2014001010024353, em decorrência de informações do Parecer
Técnico n° 152/2014/CAOPMA/MPRO (fls.03/07), Requerimento
para Licenciamento Ambiental Rural no 8101/8715/2010 (fls.
08/20), informações apresentadas pelo IDARON por meio do
Oficio n° 1896/2014/GAB/IDARON (fls. 22), Parecer Técnico
n° 039/CAOP-MA/MP/2016, inserida no interior da Unidade de
Conservação RESEX Jaci-Paraná, precisamente no Sitio Tropical
Lote 07, Linha 02, interior da Unidade de Conservação Resex JaciParana, Zona Rural de Porto Velho/RO, que se encontra em nome
de Rosalvo Luiz Lensen para fins de exploração de pecuária.
Afirma-se que consta nos autos que o requerido deu entrada no
SEDAM com o Processo Administrativo/SEDAM n° 1801/8715/2010,
solicitando Licenciamento Ambiental Rural da supracitada área,
ocasião em que constataram a dinâmica de desmatamento
acostada fl. 06 do Inquérito Civil Publico, a qual revela que entre os

SEXTA-FEIRA, 14-09-2018

314

anos 2002 ate 2014 foi realizado o desmatamento total de 38,3430
hectares de floresta nativa, com a FINALIDADE de possibilitar a
implementação pecuária.
Alegam que tanto a coletividade quanto o Poder Público são
responsáveis pela manutenção do meio ambiente ecologicamente
equilibrado, especialmente quando se tratar de Unidades de
Conservação.
Requerem os autores em tutela antecipada, seja o requerido
compelido a retirar, imediatamente, o gado existente na invasão
que mantém no interior da RESEX Jaci-Paraná, abstendo de
adentrar no local ate o trânsito em julgado da demanda, sob pena
de aplicação de multa no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais)
por dia de descumprimento;
Ainda, a concessão de tutela cautelar de indisponibilidade dos
bens pertencentes ao requerido ate o montante do valor da causa
(veículos, bens moveis, dinheiro, joias, metais e pedras preciosas,
semoventes, etc), preferencialmente mediante o bloqueio de
dinheiro ou outros ativos financeiros, via sistema BACENJUD,
visando impedir a dilapidação de seu patrimônio e garantir o futuro
cumprimento de SENTENÇA (execução).
É o relatório. Decido.
Inicialmente, cabe ressaltar que o parágrafo único do art. 294 do
Novo Código de Processo Civil deixa claro que a tutela de urgência
é gênero, o qual inclui as duas espécies – cautelar e antecipada.
Neste sentido, observo que o art. 300 do NCPC estabelece as
mesmas exigências para autorizar a concessão de ambas, in
verbis:
Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver
elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de
dano ou o risco ao resultado útil do processo.
Da mesma forma, os arts. 303 e 305 do NCPC:
Art. 303. Nos casos em que a urgência for contemporânea à
propositura da ação, a petição inicial pode limitar-se ao requerimento
da tutela antecipada e à indicação do pedido de tutela final, com a
exposição da lide, do direito que se busca realizar e do perigo de
dano ou do risco ao resultado útil do processo.
(...)
Art. 305. A petição inicial da ação que visa à prestação de tutela
cautelar em caráter antecedente indicará a lide e seu fundamento,
a exposição sumária do direito que se objetiva assegurar e o perigo
de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
Logo, como visto, ainda persiste a necessidade da demonstração
dos requisitos necessários à concessão da tutela.
Pois bem.
Compulsando os autos, noto que o pedido de licenciamento
ambiental se deu no ano de 2010, já transcorridos cerca de 8 anos,
ou seja, grande lapso temporal da ciência da suposta irregularidade
apontada.
Ressalto que o decurso de tempo verificado, afasta a
caracterização da urgência na medida requerida, não podendo ser
desconsiderado.
Assim, a imediata determinação de retirada dos animais e
impedimento do Requerido de adentrar no local, sem sequer seja
ouvido, não parece ser razoável, ao menos nesta fase inicial.
Todavia, não se pode negar a necessidade de prevenir o
risco decorrente da possibilidade do Requerido realizar novo
desmatamento na área, ou outras situações que podem resultar
em dano ambiental mediato ou imediato, o que conduz este juízo
a deferir, ao menos em menor extensão, a tutela, para determinar
que o Requerido se abstenha de praticar qualquer ato que altere a
atual situação da área.
Assim, não poderá realizar qualquer novo desmatamento na área,
tampouco inserir novos animais para criação, ou realizar qualquer
outro ato que modifique a atual situação do imóvel.
Outrossim, quanto ao pedido de indisponibilidade dos bens, por
certo trata-se de medida que deve ter por objetivo assegurar o
futuro ressarcimento por danos causados, bem como deve estar
alicerçada em indícios inequívocos de responsabilidade e recair
em bens necessários e suficientes.
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Ademais, a medida de indisponibilidade de bens deve ter correlação
com o valor suficiente para ressarcir o dano ou a devolução do
proveito ilícito. Neste sentido, o feito carece de mais elementos
para sua concessão.
Nesse sentido, considerando: 1) o significativo tempo que perdura
a ocupação do imóvel, de forma que apenas agora se deu a
propositura da ação judicial pleiteando medida afirmada urgente,
tendo em conta a natureza de tal medida; e 2) a inexistência de
elementos suficientes que indiquem que o réu esteja dilapidando
seu patrimônio, bem como a ausência de especificação quanto aos
bens que devem ser objeto da indisponibilidade, a fim de realizar o
bloqueio apenas do suficiente ao ressarcimento do dano afirmado;
não vejo possível sejam deferidos os pedidos liminares em sua
integralidade.
Assim, por ora, DEFIRO A TUTELA ANTECIPADA EM MENOR
EXTENSÃO, para determinar que a parte Requerida se abstenha
de promover qualquer construção, modificação, inovação, ou
qualquer outro ato que possa alterar a situação atual da área, sob
pena das sanções legais pertinentes.
Consigno que o Requerido não poderá realizar qualquer novo
desmatamento na área, tampouco inserir novos animais para
criação, ou realizar qualquer outro ato que modifique a atual
situação do imóvel.
Quanto ao pedido cautelar, indefiro-o, sem prejuízo de sua reanálise
após o conhecimento de mais informações sobre o caso.
Ainda, quanto ao atendimento da determinação contida no art. 334
do Novo Código de Processo Civil, comporta assentar:
Em princípio, considerando o interesse objeto da lide, a audiência
de conciliação seria dispensável.
Contudo, considerando a conveniência de audiência preliminar no
sentido deste Juízo melhor definir os elementos a serem avaliados
e intentar abreviação do objetivo dos Autores e ponderações a
eventuais justificações do Requerido, designo audiência para o dia
18 de outubro de 2018, às 10:00 horas.
Cite-se o Requerido para, querendo, contestar a ação no prazo
legal, nos termos do Novo Código de Processo Civil.
Apresentada a contestação, manifeste-se o Autor, prazo de 15
(quinze) dias.
Sem prejuízo de eventual julgamento antecipado da lide, regularizem
as partes, o requerimento de provas, para enquadramento ao que
dispõe o art. 319/321 c/c 373 e 336 do CPC, justificando-as, prazo
de 05 (cinco) dias.
Sirva-se como carta/ofício/MANDADO.
12 de setembro de 2018
Edenir Sebastião A. da Rosa
Juiz(a) de Direito
Av. Lauro Sodré, nº 1728, Bairro São João Bosco, CEP 76.803686, Porto Velho, RO
PODER JUDICIÁRIO
Porto Velho - 2ª Vara da Fazenda Pública 002391334.2014.8.22.0001
EXEQUENTE: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRAN
ADVOGADO DO EXEQUENTE: PROCURADORIA AUTÁRQUICA
DO DETRAN/RO
EXECUTADOS: RAFAEL SARMENTO RATTS, FERNANDO
LOPES STENHEUSEN, RAMON MARCELO BARBOSA DOS
SANTOS, KLERIA DE OLIVEIRA BATISTA LISBOA, ANDERSON
ASSUNCAO, JOSUE MARTINS LUNA, JOSE WILLIAM AIRES
DE ALMEIDA, TELMA FERREIRA DA SILVA, ROSANA MARIA
MATOS SILVA, PEDRO AUGUSTO GOMES TAVARES, MIRIAN
CRUZ AMARO
ADVOGADOS DOS EXECUTADOS: NAYARA OLIVEIRA DE
PAULA OAB nº RO6649, ANDERSON DE MOURA E SILVA OAB
nº RO2819
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DESPACHO
Intime-se o exequente para manifestação quanto à petição
apresentada pelos executados, informando o pagamento da
dívida.
Prazo: 05(cinco) dias.
12 de setembro de 2018
Edenir Sebastião A. da Rosa
Juiz(a) de Direito
Av. Lauro Sodré, nº 1728, Bairro São João Bosco, CEP 76.803686, Porto Velho, RO
PODER JUDICIÁRIO
Porto Velho - 2ª Vara da Fazenda Pública 702173296.2018.8.22.0001
IMPETRANTE: FLAVIO DANIEL PEREIRA DA COSTA
ADVOGADO DO IMPETRANTE: FERNANDO ALBINO DO
NASCIMENTO OAB nº RO6311
IMPETRADO: C. D. R. H. D. P. M. D. E. D. R.
ADVOGADO DO IMPETRADO:
SENTENÇA
Vistos etc.
Trata-se de MANDADO de Segurança impetrado por FLAVIO
DANIEL PEREIRA DA COSTA em desfavor do COMANDANTE
GERAL DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE RONDÔNIA
visando a matrícula para curso de formação para a graduação de
Cabo da PM/RO, conforme termos do edital nº 003/DPTOENSINO/
CRH-2018, publicado em março de 2018.
Sustenta o autor em sua peça inicial ser policial militar desde
20/12/2016, ocupando atualmente a patente de Soldado PM e que,
tendo sido publico edital para curso de formação de cabos PM que
ocupam a graduação de soldado, pelo critério da antiguidade, com
a disponibilização de 151 vagas, em duas etapas, o impetrante,
tendo interesse, efetuou a respectiva inscrição.
Explica o interessado que o curso de Formação de Cabo PM 2018
será realizado em duas fases, sendo a primeira ensino a distância
(EAD), via sistema Moodle, e a 2a fase presencial, a ser realizado
na Diretoria de Ensino da PM/RO.
Desta maneira, informa o impetrante que, tendo sido classificado
e com a inscriação homologada, foi convocado para realização
da matrícula no Portal EAD da PMRO, via sistema MOODLE,
consando do edital o endereço eletronico www.ead.pm.gov.br para
realização da matrícula.
Assim, afirma que, observando as orientações constantes do edital,
o interessado acessou, por diversas vezes, o endereço eletronico
informado no edital, sem obter êxito, visto que, independente do
navegador de internet utilizado, não abria nenhuma página válida.
E que, por tal razão perdeu o prazo para realização da matrícula,
visto que o endereço eletrônico constante do edital estava incorreto,
visto que o endereço correto é www.ead.pm.ro.gov.br e que, diante
dos fatos, protocolou requerimento administrativo, informando a
perda do prazo para inscrição, pleiteando o deferimento da inscrição
tardia, o que lhe foi negado.
Em função do narrado, impetrou o presente MANDADO de
Segurança, com pedido de liminar, para que lhe fosse assegurado o
direito de efetivar a matrícula, bem como frequentar o curso durante
o trâmite do presente mandamus, em função do erro constante do
edital, afirmando que este foi o causador de todo o ocorrido.
Inicial do ID n. 18807982 instruída com os documentos dos ID´s n.
18808000, 18808007, 18808027, 18808170, 18808180, 18808210,
18808227 e 18808263.
DECISÃO inicial constante do ID n. 18833934 indeferindo a
liminar.
Manifestação do Estado de Rondônia no ID n. 19357989 requerendo
o ingresso no feito.
Informações no ID n. 20617399 afirmando a legalidade da
DECISÃO, pugnando pela denegação da ordem, instruindo com os
docs. ID´s 20617399.
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Parecer do MP constante do ID n. 21153657 opinando pela
denegação da segurança
Em síntese, esse é o relatório.
Passo a decidir.
Discute-se no feito acerca da legalidade ou não do ato da autoridade
apontada como coatora que indeferiu o requerimento administrativo
do impetrante para efetuar intempestivamente a matrícula do
impetrante no curso de formação de cabo PM.
Dos autos, vejo que ambas as partes juntaram o edital que abriu as
inscrições para o processo seletivo, visando selecionar os soldados
PM aptos a fazerem o curso para cabo PM.
No edital, consta o endereço eletrônico que deveria o candidato
selecionado/aprovado acessar para efetuar sua matrícula, qual
seja, www.ead.pm.gov.br, constando nas alegações do impetrante,
bem como reconhecido pela autoridade coatora que esse endereço
eletrônico não estava correto, visto que o endereço correto seria o
www.ead.pm.ro.gov.br, o que impediu que o impetrante concluísse
sua matrícula, conforme alegado em sua peça inicial.
Sustenta o impetrante que não dispõe de largo conhecimento
de informática, o que prejudicou sua matrícula no curso; que tal
situação somente ocorreu por conta de erro grosseiro constante
no edital.
Por seu turno, a autoridade coatora afirma que não se tratou
de erro grosseiro, que os outros candidatos conseguiram,
independentemente do erro no sistema efetuar sua matrícula, bem
como o fato de no requerimento formulado administrativamente
constar apenas que o interessado havia perdido o prazo para
efetivação da matrícula no curso, sem maiores justificativas,
motivo pelo qual estaria caraterizada a sua desídia e que esta é de
responsabilidade única e exclusiva do impetrante, que não pode
transferi-la para o Poder Público.
Nesta linha de raciocínio, dúvida não ha acerca do erro grosseiro
constante do edital e que deveria a Administração Pública, até
mesmo com a FINALIDADE de evitar situações como esta dos
autos, ter procedido a sua retificação, o que teria sido plenamente
possível.
Isso porque o edital é a lei do concurso, ou seja, essa máxima
consubstancia-se no princípio da vinculação ao edital, que
determina, em síntese, que todos os atos que regem o concurso
público ligam-se e devem obediência ao edital, que não só é o
instrumento que convoca os candidatos interessados em participar
do certame como também contém os ditames que o regerão.
Desta forma, tendo erro no edital, sendo ele grosseiro ou não, que
implicou em impossibilitar o acesso do impetrante ao endereço
eletrônico, visto que este não existia, deveria ter a Administração
Pública procedido a retificação do edital, sendo certo que o fato de
outros candidatos terem obtido sucesso em efetivar a inscrição,
não retira a mácula existente, visto que podem ter também outros
candidatos que enfrentaram o mesmo problema do impetrante, sem
que tenha tido sucesso em esclarecer o ocorrido e, desta forma,
ficaram prejudicados.
Entretanto, superada essa premissa, visto não ser essa a questão
principal do feito, temos que houve prejuízo ao impetrante, mesmo
que tal fato não conste expressamente em seu requerimento
administrativo, visto que o mesmo é bem genérico.
Mas, inobstante tal fato, não pode o
PODER JUDICIÁRIO, verificando a ilegalidade decorrente da não
retificação pública do edital, omitir-se em função da DECISÃO
administrativa, até em função de DISPOSITIVO constitucional que
prevê que nenhuma lesão ou ameaça a direito será afastada do
Judiciário, em função do Principio da Inafastabilidade da Jurisdição,
consagrado no artigo 5º, inciso XXXV da Constituição Federal.
Assim, a jurisprudência de nossos Tribunais, acerca da vinculação
das partes envolvidas ao edital do certame:
CONCURSO PÚBLICO - APROVAÇÃO - PRINCÍPIO DA
VINCULAÇÃO AO EDITAL DO CONCURSO - TELEGRAMA
DE CONVOCAÇÃO PARA POSSE ENCAMINHADA PARA O
ENDEREÇO DO CANDIDATO - DEVOLUÇÃO DO TELEGRAMA
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COM A INDICAÇÃO DE AUSENTE - NECESSIDADE DE
EFETIVA NOTIFICAÇÃO - SENTENÇA MANTIDA. 1) - O EDITAL
É A LEI DO CONCURSO PÚBLICO, EM ATENDIMENTO AO
PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO EDITAL, VINCULANDO OS
CANDIDATOS E A ADMINISTRAÇÃO QUANTO ÀS REGRAS
NELE ESTABELECIDAS. 2) - O EDITAL Nº.12/2007, QUE REGEU
O CONCURSO PÚBLICO PRESTADO PELA RECORRIDA,
PARA O CARGO DA SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE,
DISPÕE EXPRESSAMENTE SOBRE A NECESSIDADE
DE ENVIO DO TELEGRAMA. 3) - O COMPROVANTE DE
DEVOLUÇÃO DO TELEGRAMA COM O MOTIVO “AUSENTE”
SE MOSTRA INSUFICIENTE PARA DEMONSTRAR A EFETIVA
NOTIFICAÇÃO, POIS DEVERIA O CANDIDATO SER NOTIFICADO
PESSOALMENTE. 4) - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
(TJ-DF - APC: 20110111745854 DF 0003969-17.2011.8.07.0018,
Relator: LUCIANO MOREIRA VASCONCELLOS, Data de
Julgamento: 27/11/2013, 5ª Turma Cível, Data de Publicação:
Publicado no DJE: 03/12/2013. Pág.: 182)
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. CONCURSO
PÚBLICO. POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL. AVALIAÇÃO
MÉDICA. MODIFICAÇÃO DA DATA PELA ADMINISTRAÇÃO
PÚBLICA. AUSÊNCIA DO CANDIDATO. EXCLUSÃO DO
CERTAME. AFRONTA AO EDITAL. VÍCIO NÃO SANADO POR
NOTIFICAÇÃO PRÉVIA DA MUDANÇA. ANTECIPAÇÃO DE
TUTELA. ASTREINTE. AGRAVO RETIDO. CONDENAÇÃO.
JUROS DE MORA. - Correto o estabelecimento de multa contra a
Administração Pública, pois é uma forma de garantir a efetivação
da DECISÃO judicial. O termo inicial para a incidência da referida
astreinte deve ser, contudo, a data de intimação da DECISÃO ora
proferida por este Tribunal, tendo em vista que o douto Magistrado
não o fixara. - Não procede a alegação de impossibilidade jurídica
do pedido suscitada pela União, já que não está afastada da
função jurisdicional a verificação do respeito à legalidade durante
a realização do certame público, já que não se trata de análise
do MÉRITO. - O edital de concurso faz lei entre as partes e como
tal deve fornecer segurança jurídica às relações firmadas entre o
candidato e o Estado. Logo, não é possível a modificação aleatória
das regras e dos procedimentos do certame, como no caso, a
notificação via Diário Oficial da União e pela internet da mudança
da data de realização da perícia médica, prevista provisoriamente
em DISPOSITIVO editalício, quando a alteração anterior da data
da prova de capacidade física havia ocorrido mediante telegrama. Juros de mora fixados à razão de 0,5% ao mês, a contar da citação,
por força da MP nº 2.180-35, de 24.08.2001, nas ações ajuizadas
após a sua edição. - Agravo retido parcialmente provido. - Preliminar
de impossibilidade jurídica do pedido rejeitada. - Apelação da União
e remessa oficial parcialmente providas. (TRF-5 - AC: 390937 PE
2002.83.00.012877-3, Relator: Desembargador Federal Jose Maria
Lucena, Data de Julgamento: 25/10/2007, Primeira Turma, Data de
Publicação: Fonte: Diário da Justiça - Data: 13/12/2007 - Página:
748 - Nº: 239 - Ano: 2007)
Apelação. MANDADO de segurança. Ausência de direito líquido e
certo. Edital faz lei entre as partes. Atos devidamente publicados.
Dever de acompanhamento do candidato. Recurso não provido.
O edital do concurso faz lei entre as partes, dispondo todas as
informações pertinentes ao concurso, inclusive a responsabilidade
do candidato em preencher corretamente os dados da inscrição
e acompanhar as alterações no decorrer do processo anterior às
provas. Caso o candidato deixe de acompanhar as alterações
editalícias referente aos códigos de localidade anteriores à data de
inscrição, incluindo a errata devidamente publicada, não há como
reparar o prejuízo da lotação em localidade diversa da qual possui
interesse. Inexistindo prova pré-constituída do alegado direito
líquido e certo, não há como conceder a segurança. Recurso a
que se nega provimento.(TJ-RO - APL: 00040099620128220001
RO 0004009-96.2012.822.0001, Relator: Desembargador Walter
Waltenberg Silva Junior, Data de Julgamento: 30/07/2013, 2ª
Câmara Especial, Data de Publicação: Processo publicado no
Diário Oficial em 05/08/2013.)
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Agravo interno. Concurso. Realização de exame psicológico
em data posterior. Motivo de força maior. O edital do concurso
faz lei entre as partes, razão pela qual o candidato não tem
direito à realização de exame psicológico em data posterior sob
alegação de ocorrência de caso fortuito, porque expressamente
vedado no edital. (TJ-RO - AGV: 00156289420108220000 RO
0015628-94.2010.822.0000, Relator: Juiz Francisco Prestello
de Vasconcellos, Data de Julgamento: 13/01/2011, 1ª Câmara
Especial Data da interposição:29/11/2010, Data de Publicação:
Processo publicado no Diário Oficial em 20/01/2011.)
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
ADMINISTRATIVO
E
PROCESSUAL CIVIL. CONCURSO PÚBLICO. ALTERAÇÃO DO
EDITAL POSTERIOR ÀS INSCRIÇÕES. I - O edital do concurso
faz lei entre as partes, devendo fornecer segurança à relação
firmada entre o ente público e o candidato. Portanto, não é possível
a alteração nas normas do edital, remanejando vagas destinadas
ao certame externo para outro diverso, no caso, processo seletivo
de remoção, em data posterior às inscrições e até mesmo à sua
homologação. II - Agravo improvido. (TRF-5 - AGTR: 85958 SE
0002566-62.2008.4.05.0000, Relator: Desembargadora Federal
Margarida Cantarelli, Data de Julgamento: 30/09/2008, Quarta
Turma, Data de Publicação: Fonte: Diário da Justiça - Data:
22/10/2008 - Página: 304 - Nº: 205 - Ano: 2008)
Desta forma, diante de todo o exposto, CONCEDO A SEGURANÇA,
determinando que a autoridade coatora promova a matrícula do
impetrante no curso, julgando extinto o processo com julgamento
do MÉRITO, na forma do Artigo 487, inciso I do Código de Processo
Civil.
Sem custas e honorários, na forma da lei.
SENTENÇA sujeita a reexame necessário.
P. R.I.
12 de setembro de 2018
Edenir Sebastião A. da Rosa
Juiz(a) de Direito
Av. Lauro Sodré, nº 1728, Bairro São João Bosco, CEP 76.803686, Porto Velho, RO
PODER JUDICIÁRIO
Porto Velho - 2ª Vara da Fazenda Pública 704106568.2017.8.22.0001
EXEQUENTE: ESTADO DE RONDÔNIA
ADVOGADO DO EXEQUENTE: PROCURADORIA GERAL DO
ESTADO DE RONDÔNIA
EXECUTADO: MAICON ROBSON COSTA
ADVOGADO DO EXECUTADO:
DESPACHO
Intimado o Estado de Rondônia para dar prosseguimento ao feito,
quedou-se inerte, nada mais sendo requerido, arquive-se.
Cumpra-se.
12 de setembro de 2018
Edenir Sebastião A. da Rosa
Juiz(a) de Direito
Av. Lauro Sodré, nº 1728, Bairro São João Bosco, CEP 76.803686, Porto Velho, RO
PODER JUDICIÁRIO
Porto Velho - 2ª Vara da Fazenda Pública 701681624.2015.8.22.0001
EXEQUENTES: ADONIAS VIEIRA, NILZA CATARINA DE BRITO
VIEIRA
ADVOGADOS DOS EXEQUENTES: BRENO AZEVEDO LIMA
OAB nº RO2039
EXECUTADO: ESTADO DE RONDÔNIA
ADVOGADO DO EXECUTADO: PROCURADORIA GERAL DO
ESTADO DE RONDÔNIA
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DESPACHO
Intimados os exequentes para manifestação sobre a certidão ID20828364, informaram a renúncia do que excede o teto da RPV,
desse modo, expeça-se o necessário para pagamento.
Intimem-se. Cumpra-se.
12 de setembro de 2018
Edenir Sebastião A. da Rosa
Juiz(a) de Direito
Av. Lauro Sodré, nº 1728, Bairro São João Bosco, CEP 76.803686, Porto Velho, RO
PODER JUDICIÁRIO
Porto Velho - 2ª Vara da Fazenda Pública 000733575.2014.8.22.0007
IMPETRANTE: LUZIA BARBOSA SANTOS LOMES
ADVOGADO DO IMPETRANTE: ROSIMEIRY MARIA DE LIMA
OAB nº DESCONHECIDO
IMPETRADO: ESTADO DE RONDÔNIA
ADVOGADO DO IMPETRADO: PROCURADORIA GERAL DO
ESTADO DE RONDÔNIA
DESPACHO
Intimada a impetrante para prosseguimento, quedou-se inerte,
nada mais sendo requerido, arquive-se.
12 de setembro de 2018
Edenir Sebastião A. da Rosa
Juiz(a) de Direito
Av. Lauro Sodré, nº 1728, Bairro São João Bosco, CEP 76.803686, Porto Velho, RO
PODER JUDICIÁRIO
Porto Velho - 2ª Vara da Fazenda Pública
0002483-26.2014.8.22.0001
AUTOR: FABIO JUNIOR COELHO
ADVOGADO DO AUTOR: MARCELO ESTEBANEZ MARTINS
OAB nº RO3208
RÉU: ESTADO DE RONDÔNIA
ADVOGADO DO RÉU: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO
DE RONDÔNIA
DECISÃO
Vistos,
1 - Trata-se de cumprimento de SENTENÇA que tem por origem
DECISÃO exarada nos autos n. 0002483-26.2014.8.22.0001.
2 - Assim, fica intimada para que, por meio de seu advogado (se
houver), no prazo de quinze dias, pague o débito espontaneamente,
sob pena de aplicação da multa prevista no art. 523, § 1º, do NCPC
(10%), e fixação de honorários na fase de cumprimento do julgado
(10%).
2 - Transcorrido tal prazo de 15 (quinze) dias, sem o pagamento
voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que o
executado, independentemente de penhora ou nova intimação,
apresente, nos próprios autos, sua impugnação (CPC, art. 525).
3 - Decorrido o prazo do Executado, intime-se o Exequente para
que diga o que pretende em termos de andamento processual.
4 - Cumpridas todas as determinações, volte os autos conclusos.
Int.
12 de setembro de 2018
Edenir Sebastião A. da Rosa
Juiz(a) de Direito
Av. Lauro Sodré, nº 1728, Bairro São João Bosco, CEP 76.803686, Porto Velho, RO
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 2ª Vara da Fazenda Pública
Av. Lauro Sodré, nº 1728, Bairro São João Bosco, CEP 76.803686, Porto Velho, RO
Processo nº: 7017050-98.2018.8.22.0001
Classe: MANDADO de Segurança
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IMPETRANTE: JOAO BATISTA PAIVA DA SILVA
ADVOGADO DO IMPETRANTE: MARIA ELENA PEREIRA
MALHEIROS OAB nº RO4310
IMPETRADO: S. E. D. G. D. P.
ADVOGADO DO IMPETRADO:
SENTENÇA
Trata-se de MANDADO DE SEGURANÇA com pedido liminar
impetrado por JOÃO BATISTA PAIVA DA SILVA contra suposto
ato coator praticado pelo SUPERINTENDENTE ESTADUAL
DE GESTÃO DE PESSOAS DO ESTADO DE RONDÔNIA,
pretendendo a concessão de liminar que determine a inclusão em
folha de pagamento do adcicional de periculosidade.
O Impetrante informa que exerce suas atividades na Divisão de
Flagrantes, popularmente conhecida como “CENTRAL DE POLICIA
ou CENTRAL DE FLAGRANTES” desde 22 de abril de 2002, data
da sua lotação e que sempre desenvolveu suas atividades sob
condições insalubres perigosas e penosas, tanto que o Impetrado
reconheceu o direito quanto ao recebimento do adicional de
insalubridade passando a paga-lo.
Afirma que, em abril de 2014, esse adicional foi substituído pelo
adicional de periculosidade por meio de ação judicial processo
nº 0005699-38.2014.8.22.0601, vez que o Impetrante exerceu o
direito de opção conforme o § 4 do art. 1º da Lei 2.165/2009, pelo
exercício do cargo nestas condições.
Aduz que ajuizou ação com pedido de implantação do adicional de
periculosidade, apresentando laudo pericial, sendo reconhecido o
seu direito ao recebimento do adicional na proporção de 30%, tendo
como base de cálculo o subsidio do Impetrante, conforme acordão
proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia.
Todavia, em janeiro de 2018, o impetrado, ignorando totalmente
a DECISÃO judicial transitada em julgado, suprimiu o adicional
de periculosidade do impetrante sem qualquer justificativa, vez
que não houve qualquer mudança no ambiente de trabalho ou
melhoria a ponto de eliminar a fator de risco que gerou o adicional
de periculosidade.
Afirma que foi suprimida verba de caráter alimentar de sua
remuneração, sem oportunizar o direito ao contraditório e a ampla
defesa, o Impetrado desrespeitou o princípio constitucional da
coisa julgada, da segurança jurídica, assim como afronta princípios
básicos como a dignidade da pessoa humana (Art. 1º, III, CF),
restando cristalino ato ilegal.
Assim, ingressou com a presente ação requerendo a concessão de
medida liminar, para que o impetrado faça a inclusão na folha de
pagamento do Impetrante do ADICIONAL DE PERICULOSIDADE
com a mesma base de cálculo que era pago anteriormente, ou seja,
30% (trinta) por cento de seu subsidio. Juntou documentos.
Foi proferida DECISÃO indeferindo o pedido liminar (ID
18514531).
A autoridade coatora apresentou informações (ID 20668093).
Alegou que a matéria já foi objeto de consulta formulada por esta
DESP/SEGEP a PGE, a qual exarou Parecer pela impossibilidade
de pagamento dos adicionais de periculosidade e insalubridade a
servidores pertencentes ao Extinto Território Federal de Rondônia,
remunerado por subsídio, parcela única, conforme comprovado
pela fotocópia do Mem. nº 187/PGE/SEGEP, de 19.12.2017,
entendimento este que vem sendo aplicado desde janeiro de
2018, conforme fotocópia do Parecer nz 023/PGE/SEGEP, de
25.01.2018.
O Ministério Público apresentou parecer pela concessão da
segurança (ID 21255044).
Os autos vieram conclusos para SENTENÇA.
É o relatório. Decido.
O MANDADO de segurança, como remédio constitucional, destinase a proteger direito líquido e certo, não amparável por habeas
corpus ou habeas data contra ato (ou omissão) marcado de
ilegalidade ou abuso de poder, de autoridade pública ou agente de
pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público (art,
5º, LXIV da Constituição Federal).
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A viabilidade do MANDADO de segurança é aferida verificandose se, no momento da impetração, o direito invocado na inicial
está substancialmente comprovado, de forma a prescindir de
qualquer outro meio probatório. O MANDADO de segurança só é
possível quando houver direito líquido e certo, o que quer dizer fato
incontroverso diante de prova pré-constituída, sendo desnecessária
qualquer dilação probatória.
Pois bem.
A análise cabível no presente caso é bastante estreita, considerando
os fatos trazidos pelo Impetrante.
Primeiramente, nota-se que o Impetrante, na realidade, pretende
usar a presente ação para fazer cumprir DECISÃO judicial transitada
em julgado, proferida nos autos n. 0005699-38.2014.8.22.0601, na
qual foi determinado o pagamento do Adicional de Periculosidade
em favor do Impetrante.
Neste ponto, vale anotar a impossibilidade de realizar tal pretensão
por meio do MANDADO de segurança. A jursprudência é pacífica
quanto a isso.
PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA PARA
FAZER CUMPRIR DECISÃO JUDICIAL. INCABIMENTO. - Não
é cabível a impetração de MANDADO de segurança visando à
garantia do cumprimento de SENTENÇA transitada em julgado em
outro processo. - As questões incidentais devem ser resolvidas no
juízo de cumprimento (execução) e pelos meios próprios, e não,
mediante MANDADO de segurança.” (TRF-5 - AMS: 90305 RN
0008224-29.2004.4.05.8400, Relator: Desembargador Federal
Ridalvo Costa, Data de Julgamento: 15/02/2007, Terceira Turma,
Data de Publicação: Fonte: Diário da Justiça - Data: 16/04/2007 Página: 500 - nº: 72 - Ano: 2007)
AGRAVO REGIMENTAL. MANDADO DE SEGURANÇA. AUSÊNCIA
DE INTERESSE DE AGIR. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO
MÉRITO. VEDAÇÃO DE MANDAMUS PARA CONTROLE E
EXECUÇÃO DE ATOS JUDICIAIS. RECURSO IMPROVIDO. 1. O
MANDADO de segurança, em regra, não serve como instrumento
de controle das decisões judiciais, ou seja, não é o meio adequado
para a efetivação ou execução do provimento jurisdicional obtido
pelas partes, especialmente no caso em foco, em que se imputa
desnecessária a execução, visto os agravantes já terem conseguido
a tutela pretendida, buscando, apenas, delimitar, o alcance do ato
judicial proferido. 2. Constata-se, assim, diante dos argumentos
aduzidos, a caracterização da carência de ação, ante a ausência
de interesse de agir dos agravantes, uma vez que é incabível a via
do MANDADO de segurança para fazer cumprir DECISÃO judicial
exarada em outro MANDADO de segurança, consoante DECISÃO
já proferida. 3. Recurso improvido. (TJ-10/09/2018 Tribunal de
Justiça de Santa Catarina TJ-SC - MANDADO de Segurança:
MS 20160101710 Capital 2016.010171-0. Relator: Des. Haroldo
Oliveira Rehem, Data de Julgamento: 06/06/2013, Tribunal Pleno,
Data de Publicação: 17/06/2013
PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA PARA
FAZER CUMPRIR DECISÃO JUDICIAL. INCABIMENTO. - NÃO
É CABÍVEL A IMPETRAÇÃO DE MANDADO DE SEGURANÇA
VISANDO À GARANTIA DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
TRANSITADA EM JULGADO EM OUTRO PROCESSO. - AGRAVO
DE INSTRUMENTO IMPROVIDO E AGRAVO REGIMENTAL
PREJUDICADO. (TRF-5 - AGTR: 47011 PE 2002.05.00.031961-1,
Relator: Desembargador Federal Ridalvo Costa, Data de
Julgamento: 18/09/2003, Terceira Turma, Data de Publicação:
Fonte: Diário da Justiça - Data: 30/10/2003 - Página: 444).
Se há DECISÃO transitada em julgado que garante o direito ora
pleiteado, cabe ao Impetrante, utilizando-se do título judicial já
existente, fazer valer o seu direito, na via própria, pelo cumprimento
de SENTENÇA.
Tampouco é cabível discutir a legalidade ou os fundamentos da
DECISÃO que encerrou o pagamento do adicional de periculosidade,
vez que tal análise carece de informações essenciais, bem como
inevitavelmente significaria adentrar ao MÉRITO da SENTENÇA
proferida nos autos 0005699-38.2014.8.22.0601, não sendo
possível tal análise da estreita via do MANDADO de segurança.
Ademais, o mandamus não sendo admitide a produção de provas,
vez que devem ser pré-constituídas.
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Por outro lado, a pretensão erguida merce guarida, ao menos
parcialmente, quanto a um fato específico levantado pelo Impetrante:
a Administração Pública não observou o devido processo legal para
suprimir a verba referente ao Adicional de Periculosidade.
Notoriamente o due process of law, do qual são corolários a
ampla defesa e o contraditório, é garantia constitucionalmente
prevista, de modo que a Administração Pública não pode agir
sem a sua observância, notadamente quando suprime verba
alimentar reconhecida e que vinha sendo normalmente paga ao
Impetrado.
ADMINISTRATIVO.
SUPRESSÃO
DE
RUBRICA.
IMPOSSIBILIDADE. INOBSERVÂNCIA DO DEVIDO PROCESSO
LEGAL. 1. Embora a Administração, com base no poder de
autocontrole administrativo (Lei n. 9.784/99), possa revisar seus
atos administrativos que gerem benefícios aos seus servidores,
deve notificar-lhes para poder exercer o seu direito à ampla
defesa. 2. Hipótese em que não houve a observância ao devido
processo legal, na medida em que a pensionista não foi notificada
para apresentar defesa acerca da supressão dos pagamentos de
tais rubricas, tenho que essa circunstância, por si só, é suficiente
para demonstrar a ilegalidade do ato de supressão realizado
unilateralmente pela ré. (...) (TRF - 4 - APL: 50253846520144047201
SC 5025384 - 65.2014.404.7201, Relator: Marga Inge Barth Tessler,
Data de Julgamento: 25/10/2016, Terceira Turma).
ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. SUPRESSÃO
DE VANTAGEM.AUSÊNCIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL.
IMPOSSIBILIDADE. 1. Nos termos da Súmula 473/STF, a
Administração, com fundamentono seu poder de autotutela, pode
anular seus próprios atos, desdeque ilegais. 2. Entretanto, quando
a anulação produz efeitos na esfera deinteresses individuais,
é necessária a prévia instauração deprocesso administrativo,
garantindo-se a ampla defesa e ocontraditório, nos termos
dos arts. 5º, LV, da Constituição Federale 2º da Lei 9.784/99.
3. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no Ag: 1165527
DF 2009/0103998-9, Relator: Ministro Jorge Mussi, Data de
Julgamento: 23/02/2010, T5 - Quinta Turma, Data de Publicação:
DJe 29/03/2010).
Logo, ao agir sem observar tais garantias constitucionais,
o Impetrado incorreu em violação ao direito do Impetrante, o que
deve ser corrigido.
Por fim, ad argumentandum, este juízo ressalta que a concessão
da segurança se dá mediante a análise dos fatos específicos
presentes na ação, diante da situação concreta, sendo reconhecido
o direito da Impetrante ter respeitado o devido processo legal.
Logo, o reconhecimento não se dá em relação aos fatos referentes
ao MÉRITO do ato que cessou o pagamento.
DISPOSITIVO
Assim, pelos fundamentos expostos, CONCEDO A SEGURANÇA,
determinando que a impetrada reestabeleça o pagamento do
Adicional de Periculosidade, pois não há comprovação de que
tenha sido realizado o respectivo processo administrativo, com
observância da ampla defesa e do contraditório. Assim, pelo
que consta dos autos, é reconhecida a ilegalidade e abuso pelo
Impetrado em violação ao direito líquido e certo que o Impetrante
possui. RESOLVO a lide com análise do MÉRITO, na forma art.
487, I do Código de Processo Civil.
Sem honorários conforme art. 25 da Lei n. 12.016/09. Custas de
Lei.
Vindo recurso, intime-se para contrarrazões. Após, remetam-se os
autos ao e. TJRO com as nossas homenagens.
Porto Velho/RO, 11 de setembro de 2018 .
Edenir Sebastião A. da Rosa
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Porto Velho - 2ª Vara da Fazenda Pública
7020169-67.2018.8.22.0001
EXEQUENTE: P. M. D. C. D. J.
ADVOGADO DO EXEQUENTE: ANDRE FELIPE DA SILVA
ALMEIDA OAB nº RO8477
EXECUTADOS: BENJAMIM PEREIRA SOARES JUNIOR,
ANTONIO SERAFIM DA SILVA JUNIOR
ADVOGADOS DOS EXECUTADOS:
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DECISÃO:
Vistos etc.
Da análise dos autos, verifico que o requerente não comprova
ter diligenciado na tentativa de obter os dados necessários para
localizar o endereço de ex-vereador do Município de Candeias e,
diante da primeira citação negativa, requer a pesquisa dos dados
via Infojud.
Desta forma, determino ao requerente que, primeiramente, esgote
e comprove tal fato no sentido de diligenciar para localizar o
endereço do requerido.
Com relação ao requerido Benjamin, determino sua citação no
novo endereço fornecido.
P. I.
12 de setembro de 2018
Edenir Sebastião A. da Rosa
Juiz(a) de Direito
Av. Lauro Sodré, nº 1728, Bairro São João Bosco, CEP 76.803686, Porto Velho, RO
PODER JUDICIÁRIO
Porto Velho - 2ª Vara da Fazenda Pública
7036567-89.2018.8.22.0001
AUTOR: ESTADO DE RONDÔNIA
ADVOGADO DO AUTOR: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO
DE RONDÔNIA
RÉU: SOCIBRA DISTRIBUIDORA LTDA
ENDEREÇO: Av. Rafael Vaz e Silva, 3091, Bairro Liberdade CEP:
76803- 870, na cidade de Porto Velho/RO, com endereço eletrônico
socibra@socibra.com e telefone: (69) 3211-7723/ 3211-7725/32117709.
DECISÃO
Trata-se de AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER, com
pedido de tutela antecipada proposta pelo ESTADO DE RONDÔNIA
em desfavor de SOCIBRA DISTRIBUIDORA LTDA.
Afirma o autor que a através da Secretaria de Estado da Saúde,
inaugurou procedimento administrativo, n° 0030.108530/201825, referente a aquisição de medicamento, licitado através da
Ata de registro de preço nº 237/2017/SUPEL/RO, publicada no
Diário Oficial nº 185, p.37 em 03.10.2017, e Nota de Empenho nº
2018NE01063.
Após regular processo licitatório (Pregão Eletrônico nº 144/2017),
a Requerida sagrou-se vencedora, passando a compor a Ata de
Registro de Preço nº 237/2017/SUPEL/RO e, por conseguinte,
obrigando-se a fornecer os medicamentos ali especificados para
abastecer as unidades de saúde do Estado de Rondônia.
Finalizando os procedimentos legais, a Secretaria de Estado de
Saúde emitiu no dia 18/04/2018 a Nota de Empenho nº 2018NE01063
(Processo Administrativo nº 0030.108530/2018-25), cujo prazo era
de 30 dias para a Requerida entregar os medicamentos, conforme
Termo publicado no D.O nº 185, p.37 em 03.10.2017, em anexo.
Contudo, a empresa não realizou a entrega do medicamento,
FALTANDO à entrega parcial dos itens da referida nota de
empenho:
NITROPRUSSETO DE SÓDIO (NITROPRUSSIATO DE SÓDIO)
50MG + DILUENTE MARCA HYPDFARMA ITEM 81/ATA (faltando
1.000 frascos), perfazendo o montante de R$ 11.420,00 (onze mil
quatrocentos e vinte reais).
Que devido a urgência, foram diversas as tentativas de alertar
e notificar a Requerida quanto a necessidade de entregar
o medicamento empenhado conforme as especificações
preestabelecidas.
Realizada a primeira notificação nº 556/2018 datada de 21/05/2018
não foi obtida resposta por parte da requerida.
No entanto, ato contínuo, realizada a 2ª notificação de nº 626/2018
de 29/05/2018 e 3ª notificação de nº 720/2018 de 06/07/2018 foram
requisitados novos pedidos de dilação de prazo em 20 dias, por
parte da requerida, os quais foram INDEFERIDOS de pronto visto
que no dia 11/06/2018 já havia sido deferido um pedido de dilação
de prazo, através do memorando nº 379 (1953317) SESAU-NP//
CGAF/2018 – 11/06/2018.
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Alega a essencialidade do medicamento para a prestação dos
serviços de saúde.
Requer o autor em tutela de urgência, seja a requerida compelida a
entregar os medicamentos faltantes, descrito na Nota de Empenho
nº 2018NE01063.
É o que interessa relatar, decido.
Impende salientar que a análise a ser proferida nesta sede cingese, pura e simplesmente, à aferição de existência concorrente dos
pressupostos necessários à concessão da medida pleiteada em
sede de tutela antecipada.
Neste sentido, observo que o art. 300 do NCPC estabelece as
mesmas exigências para autorizar a concessão de ambas, in
verbis:
“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver
elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de
dano ou o risco ao resultado útil do processo.”
Atento pelos elementos autorizadores à concessão da tutela
requerida, veja-se que os elementos probatórios são suficientes
para demonstrar a verossimilhança das alegações iniciais, pois
demonstram a probabilidade do direito, como também, diante do
pedido liminar que se refere à entrega de medicamentos.
Por certo, as alegações iniciais, bem como os documentos
até então colacionados, servem para a formação do juízo de
convencimento.
Neste sentido, cumpre ressaltar, conforme o item 09 do termo de
referência ID-21366502 a mesma encontra-se dentro da validade.
Assim, válido o registro e a regularidade na exigência de entrega
dos medicamentos, uma vez que a emissão da nota e ciência da
Requerida ocorreu dentro do referido prazo de 12 (doze) meses,
tendo como base a primeira notificação em 21 de maio de 2018.
Por mais que o caso necessite ser levado ao debate entre as
partes, a matéria exige essa tomada de DECISÃO em vista das
alegações iniciais, pois, há risco de zerar o estoque, prejudicando
a população assistida.
Importante observar ainda, que o procedimento administrativo
possui o condão de atender o interesse público primário, que
necessita de melhor estrutura e medicamentos nas unidades
de saúde pública estaduais, sendo essencial para as atividades
rotineiras das unidades hospitalares, atentando-se para o fato
que muitos pacientes dependem do medicamento para seus
tratamentos de saúde.
Colacionadas aos autos as provas necessárias para medida
antecipatória requerida, evitando-se maiores riscos, nota-se a
viabilidade da concessão do provimento antecipatório.
Nesta controvérsia, entendo que comporte o deferimento da tutela
pretendida, pois configurados seus requisitos, sendo tal tutela
baseada na prevenção.
Dessarte, verificando a presença dos seus requisitos autorizadores,
DEFIRO A TUTELA ANTECIPADA, para compelir a requerida a
proceder a entrega dos medicamentos indicados, objeto da Nota
de Empenho nº nº 2018NE01063, no prazo de 10 dias, sob pena
de fixação de multa diária por dia de atraso.
Cite-se a requerida para, querendo, contestar a ação no prazo
legal.
Apresentada a contestação, manifeste-se o Autor, prazo de 15
(quinze) dias.
Sem prejuízo de eventual julgamento antecipado da lide,
especifiquem as partes provas que pretendem produzir, justificando
-as, prazo de 05 (cinco) dias.
Sirva-se como carta/ofício/MANDADO.
12 de setembro de 2018
Edenir Sebastião A. da Rosa
Juiz(a) de Direito
Av. Lauro Sodré, nº 1728, Bairro São João Bosco, CEP 76.803686, Porto Velho, RO
PODER JUDICIÁRIO
Porto Velho - 2ª Vara da Fazenda Pública
7028976-76.2018.8.22.0001
AUTOR: LUCIA RINALDI
ADVOGADO DO AUTOR: DANIELLE ROSAS
BONIFÁCIO DE MELO DIAS OAB nº RO2353

GARCEZ
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RÉU: ESTADO DE RONDÔNIA
ADVOGADO DO RÉU: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO
DE RONDÔNIA
DESPACHO
Trata-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER c/ cobrança, proposta
por LUCIA RINALDI, em desfavor do ESTADO DE RONDÔNIA.
Recebo a emenda à inicial.
Ainda, quanto ao atendimento da determinação contida no art. 334
do Novo Código de Processo Civil, comporta assentar: É certo
que as causas afetas a este juízo são de interesse do Município
de Porto Velho e do Estado de Rondônia e, em tese, consolidam
direitos patrimoniais indisponíveis. Ademais, anoto não haver lei
que autorize a transação ou conciliação sobre tais interesses,
especialmente no que se refere às causas que possuem valor
superior a 60 (sessenta) salários mínimos. Nestes termos,
dispensa-se o ato de encaminhamento dos autos para a realização
de audiência de conciliação.
Quanto a isso, observo que o próprio art. 334, § 4º, II, do NCPC,
dispensa a realização da audiência de conciliação nos casos em
que não seja possível a auto composição. Logo, considerando a
matéria discutida no feito, determino a citação do Requerido.
Assim, cite-se o Requerido para, querendo, contestar a ação no
prazo legal, nos termos do artigo 183 do Novo Código de Processo
Civil.
Apresentada a contestação, manifeste-se o Autor, prazo de 15
(quinze) dias.
Sem prejuízo de eventual julgamento antecipado da lide, regularizem
as partes, o requerimento de provas, para enquadramento ao que
dispõe o art. 319/321 c/c 373 e 336 do CPC, justificando-as, prazo
de 05 (cinco) dias.
Sirva-se como carta/ofício/MANDADO.
12 de setembro de 2018
Edenir Sebastião A. da Rosa
Juiz(a) de Direito
Av. Lauro Sodré, nº 1728, Bairro São João Bosco, CEP 76.803686, Porto Velho, RO
PODER JUDICIÁRIO
Porto Velho - 2ª Vara da Fazenda Pública 703664061.2018.8.22.0001
EXEQUENTE: EDEALDO QUEIROZ
ADVOGADO DO EXEQUENTE: SALVADOR LUIZ PALONI OAB
nº RO299A
EXECUTADO: ESTADO DE RONDÔNIA
ADVOGADO DO EXECUTADO: PROCURADORIA GERAL DO
ESTADO DE RONDÔNIA
DESPACHO
Intime-se o Estado de Rondônia para, querendo, impugnar a
execução, nos termos do art. 535 do novo CPC;
Decorrido o prazo, sem apresentação da impugnação, certifiquese;
Encaminhem-se os autos ao contador judicial para atualização dos
valores;
Vindo os autos do Contador, não havendo renúncia do valor que
excede ao teto da requisição de pequeno valor (dez salários
mínimos), expeça-se o devido precatório.
Intime-se. Cumpra-se.
12 de setembro de 2018
Edenir Sebastião A. da Rosa
Juiz(a) de Direito
Av. Lauro Sodré, nº 1728, Bairro São João Bosco, CEP 76.803686, Porto Velho, RO
PODER JUDICIÁRIO
Porto Velho - 2ª Vara da Fazenda Pública 703573964.2016.8.22.0001
EXEQUENTE: BIOPLUS COMERCIO E REPRESENTACOES DE
MEDICAMENTOS E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS MEDICOHOSPITALARES LTDA
ADVOGADO DO EXEQUENTE: PAULO BARROSO SERPA
OAB nº RO4923, IRAN DA PAIXAO TAVARES JUNIOR OAB nº
RO5087
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EXECUTADOS: ESTADO DE RONDÔNIA, P. D. E. D. R.
ADVOGADOS DOS EXECUTADOS: PROCURADORIA GERAL
DO ESTADO DE RONDÔNIA
SENTENÇA
Vistos, etc..
ESTADO DE RONDÔNIA interpôs IMPUGNAÇÃO a execução
que lhe move BIOPLUS COMERCIO E REPRESENTACOES DE
MEDICAMENTOS E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS MEDICOHOSPITALARES LTDA, alegando excesso de execução.
Alega o Impugnante haver excesso na execução, correspondente
ao valor de R$ 29.898,50 (vinte e nove mil, oitocentos e noventa
e oito reais e cinquenta centavos), e que tal excesso decorre de
alguns equívocos cometidos pelo exequente ao realizar os cálculos
que apuram o quantum a ser executado.
Aponta como valor devido R$ 29.471,32 (vinte e nove mil,
quatrocentos e setenta e um reais e trinta e dois centavos),
indicando uma diferença de e R$ 427,18 (quatrocentos e vinte e
sete reais e dezoito centavos). Junta planilha em Id. Nº 17974773.
Os autos foram remetido a contadoria o qual apresentou cálculos
em Id. Nº 20310955, com o valor de R$ 30.466,58 (trinta mil,
quatrocentos e sessenta e seis reais e cinquenta e oito centavos).
O impugnado manifestou-se requerendo homologação dos cálculos
da contadoria judicial (ID Num. 20875073) e, consequentemente, a
improcedência da impugnação apresentada e o prosseguimento da
execução.
O impugnante não se manifestou referente aos cálculos
apresentados pela Contadoria Judicial, no importe total de R$
30.466,58 (trinta mil, quatrocentos e sessenta e seis reais e
cinquenta e oito centavos).
Vieram os autos conclusos para DECISÃO.
É o relatório. DECIDO.
Trata-se de discussão referente a divergência existente nos cálculos
apresentados pela parte, entendendo o Impugnante haver excesso
na execução a princípio no valor de R$ 427,18 (quatrocentos e
vinte e sete reais e dezoito centavos), e após remessa à contadoria
judicial, havendo anuência pela impugnada e a inercia pelo
impugnante.
Tendo em vista, que os cálculos apresentados pela Contadoria
Judicial, a embargada manifestou anuência e o embargante nada
disse, mesmo tendo sido devidamente intimado para este fim.
Assim, entendo ter tacitamente demonstrado concordância aos
cálculos apresentados, sendo desnecessária a dilação probatória.
Logo, tenho por determinar o prosseguimento do feito, conforme os
cálculos apresentados pela contadoria.
Portanto, não assiste razão os argumentos expostos pelo
Impugnante.
DISPOSITIVO
Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE a Impugnação e
determino o prosseguimento da execução segundo o valor
apresentado pela Contadoria Judicial em Id: 20310955, no valor
de R$ 30.466,58 (trinta mil, quatrocentos e sessenta e seis reais e
cinquenta e oito centavos). Condeno o Impugnante no pagamento
de honorários que fixo em 10% da diferença do valor apresentado
sobre o valor homologado art. 85, §3º, e 86º, do CPC.
SENTENÇA não sujeita a reexame necessário. Sobrevindo recurso,
abra-se vista para contrarrazões e, posterior remessa ao e. TJRO,
nos termos do parágrafo 3º, do art. 1.010, do Código de Processo
Civil, com as nossas homenagens.
P.R.I.
Porto Velho, 11 de setembro de 2018.
Edenir Sebastião A. da Rosa
Juiz(a) de Direito
Av. Lauro Sodré, nº 1728, Bairro São João Bosco, CEP 76.803686, Porto Velho, RO
PODER JUDICIÁRIO
Porto Velho - 2ª Vara
23.2018.8.22.0001
AUTOR: M. -. M. P. D. R.
ADVOGADO DO AUTOR:

da

Fazenda

Pública

7035970-
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RÉUS: S. V. O., L. C. D. O., K. R. A., E. B. B., J. G., J. J. D. S., A.
M. D. L., J. L. D. A., E. T. S., L. G. D. C., P. M. N., L. A. D. C., A. L.
P. J., N. D. S. B., M. A. F. R.
ADVOGADOS DOS RÉUS:
DESPACHO
Diante da competência especial das Varas de Fazenda Pública,
e antes das deliberações pertinentes, intime-se o autor para dizer
o que pretende com a presente ação, a qual possui fim único
de quebra de sigilo fiscal e bancário, com vistas à instrução do
Inquérito Civil Público n° 2015001010023886.
Prazo: 05(cinco) dias.
12 de setembro de 2018
Edenir Sebastião A. da Rosa
Juiz(a) de Direito
Av. Lauro Sodré, nº 1728, Bairro São João Bosco, CEP 76.803686, Porto Velho, RO
PODER JUDICIÁRIO
Porto Velho - 2ª Vara da Fazenda Pública 703298921.2018.8.22.0001
EXEQUENTE: HUDSON MARTONES SOUZA PEREIRA
ADVOGADO DO EXEQUENTE: TAIARA DAVIS MOTA LOURENCO
OAB nº RO6868
EXECUTADO: ESTADO DE RONDÔNIA
ADVOGADO DO EXECUTADO: PROCURADORIA GERAL DO
ESTADO DE RONDÔNIA
DESPACHO
Intime-se a parte executada para manifestação quanto à petição
apresentada pelo Estado de Rondônia ID-21335151.
Prazo: 05(cinco) dias.
12 de setembro de 2018
Edenir Sebastião A. da Rosa
Juiz(a) de Direito
Av. Lauro Sodré, nº 1728, Bairro São João Bosco, CEP 76.803686, Porto Velho, RO

2º JUIZado da INFÂNCIA E JUVENTUDE
ESTADO DE RONDÔNIA
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Porto Velho - 2ª Vara de Inf. e Juventude
Processo: 7022350-41.2018.8.22.0001
Classe: INF JUV CIV - GUARDA (1420)
REQUERENTE: W. S. D. A.
Advogado do(a) REQUERENTE: ROSEMILDO MEDEIROS DE
CAMPOS - RO0003363
REQUERIDO: V. C. S. e outros
Advogado do(a) REQUERIDO:
Advogado do(a) REQUERIDO:
FINALIDADE: Fica o requerente intimado por seu advogado
acerca da SENTENÇA proferida nos autos e a seguir transcrita:
“SENTENÇA. Diante da certidão cartorária de id 20479487, verifico
que a presente ação é idêntica ao processo sob o n. 702234179.2018.8.22.0001, pois contem as mesmas partes, a mesma
causa de pedir e o mesmo pedido. Diante deste caso, demonstrada
a ocorrência de litispendência, o segundo deverá ser extinto sem
a apreciação do MÉRITO: PROCESSO CIVIL. LITISPENDÊNCIA
OU COISA JULGADA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO
DO MÉRITO. - Seja sob a égide do Código de Processo Civil de
1973, seja sob o regramento do atual Diploma Processual, cumpre
ao magistrado extinguir o feito sem apreciar / resolver o MÉRITO
quando constatar a ocorrência de litispendência ou de coisa
julgada, cabendo considerar que tais fenômenos ocorrem quando
há identidade de processos (vale dizer, mesmas partes, causa
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de pedir e pedido) em tramitação (hipótese em que configurada a
litispendência) ou já tendo havido o trânsito em julgado do primeiro
deles (hipótese em que configurada a coisa julgada em relação
aos períodos especiais de labor requeridos na inicial e pleito de
aposentadoria especial). - Apelação autárquica parcialmente
provida. (TRF-3 - AC: 00368557520134039999 SP, Relator:
DESEMBARGADOR FEDERAL FAUSTO DE SANCTIS, Data de
Julgamento: 04/09/2017, SÉTIMA TURMA, Data de Publicação:
e-DJF3 Judicial 1 DATA:19/09/2017). Outrossim, observo
também que já foi proferida SENTENÇA nos autos 702234179.2018.8.22.0001, extinguindo-os sem resolução de MÉRITO. Ante
o exposto, nos termos do artigo 485, inciso V, do Código de
Processo Civil, EXTINGO O PRESENTE FEITO, determinando
o seu arquivamento. Intimem-se. SERVE O PRESENTE COMO
CARTA/MANDADO /OFÍCIO.
SANDRA BEATRIZ MERENDA
JUÍZA DE DIREITO
Porto Velho, 12 de setembro de 2018

1ª VARA DE FAMÍLIA
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 1ª Vara de Família
Avenida Rogério Weber, 1872, Centro, Porto Velho - RO - CEP:
76801-030 - Fone:(69) 3217-1312 e-mail: pvh1famil@tjro.jus.br
Processo: 7005723-59.2018.8.22.0001
Classe: ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68 (69)
AUTOR: L. P. C. e outros
RÉU: NADSON PEREIRA DOS SANTOS
Intimação DO REVEL - SENTENÇA
FINALIDADE: considerando a revelia do requerido, e de acordo
com Art, 346, caput do CPC, providencio a sua intimação dos
termos da SENTENÇA, via Diário da Justiça.
Vistos e examinados.
Trata-se de ação de alimentos movida por L P C e L
P C,
representadas por sua genitora DC Viana, já qualificadas na inicial,
e em face de NÁDSON PEREIRA DOS SANTOS, igualmente
qualificado.
Afirma as requerentes, em síntese, serem filhas
do requerido, o qual percebe remuneração aproximada de R$
1.200,00 (um mil e duzentos reais), mais auxílio alimentação de
R$ 308,00 (trezentos e oito reais). Pugnam pela procedência do
pedido a fim de que a parte requerida seja compelida a prestar
assistência alimentar no percentual de 50% (cinquenta por
cento) do salário mínimo, mais 50% (cinquenta por cento) dos
gastos com saúde e material e uniforme escolar, valor este a ser
descontado em folha de pagamento do requerido e depositado em
conta bancária da genitora das requerentes. Juntaram procuração
e documentos. Fixados alimentos provisórios e designada data
para audiência de tentativa de conciliação, instrução e julgamento
(Num. 16277127), procedeu-se a citação e intimação do requerido
(Num. 17482657). Na audiência de conciliação, instrução e
julgamento, a conciliação restou infrutífera em razão da ausência
do requerido, embora intimado. A requerente não foi intimada da
audiência, conforme se comprova da certidão de Num. 17482657.
Remeteu-se os autos ao Ministério Público, o qual oficiou pela
procedência parcial do pedido (Num. 18347034). Vieram os autos
conclusos para prolação de SENTENÇA. É o relatório. Decido.
Não havendo questão preliminar ou prejudicial do MÉRITO, passase ao estudo da causa em julgamento. Inicialmente, percebe-se
que o requerido mesmo regularmente citado/intimado, mantevese inerte em relação a sua defesa, dando ensejo à decretação
da revelia e seus efeitos, notadamente o da confissão quanto
à matéria de fato. Dessa forma o caso comporta o julgamento
antecipado da lide, nos termos do art. 355, inciso II, do Código
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de Processo Civil. Estabelece-se o vínculo de parentesco através
das certidões de nascimentos apresentadas Num. (16259928
e 16259930). Assim, há no caso comprovação da filiação das
autoras com o requerido. As partes requerentes demonstraram
nos autos que efetivamente não estão sendo assistidas a contento
por seu genitor, ora requerido. De fato, ao analisar o pedido de
alimentos, o valor da pensão alimentícia deve ter como parâmetro
para sua fixação o binômio necessidade possibilidade. Deve ser
avaliada a demonstração genérica das necessidades das menores
(alimentação, vestuário, moradia, educação, assistência médica,
dentre outras), conforme gastos usuais relativos às idades (7
e 5 anos). Bem como não há comprovação de que as menores
possuam necessidades especiais ou extraordinárias. Por outro
lado, há que se analisar a capacidade econômica do requerido, pois
a Lei Especial não objetiva o perecimento do alimentante, uma
vez que tal circunstância, em verdade, provocaria maior prejuízo
as menores. As autoras informaram que o genitor trabalha na
função de gari e percebe remuneração no valor aproximado de
R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais) mais auxílio alimentação, o que
não foi contestado, denotando que possui condições de suportar
a pensão alimentícia fixada provisoriamente por este juízo. O
requerido, embora citado pessoalmente, não apresentou defesa,
sendo induvidoso afirmar que não se opõe à fixação da obrigação
alimentar. Sendo o requerido revel, é de se fazer valer os efeitos da
revelia disposto nos artigos 344 do CPC/2015 e 7º da Lei 5.478/68.
Assim, forçoso é a fixação dos alimentos no valor correspondente
a 50% (cinquenta por cento) do salário mínimo nacional vigente,
tornando-os definitivos. Em relação ao percentual pleiteado a mais,
de 50% (cinquenta por cento) dos gastos com saúde, material e
uniforme escolar, tais despesas já estão devidamente conglobadas
ao valor de alimentos já fixados. Certamente, tal valor não
importará em prejuízo ao sustento do requerido e, igualmente,
não
desvalora as possibilidades do alimentante, mostrandose também o encargo proporcional tanto sob o ângulo daquele
que prestará como daquele que receberá os alimentos. Quanto
ao desconto em folha de pagamento, a própria Lei de Alimentos
(Lei n. 5.478/1968) assim determina quando possível, visando
a segurança do alimentado, no entanto, a requerente não juntou
aos autos qualquer comprovação da fonte pagadora do requerido,
o que inviabiliza a expedição de ofício. Ressalta-se que, vindo
informação de vínculo formal de emprego do requerido, poderá a
requerente comunicá-la, por simples petição, nestes próprios autos,
acompanhada de prova robusta do , ou seja, indicação de nome
completo do órgão empregador, endereço, vínculo CNPJ e/ou cópia
do contracheque, para que o Juízo possa oficiar diretamente a
empresa para efetuar os descontos em folha do requerido. Posto
isso, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial
formulado por L P C e L P C, representadas por sua genitora
D C V, e em face de NÁDSON PEREIRA DOS SANTOS, todos
já qualificados, e FIXO os alimentos em definitivo no patamar
de 50% (cinquenta por cento) do salário mínimo vigente, com
pagamento até o dia 10 (dez) de cada mês e mediante depósito em
conta bancária informada (Num. 16259928). Decorrido o trânsito
em julgado desta, arquivem-se os autos, observadas as cautelas
e movimentações de praxe. Sem custas e/ou honorários, dada a
falta de obstaculização ao pleito.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Porto Velho/RO, 30 de julho de 2018.
MARISA DE ALMEIDA
Juíza de Direito
Porto Velho (RO), 12 de setembro de 2018.
Técnico Judiciário
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 1ª Vara de Família
Avenida Rogério Weber, 1872, Centro, Porto Velho - RO - CEP:
76801-030 - Fone:(69) 3217-1312 e-mail: pvh1famil@tjro.jus.br
Processo: 7028504-75.2018.8.22.0001

Este diário foi assinado digitalmente consoante a Lei 11.419/06. O documento eletrônico pode ser encontrado no sítio do Tribunal de Justiça do Estado de
Rondônia, endereço: http://www.tjro.jus.br/novodiario/
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Classe: FAMÍLIA- DIVÓRCIO LITIGIOSO (99)
REQUERENTE: C. M. N. D. S.
Advogado do(a) REQUERENTE: SAULA DA SILVA PIRES RO7346
REQUERIDO: J. R. D. S.
Intimação AO AUTOR
FINALIDADE: INTIMAR a parte autora para se manifestar acerca
da certidão do oficial de justiça, no prazo de 05 (cinco) dias.
Porto Velho (RO), 13 de setembro de 2018.
Técnico Judiciário
(assinado digitalmente)
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 1ª Vara de Família
Avenida Rogério Weber, 1872, Centro, Porto Velho - RO - CEP:
76801-030 - Fone:(69) 3217-1312 e-mail: pvh1famil@tjro.jus.br
Processo: 7004990-93.2018.8.22.0001
Classe: ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68 (69)
AUTOR: I. G. D. S.
Advogado do(a) AUTOR: FIRMINO GISBERT BANUS RO0000163
Intimação AO AUTOR - SENTENÇA
FINALIDADE: INTIMAÇÃO da Parte Autora acerca da SENTENÇA
de ID 20178861. Cuja parte dispositiva segue transcrita abaixo:
{...}
Posto isso, o pedido inicial JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
formulado por
F G A, representado por sua genitora I G dos S, em face de
F A DA S, todos já qualificados, e FIXO os alimentos em definitivo
no patamar
de 36,6% (trinta e seis vírgula seis por cento) do salário mínimo
vigente, com pagamento até o dia 10
(dez) de cada mês e mediante depósito em conta bancária
informada, de titularidade da genitora do
menor.
Por fim, JULGO EXTINTO O FEITO, COM RESOLUÇÃO DE
MÉRITO, nos termos do
art. 487, I, do CPC/2015.
Transitada esta SENTENÇA em julgado, arquivem-se os autos.
Sem custas, eis que deferida a gratuidade.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Porto Velho/RO, 31 de julho de 2018.
MARISA DE ALMEIDA
Juíza de Direito
Porto Velho (RO), 12 de setembro de 2018.
Técnico Judiciário
(Assinado Digitalmente)
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 1ª Vara de Família
Avenida Rogério Weber, 1872, Centro, Porto Velho - RO - CEP:
76801-030 - Fone:(69) 3217-1312 e-mail: pvh1famil@tjro.jus.br
Processo: 7009072-70.2018.8.22.0001
Classe: FAMÍLIA- DIVÓRCIO LITIGIOSO (99)
REQUERENTE: J. N. P. N.
Advogados: FELIPE NADR ALMEIDA EL RAFIHI - OAB/RO
6.537, MATHEUS FIGUEIRA LOPES - OAB/RO 6.852, RAFAEL
BALIEIRO SANTOS - OAB/RO 6.864
REQUERIDO: L. S. D. S.
Advogado: LUCIANA SEMEAO DA SILVA - OAB/RO 7.173
Intimação - SENTENÇA
FINALIDADE: Por Determinação do Juízo, ficam as partes, por
meio de seus advogados, intimadas a acerca da SENTENÇA de ID
20433639, cuja parte dispositiva segue transcrita a seguir:.
“Vistos e examinados. [...] Posto isso, JULGO PROCEDENTE O
PEDIDO INICIAL e DECRETO o divórcio do casal, com fundamento
no art. 1.580, § 2º, do Código Civil e DECLARO cessados os deveres
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de coabitação e fidelidade recíproca e o regime matrimonial de bens,
como se o casamento fosse dissolvido. Por fim, JULGO EXTINTO
O FEITO, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 487,
I, do CPC/2015. Transitada esta SENTENÇA em julgado, expeçase a averbação necessária e arquivem-se os autos. Sem custas e
honorários, em razão do acordo firmado entre as partes quanto a
isenção. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Porto Velho, 8 de
agosto de 2018. Pedro Sillas Carvalho - Juiz de Direito.”
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 1ª Vara de Família
Avenida Rogério Weber, 1872, Centro, Porto Velho - RO - CEP:
76801-030 - Fone:(69) 3217-1312 e-mail: pvh1famil@tjro.jus.br
Processo: 7004990-93.2018.8.22.0001
Classe: ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68 (69)
AUTOR: I. G. D. S.
RÉU: F. A. D. S.
Advogados do(a) RÉU: DENIZE LEONOR DE ALENCAR GUZMAN
- RO0003423, FRANCISCO RIBEIRO NETO - RO0000875
Intimação DA PARTE REQUERIDA - SENTENÇA
FINALIDADE: intimação da Parte Requerida acerca da SENTENÇA
(ID 20178861), Cuja parte dispositiva segue descrita abaixo:
{...}.
Posto isso, o pedido inicial JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
formulado por
F G A, representado por sua genitora I G dos Santos, em face de
F A DA S, todos já qualificados, e FIXO os alimentos em definitivo
no patamar de 36,6% (trinta e seis vírgula seis por cento) do salário
mínimo vigente, com pagamento até o dia 10 (dez) de cada mês e
mediante depósito em conta bancária informada, de titularidade da
genitora do menor.
Por fim, JULGO EXTINTO O FEITO, COM RESOLUÇÃO DE
MÉRITO, nos termos do
art. 487, I, do CPC/2015.
Transitada esta SENTENÇA em julgado, arquivem-se os autos.
Sem custas, eis que deferida a gratuidade.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Porto Velho/RO, 31 de julho de 2018.
MARISA DE ALMEIDA
Juíza de Direito
Porto Velho/RO, 12 de setembro de 2018.
Técnico Judiciário
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 1ª Vara de Família
Avenida Rogério Weber, 1872, Centro, Porto Velho - RO - CEP:
76801-030 - Fone:(69) 3217-1312 e-mail: pvh1famil@tjro.jus.br
Processo: 7051632-61.2017.8.22.0001
Classe: ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68 (69)
AUTOR: E. S. D. O. e outros
RÉU: A. S. D. O.
Advogado do(a) RÉU: IRLANDE JOSE BATISTA SEREJA AM3062
Intimação DA PARTE REQUERIDA - SENTENÇA
FINALIDADE: intimação da Parte Requerida acerca da SENTENÇA.
(ID 20183619). Cuja parte dispositiva segue transcrita abaixo:
{...}
Posto isso, JULGO PROCEDENTE o pedido Inicial formulado por
E. S DE O, representado por sua genitora A B DOS S, em face de
A S DE O, todos já qualificados, e FIXO os alimentos em definitivo
no patamar de 30% do salário mínimo nacional vigente, com
pagamento até o dia 10 (dez) de cada mês e mediante depósito em
conta bancária informada, de titularidade da genitora do menor.
Transitada esta SENTENÇA em julgado, arquivem-se os autos
Sem custas e/ou honorários, dada a gratuidade deferida.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Porto Velho/RO, 31 de julho de 2018.
MARISA DE ALMEIDA
Juíza de Direito
Porto Velho/RO, 12 de setembro de 2018.
Técnico Judiciário

Este diário foi assinado digitalmente consoante a Lei 11.419/06. O documento eletrônico pode ser encontrado no sítio do Tribunal de Justiça do Estado de
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PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 1ª Vara de Família
Avenida Rogério Weber, 1872, Centro, Porto Velho - RO - CEP:
76801-030 - Fone:(69) 3217-1312 e-mail: pvh1famil@tjro.jus.br
Processo: 7013334-63.2018.8.22.0001
Classe: ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68 (69)
AUTOR: P. M. C. H. e outros
Advogado do(a) AUTOR: MARIA GABRIELLA DANTAS FERREIRA
- RO0007308
Intimação DO DESPACHO
FINALIDADE: Fica Vossa Senhoria intimada do DESPACHO de ID
20187957.
1. Intime-se a parte autora, através de sua patrona, via PJE, para:
a) trazer aos autos cópia dos documentos pessoais das partes,
inclusive do
menor/alimentado (Certidão de Nascimento ou RG);
b) regularizar a representação processual, trazendo aos autos
Procuração outorgada
pelo menor, REPRESENTADO por sua genitora;
Prazo: 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial.
2. Cumprida a determinação acima e, diante da juntada da
Procuração (Id n.
19087712), colha-se parecer do Ministério Público.
Após, tornem os autos conclusos.
Porto Velho/RO, 31 de julho de 2018.
MARISA DE ALMEIDA
Juíza de Direito
Porto Velho (RO), 12 de setembro de 2018.
Diretor de Secretaria
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 1ª Vara de Família
Avenida Rogério Weber, 1872, Centro, Porto Velho - RO - CEP:
76801-030 - Fone:(69) 3217-1312 e-mail: pvh1famil@tjro.jus.br
Processo: 7030230-55.2016.8.22.0001
Classe: FAMÍLIA- INVENTÁRIO (39)
REQUERENTE: CLEUDIMAR FERREIRA DO NASCIMENTO e
outros (12)
Advogados do(a) REQUERENTE: TANANY ARALY BARBETO RO0005582, DIEGO IONEI MONTEIRO MOTOMYA - RO7757
Advogado do(a) REQUERENTE: ALICE CERESA DE OLIVEIRA
- RO8631
Advogados do(a) REQUERENTE: FERNANDO AUGUSTO
MACHADO DA SILVA - PA021595
Advogados do(a) REQUERENTE: ROBSON VIEIRA LEBKUCHEN
- RO0004545, ALICE CERESA DE OLIVEIRA - RO8631
Advogados do(a) REQUERENTE: MARA DAYANE DE ARAUJO
ALMADA - RO0004552, ADRIANA DE KASSIA RIBEIRO PIMENTA
- RO0004708
INVENTARIADO: ESMERALDINA NASCIMENTO PESSOA
Intimação DO DESPACHO /DECISÃO /CERTIDÃO
FINALIDADE: Ficam os requerentes através de seus advogados
intimados do DESPACHO ID 21126791.
Porto Velho (RO), 12 de setembro de 2018.
Diretor de Secretaria
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 1ª Vara de Família
Avenida Rogério Weber, 1872, Centro, Porto Velho - RO - CEP:
76801-030 - Fone:(69) 3217-1312 e-mail: pvh1famil@tjro.jus.br
Processo: 7005745-20.2018.8.22.0001
Classe: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
RÉU: LARICIA LAUREANO CARDOSO OLIVEIRA
Intimação DO REVEL - SENTENÇA
FINALIDADE: considerando a revelia do requerido, e de acordo
com Art, 346, caput do CPC, providencio a sua intimação dos
termos da SENTENÇA, via Diário da Justiça.
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Trata-se de ação de guarda ajuizada por C DE S F em face
de
LARICIA LAUREANO CARDOSO OLIVEIRA, ambos já
qualificados, objetivando a guarda
unilateral do menor A L L
F. Juntou procuração e documentos. O processo foi distribuído
para a 2ª Vara de Família, que declinou da competência em favor
da 1ª Vara de Família (Num. 16274609). DESPACHO inicial
deste Juízo, indeferindo o pedido de tutela provisória de urgência,
determinando-se a realização de audiência de tentativa de
conciliação e de elaboração de estudo técnico (Num.16710206).
Relatório técnico juntado no evento de Num. 17780810. Citada dos
termos da ação e intimada da audiência de tentativa de conciliação
(Num. 17463183), restou a composição prejudicada, pois ausente
a requerida, abrindo-se prazo para contestação (Num.17957753).
Transcorrido in albis o prazo de defesa (Num.18660569).
O
Ministério Público oficiou pela procedência do pedido inicial (Num.
19314381).
Vieram os autos conclusos para SENTENÇA.
É
o relatório. Decido.
Tratando-se de guarda entre genitores, a
considerar a revelia após citação pessoal e o disposto no art. 355,
II, do CPC/2015, o processo já se encontra pronto para SENTENÇA.
A conduta processual da requerida evidencia que efetivamente é o
requerente/genitor quem cuida e trata dos interesses do menor,
de modo que desnecessária digressões outras. Segundo relatado
no estudo técnico, atualmente o menor encontra-se sob a guarda de
fato da parte requerida. Contudo, o relatório técnico informa que
a genitora do menor foi notificada reiteradas vezes e não possui
interesse em colaborar com o estudo social. Ademais, no caso em
tela não houve resistência da parte requerida, que, devidamente
citada, não contestou e deixou de comparecer nos estudos
técnicos e na audiência de tentativa de conciliação, anuindo, pois,
tacitamente aos fatos alegados na inicial. Lembra-se que deve
sempre ser observado pelo juiz qual a situação que mais favorece
aos
interesses da criança/adolescente, que se sobrepõem a
qualquer outro, buscando o seu bem estar e segurança, tudo em
observância ao art. 5º da Lei de Introdução às Normas do Direito
Brasileiro, onde
resta assente que o juiz, na aplicação da lei,
deverá atender aos fins sociais a que ela se dirige e às exigências
do bem comum. No que concerne à, nada obsta que seja conferida
ao requerente/guarda genitor, de forma unilateral. Vale lembrar
que a DECISÃO sobre a guarda não faz coisa julgada, podendo
ser alterada a qualquer momento de acordo com o interesse da
infante. Quanto a exoneração dos alimentos fixados no importe
de 21% (vinte e um por cento) do salário
mínimo vigente, nos
autos de n. 7000202-70.2017.8.22.0001, que tramitou nesta Vara
de Família, também merece ser julgada procedente, na forma do
art. 1.701 do Código Civil.
Posto isso, JULGO PROCEDENTE
o pedido inicial formulado por C DE S FR em face de LARICIA
LAUREANO CARDOSO OLIVEIRA, ambos já qualificados, para o
fim de CONCEDER-LHE a guarda unilateral do menor A L F. Por
via de consequência, fica o requerente/genitor EXONERADO da
obrigação alimentar em relação ao menor em questão. Por fim,
JULGO EXTINTO O FEITO, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos
termos do art. 487, I, do CPC/2015. Transitada esta em julgado,
arquivem-se os autos. Sem custas e/ou honorários, dada a falta
de obstaculização ao pleito.
Publique-se. Registre-se. Intime-se.
Porto Velho/RO, 7 de agosto de 2018.
PEDRO SILLAS CARVALHO
Juiz de Direito
Assinado Digitalmente
Porto Velho (RO), 12 de setembro de 2018.
Técnico Judiciário
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 1ª Vara de Família
Avenida Rogério Weber, 1872, Centro, Porto Velho - RO - CEP:
76801-030 - Fone:(69) 3217-1312 e-mail: pvh1famil@tjro.jus.br
Processo: 0000719-56.2015.8.22.0102

Este diário foi assinado digitalmente consoante a Lei 11.419/06. O documento eletrônico pode ser encontrado no sítio do Tribunal de Justiça do Estado de
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EXECUTADO: F. J. N. D. S.
Advogados do(a) EXECUTADO: CESARO MACEDO DE
SOUZA - RO0006358, FRANCISCO ALVES PINHEIRO FILHO RO0000568
Intimação DA PARTE REQUERIDA
FINALIDADE: FICA VOSSA SENHORIA INTIMADA caso
queira apresentar impugnação à PENHORA realizada (ID
21412767/21412767) NO PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS.
Porto Velho (RO), 12 de setembro de 2018.
Técnico Judiciário

Classe: ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68 (69)
Parte autora: M. F. N.
Advogado do(a) AUTOR: CLAUDIO FON ORESTES - RO6783
Parte requerida: P. H. D. F.
Advogado do(a) RÉU:
Intimação VIA SISTEMA/DJE
Por Ordem da Exmª Drª Juíza de Direito de Porto Velho - 1ª Vara
de Família, fica a parte autora, por meio de seu advogado, intimada
para retirar o edital e providenciar as publicações.
Porto Velho, 12 de setembro de 2018

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 1ª Vara de Família e Sucessões
Av. Rogério Weber, nº 1872, Bairro Centro, CEP 76.801-906, Porto
Velho, RO Processo nº: 7015826-28.2018.8.22.0001
Classe: Execução de Alimentos
SAUL GUILHERME ALVES CORREIA
ADVOGADO DO EXEQUENTE: DEFENSORIA PÚBLICA DE
RONDÔNIA
HUGO GUILHERME CORREIA
ADVOGADO DO EXECUTADO: SAULO HENRIQUE MENDONCA
CORREIA OAB nº RO5278
DESPACHO
Vistos e examinados.
O executado manifestou-se pela extinção da execução, informando
haver pagamento integral do débito, o qual afirma ter sido realizado
através de depósito judicial (Num. 21401040).
Primeiramente, esclarece-se ao executado que a ata de audiência
de Num. 17829492, p. 7, que homologou o acordo de alimentos, é
clara ao especificar que o pagamento da pensão alimentícia será
realizado mediamente depósito em conta bancária da representante
do menor, e não por depósito judicial.
Ademais, em que pese a informação de que houve quitação do
débito por depósito judicial, o executado não juntou aos autos
qualquer comprovação do alegado.
Desse modo, intima-se o executado para apresentar aos autos o
comprovante de depósito judicial, para análise desse Juízo, sendo
que até a comprovação da quitação total do débito o MANDADO
de prisão se mantém.
Prazo: 10 (dez) dias.
Porto Velho/RO, 12 de setembro de 2018 .
Pedro Sillas Carvalho
Juiz(a) de Direito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 1ª Vara de Família
Avenida Rogério Weber, 1872, Centro, Porto Velho - RO - CEP:
76801-030 - Fone:(69) 3217-1312 e-mail: pvh1famil@tjro.jus.br
Processo: 7052404-24.2017.8.22.0001
Classe: ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68 (69)
AUTOR: F. B. V.
Advogado do(a) AUTOR: FABIO VIANA OLIVEIRA - RO0002060
Intimação AO AUTOR - SENTENÇA
FINALIDADE: INTIMAÇÃO da Parte Autora acerca da
SENTENÇA:
Trata-se de ação de oferta de alimentos movida por F B V em
favor de A R B, essa representada por sua genitora E I R, todos já
qualificados na inicial. Ofertou o requerente o percentual de 89,42%
(oitenta e nove vírgula quarenta e
dois por cento) do salário
mínimo vigente nacional, a título de alimentos. Juntou procuração e
documentos.
DESPACHO inicial em evento de Num.15583579,
fixando-se alimentos provisórios em um salário
mínimo vigente.
Citada a parte requerida (Num.16235492), deixou de comparecer
em audiência perante o Juízo,
aguardando-se prazo de defesa.
Nesta oportunidade manifestou-se após o Ministério Público pela
procedência do pedido inicial (Num. 16697059).
DESPACHO
(Num.16763923), comprovando a não apresentação de contestação
pela requerida.
Verificou-se necessário esclarecimento com
relação ao rendimento mensal do requerente e seu órgão
empregador, assim, converteu-se o julgamento em diligência,
para que a parte autora apresentasse cópia
dos três últimos
comprovantes de rendimentos e informasse a conta bancária da
genitora da menor para
depósito dos alimentos.
Diligência
realizada no evento de Num. 16763923.
O Ministério Público
ratifica parecer apresentado em audiência de conciliação, conforme
evento
de Num. 18247440.
Vieram os autos conclusos para
prolação de SENTENÇA
É o relatório. Decido. Não havendo
questão preliminar ou prejudicial do MÉRITO, passo ao estudo da
causa em julgamento. O caso não merece maiores digressões.
Mesmo no caso de de alimentos, deve-se analisar o valor da pensão
oferta alimentícia pelo
parâmetro do trinômio necessidadepossibilidade-proporcionalidade.
Como visto na petição inicial,
ofertou o requerente, a título de pensão alimentícia o percentual de
89,42% do salário mínimo, referentes ao pagamento de despesa
escolar no valor de (R$ 698,25), bem
como (R$ 139,68), com o
esporte, qual seja, balé, conforme documentos anexados no evento
de Num. 15088497 - Pág. 1 e 15091923 - Pág. 1). Anote-se que o
processo transcorreu desde o início sem qualquer manifestação da
parte requerida, demonstrando que o valor ofertado é suficiente
para a satisfação das despesas que possui a infante. Ademais, o
requerente juntou documentos (Num.15088489), que comprovam
que a genitora da
menor aufere renda suficiente para também
contribuir com a manutenção necessária da infante.
Assim,
diante da inércia da requerida, forçoso é a fixação dos alimentos
no valor ofertado de 89,42% do salário mínimo nacional vigente,
tornando-os definitivos. POSTO ISSO, JULGO PROCEDENTE o
pedido inicial formulado por F B V, em face de A R B representada
por sua genitora Elisa Iglesias Rosa,
todos já qualificados na
inicial, e FIXO os alimentos em definitivo no patamar de 89,42% do
salário
mínimo nacional vigente.
Por fim, JULGO EXTINTO
O FEITO, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do
art.

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 1ª Vara de Família
Avenida Rogério Weber, 1872, Centro, Porto Velho - RO - CEP:
76801-030 - Fone:(69) 3217-1312
Processo nº: 7014073-36.2018.8.22.0001
Classe: AVERIGUAÇÃO DE PATERNIDADE (123)
Parte autora: A. M. O. B.
Advogado do(a) REQUERENTE:
Parte requerida: C. N. F.
Advogado do(a) REQUERIDO:
Intimação VIA SISTEMA/DJE
Por Ordem da Exmª Drª Juíza de Direito de Porto Velho - 1ª Vara de
Família, ficam as partes, por meio da Defensoria Pública, intimadas
para que especifiquem as provas que pretendem produzir, nos
termos do art. 357 do CPC/2015.
Porto Velho, 12 de setembro de 2018
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 1ª Vara de Família
Avenida Rogério Weber, 1872, Centro, Porto Velho - RO - CEP:
76801-030 - Fone:(69) 3217-1312
Processo nº: 7016545-44.2017.8.22.0001
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487, I, do CPC/2015.
Decorrido o trânsito em julgado desta e
promovidas as diligências necessárias, arquivem-se os
autos,
observadas as cautelas e movimentações de praxe. Sem custas
e/ou honorários, dada a falta de obstaculização do feito.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Porto Velho/RO, 31 de julho de 2018.
MARISA DE ALMEIDA
Juíza de Direito
Assinado Digitalmente
Porto Velho (RO), 12 de setembro de 2018.
Técnico Judiciário
(Assinado Digitalmente)
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 1ª Vara de Família
Avenida Rogério Weber, 1872, Centro, Porto Velho - RO - CEP:
76801-030 - Fone:(69) 3217-1312 e-mail: pvh1famil@tjro.jus.br
Processo: 7052404-24.2017.8.22.0001
Classe: ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68 (69)
RÉU: ELISA IGLESIAS ROSA
Intimação DO REVEL - SENTENÇA
FINALIDADE: considerando a revelia do requerido, e de acordo
com Art, 346, caput do CPC, providencio a sua intimação dos
termos da SENTENÇA, via Diário da Justiça.
Trata-se de ação de oferta de alimentos movida por F B V em favor
de A R B, essa representada por sua genitora ELISA IGLESIAS
ROSA, todos já
qualificados na inicial. Ofertou o requerente o
percentual de 89,42% (oitenta e nove vírgula quarenta e
dois
por cento) do salário mínimo vigente nacional, a título de alimentos.
Juntou procuração e
documentos.
DESPACHO inicial em
evento de Num.15583579, fixando-se alimentos provisórios
em um salário
mínimo vigente.
Citada a parte requerida
(Num.16235492), deixou de comparecer em audiência perante o
Juízo,
aguardando-se prazo de defesa. Nesta oportunidade
manifestou-se após o Ministério Público pela
procedência do
pedido inicial (Num. 16697059).
DESPACHO (Num.16763923),
comprovando a não apresentação de contestação pela requerida.
Verificou-se necessário esclarecimento com relação ao
rendimento mensal do requerente e seu órgão
empregador,
assim, converteu-se o julgamento em diligência, para que a parte
autora apresentasse cópia
dos três últimos comprovantes de
rendimentos e informasse a conta bancária da genitora da menor
para
depósito dos alimentos.
Diligência realizada no evento
de Num. 16763923.
O Ministério Público ratifica parecer
apresentado em audiência de conciliação, conforme evento
de
Num. 18247440.
Vieram os autos conclusos para prolação de
SENTENÇA
É o relatório. Decido.
Não havendo questão
preliminar ou prejudicial do MÉRITO, passo ao estudo da causa em
julgamento.
O caso não merece maiores digressões.
Mesmo
no caso de de alimentos, deve-se analisar o valor da pensão
oferta alimentícia pelo
parâmetro do trinômio necessidadepossibilidade-proporcionalidade.
Como visto na petição inicial,
ofertou o requerente, a título de pensão alimentícia o percentual
de
89,42% do salário mínimo, referentes ao pagamento de
despesa escolar no valor de (R$ 698,25), bem
como (R$
139,68), com o esporte, qual seja, balé, conforme documentos
anexados no evento de Num.
15088497 - Pág. 1 e 15091923
- Pág. 1).
Anote-se que o processo transcorreu desde o início
sem qualquer manifestação da parte
requerida, demonstrando
que o valor ofertado é suficiente para a satisfação das despesas
que possui a
infante. Ademais, o requerente juntou documentos
(Num.15088489), que comprovam que a genitora da
menor
aufere renda suficiente para também contribuir com a manutenção
necessária da infante.
Assim, diante da inércia da requerida,
forçoso é a fixação dos alimentos no valor ofertado de
89,42%
do salário mínimo nacional vigente, tornando-os definitivos.
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POSTO ISSO, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial formulado
por F B
V, em face de A R B representada por sua genitora
Elisa Iglesias Rosa,
todos já qualificados na inicial, e FIXO os
alimentos em definitivo no patamar de 89,42% do salário mínimo
nacional vigente.
Por fim, JULGO EXTINTO O FEITO, COM
RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do
art. 487, I, do
CPC/2015.
Decorrido o trânsito em julgado desta e promovidas
as diligências necessárias, arquivem-se os
autos, observadas
as cautelas e movimentações de praxe.
Sem custas e/ou
honorários, dada a falta de obstaculização do feito.
Publique-se.
Registre-se. Intimem-se.
Porto Velho/RO, 31 de julho de 2018.
MARISA DE ALMEIDA
Juíza de Direito
Assinado Digitalmente
Porto Velho (RO), 12 de setembro de 2018.
Técnico Judiciário
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 1ª Vara de Família
Avenida Rogério Weber, 1872, Centro, Porto Velho - RO - CEP:
76801-030 - Fone:(69) 3217-1312
Processo nº: 7015790-83.2018.8.22.0001
Classe: ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68 (69)
Parte autora: I. D. A. S.
Advogado do(a) AUTOR: PETTERSON LANYNE COELHO
ALEXANDRE VAZ - RO0008494
Parte requerida: A. R. L. J.
Advogado do(a) RÉU: NAYRA JULIANA DE LIMA - RO0006216
Intimação VIA SISTEMA/DJE
Por Ordem da Exmª Drª Juíza de Direito de Porto Velho - 1ª Vara
de Família, ficam as partes, por meio de seus representantes,
intimadas para que especifiquem as provas que pretendem
produzir, nos termos do art. 357 do CPC/2015, nos termos do item
5 do DESPACHO ID 17828542.
“5. Após, intimem-se ambas as partes para que especifiquem
as provas que pretendem produzir, justificando a pertinência e
necessidade de produção, no prazo de 15 (quinze) dias (art. 357
do CPC/2015).
Acaso desejem a produção de prova oral, no mesmo prazo
apresentem o rol de testemunhas e observando a limitação do §
6º do artigo retro mencionado, mesmo que venham independente
de intimação, sob pena de não serem admitidas (§ 4º do mesmo
artigo).
Deverão, inclusive, observar o regramento do art. 455 do CPC/2015,
se aplicável.”
Porto Velho, 13 de setembro de 2018
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 1ª Vara de Família
Avenida Rogério Weber, 1872, Centro, Porto Velho - RO - CEP:
76801-030 - Fone:(69) 3217-1312
Processo nº: 7013748-61.2018.8.22.0001
Classe: FAMÍLIA- DIVÓRCIO LITIGIOSO (99)
Parte autora: A. L. P.
Advogado do(a) REQUERENTE: IOLANDA LIMA DE ALMEIDA RO9082
Intimação VIA SISTEMA/DJE
Por Ordem da Exmª Drª Juíza de Direito de Porto Velho - 1ª Vara
de Família, fica a parte autora, por meio de seus representantes,
intimada para que especifique as provas que pretende produzir,
nos termos do art. 357 do CPC/2015. Item 4 do DESPACHO Num.
18276207.
Porto Velho, 13 de setembro de 2018
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PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Porto Velho - 1ª Vara de Família
Avenida Rogério Weber, 1872, Centro, Porto Velho - RO - CEP:
76801-030 - Fone:(69) 3217-1312 e-mail: 1vfamcpe@tjro.jus.br
Processo nº 7033059-38.2018.8.22.0001
AUTOR: J. A. F. N.
Advogado do(a) AUTOR: MARCIO PEREIRA BASSANI RO0001699
RÉU: N. A. M. C.
INTIMAÇÃO DO REQUERENTE
FICA A PARTE AUTORA INTIMADA, por intermédio de seu
advogado(a), a comparecer a AUDIÊNCIA deste processo a ser
realizada na Sala de audiência da 1ª Vara de Família, localizada na
Rua. Rogério Weber, nº 1872, Centro, em frente ao Bingol Clube,
Porto Velho, Rondônia, conforme informações abaixo:
Tipo: Conciliação Sala: Conciliação, instrução e julgamento Data:
16/10/2018 Hora: 10:00.
OBSERVAÇÃO: Em se tratando de Audiência de Instrução
e Julgamento, as partes poderão trazer para a audiência até
três testemunhas – independentemente de intimação – e a
documentação que julgarem necessárias para instruir do feito.
Porto Velho (RO), 11 de setembro de 2018.
Diretor de Secretaria
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Porto Velho - 1ª Vara de Família
Avenida Rogério Weber, 1872, Centro, Porto Velho - RO - CEP:
76801-030 - Fone:(69) 3217-1312 e-mail: pvh1famil@tjro.jus.br
Processo: 7020860-81.2018.8.22.0001
Classe: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
AUTOR: R. D. O. L. P.
Advogado do(a) AUTOR: LIGIA CARLA CAMACHO FURTADO RO0003528
Intimação DA DECISÃO
FINALIDADE: Fica Vossa Senhoria intimada da DECISÃO de ID
21288085.
Porto Velho (RO), 12 de setembro de 2018.
Diretor de Secretaria
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 1ª Vara de Família e Sucessões
Av. Rogério Weber, nº 1872, Bairro Centro, CEP 76.801-906, Porto
Velho, RO Processo nº: 7036162-53.2018.8.22.0001
Classe: Divórcio Consensual
B. C. D., J. R. L. D. A.
ADVOGADOS DOS REQUERENTES: JULIANA GONCALVES
DAS NEVES OAB nº RO5953
DESPACHO
Vistos e examinados.
1. Seja emendada a inicial para que os requerentes:
a) promovam a indexação do valor da pensão alimentícia (ao
salário mínimo ou rendimento líquido), diante das disposições
do art. 1.710, do Código Civil. Retifique-se, se for o caso, o valor
atribuído à causa;
b) promovam o recolhimento das custas processuais, observando o
valor retificado da causa, conforme determinação do item anterior.
Prazo: 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento.
2. Cumprida a determinação de emenda, independente de nova
CONCLUSÃO, colha-se parecer do Ministério Público.
Após, tornem os autos conclusos.
Porto Velho/RO, 12 de setembro de 2018 .
Pedro Sillas Carvalho
Juiz(a) de Direito
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PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Porto Velho - 1ª Vara de Família
Avenida Rogério Weber, 1872, Centro, Porto Velho - RO - CEP:
76801-030 - Fone:(69) 3217-1312 e-mail: pvh1famil@tjro.jus.br
Processo: 7021204-62.2018.8.22.0001
Classe: FAMÍLIA- INVENTÁRIO (39)
REQUERENTE: MANOEL TOME NETO
Advogado do(a) REQUERENTE: ALINE SILVA DE SOUZA RO0006058
Intimação DO DESPACHO
FINALIDADE: Fica Vossa Senhoria intimada do DESPACHO de ID
21376216.
Porto Velho (RO), 12 de setembro de 2018.
Diretor de Secretaria

2ª VARA DE FAMÍLIA
2ª Vara de Família e Sucessões
pvh2famil@tjro.jus.br
Proc.: 0011317-11.2011.8.22.0102
Ação:Procedimento Ordinário (Cível)
Requerente:H. N. B.
Requerido:H. E. S. M.
ADVOGADA: JUNIA MAÍSA GONTIJO CARDOSO (OAB-RO
7.888)
DESPACHO: Providencie o requerente, comprovante de pagamento
da taxa de desarquivamento do processo e procuração outorgada
à advogada peticionante na fl. 37, no prazo de 05 dias.Decorrido
o prazo sem manifestação, tornem ao arquivo.Int.Porto Velho-RO,
terça-feira, 11 de setembro de 2018.João Adalberto Castro Alves
Juiz de Direito
Proc.: 0074806-05.2009.8.22.0001
Ação:Procedimento Ordinário (Cível)
Requerente:M. E. de S. R.
Advogado:Kelve MendonÇa Lima ( 9609)
Requerido:K. C.
Advogado:Floriano Vieira dos Santos (OAB/RO 544)
DESPACHO: Defiro o requerimento de fls. 36/37.Expeça-se
MANDADO de averbação, conforme determinado na SENTENÇA
de fl. 33/34.Após, tornem ao arquivo.C.Porto Velho-RO, terçafeira, 11 de setembro de 2018.João Adalberto Castro Alves Juiz
de Direito
Proc.: 0001416-19.2011.8.22.0102
Ação:Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68
Requerente:L. G. B. G.
Advogado:Renner Paulo Carvalho (OAB/RO 3740)
Requerido:L. da C. G.
DESPACHO:
Defiro o requerimento de fl. 70.Determino e requisito ao empregador
do requerido para que passe depositar a pensão alimentícia devida
ao menor L. G. B. G. na conta de sua titularidade: Conta Corrente
nº 39837-3, Agência 3231-X, Banco do Brasil. A pensão alimentíca
foi fixada pelas partes no acordo de fl. 64, cuja cópia segue em
anexo. Após, tornem ao arquivo.Porto Velho-RO, quinta-feira, 13
de setembro de 2018.João Adalberto Castro Alves Juiz de Direito
Franci Félix Paiva
Secretária de Gabinete
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PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Comarca de Porto Velho
2ª Vara de Família e Sucessões
Av. Rogério Weber, nº 1872, Bairro Centro, CEP 76.801-906, Porto
Velho, RO
Fone: (69) 3217-1314 - Email:pvh2famil@tjro.jus.brProcesso
n. 7026681-66.2018.8.22.0001
Classe: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68
S. A. D. S.
ADVOGADO DO AUTOR: ANTONIO SANTANA MOURA OAB nº
RJ531
A. R. D. S.
ADVOGADO DO RÉU:
DESPACHO
Emende-se a inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de
indeferimento (art. 321, CPC), devendo o(a) autor(a) complementar
o recolhimento das custas processuais iniciais, pois, nos termos do
disposto no § 1º do artigo 12 do Regimento de Custas do TJRO
(Lei 3.896/2016), o valor mínimo de custas processuais é de R$
100,00.
Int. C.
Porto Velho-RO, quarta-feira, 12 de setembro de 2018
João Adalberto Castro Alves
Juiz(a) de Direito
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Comarca de Porto Velho
2ª Vara de Família e Sucessões
Av. Rogério Weber, nº 1872, Bairro Centro, CEP 76.801-906, Porto
Velho, RO
Fone: (69) 3217-1314 - Email:pvh2famil@tjro.jus.brProcesso
n. 0009035-63.2012.8.22.0102
Classe: Inventário
A. S. D. A.
ADVOGADO DO REQUERENTE: ALBENISIA FERREIRA
PINHEIRO OAB nº RO3422 MARIA CLEONICE GOMES DE
ARAUJO OAB/RO 1608
G. T. P. A., M. J. P. D. A., M. P. D. A., L. J. P. D. A., J. I. P. D. A.,
A. P. D. A.
ADVOGADOS DOS INVENTARIADOS: ANDERSON DE MOURA
E SILVA OAB nº RO2819
DESPACHO
Considerando a certidão de id.21165753 e manifestação do
inventariante, no id. 20808754, homologo a avaliação do imóvel
realizada pelo perito avaliador no id.18958619 - Pág. 63/91,
atribuindo-lhe o valor de R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais)
ao bem imóvel localizado rua do Algodoeiro 5171, Cohab, Porto
Velho/RO.
Em prosseguimento, determino:
1. Em atenção ao requerimento para alienação do imóvel,
manifestem-se os demais herdeiros não representados pelo
inventariante, bem como a ex-companheira Isabel Pereira da Cruz,
no prazo de 10 dias.
2. À CPE:
2.1 Após decurso do prazo para manifestação das partes, dê-se
vista ao MP.
2.2 Providencie a inclusão da advogada MARIA CLEONICE
GOMES DE ARAUJO OAB/RO 1608 e demais herdeiros no
sistema, conforme requerido na petição de id.20808754.
3. No mais, providencie a ex-companheira Isabel Pereira da Cruz,
procuração outorgada ao advogado peticionante no id.18958619 Pág. 54, Dr. Anderson de Moura e Silva. Prazo: 10 dias.
Int. C.
Porto Velho-RO, quarta-feira, 12 de setembro de 2018
João Adalberto Castro Alves
Juiz(a) de Direito
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PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Comarca de Porto Velho
2ª Vara de Família e Sucessões
Av. Rogério Weber, nº 1872, Bairro Centro, CEP 76.801-906, Porto
Velho, RO
Fone: (69) 3217-1314 - Email:pvh2famil@tjro.jus.brProcesso
n. 7015453-02.2015.8.22.0001
Classe: Procedimento Comum
P. G. D. A.
ADVOGADO DO AUTOR: DEFENSORIA PÚBLICA DE
RONDÔNIA
M. D. G. M. E. S., M. D. F. M. T., P. J. B. A., M. D. C. G. M., L. O. B.
D. A., R. M. F., P. M. F., M. D. C. M., J. M. F.
ADVOGADOS DOS RÉUS: FRANCISCO DE ASSIS FORTE DE
OLIVEIRA OAB nº RO3661, ADEMAR DOS SANTOS SILVA
OAB nº RO810, ADRIANA DESMARET SPINET OAB nº RO4293,
DIOMAR APARECIDA DA SILVA GODINHO OAB nº RO1962,
JUCYMAR GOMES CARDOSO OAB nº RO3295
DESPACHO
Processo sentenciado. Todas as expedições determinadas
na SENTENÇA de id. 17680919 foram procedidas pela escrivania.
Arquive-se.
C.
Porto Velho-RO, quarta-feira, 12 de setembro de 2018
João Adalberto Castro Alves
Juiz(a) de Direito
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Comarca de Porto Velho
2ª Vara de Família e Sucessões
Av. Rogério Weber, nº 1872, Bairro Centro, CEP 76.801-906, Porto
Velho, RO
Fone: (69) 3217-1314 - Email:pvh2famil@tjro.jus.brProcesso
n. 7025170-04.2016.8.22.0001
Classe: Cumprimento de SENTENÇA
GUSTAVO GOMES LIMA RODRIGUES DA SILVA
ADVOGADO DO EXEQUENTE: DEFENSORIA PÚBLICA DE
RONDÔNIA
NILSON RODRIGUES DA SILVA
ADVOGADO DO EXECUTADO: DEFENSORIA PÚBLICA DE
RONDÔNIA
DESPACHO
1. Considerando a conversão em penhora do FGTS do requerido,
no valor de R$ 41,60, intime-se o devedor através do diário da
justiça para que, querendo, manifeste-se (art. 854, §3º, NCPC), no
prazo de 05 dias.
1.1. Havendo apresentação de impugnação, manifeste-se a parte
exequente, e retornem.
1.2. Decorrido o prazo sem manifestação, libere-se a penhora em
favor do credor, mediante a expedição de alvará judicial.
2. Sem prejuízo do cumprimento do item 1, cumpra-se o item 2
do DESPACHO de id 17613204 - Pág. 1, visando à pesquisa no
Renajud.
Int. C.
Porto Velho-RO, quarta-feira, 12 de setembro de 2018
João Adalberto Castro Alves
Juiz(a) de Direito
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Comarca de Porto Velho
2ª Vara de Família e Sucessões
Av. Rogério Weber, nº 1872, Bairro Centro, CEP 76.801-906, Porto
Velho, RO
Fone: (69) 3217-1314 - Email:pvh2famil@tjro.jus.brProcesso
n. 0001238-31.2015.8.22.0102
Classe: Inventário
G. T. L. S.
ADVOGADO DO REQUERENTE: JEFFERSON JANONES DE
OLIVEIRA OAB nº RO3802
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M. G. D. S., M. S., N. S.
ADVOGADOS DOS INVENTARIADOS: TULIO HENRIQUE DE
ALMEIDA SILVA OAB nº RO7403, LUAN CARLOS GOIS DIB OAB
nº RO5942, FILOMENA DE FATIMA GOUVEIA DOS SANTOS
FULBER OAB nº RO646, ELTON SADI FULBER OAB nº RO216
DESPACHO
1. Defiro o requerimento de id 21259128. Certifique a CPE o saldo
existente na conta judicial vinculada a este feito.
2. Cumprido o item 1, intime-se a inventariante para promover a
alteração das últimas declarações e plano de partilha no prazo de
5 dias.
3. Cumprido o item 2 pela inventariante, intimem-se os demais
herdeiros, para eventual manifestação em 5 dias.
4. Decorrido o prazo do item 3, com ou sem manifestação,
encaminhem-se os autos ao MP, para manifestação em 05 dias.
Int. C.
Porto Velho-RO, quarta-feira, 12 de setembro de 2018
João Adalberto Castro Alves
Juiz(a) de Direito
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 3ª Vara de Família
Avenida Rogério Weber, 1728, Centro, Porto Velho - RO - CEP:
76801-030 - Fone:(69) 3217-1342 e-mail: 3vfamcpe@tjro.jus.br
Processo: 7032724-19.2018.8.22.0001
Classe: FAMÍLIA- INVENTÁRIO (39)
REQUERENTE: G. B. D. S.
Advogados do(a) REQUERENTE: THAIS SANTOS BRAGA RO8897, CLAUDIO FON ORESTES - RO6783
INVENTARIADO: L. N. V.
INTIMAÇÃO DA DECISÃO
FINALIDADE: Fica Vossa Senhoria intimada da DECISÃO de ID21381712.
DECISÃO:
G. B. dos S. propôs a presente ação de reconhecimento de
paternidade socioafetiva post mortem c/c pedido de reserva de
herança em inventário com pedido de tutela de urgência em face
de L. N. V., em razão do falecimento de T. R. V., todos qualificados
nos autos.
Ocorre, porém, que o inventário nº 0000720-75.2014.8.22.0102,
em que pretende seja realizada a reserva de herança, tramita na 2ª
Vara de Família e Sucessões desta Comarca, de modo que aquele
juízo é o competente para processar a presente ação.
Assim, deixo de receber a inicial, para declinar da competência
deste juízo em favor do juízo da 2ª Vara de Família e Sucessões
de Porto Velho.
Proceda-se à redistribuição por dependência.
Porto Velho (RO), 11 de setembro de 2018
Assinado eletronicamente
Aldemir de Oliveira
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Comarca de Porto Velho
2ª Vara de Família e Sucessões
Av. Rogério Weber, nº 1872, Bairro Centro, CEP 76.801-906, Porto
Velho, RO
Fone: (69) 3217-1314 - Email:pvh2famil@tjro.jus.brProcesso
n. 7035546-78.2018.8.22.0001
Classe: Procedimento Comum
PIERRELUS PIERRE
ADVOGADO DO AUTOR: JULIANA ROSA SANTOS OLIVEIRA
OAB nº SP375701
INJETRONIC - COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME
ADVOGADO DO RÉU:
DESPACHO
Trata-se de ação de consignação em pagamento promovida pelas
empresas PIERRELUS PIERRE e PIERRELUS PIERRE ME em
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face de Injetronic – Comércio e Serviços Ltda – ME. Alegaram
que entregaram uma duplicata para a empresa requerida, mas,
em razão de inadimplência do autor, foram inseridas no Serasa;
requereram a autorização para depósito judicial da dívida e
exclusão dos autores do Serasa.
A ação foi proposta por dependência aos autos 701898632.2016.8.22.0001, em andamento neste juízo e nos quais tramita
inventário dos bens do titular da empresa requerida.
Da análise da inicial, verifica-se que não há qualquer justificativa
para o presente feito tramitar neste juízo, por se tratar de matéria
não afeta à cometência especial realcionada ao Direito Sucessório.
O fato de aqui tramitar ação de inventário do titular da empresa
requerida não torna este juízo prevento para a análise deste feito,
que envolve empresas, e, portanto, deve ser submetida à análise
do juízo cível, que é residual.
Nesse sentido, consoa a jurisprudência:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE INVENTÁRIO E
AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. INEXISTÊNCIA
DE CONEXÃO ENTRE AS DEMANDAS. POSSIBILIDADE
DE DECISÕES CONTRADITÓRIAS. NÃO CONFIGURADA.
EXEGESE DO ARTIGO 103 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
Em face da ausência de similitude entre os objetos ou as causas
de pedir das demandas, bem como pelo fato de não haver risco
de decisões contraditórias, não existe conexão entre a ação de
inventário e a ação de consignação em pagamento, conforme
exegese do art. 103 do Código de Processo Civil. (TJ-AM - CC:
00016767820128040000 AM 0001676-78.2012.8.04.0000, Relator:
Flávio Humberto Pascarelli Lopes, Data de Julgamento: 18/09/2013,
Câmaras Reunidas, Data de Publicação: 18/09/2013). (Grifou-se).
Ante o exposto, declaro a incompetência deste Juízo para processar
a ação, DECLINANDO-A em favor de um dos Juízos Cíveis da
Capital, para onde determino a redistribuição e remessa deste
feito, após as anotações e baixas pertinentes.
Int. C.
Porto Velho-RO, quarta-feira, 12 de setembro de 2018
João Adalberto Castro Alves
Juiz(a) de Direito
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Comarca de Porto Velho
2ª Vara de Família e Sucessões
Av. Rogério Weber, nº 1872, Bairro Centro, CEP 76.801-906, Porto
Velho, RO
Fone: (69) 3217-1314 - Email:pvh2famil@tjro.jus.brProcesso
n. 7036609-41.2018.8.22.0001
Classe: Inventário
GIANCARLOS COSTA SILVA, CRISTIANE SILVA CALMON DE
OLIVEIRA, GERALDO ALEIXO DA COSTA SILVA, LUCILEIDE DA
COSTA DO NASCIMENTO SILVA
ADVOGADOS DOS REQUERENTES: ALBERTO GAUNA ALVIS
OAB nº RO4699, FRANCO OMAR HERRERA ALVIZ OAB nº
RO1228
BENEDITO ALEIXO DA SILVA
ADVOGADO DO INVENTARIADO:
DESPACHO
1. Trata-se de inventário, sob o rito do arrolamento comum, por
haver interesse de incapaz (art. 665, CPC), dos bens deixados pelo
falecimento de BENEDITO ALEIXO DA SILVA.
2. Nomeio a requerente LUCILEIDE DA COSTA DO NASCIMENTO
SILVA, como inventariante, independentemente de termo, por se
tratar de arrolamento.
3. O rito do arrolamento pressupõe a vinda, com a inicial, da
atribuição do valor aos bens do espolio e plano de partilha. É
necessária, também, prova de quitação de tributos relativos aos
bens do espólio (certidões negativas Federal, Estadual e Municipal)
e de suas rendas (CPC, art. 664, § 5º, do CPC).
4. As custas já foram parcialmente recolhidas (1% - Id.21374924),
pelo valor atribuído pelas partes, mas deverão ser complementadas
pois, em conformidade com o art. 20 da Lei Estadual 3896/16, as
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custas judiciais finais deverão ser recolhidas antes da adjudicação
ou homologação da partilha de acordo com o valor total que
integram o monte mor, inclusive a meação do cônjuge supérstite,
nos inventários e arrolamentos
5. Se assim, deve a inventariante emendar a inicial, no prazo de 15
dias, sob pena de indeferimento, providenciando:
5.1 O recolhimento integral das custas (3%).
5.2 Avaliação da tabela FIPE do automóvel descrito na inicial.
6. Após cumprido o item 5, intimem-se para manifestação: o
Ministério Público e a Fazenda Pública Estadual (CPC, art. 626), no
prazo de 20 dias.
Int. C.
Porto Velho-RO, quarta-feira, 12 de setembro de 2018
João Adalberto Castro Alves
Juiz(a) de Direito
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 2ª Vara de Família
Avenida Rogério Weber, 1872, Centro, Porto Velho - RO - CEP:
76801-030 - Fone:(69) 3217-1314 e-mail: 2vfamcpe@tjro.jus.br
Processo nº 7008079-27.2018.8.22.0001
AUTOR: DENNHIZE DOS SANTOS REIS DA SILVA
RÉU: CESAR CARVALHO SILVA
Advogado do(a) RÉU: JAIME PEDROSA NETO - OAB/RO 4.315
Intimação RÉU - ALEGAÇÕES FINAIS
FINALIDADE: Fica o patrono da parte Requerida intimado a
regularizar a representação processual do requerido, conforme
determinação de ID 21084898.
Porto Velho (RO), 12 de setembro de 2018.
Técnico Judiciário
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Comarca de Porto Velho
2ª Vara de Família e Sucessões
Av. Rogério Weber, nº 1872, Bairro Centro, CEP 76.801-906, Porto
Velho, RO
Fone: (69) 3217-1314 - Email:pvh2famil@tjro.jus.brProcesso
n. 0000009-35.2017.8.22.0015
Classe: Cumprimento de SENTENÇA
EXEQUENTES: EVELYN DAIANA ORTIZ GOMES, RUA VIVIANE
6096 IGARAPÉ - 76824-248 - PORTO VELHO - RONDÔNIA, DAVI
DE MESQUITA GOMES JUNIOR, RUA VIVIANE 6096 IGARAPÉ
- 76824-248 - PORTO VELHO - RONDÔNIA, EMILY ANE ORTIZ
GOMES, RUA VIVIANE 6096 IGARAPÉ - 76824-248 - PORTO
VELHO - RONDÔNIA
ADVOGADOS DOS EXEQUENTES: DEFENSORIA PÚBLICA
DE RONDÔNIA, DEFENSORIA PÚBLICA DE RONDÔNIA,
DEFENSORIA PÚBLICA DE RONDÔNIA
EXECUTADO: DAVI DE MESQUITA GOMES, Rua Porto Carreiro,
nº 221, bairro Tamandaré, em Guajará-Mirim/RO
DESPACHO
Trata-se de cumprimento de SENTENÇA pelo rito da
expropriação.
O executado foi intimado a pagar o débito alimentar (Id Num.
8307010), no entanto, deixou transcorrer o prazo legal sem a
devida comprovação.
As duas tentativas de penhora restaram infrutíferas (Id Num.
12857561/13334727).
Ante a informação de mudança de domicílio da parte autora, o feito
foi declinado para a Comarca de Porto Velho.
Tendo em vista o novo endereço declinado pela parte, expeçase MANDADO de penhora, intimação e avaliação de bens a
ser cumprida na residência do executado, até o limite do débito
alimentar no valor de R$ 1.509,57.
Após o cumprimento da diligência, diga o exequente em 5 (cinco)
dias.
SIRVA COMO MANDADO /CARTA PRECATÓRIA
Porto Velho-RO, quinta-feira, 13 de setembro de 2018
João Adalberto Castro Alves
Juiz(a) de Direito
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PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Comarca de Porto Velho
2ª Vara de Família e Sucessões
Av. Rogério Weber, nº 1872, Bairro Centro, CEP 76.801-906, Porto
Velho, RO
Fone: (69) 3217-1314 - Email:pvh2famil@tjro.jus.br
7031569-78.2018.8.22.0001
Divórcio Consensual
REQUERENTES: M. C. B. P., RUA BUENOS AIRES 2340
EMBRATEL - 76820-858 - PORTO VELHO - RONDÔNIA, C. J. P.,
AVENIDA RIO MADEIRA, 5064 NOVA ESPERANÇA - 76821-510
- PORTO VELHO - RONDÔNIA
ADVOGADOS DOS REQUERENTES: MILEISI LUCI FERNANDES
OAB nº RO3487
REQUERENTES: M. C. B. P., RUA BUENOS AIRES 2340
EMBRATEL - 76820-858 - PORTO VELHO - RONDÔNIA, C. J. P.,
AVENIDA RIO MADEIRA, 5064 NOVA ESPERANÇA - 76821-510
- PORTO VELHO - RONDÔNIA
ADVOGADOS DOS REQUERENTES:
DECISÃO
Trata-se de embargos de declaração opostos em face
da SENTENÇA proferida no id.20915737, com fundamento no
art. 535, incisos I e II, do CPC, alegando que houve obscuridade
quanto à incidência ou não de custas processuais (iniciais), eis que
houve pleito de gratuidade.
Os embargos foram opostos no prazo de 5 (cinco) dias, previsto no
art. 536 do CPC, portanto, tempestivos. Passa-se a conhecer.
Verifica-se que efetivamente a SENTENÇA restou obscura em
analisar a gratuidade reclamada, pois isentou os requerentes tão
somente quanto às custas finais, diante da consensualidade do
pedido.
E da análise da gratuidade reclamada, vê-se que o caso comporta
a benesse legal do art. 98 do CPC, não constando dos autos
qualquer indicativo em contrário.
Se assim, reconhecendo a existência da obscuridade apontada,
defeiro a gratuidade, não havendo incidências das custas.
No mais, a SENTENÇA persiste tal como publicada.
Retifique-se o registro da SENTENÇA, anotando-se.
P.R.I.
Porto Velho-RO, quinta-feira, 13 de setembro de 2018
João Adalberto Castro Alves
Juiz(a) de Direito
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Comarca de Porto Velho
2ª Vara de Família e Sucessões
Av. Rogério Weber, nº 1872, Bairro Centro, CEP 76.801-906, Porto
Velho, RO
Fone: (69) 3217-1314 - Email:pvh2famil@tjro.jus.brProcesso
n. 7006984-93.2017.8.22.0001
Classe: Cumprimento de SENTENÇA
JEYSIBEL KAMINSKI JASSET
ADVOGADO DO EXEQUENTE: WILLIAM FERNANDES MORAES
DE SOUZA OAB nº RO5698
ROMERO LACERDA LOPES
ADVOGADO DO EXECUTADO: THADEU FERNANDO BARBOSA
OLIVEIRA OAB nº RO208932, MARCELO PERES BALESTRA
OAB nº RO4650
DESPACHO
Considerando que, conforme documento de id 21212140, o veículo
de placa NBX 1057 foi vendido pelo requerido em 02/12/2014 (antes
da restrição no Renajud), defiro parcialmente o requerimento de id
21210968 e retiro a restrição do mesmo junto ao Renajud.
No mais, cumpra-se o DESPACHO de id 20504595, expedindose MANDADO de penhora dos outros dois veículos com restrição
determinada por este juízo no id 18162371 (placas NEC 0109 e
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NEA 6949), ao endereço informado na petição de id 20184475.
Deve constar no MANDADO o valor atualizado da dívida, bem
como a advertência de que devem ser penhorados todos os bens
quantos bastem à garantia da execução.
Int. C.
Porto Velho-RO, quinta-feira, 13 de setembro de 2018
João Adalberto Castro Alves
Juiz(a) de Direito
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Comarca de Porto Velho
2ª Vara de Família e Sucessões
Av. Rogério Weber, nº 1872, Bairro Centro, CEP 76.801-906, Porto
Velho, RO
Fone: (69) 3217-1314 - Email:pvh2famil@tjro.jus.brProcesso
n. 7003298-59.2018.8.22.0001
Classe: Inventário
REQUERENTE: SIRLENE MENDONCA GOMES DE OLIVEIRA
ADVOGADO DO REQUERENTE: FLAVIA LAIS COSTA
NASCIMENTO OAB nº RO6911, MANOEL JAIRO BATISTA DE
LIMA JUNIOR OAB nº RO7423
ALINE GOMES DE OLIVEIRA, MARISSOL GOMES DE OLIVEIRA
e SIMONE GOMES DE OLIVEIRA
ADV.: JOANNES PAULUS DE LIMA SANTOS Advogado OAB/RO
N. 4244, ROBERTA GONCALVES MENDES OAB/RO 8.991
INVENTARIADO: JOSE ATALICIO GOMES DE OLIVEIRA
MENDONCA
DESPACHO
À CPE: promova-se a inclusão das herdeiras habilitadas no polo
ativo, bem como dos respectivos advogados.
1. Na petição de id 21172816 a inventariante não esclarece o que
pretende, se o prosseguimento do feito ou a suspensão do feito
de acordo com pedido da herdeira Danieli Aparecida de Oliveiras
Santos. Concedo novo prazo de 05 dias para manifestação.
2. Sem prejuízo do item 1, aguarde-se o decurso do prazo de
impugnação e manifestação dos demais herdeiros quanto ao
requerimento de suspensão do feito, conforme DESPACHO de
id 20816265-Pág. 1, certificando a CPE eventual decurso sem
manifestação.
3. Decorrido o prazo para impugnação pelas herdeiras habilitadas e
para os herdeiros se manifestarem quanto ao pedido de suspensão,
dê-se vista dos autos ao MP.
Int. C.
Porto Velho-RO, quinta-feira, 13 de setembro de 2018
João Adalberto Castro Alves
Juiz(a) de Direito
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Comarca de Porto Velho
2ª Vara de Família e Sucessões
Av. Rogério Weber, nº 1872, Bairro Centro, CEP 76.801-906, Porto
Velho, RO
Fone: (69) 3217-1314 - Email:pvh2famil@tjro.jus.brProcesso
n. 7003790-85.2017.8.22.0001
Classe: Inventário
PATRICIA DA FONSECA PEREIRA
ADVOGADO DO REQUERENTE: JUCILENE SANTOS DA CUNHA
OAB nº RO331B
MARIA HELOISA PEREIRA SOUSA, MARIA INÊIS RODRIGUES
PEREIRA CARDOSO, INVENTARIADO
ADVOGADOS DOS INVENTARIADOS: GIAN DOUGLAS VIANA
DE SOUZA OAB nº RO5939, EDINALDO TIBURCIO PINHEIRO
OAB nº RO6931
DESPACHO
Trata-se de inventário dos bens deixados por JOÃO PEREIRA.
Constam nos autos apenas as certidões negativas de débitos
estaduais e municipais, restando pendente a certidão de débitos
federais, ante a existência de dívida. A inventariante pretende
vender o imóvel objeto do inventário para custear as dívidas
deixadas pelo decujo perante o fisco, colocando-o à venda em
aplicativo OLX.
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Aguarde-se a manifestação de eventual proposta de comprador do
imóvel pelo prazo de até 30 dias, devendo ela ser apresentada
formalmente em juízo para manifestação dos demais herdeiros,
bem como, para futura autorização judicial de expedição de alvará
judicial autorizando a venda, sendo que o produto desta deverá
ser depositado em em conta judicial vinculada a este juízo, para a
quitação das dívidas do decujo e o saldo distribuido aos herdeiros.
2. Cumprido o item 1, deve a inventariante promover o recolhimento
das custas processuais e do ITCD, bem como para apresentar as
últimas declarações com plano de partilha.
2.1. Registre-se que o formal de partilha apenas será expedido
após a apresentação de certidão negativa de débitos federais,
pagamento de custas e ITCD.
Int. C.
Porto Velho-RO, quinta-feira, 13 de setembro de 2018
João Adalberto Castro Alves
Juiz(a) de Direito
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 2ª Vara de Família
Avenida Rogério Weber, 1872, Centro, Porto Velho - RO - CEP:
76801-030 - Fone:(69) 3217-1314 e-mail: 2vfamcpe@tjro.jus.br
Processo nº: 7036032-97.2017.8.22.0001
REQUERENTE: M. G. D. S. D. O. C.
REQUERIDO: D. D. O. C.
Advogado: EDIVALDO SOARES DA SILVA OAB: RO0003082
Endereço:, Porto Velho - RO - CEP: 76804-120
INTIMAÇÃO
FINALIDADE: Fica a parte Requerida INTIMADA a se manifestar
acerca do OFÍCIO apresentado.
Porto Velho (RO), 13 de setembro de 2018.
Técnico Judiciário
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 2ª Vara de Família
Avenida Rogério Weber, 1872, Centro, Porto Velho - RO - CEP:
76801-030 - Fone:(69) 3217-1314 e-mail: 2vfamcpe@tjro.jus.br
Processo: 7004087-29.2016.8.22.0001
Classe: ALVARÁ JUDICIAL - LEI 6858/80 (74)
REQUERENTE: M. A. T. R.
Advogado do(a) REQUERENTE: LIGIA CRISTINA TROMBINI
PAVONI - RO0001419
INTIMAÇÃO AO AUTOR
FINALIDADE: INTIMAR a parte autora para se manifestar acerca
do OFÍCIO apresentado, no prazo de 05 (cinco) dias.
Porto Velho (RO), 13 de setembro de 2018.
Técnico Judiciário
(assinado digitalmente)
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 2ª Vara de Família
Avenida Rogério Weber, 1872, Centro, Porto Velho - RO - CEP:
76801-030 - Fone:(69) 3217-1314 e-mail: 2vfamcpe@tjro.jus.br
Processo nº: 7033032-55.2018.8.22.0001
REQUERENTE: FABIANA GALVÃO DA SILVA
Advogado do(a) REQUERENTE: CAROLINA GIOSCIA LEAL DE
MELO - RO0002592
INTERESSADO: RAIMUNDO GUARAIS BENTES
Intimação
FINALIDADE: Fica a parte autora INTIMADA, por meio de sua
patrona, da expedição do Termo de Curatela Provisório.
Porto Velho (RO), 13 de setembro de 2018.
Técnico Judiciário
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PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Comarca de Porto Velho
2ª Vara de Família e Sucessões
Av. Rogério Weber, nº 1872, Bairro Centro, CEP 76.801-906, Porto
Velho, RO
Fone: (69) 3217-1314 - Email:pvh2famil@tjro.jus.brProcesso
n. 7051778-05.2017.8.22.0001
Classe: Inventário
REQUERENTES: MARTHA LUCIA AZEVEDO DE ALBUQUERQUE,
ANA JOIA SOUTO DE ARAUJO
ADVOGADOS DOS REQUERENTES: LAED ALVARES SILVA
OAB nº GO6638
JOEL SOUTO DE ARAÚJO,
ADVOGADO: Alexandre Camargo OAB/RO 704
INVENTARIADO: IVANILDE SOUTO DE AZEVEDO
DESPACHO
À CPE: promova-se à inclusão do herdeiro JOEL SOUTO DE
ARAÚJO no polo ativo, bem como do respectivo advogado.
1. Trata-se de inventário dos bens deixados por IVANILDE SOUTO
DE AZEVÊDO. Já constam nos autos as certidões negativas de
tributos federal, estadual e municipal.
2. Na petição de id.20368159, o herdeiro JOEL SOUTO DE
ARAÚJO, informou concordar com as primeiras declarações e
formulou requerimentos.
2.1. Defiro em parte o requerimento de id 20368159, determinando
que a inventariante esclareça, no prazo de 5 dias, se o imóvel
objeto do inventário está locado e, em caso positivo, que passe a
depositar os respectivos alugueres em juízo, a fim de custear as
despesas do processo. Registre-se que, em relação a eventuais
valores recebidos anteriormente, deve a inventariante prestar
contas em autos próprios.
2.2. Quanto aos demais requerimentos, indefiro, pois incabíveis,
já que o herdeiro Joel concordou com os bens enumerados nas
primeiras declarações.
3. Promova a inventariante, no prazo de 5 dias, o recolhimento das
custas e do ITCD.
4. Demonstrado o pagamento do ITCD, dê-se vista à Fazenda
Pública Estadual para manifestação.
Int. C.
Porto Velho-RO, terça-feira, 11 de setembro de 2018
João Adalberto Castro Alves
Juiz(a) de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Porto Velho - 2ª Vara de Família
Avenida Rogério Weber, 1872, Centro, Porto Velho - RO - CEP:
76801-030 - Fone:(69) 3217-1314
e-mail: 2vfamcpe@tjro.jus.br
Processo: 7011143-45.2018.8.22.0001
Classe: FAMÍLIA- TUTELA E CURATELA - NOMEAÇÃO (61)
REQUERENTE: ROSANE DE CARVALHO GOMES
Advogado do(a) REQUERENTE: FRANCISCO LOPES COELHO
- RO0000678
INTERESSADO: TALITA GOMES FACANHA
Advogado do(a) INTERESSADO:
EDITAL DE PUBLICAÇÃO DE SENTENÇA DE CURATELA
PRAZO: 10 (dez) DIAS
CURATELA DE
Nome: TALITA GOMES FACANHA
Endereço: Rua Manoel Félix, 5247, Flodoaldo Pontes Pinto, Porto
Velho - RO - CEP: 76820-560 Endereço: Rua Manoel Félix, 5247,
Flodoaldo Pontes Pinto, Porto Velho - RO - CEP: 76820-560
FINALIDADE: FAZ SABER a todos quantos que foi processado por
este Juízo e Cartório da 2ª Vara de Família, a ação de CURATELA,
em que ROSANE DE CARVALHO GOMES, requer a decretação
de Curatela de TALITA GOMES FACANHA , conforme se vê da
SENTENÇA de ID 18033065 a seguir transcrita: “ Trata-se de pedido
de interdição de Talita Gomes Façanha, em decorrência da sua
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incapacidade para gerir-se, bem como praticar os atos da vida civil.
Juntou documentos. A requerida foi citada. Juntou-se documento
médico (ID 1713527 pg. 1/2) e relatório do estudo social, juntado
no ID 17999978 pg 1/3. Nesta audiência procedeu-se a inspeção
judicial da interditanda. Foi colhido o depoimento da autora. O
agente do Ministério Público opinou pela procedência. É o relatório.
Decido. Com efeito, a prova produzida leva a CONCLUSÃO de
que a interditanda é portadora de incapacidade absoluta (CID 10:
F.73) não sendo apta para reger normalmente sua pessoa e seus
bens, impressão que também se colheu durante a audiência, já que
está ele alienada da realidade. Sendo desprovida de capacidade
de fato, deve realmente ser interditada, a fim de se resguardar os
seus direitos. Por se tratar de procedimento que adquiriu contornos
de jurisdição voluntária, em que o juiz não é “obrigado a observar
o critério de legalidade estrita, podendo adotar em cada caso a
solução que considerar mais conveniente ou oportuna” (artigo
723, parágrafo único, do CPC), deixo de observar o procedimento
previsto para os feitos de interdição, pois não há necessidade
de novo exame pericial para avaliação da incapacidade da
interditanda, que já está suficientemente comprovada nos autos
(pela documentação médica e pela inspeção). Outrossim, claro está
que a interditanda está sendo bem auxiliada pelo (a) requerente,
sua mãe, pessoa de seu vínculo familiar, não havendo razões para
alterar tal quadro. Assim, e considerando que a interdição facilitará
o acesso do interditando aos serviços públicos e aos serviços civis
em geral, recebendo o amparo de pessoa de seu círculo afetivo,
reputo que a causa já se encontra madura para julgamento.
Destarte, em atenção à dignidade da pessoa humana (artigo 1º,
inciso III, da Constituição) e ao melhor interesse do interditando,
tenho por possível o reconhecimento de que ele precisa e precisará
de auxílio para o exercício dos atos da vida civil. Diante do exposto,
julgo procedente a pretensão, para o efeito de decretar a interdição
de TALITA GOMES FAÇANHA, brasileira, portadora da Cédula de
Identidade RG 1459007-SSP/RO e do CPF(MF) 013.414.842-89,
residente e domiciliada a rua Manoel Felix, 5247, Bairro Flodoaldo
Ponte Pinto, nesta cidade de Porto Velho-RO, declarando-o incapaz
de exercer os atos da vida civil, razão pela qual o feito resta extinto
com resolução de MÉRITO (artigo 487, inciso I, do Código de
Processo Civil). Com fundamento no artigo 1.775, § 3º, do Código
Civil, nomeio o(a) senhora ROSANE DE CARVALHO GOMES,
brasileira, casada, autônoma, portadora da Cédula de Identidade
RG 514.495-SSP/RO e do CPF(MF) 593.791.382-53, residente e
domiciliada na Rua Manoel Felix, 5247, bairro Flodoaldo Pontes
Pinto, Porto Velho/ Rondônia, para exercer a função de curador(a).
Fica o(a) curador(a) cientificada de que deverá prestar contas da
administração dos bens e valores eventualmente existentes em
nome da interditanda se e quando for instada a tanto, devendo
por isso manter registro de recebimentos e gastos relativos ao
eventual patrimônio. Em virtude da ausência de interesse recursal,
dou a SENTENÇA por transitada em julgado na presente data. Em
atenção ao disposto no artigo 755, § 3º, do Código de Processo Civil
e no artigo 9º, inciso III, do Código Civil: (a) inscreva-se a presente
DECISÃO no Registro Civil de Pessoas Naturais desta Comarca;
(b) publique-se no diário da justiça eletrônico por três vezes, com
intervalo de 10 (dez) dias; (c) dispenso a publicação na imprensa
local em inteligência ao disposto no artigo 3º, parágrafo único, da
Lei nº 1.060/50, pois agora defiro aos interessados os benefícios
da justiça gratuita; (d) com a confirmação da movimentação desta
SENTENÇA, fica ela automaticamente publicada na rede mundial de
computadores, no portal do PJe do Tribunal de Justiça; (e) publiquese na plataforma de editais do Conselho Nacional de Justiça (onde
permanecerá pelo prazo de seis meses), ficando dispensado o
cumprimento desta determinação enquanto a plataforma não
for criada e estiver em efetivo funcionamento; e (f) Se o caso,
comunique-se à zona Eleitoral via sistema On line, comunicandose a perda da capacidade civil do interditado, para cancelamento
de seu cadastro de eleitor (caso possua). Esta SENTENÇA servirá
como edital, publicando-se o DISPOSITIVO dela pelo órgão oficial
por três vezes, com intervalo de dez dias. Esta SENTENÇA servirá
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como MANDADO de inscrição, dirigido ao cartório de Registro Civil.
Remeta-se via da SENTENÇA ao Registro Civil da Comarca do 1º
Ofício de Registro Civil desta Comarca para inscrição da interdição
(sendo que o assento de nascimento da interditada foi lavrada
sob o número de ordem 38.317, fls. 247, LV A-128 da Comarca
de Porto Velho – RO). Esta SENTENÇA servirá como certidão de
curatela, independentemente de assinatura da pessoa nomeada
como curador(a). Sem condenação aos ônus de sucumbência
por se tratar de processo necessário e que ganhou afeição de
procedimento de jurisdição voluntária. Arquive-se. SENTENÇA
publicada em audiência, Dou as partes por intimadas. Nada mais.
Eu,, Secretária, digitei e subscrevo.”
Endereço do Juízo: Fórum JUIZA SANDRA NASCIMENTO - 2ª Vara
de Família e Sucessões, Rua. Rogério Weber, nº 1872, Centro, em
frente ao Bingol Clube, Porto Velho - RO.
Este Edital Judicial foi expedido e assinado por ordem do MM. Juiz
de Direito desta Vara, nos termos do Provimento nº 012/2007 CG e
da Portaria nº 001/2005 - 2ª Vara de Família.
Porto Velho, 23 de julho de 2018
(assinado digitalmente)
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Porto Velho - 2ª Vara de Família
Avenida Rogério Weber, 1872, Centro, Porto Velho - RO - CEP:
76801-030 - Fone:(69) 3217-1314
e-mail: 2vfamcpe@tjro.jus.br
Processo: 7012313-52.2018.8.22.0001
Classe: FAMÍLIA- TUTELA E CURATELA - NOMEAÇÃO (61)
REQUERENTE: EDNA FERREIRA SILVA e outros
INTERESSADO: JENNIF FERREIRA PEDRACA
EDITAL DE PUBLICAÇÃO DE SENTENÇA DE CURATELA
PRAZO: 10 (dez) DIAS
CURATELA DE:
Nome: JENNIF FERREIRA PEDRACA
Endereço: Avenida Amazonas, 3006, - de 2456 a 3046 - lado par,
Nova Porto Velho, Porto Velho - RO - CEP: 76820-164
FINALIDADE: FAZ SABER a todos quantos que foi processado por
este Juízo e Cartório da 2ª Vara de Família, a ação de CURATELA,
em que EDNA FERREIRA SILVA e outros, requer a decretação de
Curatela de JENNIF FERREIRA PEDRACA , conforme se vê da
SENTENÇA de ID 18032285 a seguir transcrita: “.Trata-se de pedido
de interdição de Jennif Ferreira Pedraça, em decorrência da sua
incapacidade para gerir-se, bem como praticar os atos da vida civil.
Juntou documentos. A requerida foi citada. Juntou-se documento
médico (ID 17281274). Nesta audiência procedeu-se a inspeção
judicial da interditanda. Foi colhido o depoimento dos autores. O
agente do Ministério Público opinou pela procedência. É o relatório.
Decido. Com efeito, a prova produzida leva a CONCLUSÃO de que
a interditanda é portadora de incapacidade absoluta (CID 10-Q90.9/
F71) não sendo apta para reger normalmente sua pessoa e seus
bens, impressão que também se colheu durante a audiência, já que
está ele alienada da realidade. Sendo desprovida de capacidade
de fato, deve realmente ser interditada, a fim de se resguardar os
seus direitos. Por se tratar de procedimento que adquiriu contornos
de jurisdição voluntária, em que o juiz não é “obrigado a observar
o critério de legalidade estrita, podendo adotar em cada caso a
solução que considerar mais conveniente ou oportuna” (artigo
723, parágrafo único, do CPC), deixo de observar o procedimento
previsto para os feitos de interdição, pois não há necessidade
de novo exame pericial para avaliação da incapacidade da
interditanda, que já está suficientemente comprovada nos autos
(pela documentação médica e pela inspeção). Outrossim, claro está
que a interditanda está sendo bem auxiliada pelo (a) requerente,
seus pais, pessoa de seu vínculo familiar, não havendo razões para
alterar tal quadro. Assim, e considerando que a interdição facilitará
o acesso do interditando aos serviços públicos e aos serviços civis
em geral, recebendo o amparo de pessoa de seu círculo afetivo,
reputo que a causa já se encontra madura para julgamento.
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Destarte, em atenção à dignidade da pessoa humana (artigo 1º,
inciso III, da Constituição) e ao melhor interesse do interditando,
tenho por possível o reconhecimento de que ele precisa e precisará
de auxílio para o exercício dos atos da vida civil. Diante do exposto,
julgo procedente a pretensão, para o efeito de decretar a interdição
de JENNIF FERREIRA PEDRAÇA, brasileira, solteira, portadora
da Cédula de Identidade CI/RG 000971547 SSP/RO, inscrito no
Cadastro de Pessoa Física sob o nº 945.274.312-34, Avenida
Amazonas, nº3006, Bairro Nova Porto Velho, em Porto Velho/RO,
declarando-o incapaz de exercer os atos da vida civil, razão pela
qual o feito resta extinto com resolução de MÉRITO (artigo 487,
inciso I, do Código de Processo Civil). Com fundamento no artigo
1.775, § 3º, do Código Civil, nomeio a senhora EDNA FERREIRA
SILVA, brasileira, autônoma, portadora da cédula de identidade
RG nº553103 SSP/RO, inscrito no CPF sob o nº651.837.112-91
e OZIAS PEREIRA PEDRAÇA, brasileiro, moto taxista, portador
da Cédula de Identidade RG n°579932 SSP/RO, inscrito no CPF
n°615.626.882-00, residentes na Avenida Amazonas, nº3006,
Bairro Nova Porto Velho, em Porto Velho/RO, para exercerem
a função de curadores. Ficam os curadores cientificados de que
deverão prestar contas da administração dos bens e valores
eventualmente existentes em nome da interditanda se e quando for
instada a tanto, devendo por isso manter registro de recebimentos
e gastos relativos ao eventual patrimônio. Em virtude da ausência
de interesse recursal, dou a SENTENÇA por transitada em julgado
na presente data. Em atenção ao disposto no artigo 755, § 3º,
do Código de Processo Civil e no artigo 9º, inciso III, do Código
Civil: (a) inscreva-se a presente DECISÃO no Registro Civil de
Pessoas Naturais desta Comarca; (b) publique-se no diário da
justiça eletrônico por três vezes, com intervalo de 10 (dez) dias;
(c) dispenso a publicação na imprensa local em inteligência ao
disposto no artigo 3º, parágrafo único, da Lei nº 1.060/50, pois
agora defiro aos interessados os benefícios da justiça gratuita; (d)
com a confirmação da movimentação desta SENTENÇA, fica ela
automaticamente publicada na rede mundial de computadores, no
portal do PJe do Tribunal de Justiça; (e) publique-se na plataforma
de editais do Conselho Nacional de Justiça (onde permanecerá
pelo prazo de seis meses), ficando dispensado o cumprimento
desta determinação enquanto a plataforma não for criada e
estiver em efetivo funcionamento; e (f) Se o caso, comuniquese à zona Eleitoral via sistema On line, comunicando-se a perda
da capacidade civil do interditado, para cancelamento de seu
cadastro de eleitor (caso possua). Esta SENTENÇA servirá como
edital, publicando-se o DISPOSITIVO dela pelo órgão oficial por
três vezes, com intervalo de dez dias. Esta SENTENÇA servirá
como MANDADO de inscrição, dirigido ao cartório de Registro
Civil. Remeta-se via da SENTENÇA ao Registro Civil da Comarca
do 1º Ofício de Registro Civil desta Comarca para inscrição da
interdição (sendo que o assento de nascimento da interditada foi
lavrada sob o número de ordem 42.326, fls. 026, LV A-142 do 2º
Ofício da Comarca de Porto Velho – RO). Esta SENTENÇA servirá
como certidão de curatela, independentemente de assinatura da
pessoa nomeada como curador(a). Sem condenação aos ônus de
sucumbência por se tratar de processo necessário e que ganhou
afeição de procedimento de jurisdição voluntária. Arquive-se.
SENTENÇA publicada em audiência, Dou as partes por intimadas.
Nada mais. Eu,, Secretária, digitei e subscrevo.”
Endereço do Juízo: Fórum JUIZA SANDRA NASCIMENTO - 2ª Vara
de Família e Sucessões, Rua. Rogério Weber, nº 1872, Centro, em
frente ao Bingol Clube, Porto Velho - RO.
Este Edital Judicial foi expedido e assinado por ordem do MM. Juiz
de Direito desta Vara, nos termos do Provimento nº 012/2007 CG e
da Portaria nº 001/2005 - 2ª Vara de Família.
Porto Velho, 23 de julho de 2018
(assinado digitalmente)
EDITAL DE INTERDIÇÃO
Prazo: 10 Dias
INTERDITADA: MARTA PEREIRA DA SILVA
CURADORA: ADRIANA RIBEIRO DA SILVA
O Dr. João Adalberto Castro Alves, MM. Juiz de Direito da 2ª
Vara de Família da Comarca de Porto Velho, capital do Estado de
Rondônia, na forma da lei, etc...
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FAZ SABER a todos quantos o presente EDITAL virem ou dele
conhecimento tiverem, que se processando por este Juízo e
Cartório, respectivamente, aos termos da Ação de Interdição e
Curatela - Processo nº 7004974-42.2018.8.22.0001, que ADRIANA
RIBEIRO DA SILVA move em face de MARTA PEREIRA DA SILVA,
decretou a INTERDIÇÃO deste, conforme se vê da SENTENÇA a
seguir transcrita:
(...) Diante do exposto, julgo procedente a pretensão, para o efeito
de decretar a interdição de MARTA PEREIRA DA SILVA,brasileira,
solteira, portadora da cédula de identidade sob o n° 30.586 SSP/RO,
inscrita no CPF sob o nº 348.553.782-91, residente e domiciliada
na Rua Capão da Canoa, n° 40, Bairro Universitário nesta cidade
de Porto Velho - RO, declarando-a incapaz de exercer os atos da
vida civil, razão pela qual o feito resta extinto com resolução de
MÉRITO (artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil). Com
fundamento no artigo 1.775, § 3º, do Código Civil, nomeio a senhora
ADRIANA RIBEIRO DA SILVA, brasileira, casada, do lar, portadora
da cédula de identidade sob o n° 727051 SSP/RO, inscrita no CPF
sob o nº 740.252.442-68, residente e domiciliada na Rua Capão
da Canoa, n° 40, Bairro Universitário,Porto Velho/Rondônia, para
exercer a função de curadora. Fica a curadora cientificada de
que deverá prestar contas da administração dos bens e valores
eventualmente existentes em nome da interditanda se e quando for
instada a tanto, devendo por isso manter registro de recebimentos
e gastos relativos ao eventual patrimônio. Em virtude da ausência
de interesse recursal, dou a SENTENÇA por transitada em julgado
na presente data. Em atenção ao disposto no artigo 755, § 3º, do
Código de Processo Civil e no artigo 9º, inciso III, do Código Civil:
(a) inscreva-se a presente DECISÃO no Registro Civil de Pessoas
Naturais desta Comarca.
Eu, RAIMUNDO BEZERRA DO VALE FILHO - Diretor de Cartório,
mandei digitar e subscrevi.
(a) JOÃO ADALBERTO CASTRO ALVES - Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Comarca de Porto Velho
2ª Vara de Família e Sucessões
Av. Rogério Weber, nº 1872, Bairro Centro, CEP 76.801-906, Porto
Velho, RO
Fone: (69) 3217-1314 - Email:pvh2famil@tjro.jus.brProcesso
n. 7030259-37.2018.8.22.0001
Classe: Carta Precatória Cível
DEPRECANTE: D. R.
ADVOGADO DO DEPRECANTE: LUIZ CARLOS DE ARRUDA
OAB nº GO2534
DEPRECADO: R. M. M.
ADVOGADO DO DEPRECADO:
DESPACHO
Devolva-se a carta precatória, sem cumprimento, pois a mesma
não atende aos requisitos previstos no art. 260, II do CPC posto
que não está instruída com a comprovação do recolhimento das
respectivas custas processuais.
C.
Porto Velho-RO, terça-feira, 11 de setembro de 2018
João Adalberto Castro Alves
Juiz(a) de Direito
ESTADO DE RONDÔNIA
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Porto Velho - 2ª Vara de Família
Processo: 7052884-02.2017.8.22.0001
Classe: FAMÍLIA- DIVÓRCIO LITIGIOSO
REQUERENTE: E. M. C.
Advogado do(a) REQUERENTE: NILCEIA SILVA COIMBRA RO0004882
REQUERIDO: A. S. C. N.
ATO ORDINATÓRIO
Fica a parte autora intimada, por via de sua advogada, do
DESPACHO de ID 21292618 - Pág. 1 a seguir transcrito:”Este
Juízo diligenciou o endereço do requerido junto ao TRE, a fim de se
tentar promover a citação pessoal, conforme consulta em anexo.
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Promova a escrivania a retificação do endereço do requerido. Se
assim, designo audiência de conciliação para o dia 31 de outubro
de 2018 às 10:00 horas. Expeça-se novo MANDADO de citação
e intimação do requerido, nos termos do DESPACHO de id
15168458. A intimação da parte autora será realizada na pessoa
de seu advogado, nos termos do art. 334, §3º, do CPC. Intime-se o
MP. Porto Velho-RO, quinta-feira, 6 de setembro de 2018. (a) João
Adalberto Castro Alves, Juiz de Direito.”
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Comarca de Porto Velho
2ª Vara de Família e Sucessões
Av. Rogério Weber, nº 1872, Bairro Centro, CEP 76.801-906, Porto
Velho, RO
Fone: (69) 3217-1314 - Email:pvh2famil@tjro.jus.brProcesso
n. 7053278-09.2017.8.22.0001
Classe: Execução de Alimentos
EXEQUENTE: MARIA JULIANA NASCIMENTO GOMES DA
SILVA
ADVOGADO DO EXEQUENTE: DEVONILDO DE JESUS
SANTANA OAB nº RO8197
EXECUTADO: ISRAEL PEREIRA BROTAS
ADVOGADO DO EXECUTADO: ROBSON WILKENS FARIAS
MELGAREJO OAB nº RO7431
DESPACHO
Trata-se de cumprimento de SENTENÇA de alimentos pelo rito da
prisão.
O requerido apresentou comprovantes de depósitos na conta
bancária de titularidade da representante legal da parte autora (id
21383661- Pág. 1/2).
Ante a possibilidade de o valor depositado ser suficiente para
adimplir a dívida alimentar, determino a imediata suspensão da
ordem de prisão.
Requisite-se ao Oficial de Justiça a devolução do MANDADO de
prisão do requerido, sem cumprimento.
Sem prejuízo, manifeste-se a parte autora acerca dos pagamentos
efetuados pelo requerido, atualizando a dívida (se for o caso) no
prazo de 5 dias, sob pena de extinção pelo pagamento.
Int. C.
Porto Velho-RO, terça-feira, 11 de setembro de 2018
João Adalberto Castro Alves
Juiz(a) de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Porto Velho - 2ª Vara de Família
Avenida Rogério Weber, 1872, Centro, Porto Velho - RO - CEP:
76801-030 - Fone:(69) 3217-1314 e-mail: 2vfamcpe@tjro.jus.br
Processo: 7003244-64.2016.8.22.0001
Classe: ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68 (69)
AUTOR: D. S. A.
Advogados do(a) AUTOR: CARLENE TEODORO DA ROCHA RO0006922, ERIVALDO MONTE DA SILVA - RO0001247
RÉU: I. N. P. A.
Advogado do(a) RÉU: LUIZ CARLOS DE ARAUJO FERNANDES
- AC3995
Intimação À PARTE RECORRIDA
FINALIDADE: Por determinação do juízo, fica Vossa Senhoria
intimada para, no prazo legal, apresentar as Contrarrazões
Recursais.
Porto Velho (RO), 11 de setembro de 2018.
Diretor de Secretaria
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Comarca de Porto Velho
2ª Vara de Família e Sucessões
Av. Rogério Weber, nº 1872, Bairro Centro, CEP 76.801-906, Porto
Velho, RO
Fone: (69) 3217-1314 - Email:pvh2famil@tjro.jus.brProcesso
n. 0003634-78.2015.8.22.0102
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Classe: Procedimento Comum
AUTORES: N. G. D. A., V. B. J., M. Z. G. D. S., R. G. D. S., M. N.
G. D. L., F. D. S. G., A. J. G. D. S., M. G. D. S., C. G. B., L. G. B.,
V. G. B., E. D. S. B.
ADVOGADOS DOS AUTORES: MARCUS VINICIUS MELO
DE SOUZA OAB nº RO6194, GLAUCEA EVELIN AVINTE DE
SANTIAGO OAB nº RO5960
RÉUS: J. L. S., A. A. P., R. G. L., M. F. B., P. M. D. J. M., J. G. S.
ADVOGADOS DOS RÉUS: DEFENSORIA PÚBLICA DE
RONDÔNIA
DESPACHO
Com fundamento no parágrafo único do art. 487 do CPC, no prazo
de 05 dias, manifestem-se as partes acerca da possível ocorrência
da prescrição.
Int.
Porto Velho-RO, terça-feira, 11 de setembro de 2018
João Adalberto Castro Alves
Juiz(a) de Direito
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Comarca de Porto Velho
2ª Vara de Família e Sucessões
Av. Rogério Weber, nº 1872, Bairro Centro, CEP 76.801-906, Porto
Velho, RO
Fone: (69) 3217-1314 - Email:pvh2famil@tjro.jus.brProcesso
n. 7052037-97.2017.8.22.0001
Classe: Divórcio Litigioso
REQUERENTE: S. B. J.
ADVOGADO DO REQUERENTE: MARIO JORGE DA COSTA
SARKIS OAB nº RO7241
REQUERIDO: F. D. D. N. A. B.
DESPACHO
Em atenção à petição de id.21088573 e, considerando que somente
se admite o aditamento da inicial, para efeito de ampliação objetiva
da demanda após a citação, desde que haja consentimento expresso
do requerido (a) (art. 329, II, do CPC), manifeste-se esta, no prazo
de 15 dias, acerca do requerimento formulado pelo autor.
Int. C.
Porto Velho-RO, terça-feira, 11 de setembro de 2018
João Adalberto Castro Alves
Juiz(a) de Direito
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Comarca de Porto Velho
2ª Vara de Família e Sucessões
Av. Rogério Weber, nº 1872, Bairro Centro, CEP 76.801-906, Porto
Velho, RO
Fone: (69) 3217-1314 - Email:pvh2famil@tjro.jus.brProcesso
n. 7024388-26.2018.8.22.0001
Classe: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68
AUTOR: J. S. S. V.
ADVOGADO DO AUTOR: JAIRO EMERSON DE OLIVEIRA
DONATO OAB nº RO7813, GLEYSON BELMONT DUARTE DA
COSTA OAB nº RO5775
RÉU: C. D. S. V.
ADVOGADO DO RÉU: JOSE ROCELIO MENDES OAB nº
RO6925
DESPACHO
Considerando a apresentação de recibo junto ao Cartório
Distribuidor/Central de Atendimento às Famílias (id 21075137),
intime-se a parte autora para tomar conhecimento do mesmo no
prazo de 5 dias, requerendo o que de direito para o prosseguimento
do feito, inclusive se manifestando quanto ao pedido de designação
de audiência formulado pelo requerido na petição de id 21074196.
Int. C.
Porto Velho-RO, terça-feira, 11 de setembro de 2018
João Adalberto Castro Alves
Juiz(a) de Direito
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PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Porto Velho - 2ª Vara de Família
Avenida Rogério Weber, 1872, Centro, Porto Velho - RO - CEP:
76801-030 - Fone:(69) 3217-1314 e-mail: 2vfamcpe@tjro.jus.br
Processo nº: 7052755-94.2017.8.22.0001
REQUERENTE: GUILHERME DIAS GRANJA NETO
Advogado do(a) REQUERENTE: FRANCISCA ROSILENE GARCIA
CELESTINO - RO0002769
REQUERIDO: MIRIAM MARQUES DUARTE
Advogados do(a) REQUERIDO: PAULA ALEXANDRE PRESTES
CANOÊ - RO8461, JOSE ALVES VIEIRA GUEDES - RO0005457
Intimação PARTES
FINALIDADE: Ficam as partes Autora e Requerida INTIMADAS a
se manifestar acerca do relatório psicossocial.
Porto Velho (RO), 12 de setembro de 2018.
Diretor de Secretaria
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Porto Velho - 2ª Vara de Família
Avenida Rogério Weber, 1872, Centro, Porto Velho - RO - CEP:
76801-030 - Fone:(69) 3217-1314
e-mail: 2vfamcpe@tjro.jus.br
Processo: 7010789-20.2018.8.22.0001
Classe: FAMÍLIA- TUTELA E CURATELA - NOMEAÇÃO (61)
REQUERENTE: FRANCISCO PEREIRA SANTOS
INTERESSADO: MARCOS PEREIRA SANTOS
EDITAL DE PUBLICAÇÃO DE SENTENÇA DE CURATELA
PRAZO: 10 (dez) DIAS
CURATELA DE:
Nome: MARCOS PEREIRA SANTOS
Endereço: Rua Travessa Buriti, 5223, Cidade Nova, Porto Velho RO - CEP: 76900-000
FINALIDADE: FAZ SABER a todos quantos que foi processado por
este Juízo e Cartório da 2ª Vara de Família, a ação de CURATELA,
em que FRANCISCO PEREIRA SANTOS, requer a decretação
de Curatela de MARCOS PEREIRA SANTOS , conforme se vê
da SENTENÇA de ID 17898777 a seguir transcrita: “ Trata-se de
pedido de interdição de Marcos Pereira Santos, em decorrência
da sua incapacidade para gerir-se, bem como praticar os atos da
vida civil. Juntou documentos. O requerido foi citado. Juntou-se
documento médico (ID 17062127). Nesta audiência procedeu-se
a inspeção judicial do interditando. Foi colhido o depoimento do
autor. A agente do Ministério Público opinou pela procedência. É o
relatório. Decido. Com efeito, a prova produzida leva a CONCLUSÃO
de que o interditando é portador de incapacidade absoluta (CID 10
F20.5) não sendo apto para reger normalmente sua pessoa e seus
bens, impressão que também se colheu durante a audiência, já que
está ele alienado da realidade. Sendo desprovido de capacidade
de fato, deve realmente ser interditado, a fim de se resguardar os
seus direitos. Por se tratar de procedimento que adquiriu contornos
de jurisdição voluntária, em que o juiz não é “obrigado a observar
o critério de legalidade estrita, podendo adotar em cada caso a
solução que considerar mais conveniente ou oportuna” (artigo
723, parágrafo único, do CPC), deixo de observar o procedimento
previsto para os feitos de interdição, pois não há necessidade
de novo exame pericial para avaliação da incapacidade do
interditando, que já está suficientemente comprovada nos autos
(pela documentação médica e pela inspeção). Outrossim, claro está
que o interditando está sendo bem auxiliado pelo (a) requerente,
seu pai, pessoa de seu vínculo familiar, não havendo razões para
alterar tal quadro. Assim, e considerando que a interdição facilitará
o acesso do interditando aos serviços públicos e aos serviços civis
em geral, recebendo o amparo de pessoa de seu círculo afetivo,
reputo que a causa já se encontra madura para julgamento.
Destarte, em atenção à dignidade da pessoa humana (artigo 1º,
inciso III, da Constituição) e ao melhor interesse do interditando,
tenho por possível o reconhecimento de que ele precisa e precisará
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de auxílio para o exercício dos atos da vida civil. Diante do exposto,
julgo procedente a pretensão, para o efeito de decretar a interdição
de MARCOS PEREIRA SANTOS, brasileiro, solteiro, portador da
cédula de identidade n° 988186- SESDEC/RO e inscrito no CPF/MF
n°650.932.402-49, residente e domiciliado à Rua Travessa Buriti, nº
5223, Beco, Bairro Cidade Nova, nesta cidade de Porto Velho-RO,
declarando-o incapaz de exercer os atos da vida civil, razão pela
qual o feito resta extinto com resolução de MÉRITO (artigo 487,
inciso I, do Código de Processo Civil). Com fundamento no artigo
1.775, § 3º, do Código Civil, nomeio o(a) senhor FRANCISCO
PEREIRA SANTOS, brasileiro, casado, aposentado, portador da
Cédula de Identidade nº 80396 SESDEC/RO e do CPF/MF nº
469.692.412-20, residente e domiciliado à Rua Travessa Buriti,
nº 5223, Beco, Bairro Cidade Nova, Porto Velho/ Rondônia, para
exercer a função de curador(a). Fica o(a) curador(a) cientificada
de que deverá prestar contas da administração dos bens e valores
eventualmente existentes em nome do interditando se e quando for
instada a tanto, devendo por isso manter registro de recebimentos
e gastos relativos ao eventual patrimônio. Em virtude da ausência
de interesse recursal, dou a SENTENÇA por transitada em julgado
na presente data. Em atenção ao disposto no artigo 755, § 3º,
do Código de Processo Civil e no artigo 9º, inciso III, do Código
Civil: (a) inscreva-se a presente DECISÃO no Registro Civil de
Pessoas Naturais desta Comarca; (b) publique-se no diário da
justiça eletrônico por três vezes, com intervalo de 10 (dez) dias;
(c) dispenso a publicação na imprensa local em inteligência ao
disposto no artigo 3º, parágrafo único, da Lei nº 1.060/50, pois
agora defiro aos interessados os benefícios da justiça gratuita; (d)
com a confirmação da movimentação desta SENTENÇA, fica ela
automaticamente publicada na rede mundial de computadores, no
portal do PJe do Tribunal de Justiça; (e) publique-se na plataforma
de editais do Conselho Nacional de Justiça (onde permanecerá
pelo prazo de seis meses), ficando dispensado o cumprimento
desta determinação enquanto a plataforma não for criada e estiver
em efetivo funcionamento; e (f) Se o caso, comunique-se à zona
Eleitoral via sistema On line, comunicando-se a perda da capacidade
civil do interditado, para cancelamento de seu cadastro de eleitor
(caso possua). Esta SENTENÇA servirá como edital, publicandose o DISPOSITIVO dela pelo órgão oficial por três vezes, com
intervalo de dez dias. Esta SENTENÇA servirá como MANDADO
de inscrição, dirigido ao cartório de Registro Civil. Remeta-se via da
SENTENÇA ao Registro Civil da Comarca do 1º Ofício de Registro
Civil desta Comarca para inscrição da interdição (sendo que o
assento de nascimento do interditado foi lavrado sob o número
de ordem 096370 01 55 1984 1 00016 002 0011802 44 do 1º
Ofício da Comarca de Ariquemes – RO). Esta SENTENÇA servirá
como certidão de curatela, independentemente de assinatura da
pessoa nomeada como curador(a). Sem condenação aos ônus de
sucumbência por se tratar de processo necessário e que ganhou
afeição de procedimento de jurisdição voluntária. Arquive-se.
SENTENÇA publicada em audiência, Dou as partes por intimadas.
Nada mais. Eu,, Secretária, digitei e subscrevo.”
Endereço do Juízo: Fórum JUIZA SANDRA NASCIMENTO - 2ª Vara
de Família e Sucessões, Rua. Rogério Weber, nº 1872, Centro, em
frente ao Bingol Clube, Porto Velho - RO.
Este Edital Judicial foi expedido e assinado por ordem do MM. Juiz
de Direito desta Vara, nos termos do Provimento nº 012/2007 CG e
da Portaria nº 001/2005 - 2ª Vara de Família.
Porto Velho, 23 de julho de 2018
Técnico Judiciário
(assinado digitalmente)
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Porto Velho - 2ª Vara de Família
Avenida Rogério Weber, 1872, Centro, Porto Velho - RO - CEP:
76801-030 - Fone:(69) 3217-1314 e-mail: 2vfamcpe@tjro.jus.br
Processo: 7054205-72.2017.8.22.0001
Classe: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
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EXEQUENTE: M. F. D. S.
Advogado do(a) EXEQUENTE: ISAC NERIS FERREIRA DOS
SANTOS - RO0004679
INTIMAÇÃO AO AUTOR
FINALIDADE: INTIMAR a parte autora para se manifestar acerca
da certidão do oficial de justiça, no prazo de 05 (cinco) dias.
Porto Velho (RO), 12 de setembro de 2018.
Técnico Judiciário
(assinado digitalmente)
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Porto Velho - 2ª Vara de Família
Avenida Rogério Weber, 1872, Centro, Porto Velho - RO - CEP:
76801-030 - Fone:(69) 3217-1314 e-mail: 2vfamcpe@tjro.jus.br
Processo: 7022423-13.2018.8.22.0001
Classe: ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68 (69)
AUTOR: V. N. D. S.
Advogados do(a) AUTOR: KARLA MARIA BRITO NAVA RO7289, JULIANA MEDEIROS PIRES - RO0003302, RICARDO
MALDONADO RODRIGUES - RO0002717
INTIMAÇÃO AO AUTOR
FINALIDADE: INTIMAR a parte autora para se manifestar acerca
da certidão do oficial de justiça, no prazo de 05 (cinco) dias.
Porto Velho (RO), 12 de setembro de 2018.
Técnico Judiciário
(assinado digitalmente)
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Porto Velho - 2ª Vara de Família
Avenida Rogério Weber, 1872, Centro, Porto Velho - RO - CEP:
76801-030 - Fone:(69) 3217-1314 e-mail: 2vfamcpe@tjro.jus.br
Processo: 7015190-62.2018.8.22.0001
Classe: FAMÍLIA- DIVÓRCIO LITIGIOSO (99)
REQUERENTE: J. L. S. A.
Advogado do(a) REQUERENTE: IGOR JUSTINIANO SARCO RO0007957
INTIMAÇÃO AO AUTOR
FINALIDADE: INTIMAR a parte autora para se manifestar acerca
da certidão do oficial de justiça, no prazo de 05 (cinco) dias.
Porto Velho (RO), 12 de setembro de 2018.
Técnico Judiciário
(assinado digitalmente)
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Comarca de Porto Velho
2ª Vara de Família e Sucessões
Av. Rogério Weber, nº 1872, Bairro Centro, CEP 76.801-906, Porto
Velho, RO
Fone: (69) 3217-1314 - Email:pvh2famil@tjro.jus.brProcesso
n. 7046416-56.2016.8.22.0001
Classe: Inventário
REQUERENTES: MARIA DAS DORES CARLOS GIL, RITA
CARLOS NERY OLIVEIRA
ADVOGADOS DOS REQUERENTES: ANA PAULA LUCAS DE
AMORIM ALVES OAB nº RO4480
INVENTARIADO: MARIA CARLOS GIL
ADVOGADO DO INVENTARIADO: PAULINO PALMERIO
QUEIROZ OAB nº RO208
DESPACHO
1. Conforme carta precatória de id 20578890, a citação do herdeiro
Deusimar Carlos Nery foi frustrada em razão de não ter sido pago
o preparo no juízo deprecado. Se assim, determino a expedição
de nova carta precatória, devendo a parte autora promover o
recolhimento das custas processuais necessárias ao cumprimento
do ato.
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2. Após a devolução da carta precatória, deve a CPE certificar
a citação de todos os herdeiros e a eventual apresentação de
impugnação.
Int. C.
Porto Velho-RO, quarta-feira, 12 de setembro de 2018
João Adalberto Castro Alves
Juiz(a) de Direito
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Comarca de Porto Velho
2ª Vara de Família e Sucessões
Av. Rogério Weber, nº 1872, Bairro Centro, CEP 76.801-906, Porto
Velho, RO
Fone: (69) 3217-1314 - Email:pvh2famil@tjro.jus.brProcesso
n. 7036685-02.2017.8.22.0001
Classe: Execução de Alimentos
F. C. D. N. A.
R. R. S.
ADVOGADO DO EXECUTADO:
DESPACHO
Cumpra a escrivania/CPE, COM URGÊNCIA, o DESPACHO de
id.20519561, promovendo a intimação pessoal do requerido acerca
da penhora realizada.
C.
Porto Velho-RO, quarta-feira, 12 de setembro de 2018
João Adalberto Castro Alves
Juiz(a) de Direito
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Comarca de Porto Velho
2ª Vara de Família e Sucessões
Av. Rogério Weber, nº 1872, Bairro Centro, CEP 76.801-906, Porto
Velho, RO
Fone: (69) 3217-1314 - Email:pvh2famil@tjro.jus.brProcesso
n. 7036691-72.2018.8.22.0001
Classe: Divórcio Litigioso
L. V. V.
ADVOGADO DO REQUERENTE: PEDRO PAULO BARBOSA
OAB nº RO6833
C. S. D. A.
ADVOGADO DO REQUERIDO:
DESPACHO
Emende-se a inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de
indeferimento (art. 321, CPC), devendo o(a) autor(a), recolher as
custas processuais iniciais.
Int.C.
Porto Velho-RO, quarta-feira, 12 de setembro de 2018
João Adalberto Castro Alves
Juiz(a) de Direito
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Comarca de Porto Velho
2ª Vara de Família e Sucessões
Av. Rogério Weber, nº 1872, Bairro Centro, CEP 76.801-906, Porto
Velho, RO
Fone: (69) 3217-1314 - Email:pvh2famil@tjro.jus.brProcesso
n. 7036693-42.2018.8.22.0001
Classe: Execução de Alimentos
G. R. B.
ADVOGADO DO EXEQUENTE: DEFENSORIA PÚBLICA DE
RONDÔNIA
L. M. B.
ADVOGADO DO EXECUTADO:
DESPACHO
Emende-se a inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, instruindo a
petição inicial com os documentos indispensáveis à propositura da
ação, nos termos do art. 320 do CPC, sob pena de indeferimento
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(art. 321, CPC), devendo o autor apresentar cópia da certidão
de nascimento da filha, da DECISÃO judicial que fixou os
alimentos, documento pessoal do autor, bem como comprovante
de residência.
Int. C.
Porto Velho-RO, quarta-feira, 12 de setembro de 2018
João Adalberto Castro Alves
Juiz(a) de Direito
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Comarca de Porto Velho
2ª Vara de Família e Sucessões
Av. Rogério Weber, nº 1872, Bairro Centro, CEP 76.801-906, Porto
Velho, RO
Fone: (69) 3217-1314 - Email:pvh2famil@tjro.jus.br703667266.2018.8.22.0001
Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68
J. C. L.
ADVOGADO DO AUTOR: CARLOS FREDERICO MEIRA BORRE
OAB nº RO3010
G. D. S. C. L.
DECISÃO
A SENTENÇA que revisionou os alimentos foi proferida pelo Juízo
da 4ª Vara de Família e Sucessões desta Comarca (autos n.
0003170-54.2015.8.22.0102).
Considerando que o presente feito trata de exoneração de
alimentos, a competência para processar a ação deve ser do Juízo
que os fixou.
Assim, deixo de receber a inicial, para declinar a competência para
o referido Juízo.
Promova a escrivania a redistribuição.
C.
Porto Velho-RO, quarta-feira, 12 de setembro de 2018
João Adalberto Castro Alves
Juiz(a) de Direito
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Comarca de Porto Velho
2ª Vara de Família e Sucessões
Av. Rogério Weber, nº 1872, Bairro Centro, CEP 76.801-906, Porto
Velho, RO
Fone: (69) 3217-1314 - Email:pvh2famil@tjro.jus.brProcesso
n. 7036707-26.2018.8.22.0001
Classe: Procedimento Comum
JOSE PEREZ DE JESUS, FLAVIO PEREZ DE JESUS, MARISTELA
PEREZ DE JESUS
ADVOGADOS DOS AUTORES: MANOEL RIVALDO DE ARAUJO
OAB nº RO315
JOSE PRESCILIANO DE JESUS
ADVOGADO DO RÉU:
DESPACHO
Emende-se a inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de
indeferimento (art. 321, CPC), devendo o(a) autor(a):
1) Instruir o pedido com a demonstração (por documento hábil)
da existência e disponibilidade do valor que pretende levantar,
pois inviável a expedição de alvará para levantamento de valores
ilíquidos e incertos.
2) Juntar certidão de óbito de José Presciliano de Jesus.
3) Juntar procuração outorgada pelos autores ao advogado
peticionante.
4) Recolher as custas processuais.
Int. C.
Porto Velho-RO, quarta-feira, 12 de setembro de 2018
João Adalberto Castro Alves
Juiz(a) de Direito
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3ª VARA DE FAMÍLIA
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 3ª Vara de Família
Avenida Rogério Weber, 1728, Centro, Porto Velho - RO - CEP:
76801-030 - Fone:(69) 3217-1342 e-mail: 3vfamcpe@tjro.jus.br
Processo nº 7012441-72.2018.8.22.0001
REQUERENTE: E. U. S. D. S.
Advogado do(a) REQUERENTE: ALINE SILVA CORREA RO0004696
INTERESSADO: H. W. S. D. S., K. V. S. D. S.
INTIMAÇÃO DO REQUERENTE
FICA A PARTE AUTORA INTIMADA, por intermédio de seu
advogado(a), a proceder à retirada dos Termos de Tutela,
diretamente no PJe..
Porto Velho (RO), 12 de setembro de 2018.
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 3ª Vara de Família
Avenida Rogério Weber, 1728, Centro, PORTO VELHO - RO CEP: 76801-030 - Fone: (69) 3217-1316
Ofício nºEW049/2018/CPE Porto Velho, 05 de setembro de 2018.
Processo nº7042412-73.2016.8.22.0001
A (o) Senhor (a)
Gerente Executivo do Instituto Nacional de Seguridade Social INSS
Av. Governador Jorge Teixeira, nº3325, bairro Liberdade
CEP.: 76803-859 N E S T A
Assunto: Desconto de Pensão Alimentícia
Senhor (a) Gerente,
Solicito a Vossa Senhoria determinar ao setor competente que
seja descontado diretamente do benefício de CLERISVALDO
RODRIGUES PEREIRA, benefício nº1177278232, a importância de
R$80,00 (oitenta reais), em favor de sua filha Elaine Vitória Boaro
Pereira, portadora do RG nº998436 SSP/RO e CPF nº940.545.25253, nascida em 13/10/2003, representada por sua genitora
Veronica dos Santos Boaro, portadora do RG nº564561 SSP/RO
e CPF nº498.557.942-49, a título de execução de alimentos, até a
quitação total do débito no valor de R$3.584,95 (três mil, quinhentos
e oitenta e quatro reais e noventa e cinco centavos), devendo ser
depositado na conta nº006287-4, operação 013, agência 1831, em
nome da genitora da menor.
Destaco, ainda, que é dever do empregador proceder a todos
os atos necessários ao cumprimento da obrigação por parte do
empregado, conforme disposição expressa no art. 20 da Lei 5.478,
de 27.07.68 (LA), que tem a seguinte redação:
“As repartições públicas, civis ou militares, inclusive do Imposto de
Renda, darão todas as informações necessárias à instrução dos
processos previstos nesta lei e à execução do que for decidido ou
acordado em juízo”.
“Constitui crime contra a administração da Justiça deixar o
empregador ou funcionário público de prestar ao juízo competente
as informações necessárias à instrução de processo ou execução
de SENTENÇA ou acordo que fixe pensão alimentícia: Pena
- Detenção de 06 (seis) meses a 01 (um) ano, sem prejuízo da
pena acessória de suspensão do emprego de 30 (trinta) a 90
(noventa) dias. Parágrafo único. nas mesmas penas incide quem,
de qualquer modo, ajuda o devedor a eximir-se ao pagamento de
pensão alimentícia judicialmente acordada, fixada ou majorada,
ou se recusa, ou procrastina a executar ordem de descontos em
folhas de pagamento, expedida pelo juiz competente”.
Atenciosamente,
ALDEMIR DE OLIVEIRA
Juiz de Direito
(assinado digitalmente)
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PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 3ª Vara de Família
Avenida Rogério Weber, 1728, Centro, Porto Velho - RO - CEP:
76801-030 - Fone:(69) 3217-1342 e-mail: 3vfamcpe@tjro.jus.br
Processo: 7032778-19.2017.8.22.0001
Classe: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
EXEQUENTE: I. K. M. D. L. e outros
Advogado do(a) EXEQUENTE: MARIO JORGE DA COSTA
SARKIS - RO0007241
EXECUTADO: R. N. D. L.
Advogado do(a) EXECUTADO:
INTIMAÇÃO DO DESPACHO /DECISÃO /CERTIDÃO
Fica o exequente intimado para, no prazo de 05, dias manifestar-se
a respeito do DESPACHO de ID.20701274.
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 3ª Vara de Família
Avenida Rogério Weber, 1728, Centro, Porto Velho - RO - CEP:
76801-030 - Fone:(69) 3217-1342 e-mail: 3vfamcpe@tjro.jus.br
Processo nº 7009872-57.2016.8.22.0005
REQUERENTE: G. R. F. M.
Advogado do(a) REQUERENTE: DENISE GONCALVES DA CRUZ
ROCHA - RO0001996
REQUERIDO: M. F. M.
INTIMAÇÃO DO REQUERENTE
FICA A PARTE AUTORA INTIMADA, por intermédio de seu
advogado, a proceder a retirada do Termo de Compromisso
Provisório de Curador, diretamente no PJe.
Porto Velho (RO), 12 de setembro de 2018.
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Porto Velho - 3ª Vara de Família
Av. Rogério Weber, nº 1872, Bairro Centro, CEP 76.801-906, Porto
Velho, RO
PROCESSO Nº 7019149-41.2018.8.22.0001
CLASSE: Cumprimento de SENTENÇA
ADVOGADO DO EXEQUENTE: FERNANDO WALDEIR PACINI
OAB nº RO6096
S. D. A. C. D. G.
U. S. D. C.
DESPACHO:
PETIÇÃO DE ID. N°19141260 pp. 1-2:
Manifeste-se o exequente acerca da petição apresentada pelo
executado, informando se houve a quitação do débito. Caso
exista ainda existam débitos, deverá a exequente apresentar
a planilha atualizada, com a dedução dos valores pagos, em 05
(cinco) dias.
Int.
Porto Velho (RO), 12 de setembro de 2018
Assinado eletronicamente
Aldemir de Oliveira
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Porto Velho - 3ª Vara de Família
Av. Rogério Weber, nº 1872, Bairro Centro, CEP 76.801-906, Porto
Velho, RO
PROCESSO Nº 7039472-04.2017.8.22.0001
CLASSE: Inventário
ADVOGADOS DOS REQUERENTES: RENNER PAULO
CARVALHO OAB nº RO3740, AMANDA BRAZ GOMES PETERLE
OAB nº RO5238, RODRIGO DALLAGASSA GONTIJO DE
OLIVEIRA OAB nº RO5724
ADVOGADO DO INVENTARIADO:
SUAME COUTO DE ALMEIDA, NAGILA CARDOSO DE ALMEIDA,
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GLEDSON HADDOCK ALVES, SUAN COUTO DE ALMEIDA,
SUARA COUTO DE ALMEIDA, FRANCISCA JOSEFA DA SILVA
AZEVEDO HADDOCK DE ALMEIDA
CLECY HADDOCK MONTES DE ALMEIDA
DESPACHO:
1. PETIÇÃO DE ID. N° 20767803 - P. 1: Defiro o pedido.
Assim, AUTORIZO o espólio de Cley Haddock Montes de Almeida,
representado pela inventariante Francisca Josefa da Silva
Azevedo, a proceder ao levantamento dos valores necessários da
conta judicial (id. n° 2015919820159198), para o fim específico de
pagamento do ITCD e das custas processuais. Apresentados as
guias atualizadas, expeça-se alvará especifico para pagamento
das CUSTAS e do ITCD, com prazo de 15 dias, independente de
novo comando. A prestação de contas deverá ocorrer em 10 dias,
contados do levantamento dos valores.
2. Decorrido o prazo assinado, retornem-me os autos conclusos
para deliberação a respeito da prestação de contas e determinações
constantes nos itens 2 e 3 do DESPACHO de id. n° 20163942.
3. Int.
Porto Velho (RO), 12 de setembro de 2018
Assinado eletronicamente
Aldemir de Oliveira
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 3ª Vara de Família
Avenida Rogério Weber, 1728, Centro, Porto Velho - RO - CEP:
76801-030 - Fone:(69) 3217-1342 e-mail: 3vfamcpe@tjro.jus.br
Processo: 7024235-90.2018.8.22.0001
Classe: FAMÍLIA- DIVÓRCIO LITIGIOSO (99)
REQUERENTE: E. D. S. X.
Advogado do(a) REQUERENTE: JOSE NEY MARTINS JUNIOR RO0002280
REQUERIDO: J. A. X.
Advogado do(a) REQUERIDO:
INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA
FINALIDADE: Fica Vossa Senhoria intimada para cumprir o
DESPACHO de ID 20882141.
Porto Velho (RO), 13 de setembro de 2018.
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 3ª Vara de Família
Avenida Rogério Weber, 1728, Centro, Porto Velho - RO - CEP:
76801-030 - Fone:(69) 3217-1342 e-mail: 3vfamcpe@tjro.jus.br
Processo nº 7010594-69.2017.8.22.0001
REQUERENTE: FRANCISCA ALENCAR, ALZERINA NAZARE
ALENCAR, ESMERALDA ALENCAR, IRENE DE ALENCAR
SANTOS, ANTONIO FELIPE DA COSTA, SEVERINO DO
NASCIMENTO
Advogado do(a) REQUERENTE: AUGUSTO CEZAR DAMASCENO
COSTA - RO0004921
Advogado do(a) REQUERENTE: JOSE RUI MARINHO ARAUJO
- RO0006334
INVENTARIADO: MARIA NAZARE DE ALENCAR
INTIMAÇÃO DO REQUERENTE
FICA A PARTE AUTORA INTIMADA, por intermédio de seu
advogado(a), a proceder à retirada do Alvara Judicial, diretamente
do PJe.
Porto Velho (RO), 12 de setembro de 2018.
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 3ª Vara de Família
Avenida Rogério Weber, 1728, Centro, Porto Velho - RO - CEP:
76801-030 - Fone:(69) 3217-1342 e-mail: 3vfamcpe@tjro.jus.br
Processo: 7016579-82.2018.8.22.0001
Classe: ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68 (69)
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AUTOR: M. J. D. S. L.
Advogado do(a) AUTOR: DIOGO FERNANDES CAMARGO RO0008191
RÉU: J. D. S. D. S.
Intimação AO AUTOR - SENTENÇA
(...) indefiro a petição inicial, julgando extinto o processo sem
julgamento do MÉRITO, nos termos do inc. I do art. 485 do Código
de Processo Civil.
Sem custas, pois concedo a gratuidade da justiça ao exequente.
P.R.I.C.
Porto Velho (RO), 23 de agosto de 2018
Assinado eletronicamente
Aldemir de Oliveira
Juiz de Direito
Porto Velho (RO), 13 de setembro de 2018.
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 3ª Vara de Família
Avenida Rogério Weber, 1728, Centro, Porto Velho - RO - CEP:
76801-030 - Fone:(69) 3217-1342 e-mail: 3vfamcpe@tjro.jus.br
Processo nº 7013465-38.2018.8.22.0001
AUTOR: R. B. D. M. D.
Advogados do(a) AUTOR: CARLA FRANCIELEN DA COSTA
- RO0007745, EVERTHON BARBOSA PADILHA DE MELO RO0003531, WILMO ALVES - RO0006469, MARCIA BERENICE
SIMAS ANTONETTI - RO0001028
RÉU: D. R. G. B. D. M. D.
Advogados do(a) RÉU: GEORGE ALEXSANDER DE OLIVEIRA
MORAES CARVALHO - RO0008515, JONAS VIANA DE OLIVEIRA
- RO9042, FABIO VIANA OLIVEIRA - RO0002060
Intimação DAS PARTES
FINALIDADE: Ficam as partes autora/requerida, intimadas para
ciência da SENTENÇA ID Nº 21071897.
Porto Velho (RO), 13 de setembro de 2018.
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 3ª Vara de Família
Avenida Rogério Weber, 1728, Centro, PORTO VELHO - RO CEP: 76801-030 - Fone: (69) 3217-1316
PROCESSO Nº 7032624-64.2018.8.22.0001
CLASSE: ALVARÁ JUDICIAL - LEI 6858/80 (74)
PROTOCOLADO EM: 16/08/2018 12:34:08
Advogado do(a) REQUERENTE: AMANDA CAMELO CORREA RO0000883
REQUERENTE: ANTONIO PEREIRA DE SOUSA
DESPACHO:
Intimem-se os requerentes para emendarem a inicial, manifestandose e tomando as providências necessárias sobre os seguintes
pontos:
a) esclarecer se a filha Antônia Raquel Pereira da Silva pretende
renunciar de sua quota-parte em favor da requente;
b) juntar os documentos pessoais de todos os filhos do falecido;
c) juntar os termos de renúncia de todos os filhos, porquanto
somente foram juntados aqueles referentes a Noemia Pereira da
Silva e Sandra Pereira da Silva Souza.
Em 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento (art. 321, parágrafo
único, CPC).
Porto Velho, 12 de setembro de 2018.
Assinado eletronicamente
Aldemir de Oliveira
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 3ª Vara de Família
Avenida Rogério Weber, 1728, Centro, Porto Velho - RO - CEP:
76801-030 - Fone:(69) 3217-1342 e-mail: 3vvfamcpe@tjro.jus.br
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Processo: 7049295-02.2017.8.22.0001
Classe: FAMÍLIA- EXECUÇÃO DE ALIMENTOS (1112)
EXEQUENTE: E. A. P.
Advogados do(a) EXEQUENTE: EZIO PIRES DOS SANTOS RO0005870, BRUNA DUARTE FEITOSA DOS SANTOS BARROS
- RO0006156
EXECUTADO: M. S.
Intimação AO AUTOR
FINALIDADE: INTIMAR a parte autora para se manifestar acerca
da certidão do oficial de justiça, no prazo de 05 (cinco) dias.
Porto Velho (RO), 13 de setembro de 2018.
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 3ª Vara de Família
Avenida Rogério Weber, 1728, Centro, Porto Velho - RO - CEP:
76801-030 - Fone:(69) 3217-1342 e-mail: 3vvfamcpe@tjro.jus.br
Processo: 7018110-09.2018.8.22.0001
Classe: FAMÍLIA- TUTELA E CURATELA - NOMEAÇÃO (61)
REQUERENTE: O. C. Q. R.
Advogados do(a) REQUERENTE: RUCILENE ARAUJO BOTELHO
CAMPOS - RO0005587, NEIDSONIA MARIA DE FATIMA
FERREIRA - RO0005283
INTERESSADO: M. D. E. S. P. R.
Intimação AO AUTOR
FINALIDADE: INTIMAR a parte autora para se manifestar acerca
da certidão do oficial de justiça, no prazo de 05 (cinco) dias.
Porto Velho (RO), 13 de setembro de 2018.
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 3ª Vara de Família
Avenida Rogério Weber, 1728, Centro, Porto Velho - RO - CEP:
76801-030 - Fone:(69) 3217-1342 e-mail: 3vfamcpe@tjro.jus.br
Processo: 7013329-41.2018.8.22.0001
Classe: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
AUTOR: J. R. R.
Advogado do(a) AUTOR: MARY TEREZINHA DE SOUZA DOS
SANTOS - RO0001994
RÉU: R. C. D. S. e outros (3)
INTIMAÇÃO DO DESPACHO
Apesar das emendas realizadas (id. nº 18881350, 18905780 e
20557586), ainda não é possível o regular prosseguimento do feito.
É que para que os menores sejam representados ou assistidos
pela avó paterna é necessário que ela tenha a guarda judicial
deles. Assim, intime-se a parte autora para emendar a inicial,
esclarecendo a respeito. Em caso negativo, os menores deverão
ser representados e assistidos pelo genitor.
Em 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento (art. 321, parágrafo
único, CPC).
Porto Velho (RO), 31 de agosto de 2018
Assinado eletronicamente
Aldemir de Oliveira
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 3ª Vara de Família
Avenida Rogério Weber, 1728, Centro, Porto Velho - RO - CEP:
76801-030 - Fone:(69) 3217-1342 e-mail: 3vfamcpe@tjro.jus.br
Processo: 7026199-21.2018.8.22.0001
Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS - EXIGIDAS
AUTOR: G. L. P. D. O.
Advogado do(a) AUTOR: EDILAMAR BARBOSA DE HOLANDA RO0001653
RÉU: N. P. P. P.
INTIMAÇÃO DO DESPACHO
Intime-se a parte autora para emendar a inicial, juntando
procuração, em 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento (art.
321, parágrafo único, CPC).
Porto Velho (RO), 4 de setembro de 2018
Assinado eletronicamente
Aldemir de Oliveira
Juiz de Direito
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PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 3ª Vara de Família
Avenida Rogério Weber, 1728, Centro, Porto Velho - RO - CEP:
76801-030 - Fone:(69) 3217-1342 e-mail: 3vvfamcpe@tjro.jus.br
Processo: 7019115-66.2018.8.22.0001
Classe: FAMÍLIA- EXECUÇÃO DE ALIMENTOS (1112)
EXEQUENTE: R. D. S. M.
Advogado do(a) EXEQUENTE: IVANILDE MARCELINO DE
CASTRO - RO0001552
EXECUTADO: R. S. D. S.
Intimação AO AUTOR
FINALIDADE: INTIMAR a parte autora para se manifestar acerca
da certidão do oficial de justiça, no prazo de 05 (cinco) dias.
Porto Velho (RO), 13 de setembro de 2018.
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 3ª Vara de Família
Avenida Rogério Weber, 1728, Centro, Porto Velho - RO - CEP:
76801-030 - Fone:(69) 3217-1342 e-mail: 3vfamcpe@tjro.jus.br
Processo: 7018967-55.2018.8.22.0001
Classe: FAMÍLIA- EXECUÇÃO DE ALIMENTOS (1112)
EXEQUENTE: F. G. B. D. S.
Advogado do(a) EXEQUENTE: NATANAEL GALVAO PEREIRA RO0002491
INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA
FINALIDADE: Fica Vossa Senhoria intimada do DESPACHO de ID
21402105.
Porto Velho (RO), 13 de setembro de 2018.
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 3ª Vara de Família
Avenida Rogério Weber, 1728, Centro, Porto Velho - RO - CEP:
76801-030 - Fone:(69) 3217-1342 e-mail: 3vvfamcpe@tjro.jus.br
Processo: 0013367-10.2011.8.22.0102
Classe: FAMÍLIA- INVENTÁRIO (39)
REQUERENTE: MARIA DAS GRACAS MOURA e outros
Advogados do(a) REQUERENTE: MONIZE NATALIA SOARES DE
MELO FREITAS - RO0003449, ERLETE SIQUEIRA - RO0003778
Advogados do(a) REQUERENTE: TAÍS BRINGHENTI AMARO
SILVA - RO0005234, JANETE MARIA WARTA - RO0006223,
FRANCO OMAR HERRERA ALVIZ - RO0001228
INVENTARIADO: Espólio de José Fernandes Moura
Intimação AO AUTOR
FINALIDADE: INTIMAR a parte autora para se manifestar acerca
da certidão do oficial de justiça, no prazo de 05 (cinco) dias.
Porto Velho (RO), 13 de setembro de 2018.
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Porto Velho - 3ª Vara de Família
Av. Rogério Weber, nº 1872, Bairro Centro, CEP 76.801-906, Porto
Velho, RO
PROCESSO Nº 0008821-04.2014.8.22.0102
CLASSE: Sobrepartilha
ADVOGADO DO REQUERENTE: JANETE MARIA WARTA OAB nº
RO6223, MARCELLO HENRIQUE DE MENEZES PINHEIRO OAB
nº RO265B, FRANCO OMAR HERRERA ALVIZ OAB nº RO1228,
AMANDA CAMELO CORREA OAB nº RO883
NICOLAU FELIX FERNANDES
REQUERIDO: ANTONIO FELIX FERNANDES
DESPACHO:
Ante ausência de resposta aos ofícios encaminhados à
Superintendência de Administração do Ministério do Planejamento,
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Desenvolvimento e Gestão em Rondônia - SAMP (id. n° 19675877),
intime-se o inventariante para que diligencie junto aquele órgão,
comprovando a existência do crédito que pretende partilhar,
em 30 dias.
Int.
Porto Velho (RO), 13 de setembro de 2018
Assinado eletronicamente
Aldemir de Oliveira
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 3ª Vara de Família
Avenida Rogério Weber, 1728, Centro, Porto Velho - RO - CEP:
76801-030 - Fone:(69) 3217-1342 e-mail: 3vfamcpe@tjro.jus.br
Processo: 7004215-15.2017.8.22.0001
Classe: PETIÇÃO (241)
REQUERENTE: M. G. A.
Advogado do(a) REQUERENTE: FRANCISCO CARLOS DO
PRADO - RO0002701
INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA
FINALIDADE: Fica Vossa Senhoria intimada do DESPACHO de ID
Nº 21419989, BEM COMO PARA PROCEDER À RETIRADA DO
TERMO DE GUARDA.
Porto Velho (RO), 13 de setembro de 2018.
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PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 3ª Vara de Família
Avenida Rogério Weber, 1728, Centro, Porto Velho - RO - CEP:
76801-030 - Fone:(69) 3217-1342 e-mail: 3famcpe@tjro.jus.br
Processo: 7003138-39.2015.8.22.0001
Classe: PETIÇÃO (241)
REQUERENTE: V. M. e outros (3)
REQUERIDO: L. A. M. e outros (3)
Intimação - PARTE REQUERIDA
Fica a parte Requerida/Revel, Luiz Augusto de Menezes,Stefan
Menezes, Julio Cesar de Menezes, José Menezes Neto e Maria
das Graças Menezes, intimadas para no prazo de 15 (quinze) dias,
efetuar o pagamento das custas judiciais, conforme SENTENÇA
de ID. 19190732. O não pagamento integral ensejará a expedição
de certidão de débito judicial para fins de protesto extrajudicial e
inscrição na Dívida Ativa Estadual.
A guia para pagamento deverá ser gerada no endereço eletrônico:
http://webapp.tjro.jus.br/custas/pages/guiaRecolhimento/
guiaRecolhimentoEmitir.jsf;jsessionid=M2VBhmGwXHBjOH7Y7i
Porto Velho 13 de setembro de 2018.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 3ª Vara de Família
Avenida Rogério Weber, 1728, Centro, Porto Velho - RO - CEP:
76801-030 - Fone:(69) 3217-1342 e-mail: 3vfamcpe@tjro.jus.br
Processo: 7012185-32.2018.8.22.0001
Classe: ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68
AUTOR: H. P. F.
Advogado do(a) AUTOR: JACIRA SILVINO - RO0000830
RÉU: A. C. D. N. F.
Intimação AO AUTOR - CUSTAS
Fica Vossa Senhoria INTIMADA, por meio de seu advogado, para
no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o pagamento das custas
judiciais, conforme SENTENÇA de ID 19912016. O não pagamento
integral ensejará em inscrição na Dívida Ativa Estadual.
A guia para pagamento deverá ser gerada no endereço eletrônico:
http://webapp.tjro.jus.br/custas/pages/guiaRecolhimento/
guiaRecolhimentoEmitir.jsf;jsessionid=M2VBhmGwXHBjOH7Y7i
Porto Velho, 13 de setembro de 2018.

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Porto Velho - 3ª Vara de Família
Av. Rogério Weber, nº 1872, Bairro Centro, CEP 76.801-906, Porto
Velho, RO
PROCESSO Nº 7028558-41.2018.8.22.0001
CLASSE: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68
ADVOGADOS DOS AUTORES: CRISTIANE PATRICIA HURTADO
MADUENO OAB nº RO1013
ADVOGADO DO RÉU:
J. D. M. P., D. S. M. P.
RÉU: J. M. P.
DESPACHO:
Atento as informações constantes no Aviso de Recebimento (id. n°
21244528), depreque-se a citação do requerido, observando-se os
termos do DESPACHO de id. n° 21244528.
Int.
Porto Velho (RO), 13 de setembro de 2018
Assinado eletronicamente
Aldemir de Oliveira
Juiz de Direito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 3ª Vara de Família
Avenida Rogério Weber, 1728, Centro, Porto Velho - RO - CEP:
76801-030 - Fone:(69) 3217-1342 e-mail: 3vfamcpe@tjro.jus.br
Processo: 7003138-39.2015.8.22.0001
Classe: PETIÇÃO (241)
REQUERENTE: V. M. e outros (3)
Advogados do(a) REQUERENTE: LANESSA BACK THOME
- RO0006360, RODRIGO BORGES SOARES - RO0004712,
ROSILENE DE OLIVEIRA ZANINI - RO0004542, CARL TESKE
JUNIOR - RO0003297, FERNANDA MAIA MARQUES RO0003034
REQUERIDO: L. A. M. e outros (3)
Intimação AO AUTOR - CUSTAS
Fica Vossa Senhoria INTIMADA, por meio de seu advogado, para
no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o pagamento das custas
judiciais, conforme SENTENÇA de ID. 19190732. O não pagamento
integral ensejará a expedição de certidão de débito judicial para
fins de protesto extrajudicial e inscrição na Dívida Ativa Estadual.
A guia para pagamento deverá ser gerada no endereço eletrônico:
http://webapp.tjro.jus.br/custas/pages/guiaRecolhimento/
guiaRecolhimentoEmitir.jsf;jsessionid=M2VBhmGwXHBjOH7Y7i
Porto Velho, 13 de setembro de 2018.

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Porto Velho - 3ª Vara de Família
Av. Rogério Weber, nº 1872, Bairro Centro, CEP 76.801-906, Porto
Velho, RO
PROCESSO Nº 7031516-97.2018.8.22.0001
CLASSE: Alvará Judicial - Lei 6858/80
ADVOGADOS DOS REQUERENTES: DIEGO IONEI MONTEIRO
MOTOMYA OAB nº RO7757
ADVOGADOS DOS:
CARLOS AUGUSTO NUNES DA SILVA, NERCENIRA PORFIRIO
NUNES BATISTA DA SILVA, MARIA DE JESUS NUNES DA
SILVA, RAUL SOARES DA SILVA
DESPACHO:
Apesar da emenda realizada (id. nº 21031392), ainda não é possível
o regular prosseguimento do feito. Intime-se a parte autora para
emendar a inicial, manifestando-se e tomando as providências
necessárias sobre os seguintes pontos:
a) juntar procuração com relação aos requerentes Nercenira Porfírio
Nunes Batista da Silva, Carlos Augusto Nunes da Silva (CPC, arts.
104 e 287);
b) qualificar os requerentes Maria de Jesus Nuens da Silva, Nercenira
Porfírio Nunes Batista da Silva, Carlos Augusto Nnes da Silva
(CPC, art. 319, inc. II);
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c) juntar documentos pessoais do requerente Raul Soares da
Silva.
Em 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento (art. 321, parágrafo
único, CPC).
Após, analisarei os requerimentos da petição id. 21031392.
Porto Velho (RO), 13 de setembro de 2018
Assinado eletronicamente
Aldemir de Oliveira
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Porto Velho - 3ª Vara de Família
Av. Rogério Weber, nº 1872, Bairro Centro, CEP 76.801-906, Porto
Velho, RO
PROCESSO Nº 7010430-41.2016.8.22.0001
CLASSE: Inventário
ADVOGADO DO REQUERENTE: LILIAN MARIA LIMA DE
OLIVEIRA OAB nº RO2598, AMANDA CAMELO CORREA OAB
nº RO883
ADVOGADO DO INVENTARIADO:
ANIELE MENDES FERNANDES
INVENTARIADO: ANTONIO FELIX FERNANDES FILHO
Termo de compromisso de inventariante elaborado (em anexo)
DESPACHO:
1. PETIÇÃO DE ID. N° 21326175: Considerando o vencimento do
Termo de Compromisso (id. n° 5413057), DEFIRO o pedido. Segue,
em anexo, o novo termo, com o prazo de 01 (um) ano. Colha-se a
assinatura da inventariante.
1.1. Após a assinatura, a inventariante deverá cumprir as
determinações contidas no DESPACHO de id. n° 18935665, em
15 dias.
2. PETIÇÃO DE ID. Nº 21436071: Considerando a informação
da existência de créditos em nome do falecido junto ao Estado
de Rondônia, consistentes em verbas rescisórias decorrentes da
morte, oficie-se à SEGEP solicitando que os créditos em questão
sejam depositados em conta vinculada a este juízo, na Caixa
Econômica Federal, Agência 2848, em 10 dias.
3. Int.
Porto Velho (RO), 13 de setembro de 2018
Assinado eletronicamente
Aldemir de Oliveira
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Porto Velho - 3ª Vara de Família
Av. Rogério Weber, nº 1872, Bairro Centro, CEP 76.801-906, Porto
Velho, RO
OFÍCIO Nº 004/2018/3VFGAB - 13 de setembro de 2018
PROCESSO Nº 7010430-41.2016.8.22.0001
CLASSE: Inventário
TERMO DE COMPROMISSO DE INVENTARIANTE
Válido por 01 (um) ano
Aos doze de setembro de 2018, nesta Cidade e Comarca de Porto
Velho, Capital do Estado de Rondônia, no Edifício do Fórum Sandra
Nascimento, na 3ª Vara de Família, onde presente se achava o
Juiz de Direito, Dr. Aldemir de Oliveira, compareceu Ana Claudia
dos Santos Mendes, brasileira, viúva, do lar, portadora do RG n°
264.201 SSP/RO e CPF n° 277.156.632-04, residente nesta, por
ela me foi dito que vinha prestar compromisso de inventariante
dos bens deixados em razão do falecimento de Antônio Felix
Fernandes Filho, nos autos de Inventário sob o n° 701043041.2016.8.22.0001, em trâmite por este Juízo, deve promover
todos os atos necessários para encerrar o inventário em 01 (um)
ano, sob pena de, não desempenhando fielmente o encargo de
inventariante, ser destituída do cargo e responder civil e criminal
pela malversação do patrimônio do espólio, sujeitando-se, inclusive
a ter seus bens e rendas sequestrados em favor do espólio. Pelo
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Juiz foi-lhe deferido o compromisso, o qual aceitou, sujeitandose às penas da Lei. Nada mais. Do que para constar lavrou-se o
presente, que depois de lido e achado conforme, vai devidamente
assinado.
Assinado eletronicamente
Aldemir de Oliveira
Juiz de Direito
Ana Claudia dos Santos Mendes
Inventariante
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 3ª Vara de Família
Avenida Rogério Weber, 1728, Centro, Porto Velho - RO - CEP:
76801-030 - Fone:(69) 3217-1316 e-mail: 3vfamcpe@tjro.jus.br
Aguardando prazo cumprimento do DESPACHO id id 20503312,
item 2.
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Porto Velho - 3ª Vara de Família
Av. Rogério Weber, nº 1872, Bairro Centro, CEP 76.801-906, Porto
Velho, RO
PROCESSO Nº 0153889-70.2009.8.22.0001
CLASSE: Execução de Alimentos
ADVOGADOS DOS EXEQUENTES: MARIA GABRIELLA DANTAS
FERREIRA OAB nº RO7308
EXEQUENTES: J. A. M. D. C., M. I. M. D. C., F. M. D. C.
EXECUTADO: A. T. D. C.
DESPACHO:
Manifeste-se a exequente informando a ordem cronológica em
que sem encontra o Precatório n°0013663-81.2010.822.0000,
requerendo o que entender de direito, em 05 (cinco) dias.
Int.
Porto Velho (RO), 11 de setembro de 2018
Assinado eletronicamente
Aldemir de Oliveira
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Porto Velho - 3ª Vara de Família
Av. Rogério Weber, nº 1872, Bairro Centro, CEP 76.801-906, Porto
Velho, RO
PROCESSO Nº 7023828-84.2018.8.22.0001
CLASSE: Execução de Alimentos
ADVOGADO DO EXEQUENTE: MOHAMAD HIJAZI ZAGLHOUT
OAB nº RO2462
ADVOGADO DO EXECUTADO: SANGELA ROCHA AMORIM
GUERRA OAB nº RO9157, RUTH GIL DO NASCIMENTO LIMA
OAB nº RO6749, EVANDRO JUNIOR ROCHA ALENCAR SALES
OAB nº RO6494, ANDRE FERREIRA DA CUNHA NETO OAB nº
RO6682
EXEQUENTE: P. R. D. M.
EXECUTADO: P. R. O. R.
DESPACHO SERVINDO COMO CARTA/MANDADO DE
INTIMAÇÃO:
Evento n° 16116531. INTIME-SE, pessoalmente, o exequente,
preferencialmente via postal, para manifestar-se por meio de seu
advogado, a respeito da justificativa e comprovantes de pagamento
apresentados pelo executado (id’s. n°20852114 pp. 1-4; 20852156;
20853164 e 20853662), informando se houve a quitação do débito
alimentar, ou requerendo o que entender de direito, em 05 dias,
sob pena de extinção e arquivamento do feito.
Servirá a cópia do presente como carta/MANDADO de intimação
do exequente.
Porto Velho (RO), 11 de setembro de 2018 .
Assinado eletronicamente
Aldemir de Oliveira
Juiz de Direito
ENDEREÇOS:
REQUERIDO:
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EXEQUENTE: P. R. D. M.
REPRESENTANTE: ADRIANE
DA SILVA MENEZES, RUA GOIÁS,
N°221, TUCUMANZAL, PORTO VELHO/RO.
TELEFONE N°69 9 9229-0422.
SEDE DO JUIZO: Fórum JUIZA SANDRA NASCIMENTO –
3ª Vara de Família, Rua Rogério Weber, nº 1872, C
entro, Porto Velho/RO Fone 3217-1316 – e-mail: pvh3famil@tjro.jus.br.
DEFENSORIA PÚBLICA: Rua Padre Chiquinho,
nº 913, Bairro Pedrinhas;
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Porto Velho - 3ª Vara de Família
Avenida Rogério Weber, 1728, Centro, Porto Velho - RO - CEP:
76801-030 - Fone:(69) 3217-1316 e-mail: 3vfamcpe@tjro.jus.br
Processo n°: 7044706-64.2017.8.22.0001
EXEQUENTE: W. S. D. S.
Advogado do(a) EXEQUENTE: WANUSA CAZELOTTO DIAS DOS
SANTOS - RO0004284
EXECUTADO: E. D. G.
INTIMAÇÃO DO EXEQUENTE
FINALIDADE: FICA VOSSA SENHORIA INTIMADA, a apresentar
planilha de cálculos devidamente atualizada, sem a inclusão
da multa e honorários, deduzindo os pagamento efetuados pelo
executado durante o período.
Porto Velho (RO), 11 de setembro de 2018.
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Porto Velho - 3ª Vara de Família
Av. Rogério Weber, nº 1872, Bairro Centro, CEP 76.801-906, Porto
Velho, RO
PROCESSO Nº 7015339-92.2017.8.22.0001
CLASSE: Execução de Alimentos
ADVOGADO DO EXEQUENTE: IZAAC PINTO CASTIEL OAB nº
AC1498
ADVOGADO DO EXECUTADO: TECIANA MECHORA DOS
SANTOS OAB nº RO5971
EXEQUENTE: M. L. B. C.
EXECUTADO: F. S. C.
DESPACHO:
Da análise da petição do executado (id. n°20421040), verifiquei que
o vencimento da primeira parcela ocorreria no dia 25/09/2018, o
que ainda não aconteceu.
Assim, manifeste-se o executado a respeito da petição da exequente
(id. n°21123942), em 05 (cinco) dias.
Após, dê-se vista ao Ministério Público.
Porto Velho (RO), 11 de setembro de 2018
Assinado eletronicamente
Aldemir de Oliveira
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Porto Velho - 3ª Vara de Família
Av. Rogério Weber, nº 1872, Bairro Centro, CEP 76.801-906, Porto
Velho, RO
PROCESSO Nº 7031954-26.2018.8.22.0001
CLASSE: Divórcio Consensual
ADVOGADO DO REQUERENTE: MAURICIO M FILHO OAB nº
RO8826
ADVOGADOS DOS:
REQUERENTE: D. D. C. J.
Vistos e etc.
D. DA C. J. e I. B. DE O. C., qualificados nos autos, por meio de
advogado regularmente constituído, propuseram a presente ação
de divórcio consensual c/c pensão alimentícia e regulamentação
de guarda, pelas razões expostas na petição inicial (id. n°20565723
pp. 1-11).
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Instruíram a inicial com documentos.
Os autos foram encaminhados ao Manifestação do Ministério
Público (id. n°20781264), o qual se manifestou pela intimação dos
requerentes para aditarem a inicial (id. n°21070147).
Os requerentes, por intermédio de seu advogado, manifestaram-se
pela desistência do feito (id. nº 21373696).
Em face do exposto, julgo EXTINTO O FEITO SEM JULGAMENTO
DO MÉRITO, nos termos do artigo 485, inciso VIII do Código de
Processo Civil.
Sem custas e sem honorários, ante a gratuidade da justiça que
concedo aos requerentes.
Transitada em julgado, arquivem-se.
P.R.I.C.
Porto Velho (RO), 11 de setembro de 2018
Assinado eletronicamente
Aldemir de Oliveira
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Porto Velho - 3ª Vara de Família
Av. Rogério Weber, nº 1872, Bairro Centro, CEP 76.801-906, Porto
Velho, RO
PROCESSO Nº 7016691-51.2018.8.22.0001
CLASSE: Execução de Alimentos
ADVOGADO DO EXEQUENTE: JOAO CARLOS GOMES DA
SILVA OAB nº RO7588
EXEQUENTE: E. D. S. L.
EXECUTADO: J. R. L.
DESPACHO:
Manifeste-se o exequente a respeito da impugnação e documentos
apresentados pelo executado (id. n°21050226 pp. 1-2; 21050246
pp. 1-5; 21050252 pp.1-2), em 05 (cinco) dias.
Porto Velho (RO), 11 de setembro de 2018
Assinado eletronicamente
Aldemir de Oliveira
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Porto Velho - 3ª Vara de Família
Avenida Rogério Weber, 1728, Centro, Porto Velho - RO - CEP:
76801-030 - Fone:(69) 3217-1342 e-mail: 3vfamcpe@tjro.jus.br
Processo: 7034685-92.2018.8.22.0001
Classe: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
AUTOR: S. M. D. O.
Advogado do(a) AUTOR: MARY TEREZINHA DE SOUZA DOS
SANTOS - RO0001994
RÉU: R. C. D. S. J. e outros (4)
INTIMAÇÃO DO DESPACHO
FINALIDADE: Fica Vossa Senhoria intimada do DESPACHO de ID
nº 21368079.
Porto Velho (RO), 11 de setembro de 2018.
Técnico Judiciário
(assinado digitalmente)
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Porto Velho - 3ª Vara de Família
Av. Rogério Weber, nº 1872, Bairro Centro, CEP 76.801-906, Porto
Velho, RO
PROCESSO Nº 7035824-79.2018.8.22.0001
CLASSE: Regulamentação de Visitas
ADVOGADO DO REQUERENTE: CARLENE TEODORO DA
ROCHA OAB nº RO6922
ADVOGADOS DOS REQUERIDOS:
REQUERENTE: M. R. L. D. A.
REQUERIDOS: D. A. R. A., L. A. D. M.
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DESPACHO:
1. Processe-se em segredo e com gratuidade da Justiça.
2. Consigno, em primeiro lugar, que quem tem legitimidade para
figurar no polo passivo da ação de regulamentação de visitas é a
mãe, na medida em que, ao que consta, é ela quem está a se opor
ao direito perseguido em juízo.
3. Assim, determino que a parte emende a inicial para a devida
regularização do polo passivo, com a inclusão da genitora do
menor, no prazo de 15 dias, sob pena de prosseguimento do feito
somente com relação à ação de oferta de alimentos.
4. Int.
Porto Velho (RO), 11 de setembro de 2018
Assinado eletronicamente
Aldemir de Oliveira
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Porto Velho - 3ª Vara de Família
Av. Rogério Weber, nº 1872, Bairro Centro, CEP 76.801-906, Porto
Velho, RO
PROCESSO Nº 7011183-27.2018.8.22.0001
CLASSE: Execução de Alimentos
ADVOGADO DO EXEQUENTE: DEFENSORIA PÚBLICA DE
RONDÔNIA
ADVOGADO DO EXECUTADO: NATANAEL GALVAO PEREIRA
OAB nº RO2491
EXEQUENTE: F. G. B. D. S.
EXECUTADO: A. G. P.
DESPACHO:
O MANDADO de citação/prisão já foi devolvido pelo Oficial de
Justiça (id. n°21222245), sem que fosse efetuada a prisão. Assim,
não há risco de prisão do executado.
Manifeste-se a exequente informando se houve a quitação do débito
alimentar, em 05 dias, sob pena de extinção pelo pagamento.
Int.
Porto Velho (RO),
Assinado eletronicamente
Aldemir de Oliveira
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Porto Velho - 3ª Vara de Família
Av. Rogério Weber, nº 1872, Bairro Centro, CEP 76.801-906, Porto
Velho, RO
PROCESSO Nº 7035924-34.2018.8.22.0001
CLASSE: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68
ADVOGADO DO AUTOR: DEFENSORIA PÚBLICA DE
RONDÔNIA
ADVOGADO DO RÉU:
AUTOR: M. A. R. S.
RÉU: D. E. R. R. B.
DECISÃO SERVINDO COMO CARTA DE INTIMAÇÃO:
1. Processe-se em segredo e com gratuidade da Justiça.
2. Considerando que o requerido reside em outro Estado da
Federação (Andradina/SP), converto o feito para o procedimento
comum e, visando a celeridade processual, deixo de designar
audiência de conciliação neste momento, pois, em regra, os
requeridos residentes em comarcas distantes não comparecem
ao ato. Assim, após completada a relação processual, havendo
interesse das partes, será procedida nova análise a respeito da
necessidade de designação do ato.
3. INDEFIRO, por ora, o pedido de alimentos gravídicos por não
haver elementos que convençam da existência de indícios da
paternidade (Lei 11.804/08, art. 6º, caput).
4. Cite-se o requerido para responder em 15 (quinze) dias úteis,
advertindo-o que se não for contestada a ação, incidirão os efeitos
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da revelia, presumindo-se verdadeiros os fatos narrados na inicial,
prosseguindo o processo independentemente de sua intimação
para os demais atos.
5. Ciência ao Ministério Público.
6. Sirva-se carta de citação e intimação MP, com AR.
Porto Velho (RO), 11 de setembro de 2018
Assinado eletronicamente
Aldemir de Oliveira
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Porto Velho - 3ª Vara de Família
Avenida Rogério Weber, 1728, Centro, Porto Velho - RO - CEP:
76801-030 - Fone:(69) 3217-1342 e-mail: 3vfamcpe@tjro.jus.br
Processo: 7035397-82.2018.8.22.0001
Classe: FAMÍLIA- INVENTÁRIO (39)
REQUERENTE: MARIA GENILCE GONCALVES COSTA
Advogado do(a) REQUERENTE: ITAMAR JORGE DE JESUS
OLAVO - RO0002862
INVENTARIADO: MARIA ZILCA GONCALVES
Advogado do(a) INVENTARIADO:
INTIMAÇÃO DO DESPACHO
FINALIDADE: Fica Vossa Senhoria intimada para emendar a inicial,
DESPACHO de ID 21352459.
Porto Velho (RO), 11 de setembro de 2018.
Técnico Judiciário
(assinado digitalmente)
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Porto Velho - 3ª Vara de Família
Avenida Rogério Weber, 1728, Centro, Porto Velho - RO - CEP:
76801-030 - Fone:(69) 3217-1342 e-mail: 3vfamcpe@tjro.jus.br
Processo: 0000454-88.2014.8.22.0102
Classe: FAMÍLIA- INVENTÁRIO
REQUERENTE: SUELMA DA SILVA OLIVEIRA e outros (4)
Advogado do(a) REQUERENTE: MAURO DOS SANTOS
CORDEIRO - RO0006108
INVENTARIADO: JOSÉ NUNES DE CARVALHO FILHO
INTIMAÇÃO DO DESPACHO /DECISÃO /CERTIDÃO
FINALIDADE: Fica Vossa Senhoria intimada do DESPACHO de ID
20672767, item 3:
(...)3. Após, intime-se a inventariante para esclarecer sobre o
cumprimento da carta precatória expedida com o fim de intimação
da Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso do Sul, em 05
dias.
4. Int.
Porto Velho, 20 de agosto de 2018.
Assinado eletronicamente
Aldemir de Oliveira
Juiz de Direito
Porto Velho (RO), 12 de setembro de 2018.
Técnico Judiciário
(assinado digitalmente)
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Porto Velho - 3ª Vara de Família
Avenida Rogério Weber, 1728, Centro, Porto Velho - RO - CEP:
76801-030 - Fone:(69) 3217-1342 e-mail: 3vvfamcpe@tjro.jus.br
Processo: 7039999-53.2017.8.22.0001
Classe: FAMÍLIA- DIVÓRCIO LITIGIOSO
REQUERENTE: S. S. D. C. A.
Advogado do(a) REQUERENTE: LUCIO AFONSO DA FONSECA
SALOMAO - RO0001063
REQUERIDO: G. F. D. A.
Intimação AO AUTOR
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FINALIDADE: INTIMAR a parte autora para se manifestar acerca
da certidão do oficial de justiça id 21278507, no prazo de 05 (cinco)
dias.
Porto Velho (RO), 12 de setembro de 2018.
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Porto Velho - 3ª Vara de Família
Avenida Rogério Weber, 1728, Centro, Porto Velho - RO - CEP:
76801-030 - Fone:(69) 3217-1342 e-mail: 3vfamcpe@tjro.jus.br
Processo nº 0000237-52.2017.8.22.0001
REQUERENTE: J. N. D. S.
Advogados do(a) REQUERENTE: ELIEL SOEIRO SOARES RO0008442, ERNANDES VIANA DE OLIVEIRA - RO0001357
REQUERENTE: J. C. C. D. O. S.
Advogado do(a) REQUERENTE:
Intimação DAS PARTES
FINALIDADE: Ficam as partes autora/requerida, intimadas para
Procederem a retirada do MANDADO DE AVERBAÇÃO E OFÍCIO
de IDs nºs 20803225 e 21189352.
Porto Velho (RO), 12 de setembro de 2018.
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Porto Velho - 3ª Vara de Família
Avenida Rogério Weber, 1728, Centro, Porto Velho - RO - CEP:
76801-030 - Fone:(69) 3217-1342 e-mail: 3vfamcpe@tjro.jus.br
Processo: 7006935-52.2017.8.22.0001
Classe: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
AUTOR: L. G. D. A. L.
Advogado do(a) AUTOR: LARISSA PALOSCHI BARBOSA RO0007836
RÉU: T. A. T.
Intimação AO AUTOR
FINALIDADE: INTIMAÇÃO da Parte Autora com a FINALIDADE
de proceder à retirada do MANDADO DE AVERBAÇÃO DE
REGISTRO DE NASCIMENTO.
Porto Velho (RO), 12 de setembro de 2018.
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Porto Velho - 3ª Vara de Família
Av. Rogério Weber, nº 1872, Bairro Centro, CEP 76.801-906, Porto
Velho, RO
PROCESSO Nº 7033139-36.2017.8.22.0001
CLASSE: Alvará Judicial - Lei 6858/80
ADVOGADOS DOS REQUERENTES: LUIZ DE FRANÇA PASSOS
OAB nº RO2936, CARLA CAROLINE BARBOSA PASSOS
MARROCOS OAB nº RO5436
REQUERENTES: VICENTE DE PAULA RODRIGUES, JERUSA
MARINHO RODRIGUES, ANTONIO CARLOS MARINHO
RODRIGUES, FRANCISCO ALEX MARINHO RODRIGUES
DESPACHO:
1. O juízo da 1ª Vara Federal da Seção Judiciária de
Rondônia confirmou a existência do crédito em nome da falecia
e procedeu ao depósito judicial dos valores em conta judicial
vinculada a este juízo, conforme pode ser inferido do extrato id. n°
21335773.
2. PETIÇÃO DE ID. N° 21119007: Os requerentes manifestaramse a respeito dos valores depositados, sustentando que o desconto
realizado é indevido, porquanto a contribuição para PPS - Plano
de Seguridade Social do Servidor Público não deve incidir quando
o crédito é reconhecido por DECISÃO judicial, requerendo a
expedição de novo ofício ao juízo da 1ª Vara Federal e à Caixa
Econômica, para sanar a situação.
2.1. Indefiro o requerimento de expedição de novos ofícios, porquanto
cabe aos interessados procederem as diligências necessárias para
demonstração do crédito que entendem ter direito. Ademais, o
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presente procedimento é de jurisdição voluntária, que não comporta
discussão a respeito do crédito. Assim, a discussão a respeito deve
ocorrer no juízo competente.
3. Com referência ao crédito disponibilizado (id nº 21335773), os
requerentes devem apresentar o esboço de partilha e recolher as
custas processuais, em 15 dias.
Int.
Porto Velho (RO), 12 de setembro de 2018
Assinado eletronicamente
Aldemir de Oliveira
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Porto Velho - 3ª Vara de Família
Avenida Rogério Weber, 1728, Centro, Porto Velho - RO - CEP:
76801-030 - Fone:(69) 3217-1342 e-mail: 3vfamcpe@tjro.jus.br
Processo: 7053136-05.2017.8.22.0001
Classe: FAMÍLIA- DIVÓRCIO LITIGIOSO (99)
REQUERENTE: A. C. F. D. L.
Advogados do(a) REQUERENTE: MARA DAYANE DE ARAUJO
ALMADA - RO0004552, ERICA DE NAZARE SOUSA COSTA
SILVA - RO0003858
REQUERIDO: T. F. G. J.
Intimação AO AUTOR
FINALIDADE: INTIMAÇÃO da Parte Autora para proceder à retirada
do MANDADO DE AVERBAÇÃO.
Porto Velho (RO), 12 de setembro de 2018.
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Porto Velho - 3ª Vara de Família
Avenida Rogério Weber, 1728, Centro, Porto Velho - RO - CEP:
76801-030 - Fone:(69) 3217-1342 e-mail: 3vfamcpe@tjro.jus.br
Processo: 7017021-48.2018.8.22.0001
Classe: FAMÍLIA- INTERDIÇÃO
REQUERENTE: S. R. D. S.
Advogado do(a) REQUERENTE: NEIDY JANE DOS REIS RO0001268
REQUERIDO: S. R. D. S.
INTIMAÇÃO DO DESPACHO /DECISÃO /CERTIDÃO
FINALIDADE: Fica Vossa Senhoria intimada para manifestação
quanto ao Laudo Pericial Psiquiátrico id 21374231.
Porto Velho (RO), 12 de setembro de 2018.
Técnico Judiciário
(assinado digitalmente)
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 3ª Vara de Família
Avenida Rogério Weber, 1728, Centro, PORTO VELHO - RO CEP: 76801-030 - Fone: (69) 3217-1316
PROCESSO Nº 7007739-83.2018.8.22.0001
CLASSE: FAMÍLIA- INTERDIÇÃO (58)
REQUERENTE: S. D. N. F.
REQUERIDO: M. F. P. F.
EDITAL
PRAZO: 10 (DEZ) DIAS
INTERDIÇÃO DE: REQUERIDO: Manoel Francisco Pereira
Ferreira
O DR. ALDEMIR DE OLIVEIRA, JUIZ DE DIREITO DA TERCEIRA
VARA DE FAMÍLIA DA COMARCA DE PORTO VELHO, CAPITAL
DO ESTADO DE RONDÔNIA, NA FORMA DA LEI, ETC...
FAZ SABER a todos quantos o presente EDITAL virem ou dele
conhecimento tiverem que se processando por este Juízo e
Cartório, respectivamente, aos termos da Ação de Interdição e
Curatela - Processo sob N°7007739-83.2018.8.22.0001 em que
Solange do Nascimento Ferreira move contra Manoel Francisco
Pereira Ferreira, brasileiro, nascido em 02 de outubro de 1953,

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

ANO XXXVI

NÚMERO 172

DIARIO DA JUSTIÇA

decretou a interdição deste, conforme se vê da SENTENÇA a
seguir transcrita:(...) Em face do exposto, JULGO PROCEDENTE
O PEDIDO e, em consequência, nomeio SOLANGE DO
NASCIMENTO FERREIRA para exercer o encargo de curadora de
seu pai MANOEL FRANCISCO PEREIRA FERREIRA, alcançando
a curatela os atos de caráter patrimonial ou negocial (art. 85 da
Lei 13.146/2015. Expeça-se termo de curatela, especificando,
EM DESTAQUE, as seguintes limitações: Ficará AUTORIZADA a
curadora a: a) receber e administrar os vencimentos ou benefício
previdenciário do curatelado, nos termos do art. 1.747, II, do Código
Civil. Outros valores que não aqueles (vencimentos e benefícios
previdenciários), deverão ser depositados em conta poupança,
somente movimentável mediante alvará judicial; b) representar
o curatelado em órgãos administrativos e judiciais, em qualquer
justiça e instância, para preservação de seu direito, sendo que
qualquer valor recebido em ação administrativa ou judicial deverá
ser depositado em conta poupança, igualmente movimentável
mediante alvará judicial; Outras situações particulares deverão
ser reclamadas de forma individualizada no Feito. Todos os
valores somente poderão ser utilizados em benefício exclusivo do
curatelado, lembrando que a qualquer instante poderá a curadora
ser instada para prestação de contas, pelo que deverá ter cuidado
no armazenamento de notas, recibos, comprovantes etc. Na
forma do que dispõe o § 3º do artigo 755 do CPC, publique-se
esta DECISÃO por três vezes apenas no Diário da Justiça, com
intervalo de 10 (dez) dias. Em obediência ao disposto no art. 755,
§ 3º do CPC, inscreva-se a presente no Registro Civil (art. 29, V,
Lei 6.015/73). Sem custas, pois concedo a gratuidade da justiça ao
requerido. Sem honorários. SENTENÇA com resolução de MÉRITO
nos termos do art. 487, inc. I do CPC. Transitada em julgado, após
o cumprimento integral das determinações, arquivem-se. P.R.I.C.
Porto Velho,15 de agosto de 2018. Assinado eletronicamente,
Aldemir de Oliveira, Juiz de Direito”.
Porto Velho/RO, 23 de agosto de 2018.
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Porto Velho - 3ª Vara de Família
Avenida Rogério Weber, 1728, Centro, Porto Velho - RO - CEP:
76801-030 - Fone:(69) 3217-1342 e-mail: 3vfamcpe@tjro.jus.br
Processo nº 7010915-70.2018.8.22.0001
AUTOR: G. M. D. S.
RÉU: R. F. D. N.
Advogados do(a) RÉU: GABRIEL GUIMARAES VIANA - RO8938,
LUCIO FELIPE NASCIMENTO DA SILVA - RO0008992
Intimação RÉU
FINALIDADE: Fica Vossa Senhoria intimada para manifestação
quanto ao Ofício nº 374/GP e documentos ids 20890183 - Pág.
1/4.
Porto Velho (RO), 12 de setembro de 2018.
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Porto Velho - 3ª Vara de Família
Avenida Rogério Weber, 1728, Centro, Porto Velho - RO - CEP:
76801-030 - Fone:(69) 3217-1342 e-mail: 3vfamcpe@tjro.jus.br
Processo: 0004665-36.2015.8.22.0102
Classe: FAMÍLIA- DIVÓRCIO LITIGIOSO
REQUERENTE: E. D. S. S.
REQUERIDO: R. A. C. R.
Advogado do(a) REQUERIDO: ARTUR LUIZ RIBEIRO DE LIMA RO0001984
INTIMAÇÃO DO DESPACHO
FINALIDADE: Por determinação do juízo, fica a DEFENSORIA
PÚBLICA DO ESTADO DE RONDÔNIA intimada para manifestação
quanto ao relatório técnico - complementar id 21381522 e
DESPACHO id 19778601.
(...)Com a juntada do relatório, manifestem-se as partes, em 15
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dias. No mesmo prazo as partes deverão se manifestar sobre os
documentos de id nº 18882831 - pp. 2/16 (fls. 9/23 - autos físico),
pois aparentemente são estranhos ao presente feito.
Após, ao Ministério Público.
Int.
Porto Velho, 16 de julho de 2018.
Assinado eletronicamente
Marisa de Almeida
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Porto Velho - 3ª Vara de Família
Avenida Rogério Weber, 1728, Centro, Porto Velho - RO - CEP:
76801-030 - Fone:(69) 3217-1342 e-mail: 3vvfamcpe@tjro.jus.br
Processo: 7002612-67.2018.8.22.0001
Classe: FAMÍLIA- INVENTÁRIO (39)
REQUERENTE: LEOMAR AMERICO TORRES e outros (10)
Advogado do(a) REQUERENTE: EDSON MATOS DA ROCHA RO0001208
Advogado do(a) REQUERENTE: EDSON MATOS DA ROCHA RO0001208
Advogado do(a) REQUERENTE: EDSON MATOS DA ROCHA RO0001208
Advogado do(a) REQUERENTE: EDSON MATOS DA ROCHA RO0001208
Advogado do(a) REQUERENTE: EDSON MATOS DA ROCHA RO0001208
Advogado do(a) REQUERENTE: EDSON MATOS DA ROCHA RO0001208
Advogado do(a) REQUERENTE: EDSON MATOS DA ROCHA RO0001208
Advogado do(a) REQUERENTE: EDSON MATOS DA ROCHA RO0001208
INVENTARIADO: LADISLAU ALVES FERREIRA e outros
Intimação AO AUTOR
FINALIDADE: INTIMAR a parte autora para se manifestar acerca
da certidão do oficial de justiça, no prazo de 05 (cinco) dias.
Porto Velho (RO), 12 de setembro de 2018.
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Porto Velho - 3ª Vara de Família
Avenida Rogério Weber, 1728, Centro, Porto Velho - RO - CEP:
76801-030 - Fone:(69) 3217-1342 e-mail: 3vfamcpe@tjro.jus.br
Processo: 7034767-94.2016.8.22.0001
Classe: ALVARÁ JUDICIAL - LEI 6858/80 (74)
REQUERENTE: M. R. D. S. E. S. e outros (2)
Advogado do(a) REQUERENTE: LIGIA CRISTINA TROMBINI
PAVONI - RO0001419
INTERESSADO: M. R. D. S. E. S.
Advogado do(a) INTERESSADO:
Intimação AO AUTOR - CUSTAS
Fica Vossa Senhoria INTIMADA, por meio de seu advogado, para
no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o pagamento das custas
judiciais, conforme SENTENÇA de id 15514280. O não pagamento
integral ensejará em inscrição na Dívida Ativa Estadual.
A guia para pagamento deverá ser gerada no endereço eletrônico:
http://webapp.tjro.jus.br/custas/pages/guiaRecolhimento/
guiaRecolhimentoEmitir.jsf;jsessionid=M2VBhmGwXHBjOH7Y7i
Porto Velho, 12 de setembro de 2018.
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Porto Velho - 3ª Vara de Família
Avenida Rogério Weber, 1728, Centro, Porto Velho - RO - CEP:
76801-030 - Fone:(69) 3217-1342 e-mail: 3vvfamcpe@tjro.jus.br
Processo: 7006545-48.2018.8.22.0001
Classe: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
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AUTOR: M. O. D. R. e outros
Advogado do(a) AUTOR: FABIO VIANA OLIVEIRA - RO0002060
RÉU: A. M. D. R. e outros
Intimação AO AUTOR
FINALIDADE: INTIMAR a parte autora para se manifestar acerca
da certidão do oficial de justiça, no prazo de 05 (cinco) dias.
Porto Velho (RO), 12 de setembro de 2018.
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Porto Velho - 3ª Vara de Família
Av. Rogério Weber, nº 1872, Bairro Centro, CEP 76.801-906, Porto
Velho, RO
PROCESSO Nº 7008302-77.2018.8.22.0001
CLASSE: Execução de Alimentos
ADVOGADOS DOS EXEQUENTES: TATIANA FEITOSA DA
SILVEIRA OAB nº RO4733, CLAUDECY CAVALCANTE FEITOSA
OAB nº AC3257
ADVOGADO DO EXECUTADO:
EXEQUENTES: J. C. A. D. C., L. K. A. D. C.
EXECUTADO: J. C. A. D. C.
DESPACHO:
Acolho a cota do Ministério Público (id. n°21178237). INTIMESE os exequentes para manifestarem-se sobre o interesse na
manutenção do acordo, ou requerendo o que entenderem de
direito, em 05 (cinco) dias, sob pena de não homologação, extinção
e arquivamento do feito.
Int.
Porto Velho (RO), 12 de setembro de 2018
Assinado eletronicamente
Aldemir de Oliveira
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Porto Velho - 3ª Vara de Família
Av. Rogério Weber, nº 1872, Bairro Centro, CEP 76.801-906, Porto
Velho, RO
PROCESSO Nº 7018967-55.2018.8.22.0001
CLASSE: Execução de Alimentos
ADVOGADO DO EXEQUENTE: DEFENSORIA PÚBLICA DE
RONDÔNIA
ADVOGADO DO EXECUTADO:
EXEQUENTE: FERNANDA GABRIELA BARROSO DA SILVA
EXECUTADO: ABNAEL GALVAO PEREIRA
DESPACHO:
PETIÇÃO DE ID. N°21212126 pp. 1-5:
Processo findo, conforme indeferimento da petição inicial de id.
n°19143857, ante a litispendência.
O acordo já foi juntado nos autos próprios e já houve deliberação
a respeito.
Retornem os autos ao arquivo.
Int.
Porto Velho (RO), 12 de setembro de 2018
Assinado eletronicamente
Aldemir de Oliveira
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Porto Velho - 3ª Vara de Família
Avenida Rogério Weber, 1728, Centro, Porto Velho - RO - CEP:
76801-030 - Fone:(69) 3217-1342 e-mail: 3vfamcpe@tjro.jus.br
Processo nº 7014111-48.2018.8.22.0001
EXEQUENTE: A. A. O. B.
Advogados do(a) EXEQUENTE: PATRICIA DANIELA LOPEZ
- RO0003464, ANTONIO LACOUTH DA SILVA - RO0002306,
FLORIANO VIEIRA DOS SANTOS - RO0000544
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EXECUTADO: G. B. D. A.
INTIMAÇÃO DO REQUERENTE - ATA DE AUDIÊNCIA
(...) “Manifeste-se a parte autora no prazo de 5 dias úteis, em relação
a proposta efetuada pela parte executada nesta solenidade. (...)
Aldemir de Oliveira - Juiz de direito. Porto Velho, 06 de Setembro
de 2018.
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Porto Velho - 3ª Vara de Família
Av. Rogério Weber, nº 1872, Bairro Centro, CEP 76.801-906, Porto
Velho, RO
PROCESSO Nº 7018207-09.2018.8.22.0001
CLASSE: Arrolamento de Bens
ADVOGADOS DOS REQUERENTES: DOUGLAS TADEU
CHIQUETTI OAB nº RO3946
ADVOGADOS DOS REQUERIDOS:
REQUERENTES: A. N. D. S., L. N. D. S. S.
REQUERIDOS: F. D. S. N. B., A. D. S. B.
Vistos e etc.
LAUDICEIA NASCIMENTO DE SOUZAQ SILVA e ANTÔNIO DE
SOUZA BARROS, qualificados nos autos, por meio de advogados
regularmente constituídos, apresentaram embargos de declaração,
com fundamento no art 1.022 do CPC.
Alegou, em síntese, que existe contradição na SENTENÇA (id.
n° 19545200 - pp. 1-2), porquanto não houve qualquer lítigio e não
deve incidir o pagamento de custas finais (id. n° 20610831).
Requereu, então, que a contradição seja sanada, excluindo-se a
incidência de custas processuais remanescentes.
É o relatório.
Fundamento e decido.
Os embargos são próprios e tempestivos.
Conforme estabelece o art. 1.022 do CPC, os embargos de
declaração são cabíveis quando houver, na SENTENÇA ou no
acórdão, obscuridade ou contradição, ou for omitido ponto sobre o
qual devia pronunciar-se o juiz ou tribunal.
A despeito do entendimento do embargante, não existe a contradição
alegada, porquanto tratando-se de partilha de bens há incidência
de custas finais. Aliás, as custas finais deveriam ter sido recolhidas
antes da homologação da partilha, na forma da disposição expressa
no art. 20 do Regimento de Custas (Lei Estadual nº 3.896/2016):
Art. 20. Nos processos em que haja partilha de bens ou de direitos,
as custas judiciais finais serão recolidas antes da adjudicação ou da
homologação da partilha, de acordo com o valor total de bens que
integram o monte mor, inclusive a meação do cônjuge supérstite,
nos inventários e arrolamentos. (destaquei)
Ademais, o TJ/RO, já se posicionou a respeito a incidência das
custas finais nas homologações de partilha:
Agravo de instrumento. Inventário. Homologação de partilha.
Custas finais. Incidência.
Em inventário, a SENTENÇA que homologa a partilha, não constitui
mera SENTENÇA homologatória, mas, sim, verdadeiro julgamento
que não isenta o espólio do pagamento das custas finais.
( Não Cadastrado, N. 00063321420118220000, Rel. Des. Raduan
Miguel Filho, J. 09/08/2011 - destaquei).
Nesse contexto, ausente a contradição alegada, deve ocorrer a
rejeição dos embargos.
DISPOSITIVO
Em face do exposto, rejeitos os embargos de declaração
apresentado pelos embargante LAUDICEIA NASCIMENTO DE
SOUZAQ SILVA e ANTÔNIO DE SOUZA BARROS, persistindo a
SENTENÇA embargada tal como está lançada (id. n° 19545200 pp. 1-2).
P. R. I. C.
Porto Velho (RO), 12 de setembro de 2018
Assinado eletronicamente
Aldemir de Oliveira
Juiz de Direito
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PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Porto Velho - 3ª Vara de Família
Avenida Rogério Weber, 1728, Centro, Porto Velho - RO - CEP:
76801-030 - Fone:(69) 3217-1342 e-mail: 3vfamcpe@tjro.jus.br
Processo: 7036417-11.2018.8.22.0001
Classe: ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68 (69)
AUTOR: T. L. D. C. V.
Advogado do(a) AUTOR: FRANCISCO CARLOS DO PRADO RO0002701
RÉU: A. R. C. V.
Advogado do(a) RÉU:
INTIMAÇÃO DO DESPACHO
FINALIDADE: Fica Vossa Senhoria intimada do DESPACHO de ID
21352420.
Porto Velho (RO), 12 de setembro de 2018.
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Porto Velho - 3ª Vara de Família
Avenida Rogério Weber, 1728, Centro, Porto Velho - RO - CEP:
76801-030 - Fone:(69) 3217-1342 e-mail: 3vfamcpe@tjro.jus.br
Processo nº 7041026-71.2017.8.22.0001
AUTOR: L. D. O. P.
Advogado do(a) AUTOR: FIRMINO GISBERT BANUS RO0000163
RÉU: G. L. P. D. O.
Advogado do(a) RÉU: EDILAMAR BARBOSA DE HOLANDA RO0001653
Intimação DAS PARTES
FINALIDADE: Ficam as partes autora/requerida, intimadas para
ciência e manifestação acerca do DESPACHO de ID 20781154.
Porto Velho (RO), 12 de setembro de 2018.
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Porto Velho - 3ª Vara de Família
Avenida Rogério Weber, 1728, Centro, Porto Velho - RO - CEP:
76801-030 - Fone:(69) 3217-1342 e-mail: 3vvfamcpe@tjro.jus.br
Processo: 7033833-39.2016.8.22.0001
Classe: FAMÍLIA- SEPARAÇÃO LITIGIOSA (141)
AUTOR: I. L. D. S.
Advogados do(a) AUTOR: MARIA DA CONCEICAO AGUIAR LEITE
DE LIMA - RO0005932, ANDREA AGUIAR DE LIMA - RO7098
RÉU: E. V. D. S.
Advogado do(a) RÉU: GUILBER DINIZ BARROS - RO0003310
Intimação AO AUTOR
FINALIDADE: INTIMAR a parte autora para se manifestar acerca
da certidão do oficial de justiça, no prazo de 05 (cinco) dias.
Porto Velho (RO), 12 de setembro de 2018.
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Porto Velho - 3ª Vara de Família
Av. Rogério Weber, nº 1872, Bairro Centro, CEP 76.801-906, Porto
Velho, RO
PROCESSO Nº 7024414-24.2018.8.22.0001
CLASSE: Averiguação de Paternidade
ADVOGADOS DOS REQUERENTES: MOACYR RODRIGUES
PONTES NETTO OAB nº RO4149
ADVOGADO DO REQUERIDO:
REQUERENTES: M. G. S. V., M. V.
REQUERIDO: M. S. C.
DESPACHO:
1. PETIÇÃO DE ID 21240647: Os fundamentos da DECISÃO
impugnada bem resistem as razões invocadas no agravo de
instrumento, razão pela qual a mantenho.
2. OFÍCIO Nº 1355/2018-2º DEJUCÍVEL - ID 21368861: Prestei as
informações solicitadas, por meio do Ofício nº 038/2018, que foi
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remetido ao TJRO via malote digital, conforme protocolo anexo.
3. Certifique a CPE sobre a retirada da carta precatória. Em caso
positivo, intime-se o requerente para esclarecer sobre a distribuição
e cumprimento, em 15 dias.
4. Int.
Porto Velho (RO), 12 de setembro de 2018
Assinado eletronicamente
Aldemir de Oliveira
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Porto Velho - 3ª Vara de Família
Avenida Rogério Weber, 1728, Centro, Porto Velho - RO - CEP:
76801-030 - Fone:(69) 3217-1342 e-mail: 3vfamcpe@tjro.jus.br
Processo nº 7021525-34.2017.8.22.0001
EXEQUENTE: M. J. M. C.
EXECUTADO: J. M. C.
Advogado do(a) EXECUTADO: ELDA LUCIANA OLIVEIRA MELO
- RO0003924
Intimação PARTE REQUERIDA
FINALIDADE: Fica a parte Requerida, por via de seu Advogado,
intimada para ciência do DESPACHO DE ID Nº 20338027.
Porto Velho (RO), 12 de setembro de 2018.
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Porto Velho - 3ª Vara de Família
Avenida Rogério Weber, 1728, Centro, Porto Velho - RO - CEP:
76801-030 - Fone:(69) 3217-1342 e-mail: 3vfamcpe@tjro.jus.br
Processo: 7021525-34.2017.8.22.0001
Classe: FAMÍLIA- EXECUÇÃO DE ALIMENTOS (1112)
EXEQUENTE: M. J. M. C.
Advogados do(a) EXEQUENTE: ANTONIO LACOUTH DA SILVA RO0002306, PATRICIA DANIELA LOPEZ - RO0003464
INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA
FINALIDADE: Fica Vossa Senhoria intimada do DESPACHO de ID
20338027.
Porto Velho (RO), 12 de setembro de 2018.
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Porto Velho - 3ª Vara de Família
Av. Rogério Weber, nº 1872, Bairro Centro, CEP 76.801-906, Porto
Velho, RO
PROCESSO Nº 7034347-55.2017.8.22.0001
CLASSE: Divórcio Litigioso
ADVOGADO DO REQUERENTE: MICHELE PRADA DE MOURA
OAB nº RO8115, CAROLINA GIOSCIA LEAL DE MELO OAB nº
RO2592, ACSA LILIANE CARVALHO BRITO OAB nº RO5882
ADVOGADO DO REQUERIDO: ANA CRISTINA DA SILVA
BARBOSA OAB nº RO3232
C. D. C. A. C.
J. A. S. C.
DESPACHO:
1. PETIÇÃO DE ID. N° 15719316: A requerente Catharina
manifestou-se, informando que já procedeu a retirada do MANDADO
e averbação do divórcio e requerendo o arquivamento do feito
2. PETIÇÃO DE ID. N° 20939402: A requerente Catharina anexou
procuração e requereu a habilitação de sua nova patrona. Assim,
procedi nesta data a habilitação da advogada da requerente.
Aguarde-se o prazo de 5 dias, para sua manifestação.
3. Decorrido o prazo assinado sem manifestação, arquivem-se os
autos.
4. Int.
Porto Velho (RO), 12 de setembro de 2018
Assinado eletronicamente
Aldemir de Oliveira
Juiz de Direito
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PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Porto Velho - 3ª Vara de Família
Avenida Rogério Weber, 1728, Centro, Porto Velho - RO - CEP:
76801-030 - Fone:(69) 3217-1342 e-mail: 3vfamcpe@tjro.jus.br
Processo: 7029915-90.2017.8.22.0001
Classe: FAMÍLIA- EXECUÇÃO DE ALIMENTOS (1112)
EXEQUENTE: A. C. S. V.
Advogados do(a) EXEQUENTE: ORLANDO LEAL FREIRE
- RO0005117, CARLOS FREDERICO MEIRA BORRE RO0003010
EXECUTADO: S. A. D. S.
Advogado do(a) EXECUTADO:
INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA
FINALIDADE: Fica Vossa Senhoria intimada do DESPACHO de ID
20551421.
Porto Velho (RO), 12 de setembro de 2018.
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Porto Velho - 3ª Vara de Família
Av. Rogério Weber, nº 1872, Bairro Centro, CEP 76.801-906, Porto
Velho, RO
PROCESSO Nº 7021947-72.2018.8.22.0001
CLASSE: Procedimento Comum
ADVOGADO DO AUTOR: DIMAS QUEIROZ DE OLIVEIRA
JUNIOR OAB nº RO2622, NERY ALVARENGA OAB nº RO470,
NILTON DANTAS DA SILVA OAB nº RO243
ADVOGADOS DOS:
L. S. C.
DESPACHO:
1. Acolho as emendas à inicial (id. nº 19930137 e 20725684).
Processe-se em segredo de Justiça.
2. Proceda a CPE a adequação do polo passivo da ação da ação
no PJe, incluindo os requeridos R. S. M., C. C. de A. e T. C. de A.
no polo passivo da ação, nos termos da petição id. nº 19930137 p.
1-3, conforme determinação no DESPACHO de id. nº 20241506.
3. Ante a informação de que tramita na 4ª Vara de Família e
Sucessões desta Comarca a ação nº 7023435-62.2018.8.22.0001
de inventário dos bens do falecido Reginaldo Encarnação de
Azevedo, estabeleço como valor da causa R$ 1.000,00 (mil
reais), porquanto as questões relacionadas à meação e partilha
serão resolvidas naqueles autos. Nesse passo, INDEFIRO o
requerimento de parcelamento do remanescente das custas iniciais
e DETERMINO o pagamento das custas iniciais complementares,
no valor total de R$ 49,03, nos termos do art. 12, § 1º, da Lei
Estadual nº 3.896/2016. Prazo de 10 (dez) dias.
4. CITE-SE a parte requerida para responder aos termos da
presente ação, no prazo de 15 dias úteis, advertindo-a que não
sendo esta contestada presumir-se-ão aceitos como verdadeiros
os fatos articulados na inicial.
5. Expeça-se carta precatória. Prazo de 30 (trinta) dias.
Porto Velho (RO), 12 de setembro de 2018
Assinado eletronicamente
Aldemir de Oliveira
Juiz de Direito

4ª VARA DE FAMÍLIA
4ª Vara de Família e Sucessões
Proc.: 0008267-06.2013.8.22.0102
Ação:Divórcio Consensual
Requerente:E. F. de A. S. C. L. de A.
Advogado: Roberto Egmar Ramos (OAB/RO 5409)
Fica a parte Autora, por via de seu Advogado, no prazo de 05 dias,
intimada a se manifestar sobre o desarquivamento dos autos, sob
pena do processo retornar ao arquivo geral.
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Proc.: 0007070-21.2010.8.22.0102
Ação:Divórcio Consensual
Requerente:J. N. S. J. V. S.
Advogado:Monica Ferreira Mascetti Borges (OAB/RO 684), Manoel
Rivaldo de Araujo (SP 144770)
Fica a parte Autora, por via de seu Advogado, no prazo de 05 dias,
intimada a se manifestar sobre o desarquivamento dos autos, sob
pena do processo retornar ao arquivo geral.
Proc.: 0152582-86.2006.8.22.0001
Ação:Regulamentação de Visitas
Requerente:C. da S. A.
Advogado:Vanessa Cesário Sousa Dourado (OAB/RO 8058),
ARMANDO DIAS SIMOES NETO (OAB/RO 8288)
Requerido:D. C. S.
Fica a parte Autora, por via de seu Advogado, no prazo de 05 dias,
intimada a se manifestar sobre o desarquivamento dos autos, sob
pena do processo retornar ao arquivo geral.
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 4ª Vara de Família
Avenida Rogério Weber, 1872, Centro, Porto Velho - RO - CEP:
76801-030 - Fone:(69) 3217-1342 e-mail: 4vfamcpe@tjro.jus.br
Processo nº 7029037-05.2016.8.22.0001
EXEQUENTE: BEATRIZ OHANNA OLIVEIRA DA SILVA
Advogado do(a) EXEQUENTE: ERIVELTON GOMES KRUGER RO7381
EXECUTADO: MOISES MARQUES DA SILVA
Advogado do(a) EXECUTADO:
Intimação AUTOR - PROMOVER ANDAMENTO
FINALIDADE:Por força e em cumprimento a determinação deste
Juízo, fica Vossa Senhoria INTIMADA a promover o regular
andamento/se manifestar no feito no prazo de 05 dias, sob pena de
extinção e arquivamento.
Porto Velho (RO), 12 de setembro de 2018.
Gestor de Equipe
(assinado digitalmente)
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 4ª Vara de Família
Avenida Rogério Weber, 1872, Centro, Porto Velho - RO - CEP:
76801-030 - Fone:(69) 3217-1342 e-mail: 4vfamcpe@tjro.jus.br
Processo: 7019142-49.2018.8.22.0001
Classe: FAMÍLIA- INVENTÁRIO (39)
REQUERENTE: OLEGARIO DE OLIVEIRA REIS e outros (6)
Advogados do(a) REQUERENTE: AMANDA AZEVEDO REIS RO7096, IGOR AZEVEDO REIS - RO9275
Advogados do(a) REQUERENTE: AMANDA AZEVEDO REIS RO7096, IGOR AZEVEDO REIS - RO9275
Advogados do(a) REQUERENTE: AMANDA AZEVEDO REIS RO7096, IGOR AZEVEDO REIS - RO9275
Advogados do(a) REQUERENTE: AMANDA AZEVEDO REIS RO7096, IGOR AZEVEDO REIS - RO9275
Advogados do(a) REQUERENTE: AMANDA AZEVEDO REIS RO7096, IGOR AZEVEDO REIS - RO9275
Advogados do(a) REQUERENTE: AMANDA AZEVEDO REIS RO7096, IGOR AZEVEDO REIS - RO9275
Advogados do(a) REQUERENTE: AMANDA AZEVEDO REIS RO7096, IGOR AZEVEDO REIS - RO9275
INVENTARIADO: ESPÓLIO DE FRANCISCO REIS
Advogado do(a) INVENTARIADO:
Intimação AO AUTOR - CUSTAS - PUBLICAÇÃO DE EDITAL
Fica Vossa Senhoria INTIMADA, por meio de seu advogado,
para no prazo de 05 (cinco) dias, efetuar o pagamento das custas
judiciais para Publicação do Edital, conforme preço por caracteres,
a seguir identificados:
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A guia para pagamento deverá ser gerada no endereço eletrônico,
como custas complementares:
http://webapp.tjro.jus.br/custas/pages/guiaRecolhimento/
guiaRecolhimentoEmitir.jsf;jsessionid=M2VBhmGwXHBjOH7Y7i
Porto Velho, 12 de setembro de 2018.
Gestor de Equipe
(assinado digitalmente)
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 4ª Vara de Família e Sucessões
Av. Rogério Weber, nº 1872, Bairro Centro, CEP 76.801906, Porto Velho, RO - Fone:(3217-1341)Processo: 703674368.2018.8.22.0001
Classe: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68
B. T. A. L. S., E. A. L. T., D. L. A. L. T.
ADVOGADOS DOS AUTORES: ALEXANDRE DO CARMO
BATISTA OAB nº RO4860, ANDREA GOMES DE ARAUJO OAB
nº RO9401
I. O. T.
ADVOGADO DO RÉU:
Vistos,
Manifeste-se sobre a litispendência deste processo com o de
número 7043148-96.2016.8.22.0001, pois este embora esteja
arquivado, não foi sentenciado.
Em 05 dias.
Porto Velho / RO , 12 de setembro de 2018 .
Danilo Augusto Kanthack Paccini
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 4ª Vara de Família
Avenida Rogério Weber, 1872, Centro, Porto Velho - RO - CEP:
76801-030 - Fone:(69) 3217-1342 e-mail: pvh4famil@tjro.jus.br
Processo: 7036732-39.2018.8.22.0001
Classe: FAMÍLIA- DIVÓRCIO CONSENSUAL (98)
REQUERENTE: J. C. R.
Advogado do(a) REQUERENTE: ROBERTO EGMAR RAMOS MS0004679
REQUERENTE: R. C. B. R.
Intimação AO AUTOR -DESPACHO
FINALIDADE: INTIMAÇÃO da Parte Autora acerca do DESPACHO
de ID. 21422945: “[...] Considerando que a separação e o divórcio
são institutos distintos e que não é possível a sua cumulação,
intime-se as partes para emendar a inicial para: a) esclarecer se
desejam o divórcio ou a separação consensual, destaca-se que
com o advento da EC nº 66 de 2010, não há necessidade de
separação para dissolução do casamento; b) adequar a petição
inicial para conter os requisitos do artigo 731 e incisos do CPC; c)
juntar os documentos pessoais da segunda requerente; d) recolher
as custas judiciais. Prazo: 15 dias, sob pena de indeferimento da
inicial.. Porto Velho RO 12 de setembro de 2018 Danilo Augusto
Kanthack Paccini Juiz de Direito.
Porto Velho (RO), 13 de setembro de 2018.
Técnico Judiciário
(Assinado Digitalmente)
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 4ª Vara de Família
Avenida Rogério Weber, 1872, Centro, Porto Velho - RO - CEP:
76801-030 - Fone:(69) 3217-1342 e-mail: 4vfamcpe@tjro.jus.br
Processo nº 7022769-61.2018.8.22.0001
DEPRECANTE: A. K. D. S., R. D. S. C.
Advogados do(a) DEPRECANTE: JULIANO DIAS DE
ANDRADE - RO0005009, ADRIANA KLEINSCHMITT PINTO RO0005088, MARIA CRISTINA DALL AGNOL - RO0004597,
RICHARD CAMPANARI - RO0002889, LEONARDO HENRIQUE
BERKEMBROCK - RO0004641
Advogado do(a) DEPRECANTE:
DEPRECADO: E. D. R. N. C.
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INTIMAÇÃO DO REQUERENTE
FICA A PARTE AUTORA INTIMADA, por intermédio de seu
advogado(a), para que INFORME os endereços das testemunhas
não encontradas, no prazo de 5 dias, sob pena de comparecerem
independente de intimação, bem como a comparecer a AUDIÊNCIA
REDESIGNADA deste processo a ser realizada na Sala de
audiência da 4ª Vara de Família, localizada na Rua. Rogério Weber,
nº 1872, Centro, em frente ao Bingol Clube, Porto Velho, Rondônia,
conforme informações abaixo:
Tipo: Oitiva Sala: Sala 01 4Familia Data: 23/10/2018 Hora: 12:00.
OBSERVAÇÃO: Em se tratando de Audiência de Instrução
e Julgamento, as partes poderão trazer para a audiência até
três testemunhas – independentemente de intimação – e a
documentação que julgarem necessárias para instruir do feito.
Porto Velho (RO), 13 de setembro de 2018.
Técnico Judiciário
(assinado digitalmente)
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 4ª Vara de Família e Sucessões
Av. Rogério Weber, nº 1872, Bairro Centro, CEP 76.801906, Porto Velho, RO - Fone:(3217-1341)Processo: 702204727.2018.8.22.0001
Classe: Procedimento Comum
AUTORES: M. D. N. L., J. M. D. N.
ADVOGADOS DOS AUTORES: NILTON MENEZES SOUZA
CORTES OAB nº RO8172, MARCELO BOMFIM DE ALMEIDA
OAB nº RO8169
RÉU: M. D. N.
ADVOGADO DO RÉU: DEFENSORIA PÚBLICA DE RONDÔNIA
Vistos,
Ao MP.
Porto Velho / RO , 13 de setembro de 2018 .
Danilo Augusto Kanthack Paccini
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 4ª Vara de Família e Sucessões
Av. Rogério Weber, nº 1872, Bairro Centro, CEP 76.801906, Porto Velho, RO - Fone:(3217-1341)Processo: 703124814.2016.8.22.0001
Classe: Inventário
REQUERENTES: VINICIUS DA SILVA, ELIANE DA SILVA
ADVOGADOS DOS REQUERENTES: SILVANA FELIX DA SILVA
SENA OAB nº RO4169
INVENTARIADO: LUCIANE REGINA DA SILVA
ADVOGADO DO INVENTARIADO:
Vistos,
Defiro a dilação de prazo requerida.
Prazo: 15 (quinze) dias.
Porto Velho / RO , 13 de setembro de 2018 .
Danilo Augusto Kanthack Paccini
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 4ª Vara de Família e Sucessões
Av. Rogério Weber, nº 1872, Bairro Centro, CEP 76.801906, Porto Velho, RO - Fone:(3217-1341)Processo: 700477117.2017.8.22.0001
Classe: Separação Litigiosa
Assunto:
AUTOR: A. S. P. D. S. D. S.
ADVOGADO DO AUTOR: JAIRO PELLES OAB nº RO1736
RÉU: E. D. S. D. S.
ADVOGADO DO RÉU: LUIZ CARLOS FORTE OAB nº RO510,
ALBERTO NUNES EWERTON OAB nº RO901
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Vistos,
Altere-se a classe para cumprimento de SENTENÇA.
Trata-se de cumprimento de SENTENÇA relativo à origações de
pagar quantia certa e de fazer.
No que tange à obrigração de quitar e transferir o veículo, tratase de obrigação de fazer e não pode ser executada diretamente
como quantia certa. Como também há pedido de cumprimento
de SENTENÇA de quantia certa, que tramita por rito processual
distinto, o cumrpimento de SENTENÇA relativo à obirgação de
fazer para transferência do veículo deve ser formulado em autos
apartados, sob pena de gerar confusão processual.
Recebo o cumprimento de SENTENÇA relativo aos alimentos e
valor do imóvel.
Em relação aos alimentos, pretende-se a execução forçada dos
meses de dezembro de 2017 a agosto de 2018 no valor de R$
18.346,19.
No que se refere à casa, há uma obrigação de fazer com prazo
de 3 meses. No acordo ficou entabulado sua conversão em dívida
de valor em caso de descumprimento no prazo assinalado. Desse
modo é possível, desde já, o cumprimento de SENTENÇA por
quantia certa na forma da tabela de ID 20833138, no valor de R$
109.161,62.
Nos termos do artigo 523 do CPC, Fica o devedor intimado via DJE
a efetuar o pagamento da quantia indicada pelo credor, no prazo
de 15 (quinze) dias.
Não efetuando o pagamento acresço ao valor da execução multa e
honorários advocatícios em 10% (dez por cento) para cada, sobre
o valor da execução.
Não havendo pagamento do débito, retorne concluso para tentativa
de localização de valores em instituição bancária e bens do
executado.
Porto Velho, quinta-feira, 13 de setembro de 2018 .
Danilo Augusto Kanthack Paccini
Juiz (a) de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 4ª Vara de Família e Sucessões
Av. Rogério Weber, nº 1872, Bairro Centro, CEP 76.801906, Porto Velho, RO - Fone:(3217-1341)Processo: 703389948.2018.8.22.0001
Classe: Execução de Alimentos
EXEQUENTES: A. Á. T. D. L., M. D. S. T. R. D. L.
ADVOGADOS DOS EXEQUENTES: MARIO SERGIO LEIRAS
TEIXEIRA OAB nº RO1400, SEBASTIAO TEIXEIRA CHAVES OAB
nº RO5853, MARILDA SHIRLEY DE SOUZA LEIRAS TEIXEIRA
CHAVES OAB nº RO1080
EXECUTADO: M. R. D. L.
ADVOGADO DO EXECUTADO:
Vistos,
Emende a inicial para juntar cópia da SENTENÇA que fixou os
alimentos que pretende executar, devidamente assinada por quem
de direito.
Em 15 dias, sob pena de indeferimento da inicial.
Porto Velho / RO , 13 de setembro de 2018 .
Danilo Augusto Kanthack Paccini
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 4ª Vara de Família e Sucessões
Av. Rogério Weber, nº 1872, Bairro Centro, CEP 76.801906, Porto Velho, RO - Fone:(3217-1341)Processo: 702963148.2018.8.22.0001
Classe: Divórcio Litigioso
REQUERENTE: T. M. F. Z.
ADVOGADO DO REQUERENTE: ELAINE CUNHA SAAD
ABDULNUR OAB nº RO5073
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REQUERIDO: F. Z. D. O.
ADVOGADO DO REQUERIDO: CAROLINA GIOSCIA LEAL DE
MELO OAB nº RO2592
Vistos,
Não há no pedido demonstração de perigo na demora que possa
ensejar deferimento do pedido como tutela de urgência.
Assim indefiro a imediata decretação do divórcio.
Aguarde-se a audiência.
Porto Velho / RO , 13 de setembro de 2018 .
Danilo Augusto Kanthack Paccini
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 4ª Vara de Família e Sucessões
Av. Rogério Weber, nº 1872, Bairro Centro, CEP 76.801906, Porto Velho, RO - Fone:(3217-1341)Processo: 700514609.2017.8.22.0004
Classe: Cumprimento de SENTENÇA
EXEQUENTE: K. V. R. D. O.
ADVOGADO DO EXEQUENTE: KATIANE BREITENBACH RIZZI
OAB nº RO7678
EXECUTADO: H. G. D. O.
ADVOGADO DO EXECUTADO:
Vistos,
Manifeste-se a parte exequente para dizer qual veículo deseja
a penhora, indicando sua localização e trazendo sua avaliação
mercadológica, em 05 (cinco) dias.
Porto Velho / RO , 13 de setembro de 2018 .
Danilo Augusto Kanthack Paccini
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 4ª Vara de Família e Sucessões
Av. Rogério Weber, nº 1872, Bairro Centro, CEP 76.801906, Porto Velho, RO - Fone:(3217-1341)Processo: 704316763.2017.8.22.0001
Classe: Inventário
REQUERENTES: RHAYANE CHRYSTINE LOPES NOGUEIRA,
DARLEYSON PIEDRO NOGUEIRA, MAYARA GABRIELA
NOGUEIRA, ROSANGELA APARECIDA LOPES
ADVOGADOS DOS REQUERENTES: RAIMUNDO SOARES DE
LIMA NETO OAB nº RO6232, GRACILIANO ORTEGA SANCHEZ
OAB nº RO5194, MARIZA MENEGUELLI OAB nº RO8602
INVENTARIADO: ESPÓLIO DE DARLEI VONS NOGUEIRA
ADVOGADO DO INVENTARIADO:
Vistos,
Há interesse de menor, de modo que o pedido de venda de bens do
espólio somente pode ser pareciado após a manifestação do MP.
Cumpra-se o que já foi decidido no ID 20092657 e intime-se o MP.
Porto Velho / RO , 13 de setembro de 2018 .
Danilo Augusto Kanthack Paccini
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 4ª Vara de Família e Sucessões
Av. Rogério Weber, nº 1872, Bairro Centro, CEP 76.801906, Porto Velho, RO - Fone:(3217-1341)Processo: 700458205.2018.8.22.0001
Classe: Cumprimento de SENTENÇA
Assunto: Alimentos
EXEQUENTE: CAUA ITIRO VIEIRA ITO
ADVOGADO DO EXEQUENTE: DEFENSORIA PÚBLICA DE
RONDÔNIA
EXECUTADO: ROOSEVELT ALVES ITO
ADVOGADO DO EXECUTADO: GLEYSON BELMONT DUARTE
DA COSTA OAB nº RO5775
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Vistos,
Intime-se o devedor via DJE a efetuar o pagamento da quantia
referente aos meses de fevereiro, março, abril e julho de 2017 e o
remanescente do mês de novembro de 2016 no valor de R$812,03,
no prazo de 15 (quinze) dias.
Não efetuando o pagamento acresço ao valor da execução multa e
honorários advocatícios em 10% (dez por cento) para cada, sobre
o valor da execução.
Não havendo pagamento do débito, retorne concluso para tentativa
de localização de valores em instituição bancária e bens do
executado.
Serve este de MANDADO ou carta/Carta Precatória.
Porto Velho, quinta-feira, 13 de setembro de 2018 .
Danilo Augusto Kanthack Paccini
Juiz (a) de Direito
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 4ª Vara de Família
Avenida Rogério Weber, 1872, Centro, Porto Velho - RO - CEP:
76801-030 - Fone:(69) 3217-1342 e-mail: pvh4famil@tjro.jus.br
Processo: 7030848-29.2018.8.22.0001
Classe: AVERIGUAÇÃO DE PATERNIDADE (123)
REQUERENTE: I. D. D. R. P.
Advogado do(a) REQUERENTE: MARCOS PAULO SENA
SANTOS - SP400515
REQUERIDO: V. D. S. P.
Intimação AO AUTOR - SENTENÇA
FINALIDADE: INTIMAÇÃO da Parte Autora acerca da SENTENÇA
de ID: “ S. E. R., representado por ISMAELA DE DEUS
RODRIGUES PEREIRA propôs AÇÃO DE RECONHECIMENTO
DE PATERNIDADE C/C ALIMENTOS E GUARDA COM PEDIDO
DE TUTELA DE URGÊNCIA em face de V. D. S. P. Devidamente
intimada a cumprir o DESPACHO de ID 20388877 e proceder com
a emenda a inicial, a parte autora orretamente as determinações,
pois em que pese a petição de ID 21003925 e os documentos
apresentados,não cumpriu c a representação processual dos
autores não foi regularizada uma vez que não foi juntada procuração
da requerente e a procuração do menor está opócrifa. Assim,
indefiro a inicial na forma do parágrafo único do artigo 321 do CPC.
SENTENÇA sem resolução de MÉRITO na forma do inciso I do
artigo 485 do CPC. Custas pela parte autora com exigibilidade
suspensa em razão da gratuidade judiciária. Considerando a
preclusão consumativa, o feito transita em julgado na data de hoje.
P.R.I.C..Porto Velho 12 de setembro de 2018. Danilo Augusto
Kanthack Paccini Juiz de Direito. “
Porto Velho (RO), 13 de setembro de 2018.
Técnico Judiciário
(Assinado Digitalmente)
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 4ª Vara de Família
Avenida Rogério Weber, 1872, Centro, Porto Velho - RO - CEP:
76801-030 - Fone:(69) 3217-1342 e-mail: 4vfamcpe@tjro.jus.br
Processo: 7043231-73.2017.8.22.0001
Classe: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
AUTOR: L. K. V. e outros
Advogados do(a) AUTOR: MARILIA LISBOA BENINCASA MORO RO0002252, MARCIA THEELE SANTOS DE CASTRO - RO8871
Advogados do(a) AUTOR: MARILIA LISBOA BENINCASA MORO RO0002252, MARCIA THEELE SANTOS DE CASTRO - RO8871
RÉU: M. E. B. V.
Advogado do(a) RÉU: JONATHAS COELHO BAPTISTA DE
MELLO - RO0003011
Intimação PARTES - AUDIÊNCIA
FICAM AS PARTES INTIMADAS, por intermédio de seus
respectivos advogados, do DESPACHO 21391093 e a comparecer
à AUDIÊNCIA deste processo a ser realizada na Sala de audiência
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da 4ª Vara de Família, localizada na Rua. Rogério Weber, nº
1872, Centro, em frente ao Bingol Clube, Porto Velho, Rondônia,
conforme informações abaixo:
Tipo: Instrução e Julgamento Sala: Sala 01 4Familia Data:
25/10/2018 Hora: 10:00.
OBSERVAÇÃO: Em se tratando de Audiência de Instrução
e Julgamento, as partes poderão trazer para a audiência até
três testemunhas – independentemente de intimação – e a
documentação que julgarem necessárias para instruir do feito.
Porto Velho (RO), 13 de setembro de 2018.
Técnico Judiciário
(assinado digitalmente)
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 4ª Vara de Família
Avenida Rogério Weber, 1872, Centro, Porto Velho - RO - CEP:
76801-030 - Fone:(69) 3217-1342 e-mail: pvh4famil@tjro.jus.br
Processo: 7009360-18.2018.8.22.0001
Classe: ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68 (69)
AUTOR: M. C. V.
Advogado do(a) AUTOR:
RÉU: MARCOS SANTOS VEIGA
Intimação -DESPACHO
FINALIDADE: INTIMAÇÃO da Parte Requerida acerca do
DESPACHO de ID 21391188: “[...] Digam as partes se tem outras
provas a produzir em audiência de instrução e julgamento, em 05
(cinco) dias, após o prazo, caso nada seja requerido, ao Ministério
Público.
Porto Velho /,. RO 12 de setembro de 2018 Danilo Augusto
Kanthack Paccini Juiz de Direito.”
Porto Velho (RO), 13 de setembro de 2018.
Técnico Judiciário
(Assinado Digitalmente)
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 4ª Vara de Família e Sucessões
Av. Rogério Weber, nº 1872, Bairro Centro, CEP 76.801906, Porto Velho, RO - Fone:(3217-1341)Processo: 702823706.2018.8.22.0001
Classe: Interdição
REQUERENTE: JOSE JUSTINO FILHO
ADVOGADO DO REQUERENTE: MAURO PEREIRA MAGALHAES
OAB nº RO6712
REQUERIDO: FABIANO DA SILVA
ADVOGADO DO REQUERIDO:
Vistos,
Ao incluir outro apoiador deve ser regularizada a representação
processual deste.
Em 15 dias, sob pena de indeferimento da inicial.
Porto Velho / RO , 11 de setembro de 2018 .
Danilo Augusto Kanthack Paccini
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 4ª Vara de Família e Sucessões
Av. Rogério Weber, nº 1872, Bairro Centro, CEP 76.801-906, Porto
Velho, RO - Fone:(69) 3217-1341
7023561-15.2018.8.22.0001
Arrolamento Sumário
REQUERENTES: MARIA ELEN VIEIRA SARAIVA, MAELIA VIEIRA
SARAIVA, JOAO GUILHERME HONORATO MARTINS, LUCIANA
HONORATO SILVA SIQUEIRA, ANGELA LUCIA FERREIRA
XAVIER EVANGELISTA
ADVOGADOS DOS REQUERENTES: DIEGO MARADONA MELO
DA SILVA OAB nº RO7815
ADVOGADOS DOS:
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Vistos,
Defiro a gratuidade judiciária.
Excluo Angela Lúcia Ferreira Xavier Evangelista do processo,
em razão de sua ilegitimidade na medida em que os herdeiros do
falecido são os seus descendentes.
Declaro aberto o inventário de SEBASTIÃO MARTINS JUNIOR.
Nomeio inventariante JOÃO GUILHERME HONÓRATO MARTINS,
representado por LUCIANA HONÓRATO SILVA. Intime-se a prestar
compromisso em 5 dias.
Prestado o compromisso, intime-se a Fazenda Pública e O
Ministério Público.
Porto Velho / RO , 11 de setembro de 2018
Danilo Augusto Kanthack Paccini
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 4ª Vara de Família e Sucessões
Av. Rogério Weber, nº 1872, Bairro Centro, CEP 76.801906, Porto Velho, RO - Fone:(3217-1341)Processo: 703039534.2018.8.22.0001
Classe: Arrolamento de Bens
REQUERENTES: CARLOS CLEDSON SILVA, ROSIMEIRE SILVA,
ALMERINDA PEREIRA DA SILVA
ADVOGADOS DOS REQUERENTES: JACIRA SILVINO OAB nº
RO830
REQUERIDO: CARLOS EDSON SILVA
ADVOGADO DO REQUERIDO:
Vistos,
Junte-se aos autos a certidão de casamento de Almerinda com o
autor da herança.
Em 15 dias, sob pena de indeferimento da inicial.
Porto Velho / RO , 11 de setembro de 2018 .
Danilo Augusto Kanthack Paccini
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 4ª Vara de Família e Sucessões
Av. Rogério Weber, nº 1872, Bairro Centro, CEP 76.801-906,
Porto Velho, RO - Fone:(69) 3217-1341Processo: 703538568.2018.8.22.0001
Classe: Cumprimento de SENTENÇA
EXEQUENTE: RAISSA CAROLINE BARBOSA CORREA
ADVOGADO DO EXEQUENTE: RAISSA CAROLINE BARBOSA
CORREA OAB nº RO7824
EXECUTADO: ANTONIO FERREIRA DA SILVA
ADVOGADO DO EXECUTADO:
Quanto ao pedido de concessão da gratuidade judiciária formulado
na petição inicial, nos termos do §2º do art. 99 do CPC, é insuficiente
para o deferimento do pedido a simples alegação de pobreza, pois
o art. 5º, Inciso LXXIV, da Constituição Federal estabelece que
o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que
comprovarem insuficiência de recursos, nesse sentido:
INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA.
JUSTIÇA
GRATUITA.
DECLARAÇÃO
DE
POBREZA.
PRESUNÇÃO JURIS TANTUM. PROVA DA HIPOSSUFICIÊNCIA
FINANCEIRA. EXIGÊNCIA. POSSIBILIDADE. A simples
declaração de pobreza, conforme as circunstâncias dos autos é o
que basta para a concessão do benefício da justiça gratuita, porém,
por não se tratar de direito absoluto, uma vez que a afirmação de
hipossuficiência implica presunção juris tantum, pode o magistrado
exigir prova da situação, mediante fundadas razões de que a
parte não se encontra no estado de miserabilidade declarado.
(TJRO Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 001169829.2014.8.22.0000. Relator: Des. Raduan Miguel Filho. Data de
Julgamento: 05/12/2014. Publicado em 17/12/2014.)
PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. […] GRATUIDADE DE JUSTIÇA.
HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. RECOLHIMENTO
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DE CUSTAS. NECESSIDADE. REEXAME DO ACERVO FÁTICOPROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 7 DO STJ. DECISÃO
MANTIDA.[...]
2. O benefício da assistência judiciária gratuita pode ser deferido à
pessoa física ou jurídica, desde que comprovada a impossibilidade
de arcar com as despesas do processo sem prejuízo próprio, sendo
necessário, no entanto, o recolhimento das custas processuais
enquanto não apreciado e deferido o pedido, sob pena de ser
considerado deserto o recurso no caso de não recolhimento.[...]
(STJ -EDcl no AREsp 571.875/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO,
TERCEIRA TURMA, julgado em 12/02/2015, DJe 20/02/2015).
Ressalta-se que a mera declaração nesse sentido não tem o
condão de suprir a exigência constitucional e não há nos autos
comprovantes de rendimentos e despesas mensais aptas à tal
comprovação.
É importante ressaltar que e o valor dado à causa na inicial é baixo
além do fato da parte ser advogada, evidenciando que dificilmente o
pagamento das custas importará em prejuízo para o seu sustento.
Registre-se que não há incidência de custas iniciais por tratarse de cumrpimento de SENTENÇA. A gratuidade, se deferida,
apenas terá efeitos para distribuição de precatórias ou eventual
sucumbência.
Prazo: 15 dias, sob pena de prosseguimento do feito sem
gratuidade.
Porto Velho / RO , 11 de setembro de 2018 .
Danilo Augusto Kanthack Paccini
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 4ª Vara de Família e Sucessões
Av. Rogério Weber, nº 1872, Bairro Centro, CEP 76.801906, Porto Velho, RO - Fone:(3217-1341)Processo: 702650320.2018.8.22.0001
Classe: Procedimento Comum
AUTORES: F. D. N. B., E. D. O. N., E. B. E. S.
ADVOGADOS DOS AUTORES: JUCYMAR GOMES CARDOSO
OAB nº RO3295, ADRIANA DESMARET SPINET OAB nº
RO4293, LAERCIO BATISTA DE LIMA OAB nº RO843, DIOMAR
APARECIDA DA SILVA GODINHO OAB nº RO1962
ADVOGADOS DOS:
Vistos,
Em segredo de justiça.
Ao Ministério Público.
Porto Velho / RO , 11 de setembro de 2018 .
Danilo Augusto Kanthack Paccini
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 4ª Vara de Família e Sucessões
Av. Rogério Weber, nº 1872, Bairro Centro, CEP 76.801906, Porto Velho, RO - Fone:(3217-1341)Processo: 022539344.2006.8.22.0001
Classe: Inventário
REQUERENTES: A. M. Z., L. F. Z., I. C. D. S.
ADVOGADOS DOS REQUERENTES: DOMINGOS SAVIO NEVES
PRADO OAB nº RO2004, WAGNER VASCONCELOS XAVIER DE
CARVALHO OAB nº RO3244, EDIVALDO SOARES DA SILVA
OAB nº RO3082, MARCOS ANTONIO METCHKO OAB nº RO1482,
MARCOS ANTONIO ARAUJO DOS SANTOS OAB nº RO846
INVENTARIADO: F. A. M. Z.
ADVOGADO DO INVENTARIADO:
Vistos,
Intime-se o inventariante pessoalmente a dar andamento ao feito
em 5 dias, sob pena de extinção e arquivamento.
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Cópias desta DECISÃO servem de MANDADO / Carta da intimação
- ARMP/Carta Precatória.
Porto Velho / RO , 12 de setembro de 2018 .
Danilo Augusto Kanthack Paccini
Juiz de Direito
Inventariante:
Luiz Fernando Zilli
Rua Professor José Moscalewski, mº 456 A, Pilarzinho, Curitiba
PR.
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 4ª Vara de Família e Sucessões
Av. Rogério Weber, nº 1872, Bairro Centro, CEP 76.801906, Porto Velho, RO - Fone:(3217-1341)Processo: 702851082.2018.8.22.0001
Classe: Inventário
REQUERENTES: YSABELLE CRISTINE DOS SANTOS, RHIAM
CAIO DOS SANTOS, CLEBER LUCAS DOS SANTOS, OZANA
ROSA DOS SANTOS
ADVOGADOS DOS REQUERENTES: RONALDO ASSIS DE LIMA
OAB nº RO6648
INVENTARIADO: CLEBERSON RODRIGUES DOS SANTOS
ADVOGADO DO INVENTARIADO:
Vistos,
Constatou-se que não houve publicação do DESPACHO de Id
20007553, assim fica a requerente intimada a cumprir o referido
DESPACHO, sob pena de indeferimento da inicial.
Prazo: 15 (quinze) dias.
Porto Velho / RO , 12 de setembro de 2018 .
Danilo Augusto Kanthack Paccini
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 4ª Vara de Família e Sucessões
Av. Rogério Weber, nº 1872, Bairro Centro, CEP 76.801906, Porto Velho, RO - Fone:(3217-1341)Processo: 704323173.2017.8.22.0001
Classe: Procedimento Comum
AUTORES: L. B. L., L. K. V.
ADVOGADOS DOS AUTORES: MARCIA THEELE SANTOS DE
CASTRO OAB nº RO8871, MARILIA LISBOA BENINCASA MORO
OAB nº RO2252
RÉU: M. E. B. V.
ADVOGADO DO RÉU: JONATHAS COELHO BAPTISTA DE
MELLO OAB nº RO3011
Vistos,
Trata-se de reconhecimento de filiação sociafetiva em que o pai
biológico discorda do pedido.
O réu argui preliminar de que o segundo autor não é parte legítima
para figurar da ação. Observa-se do pedido que o segundo autor
deseja ver reconhecida a filiação socioafetiva. Se ele deseja ser
declarado como pai, é evidente que deve participar da ação. Rejeito
a preliminar.
O objeto da prova em instrução é a existência dos elementos que
caracterizem a filiação socioafetiva entre os autores.
Há forte contradição entre os estudos realizados, de modo que se
torna razoável ouvir as partes envolvidas em juízo. Portanto, defiro
o depoimento pessoal das partes, inclusive da criança e de sua
representante.
A oitiva da infante será realizada somente com o juízo, promotor de
justiça e advogados das partes.
Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 25 de
outubro de 2018, às 10h.
Defiro a produção de prova testemunhal.
Nos termos do §4º do artigo 357 do CPC, o rol de testemunhas
deve ser depositado em cartório no prazo comum de 15 (quinze)
dias.
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Ficam as partes intimadas pelo DJE por meio de seus patronos.
Intime-se o MP, via PJE.
As testemunhas arroladas pelas partes devem ser intimadas por
seus advogados, nos termos do art. 455 e seu parágrafo 1º do
CPC.
Porto Velho , 12 de setembro de 2018 .
Danilo Augusto Kanthack Paccini
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 4ª Vara de Família e Sucessões
Av. Rogério Weber, nº 1872, Bairro Centro, CEP 76.801906, Porto Velho, RO - Fone:(3217-1341)Processo: 702573531.2017.8.22.0001
Classe: Alvará Judicial - Lei 6858/80
REQUERENTES: EDINALDO DA CONCEICAO DA SILVA,
EDINALVA DA CONCEICAO DA SILVA, DIONEY DA CONCEICAO
DA SILVA, RITYELY SOUZA SILVA, ALINNE RAIELLY SOUSA
SILVA, REGINALDO DA CONCEICAO DA SILVA, FRANCISCO
DA CONCEICAO DA SILVA, GILVANE DA SILVA
ADVOGADOS DOS REQUERENTES: ERISSON RICARDO
ROBERTO RODRIGUES DA SILVA OAB nº RO5440
ADVOGADO DO EXECUTADO:
Vistos,
Manifeste-se a parte autora quanto o ofício da Caixa Econômica
Federal de ID 20760783.
Em 05 dias.
Porto Velho / RO , 12 de setembro de 2018 .
Danilo Augusto Kanthack Paccini
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 4ª Vara de Família e Sucessões
Av. Rogério Weber, nº 1872, Bairro Centro, CEP 76.801906, Porto Velho, RO - Fone:(3217-1341)Processo: 023248913.2006.8.22.0001
Classe: Inventário
REQUERENTES: ALZIRA SIQUEIRA DE LIMA, ALINE LIMA
ALENCAR DE SOUZA, ADERBAL LIMA ALENCAR DE SOUZA
FILHO
ADVOGADOS DOS REQUERENTES: RAIMUNDO SOARES DE
LIMA NETO OAB nº RO6232
INVENTARIADO: ADERBAL DE ALENCAR SOUZA
ADVOGADO DO INVENTARIADO:
DESPACHO SERVINDO COMO OFÍCIO
Vistos,
O juízo da 2ª Vara da Justiça Federal pede a transferência de
valores para o processo pagamento da penhora no rosto dos autos
oriunda do processo de nº 0000795-89.2002.4.01.4100.
Consta na certidão de fl. 554 (processo físico) que houve penhora
da 2ª Vara da Justiça Federal na seguinte ordem:
1) R$ 19.850,91 do processo de origem 2008.41.00.05995-9;
2) R$ 31.368,51 do processo de origem 2003.41.00.001193-5;
3) R$ 1.067.196,00 do processo de origem 1999.41.00.001961-0,
e
4) R$ 589.945,34 do processo de origem 2002.41.00.0007959.
Em DECISÃO de fls. 513/515 foi constatado que não haveria
dinheiro para pagamento da quarta penhora realizada, na medida
em que a tercerira penhora utilizaria todo o saldo existente.
Em DECISÃO de ID 14278540 foi determinada a transferência de
valores para conta judicial à disposição da justiça federal, tendo
sido comunicado ao respectivo juízo.
Todavia, observa-se no ID 21362769 que há saldo remanescente
de R$ 63.183,82. Assim tal quantia deve ser transferido para justiça
federal em uma das penhoras de 1 a 3.
Cópias deste DESPACHO servem como ofício para 2ª Vara da
Justiça Federal em Rondônia para que tome conhecimento de que
há R$ 63.183,82 em conta judicial à disposição do respectivo juízo
e para transferência deve esclarecer:
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a) se há saldo devedor da penhora no rosto dos autos oriunda do
processo de nº 2008.41.00.05995-9, em caso positivo qual o valor.
b) caso não exista saldo devedor no processo acima, ou tal saldo
seja inferior a R$ 63.183,82, diga se há saldo devedor da penhora no
rosto dos autos oriunda do processo de nº 2003.41.00.001193-5;
c) caso não exista saldo devedor nos processos acima, ou
tais saldos sejam inferiores a R$ 63.183,82, diga se há saldo
devedor da penhora no rosto dos autos oriunda do processo de
1999.41.00.001961-0.
Ressalto que após o cumprimento da última penhora, não restará
valores para pagamento da penhora oriunda dos autos de
nº 2002.41.00.0007959.
Envie-se cópia dos documentos de ID Num. 9764008 - Pág.
34/36, Num. 9764008 - Pág. 85, Num. 14278540, Num. 17613069
- Pág. 1/8 e Num. 20832535 - Pág. 1.
Com a resposta, retornem conclusos.
Porto Velho / RO , 12 de setembro de 2018 .
Danilo Augusto Kanthack Paccini
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 4ª Vara de Família e Sucessões
Av. Rogério Weber, nº 1872, Bairro Centro, CEP 76.801906, Porto Velho, RO - Fone:(3217-1341)Processo: 000177442.2015.8.22.0102
Classe: Inventário
REQUERENTES: ELISANGELA LOPES DO NASCIMENTO,
ERIKA VITÓRIA LOPES DE FREITAS, JOÃO VICTOR LOPES DE
FREITAS, ALINE CORREA DE FREITAS, FABIANO ROBERTO
CORREA DE FREITAS
ADVOGADOS DOS REQUERENTES: MARCO CESAR
KOBAYASHI OAB nº RO4351, RODRIGO MARI SALVI OAB nº
RO4428, MATHEUS EVARISTO SANTANA OAB nº RO3230,
MARIA DA CONCEICAO SOUZA VERA OAB nº RO573, MAURO
PEREIRA MAGALHAES OAB nº RO6712
INVENTARIADO: ESPOLIO DE JOSÉ ROBERTO VASQUES DE
FREITAS
ADVOGADO DO INVENTARIADO:
Vistos,
Oficie-se a Brasil Cap, no endereço de ID 9837675, pag 25, para
que informe todos os valores existente em nome do falecido e que
tais valores sejam depositados em conta judicial vinculada a este
Juízo.
Após, intime-se a Fazenda Pública de Santa Catarina em razão do
inventário.
Após ao MP.
Porto Velho / RO , 12 de setembro de 2018 .
Danilo Augusto Kanthack Paccini
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 4ª Vara de Família e Sucessões
Av. Rogério Weber, nº 1872, Bairro Centro, CEP 76.801906, Porto Velho, RO - Fone:(3217-1341)Processo: 703465205.2018.8.22.0001
Classe: Execução de Alimentos
EXEQUENTES: M. T. D. S. R., P. N. D. S. R.
ADVOGADOS DOS EXEQUENTES: CLAUDETE FURQUIM DE
SOUSA OAB nº RO6009
EXECUTADO: A. N. D. Q.
ADVOGADO DO EXECUTADO:
Vistos,
Intime-se a parte autora para que esclareça o rito processual
escolhido, pois o rito que comporta prisão abrange apenas os três
últimos meses anteriores ao ajuizamento da ação, conforme §7º do
art. 528 do CPC.
Prazo de 15 (quinze ) dias, sob pena de indeferimento da inicial.
Porto Velho / RO , 12 de setembro de 2018 .
Danilo Augusto Kanthack Paccini
Juiz de Direito
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PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 4ª Vara de Família e Sucessões
Av. Rogério Weber, nº 1872, Bairro Centro, CEP 76.801-906,
Porto Velho, RO - Fone:(69) 3217-1341Processo: 703609758.2018.8.22.0001
Classe: Alvará Judicial - Lei 6858/80
REQUERENTES: ESTELA DOS SANTOS PINHEIRO, ENIVALDA
DOS SANTOS PINHEIRO, IRACEMA DOS SANTOS PINHEIRO,
MARICILDA DOS SANTOS PINHEIRO, MARCIO DOS SANTOS
PINHEIRO, MOACIR SALES PINHEIRO FILHO, ISAURA DOS
SANTOS PINHEIRO
ADVOGADOS DOS REQUERENTES: SILVANA DEVACIL
SANTOS OAB nº RO8679
ADVOGADOS DOS:
Vistos,
O alvará judicial para levantamento de saldo bancários é limitado
a valores inferiores a 500 OTN. Assim comprovem os autores a
origem dos valores que pretendem levantar, considerando que
consta nos autos apenas o saldo da conta bancária da falecida
(ID 21271417 - Pág. 1) e o montante é incompatível com a Lei
6.858/80.
Esclareça a divergência do nome da genitora constante no
documento de identificação dos requerentes Moacir, Marcio,
Maricilda e Iracema;
Juntar cópia da certidão de dependentes habilitados a receber
pensão por morte junto ao órgão empregador da falecidas;
Consta na certidão de óbito que a falecida deixou bens a
inventariar, desta forma esclareça se há bens a inventariar, em
não havendo, junte, certidão de inexistência de bens de todos os
cartórios de registro de imóveis da capital e certidão de informativa
da prefeitura;
Quanto ao pedido de concessão da gratuidade judiciária formulado
na petição inicial, nos termos do §2º do art. 99 do CPC, é insuficiente
para o deferimento do pedido a simples alegação de pobreza, pois
o art. 5º, Inciso LXXIV, da Constituição Federal estabelece que
o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que
comprovarem insuficiência de recursos, nesse sentido:
INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA.
JUSTIÇA
GRATUITA.
DECLARAÇÃO
DE
POBREZA.
PRESUNÇÃO JURIS TANTUM. PROVA DA HIPOSSUFICIÊNCIA
FINANCEIRA. EXIGÊNCIA. POSSIBILIDADE. A simples
declaração de pobreza, conforme as circunstâncias dos autos é o
que basta para a concessão do benefício da justiça gratuita, porém,
por não se tratar de direito absoluto, uma vez que a afirmação de
hipossuficiência implica presunção juris tantum, pode o magistrado
exigir prova da situação, mediante fundadas razões de que a
parte não se encontra no estado de miserabilidade declarado.
(TJRO Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 001169829.2014.8.22.0000. Relator: Des. Raduan Miguel Filho. Data de
Julgamento: 05/12/2014. Publicado em 17/12/2014.)
PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. […] GRATUIDADE DE JUSTIÇA.
HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. RECOLHIMENTO
DE CUSTAS. NECESSIDADE. REEXAME DO ACERVO FÁTICOPROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 7 DO STJ. DECISÃO
MANTIDA.[...]
2. O benefício da assistência judiciária gratuita pode ser deferido à
pessoa física ou jurídica, desde que comprovada a impossibilidade
de arcar com as despesas do processo sem prejuízo próprio, sendo
necessário, no entanto, o recolhimento das custas processuais
enquanto não apreciado e deferido o pedido, sob pena de ser
considerado deserto o recurso no caso de não recolhimento.[...]
(STJ -EDcl no AREsp 571.875/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO,
TERCEIRA TURMA, julgado em 12/02/2015, DJe 20/02/2015).
Ressalta-se que a mera declaração nesse sentido não tem o
condão de suprir a exigência constitucional e não há nos autos
comprovantes de rendimentos e despesas mensais aptas à tal
comprovação.
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De qualquer sorte, a fim de afastar a aparente capacidade financeira
da parte requerente, autorizo a emenda à inicial, a fim de que ela
demonstre, documentalmente a impossibilidade de arcar com as
custas e despesas processuais sem prejuízo ao sustento próprio e/
ou da sua família. Poderá, ainda, no prazo concedido, proceder ao
recolhimento das custas processuais.
Prazo: 15 dias, sob pena de indeferimento da inicial.
Porto Velho / RO , 12 de setembro de 2018 .
Danilo Augusto Kanthack Paccini
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 4ª Vara de Família e Sucessões
Av. Rogério Weber, nº 1872, Bairro Centro, CEP 76.801-906,
Porto Velho, RO - Fone:(69) 3217-1341Processo: 703671078.2018.8.22.0001
Classe: Execução de Alimentos
EXEQUENTE: CASSIA FERREIRA DA SILVA
ADVOGADO DO EXEQUENTE: NATHALIA MARIA GONZAGA DE
AZEVEDO ACCIOLY OAB nº RO7476
EXECUTADO: JONDSON MAIKON OLIVEIRA SOUZA
ADVOGADO DO EXECUTADO:
Intime-se a parte exequente para emendar a inicial para:
a) regularizar a representação processual da menor;
b) juntar certidão de nascimento da infante;
c) juntar cópia da DECISÃO que fixou os alimentos provisórios,
completa, legível e devidamente assinada por quem de direito;
d) esclarecer referente a quais meses deseja execução, tendo em
vista o disposto no §7º do artigo 528 do CPC;
e) apresentar demonstrativo discriminado e atualizado do crédito;
f) retificar o valor da causa, observando o artigo 292, I, do CPC.
Prazo: 15 dias, sob pena de indeferimento da inicial.
Porto Velho / RO , 12 de setembro de 2018 .
Danilo Augusto Kanthack Paccini
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 4ª Vara de Família e Sucessões
Av. Rogério Weber, nº 1872, Bairro Centro, CEP 76.801906, Porto Velho, RO - Fone:(3217-1341)Processo: 702555226.2018.8.22.0001
Classe: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68
AUTOR: J. M. O.
ADVOGADO DO AUTOR: VALDISMAR MARIM AMANCIO OAB
nº RO5866
RÉU: J. M. S. M.
ADVOGADO DO RÉU: PEDRO PEREIRA DE OLIVEIRA OAB nº
RO4282
Vistos,
Não há que se falar em retificação do acordo, conforme requerido
na petição de Id 20777211, pois o que se percebe das alegações é
que não houve equivoco por parte da conciliadora e sim um
arrependimento posterior após a audiência de conciliação por
parte da requerida, visto que a ata de audiência foi devidamente
assinada pela mesma, bem como pelo seu patrono.
Contudo, antes da efetiva homologação do acordo a parte requerida
se manifestou contraria ao mesmo, devendo assim o feito prosseguir
de forma litigiosa quanto as visitas, podendo ser feita nova tentativa
de acordo em futura audiência de instrução e julgamento.
Expeça-se ofício às empresas informadas na petição de Id
20777367 para que informem se o requerente possui vínculo
empregatício com as mesmas. Em caso positivo, determino que
encaminhem a este Juízo os três últimos contras cheques.
Ao estudo técnico no prazo de 30 (trinta) dias.
Porto Velho / RO , 12 de setembro de 2018 .
Danilo Augusto Kanthack Paccini
Juiz de Direito
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1ª VARA CÍVEL
PODER JUDICIÁRIO
Porto Velho - 1ª Vara Cível - Fórum Cível 703421476.2018.8.22.0001
Monitória
AUTOR: E M P BAQUE PAPELARIA LTDA - EPP
ADVOGADO DO AUTOR: RINALDO DA SILVA OAB nº RO8219
RÉU: JOSE DE RIBAMAR GALVAO
ADVOGADO DO RÉU:
DESPACHO
Cumpridos os requisitos do art. 700, § 2º, CPC/2015, defiro
a expedição de MANDADO de pagamento, determinando-se
a citação/intimação da parte requerida comprove nos autos o
cumprimento da obrigação, cujo débito deverá ser acrescido de
honorários advocatícios fixados em 5% (cinco por cento) sobre
o valor da causa, anotando-se que em caso de cumprimento
voluntário da obrigação no prazo legal a parte requerida restará
isenta do pagamento das custas processuais.
OBSERVAÇÃO: A parte requerida poderá ofertar, caso queira,
embargos à monitória nos próprios autos, no prazo de 15 (quinze)
dias úteis a contar da juntada da carta/MANDADO de citação/
intimação nos autos, o qual independerá de prévia segurança do
juízo, podendo a parte requerida alegar todas as matérias de defesa
aplicáveis ao procedimento comum (art. 336/337, CPC/2015).
ADVERTÊNCIA: Em caso de não cumprimento da obrigação e não
havendo interposição de embargos, constituir-se-á, de pleno direito
o título executivo judicial, observando-se, no que couber, o Título II
do Livro I da Parte Especial do CPC/2015.
SIRVA CÓPIA DESTA DECISÃO COMO CARTA/MANDADO.
13 de setembro de 2018
Jose Augusto Alves Martins
Juiz de Direito
RÉU: JOSE DE RIBAMAR GALVAO, RUA PORTUGAL 2401,
TRABALHA NO INCRA PEDRINHAS - 76801-556 - PORTO
VELHO - RONDÔNIA
Av. Lauro Sodré, nº 1728, Bairro São João Bosco, CEP 76.803686, Porto Velho, RO
PODER JUDICIÁRIO
Porto Velho - 1ª Vara Cível - Fórum Cível 000647614.2013.8.22.0001
Execução de Título Extrajudicial
EXEQUENTE: B. V. S.
ADVOGADO(A) MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO OAB Nº
RO4658, ADVOGADO(A) MARCELO BRASIL SALIBA OAB Nº
RO5258, ADVOGADO(A) DANIEL PENHA DE OLIVEIRA OAB Nº
MG87318
EXECUTADO: E. G. D. O.
SENTENÇA
Versa a presente demanda acerca de ação de execução de título
extrajudicial.
Após a intimação da parte executada, não houve o adimplemento
voluntário da obrigação.
Ante a ausência de bens penhoráveis, conforme certidão do sr.
Oficial de Justiça, foi solicitada decretação de indisponibilidade de
ativos financeiros da parte executada pelo sistema BACENJUD, bem
como a realização de consulta de bens pelos sistemas INFOJUD e
RENAJUD, todavia, todas as diligências restaram infrutíferas.
Conforme se observa dos autos, a parte exequente não obteve
êxito na localização de bens penhoráveis para satisfação do crédito
exequendo.
Com isso, tem-se que o processo deve ser extinto pela perda
superveniente dos pressupostos processuais da ação executiva.
Deve ser frisado que foram realizadas todas diligências possíveis
para localização de bens penhoráveis, de forma que a presente
execução não poderá permanecer indefinidamente nessa
situação.
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As diligências promovidas não se mostraram suficientes para que o
processo obtivesse resultado útil, razão pela qual deve ser extinto
pela perda superveniente dos pressupostos de desenvolvimento
válido e regular do processo.
A propósito, nessa mesma linha de entendimento tem se posicionado
o Egrégio Tribunal de Justiça de Rondônia em reiterados julgados:
Cumprimento de SENTENÇA. Ausência de localização do devedor
e do bem a ser apreendido. Esgotamento de todas os meios
possíveis. Excepcional perda superveniente de interesse de agir.
Esgotados os meios de localização de patrimônio do devedor,
o prolongamento inefetivo e ineficaz do processo de busca e
apreensão viola o ‘direito fundamental a uma tutela executiva’ útil
e o princípio da máxima coincidência possível, sendo necessária,
excepcionalmente, a extinção do feito em razão da perda
superveniente de interesse de agir. (TJ/RO, 2ª Câmara Cível,
AC n. 0122766-64.2003.8.22.0001, Rel. Des. Marcos Alaor Diniz
Grangeia, pub. no DJE. n. 068 de 14/04/2010).
Execução. Extinção sem apreciação do MÉRITO. Pedidos
reiterados de suspensão do feito. Ausência de bens passíveis de
penhora. Intimação pessoal do exeqüente para dar andamento
ao feito. Impedimento do curso prescricional. Inadmissibilidade. O
processo executivo não pode se manter indefinidamente suspenso
ante a não-localização de bens da parte executada passíveis de
penhora, pois traria a impossibilidade de se iniciar o curso natural
da prescrição. Não se localizando bens para penhora, e decorrendo
prazo razoável para o exeqüente, o juiz poderá julgar extinto o
processo sem apreciação de MÉRITO. (TJ/RO, 1ª Câmara Cível,
AC n. 100.001.1998.016652-8, Rel. Des. Péricles Moreira Chagas,
pub. no DJE. n. 096 de 28/05/2008).
Ante o exposto, com fulcro no art. 485, inciso IV, do Novo Código
de Processo Civil, JULGO EXTINTO o processo sem resolução
de MÉRITO e, por consequência, DETERMINO o arquivamento
destes autos.
Expeça-se a carta de crédito em favor da parte exequente.
Isento de custas e honorários.
Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos.
6 de agosto de 2018
Jose Augusto Alves Martins
Juiz de Direito
Av. Lauro Sodré, Nº 1728, Bairro São João Bosco, CEP 76.803686, Porto Velho, RO
PODER JUDICIÁRIO
Porto Velho - 1ª Vara Cível - Fórum Cível 700757958.2018.8.22.0001 7007579-58.2018.8.22.0001
Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária Busca e Apreensão
em Alienação Fiduciária
AUTOR: DISAL ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS
LTDA AUTOR: DISAL ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS
LTDA
ADVOGADO DO AUTOR: DANTE MARIANO GREGNANIN
SOBRINHO OAB nº GO31618 ADVOGADO DO AUTOR: DANTE
MARIANO GREGNANIN SOBRINHO OAB nº GO31618
RÉU: GABRIEL DOS SANTOS OLIVEIRA RÉU: GABRIEL DOS
SANTOS OLIVEIRA
ADVOGADO DO RÉU: ADVOGADO DO RÉU:
DESPACHO
Vistos.
A parte autora deverá se manifestar quanto ao prosseguimento do
feito no prazo impreterível de 5 dias, objetivando viabilizar a citação
da parte requerida, sob pena de extinção e arquivamento do feito.
13 de setembro de 2018
Jose Augusto Alves Martins
Av. Lauro Sodré, nº 1728, Bairro São João Bosco, CEP 76.803686, Porto Velho, RO
PODER JUDICIÁRIO
Porto Velho - 1ª Vara Cível - Fórum
61.2018.8.22.0001
Homologação de Transação Extrajudicial

Cível

7034409-
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REQUERENTES:
RIVALDO
RODRIGUES
FURTADO,
COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS
SERVIDORES DO PO
ADVOGADOS DOS REQUERENTES: ROZINEI TEIXEIRA LOPES
OAB nº RO5195
ADVOGADO DO EXECUTADO:
DESPACHO
Ainda que se trate de homologação de acordo extrajudicial, faz-se
necessário o recolhimento das custas iniciais.
Concedo o prazo impreterível de 05 (cinco) dias para o recolhimento
das custas, sob pena de indeferimento da inicial.
13 de setembro de 2018
Jose Augusto Alves Martins
Juiz de Direito
Av. Lauro Sodré, nº 1728, Bairro São João Bosco, CEP 76.803686, Porto Velho, RO
PODER JUDICIÁRIO
Porto Velho - 1ª Vara Cível - Fórum Cível 704564493.2016.8.22.0001
Execução de Título Extrajudicial
EXEQUENTE: EINSTEIN INSTITUIÇÃO DE ENSINO LTDA. EPP
ADVOGADO DO EXEQUENTE: IGOR JUSTINIANO SARCO OAB
nº RO7957
EXECUTADO: RAIMUNDA VIEIRA
ADVOGADO DO EXECUTADO:
DESPACHO
Vistos.
O exequente veio aos autos solicitar a suspensão da Carteira
Nacional de Habilitação – CNH e de todos os cartões de crédito
da parte executada, argumentando ser a última medida constritiva,
uma vez que a executada se utiliza de todas as formas para se
evadir dos cumprimentos de suas obrigações.
Pois bem.
A medida pleiteada pelo exequente embora nova e pouco usual, é
permitida sob a nova ótica do Código de Processo Civil vigente.
Com efeito, diz o art. 139, inciso IV, do Código de Ritos:
“Art. 139: O juiz dirigirá o processo conforme as disposições deste
Código, incumbindo-lhe:
(...)
IV - determinar todas as medidas indutivas, coercitivas,
mandamentais
ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de
ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação
pecuniária”.
O DISPOSITIVO mencionado acima trouxe um norte para os
poderes de cautela do Juiz, ampliando-lhe as capacidades de
realizar atos essenciais a solução das demandas.
Insere-se, atualmente, como uma forma de assegurar o resultado
prático equivalente ao do adimplemento. Inexiste rol taxativo das
possibilidades de buscar a satisfação da obrigação, sendo extenso
e aberto para que, diante do caso concreto, o magistrado que
preside o processo possa diante da experiência e ponderação
escolher a melhor medida legal para conferir.
Destaca-se que as medidas não podem ser aplicadas sem critério,
ofendendo princípios constitucionais. Nem mesmo podem ser
onerosas em demasia ao executado. Pelo contrário, seu uso deve
ser excepcional, como ultima ratio e após preencher um mínimo de
requisitos que garantam a necessidade da sua aplicação.
Assim, as medidas excepcionais terão lugar desde que tenha havido
o esgotamento dos meios tradicionais de satisfação do débito,
havendo indícios que o devedor usa a blindagem patrimonial para
negar o direito de crédito ao exequente. Ora, não se pode admitir
que um devedor contumaz, sujeito passivo de diversas execuções,
utilize de subterfúgios tecnológicos e ilícitos para esconder seu
patrimônio e frustrar os seus credores.
O Enunciado nº 48 do ENFAM analisa expressamente a possibilidade
de imposição de medidas coercitivas para a efetivação da execução
pecuniária. Diz o referido enunciado:
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“O art. 139, inciso IV, traduz um poder geral de efetivação, permitindo
a aplicação de medidas atípicas para garantir o cumprimento de
qualquer ordem judicial, inclusive no âmbito do cumprimento de
SENTENÇA e no processo de execução baseado em títulos”.
Veja-se que nos autos, ocorreu expedição de MANDADO de penhora
e avaliação, BACENJUD, RENAJUD, INFOJUD, suspensão dos
autos e até mesmo repetição das medidas já deferidas.
O processo tramita desde 2016 e, mesmo diante de todas as
tentativas acima, não se verifica qualquer conduta do executado
no sentido de auxiliar na solução do caso. Soma-se, ainda, que em
momento algum indicou bens a penhora ou demonstrou o interesse
em conciliar ou contrapropor medidas amigáveis.
A sua postura é o inverso, demonstrando conduta arredia aos
cumprimentos dos deveres legais e morais. Realiza tratativas
comerciais, mas não cumpre com o mínimo de sua parcela, isto é,
pagar a quem legitimamente tem direito a receber.
Pois bem.
Se o executado não tem como solver a presente dívida, também
não tem recursos para manter um veículo, ou mesmo manter um
cartão de crédito. Se porém, mantiver tais atividades, poderá quitar
a dívida, razão pela qual a medida coercitiva poderá se mostrar
efetiva e, entendo plausível a este momento, que seja a única
medida que possa trazer efetividade aos autos, solução a pretensão
do autor e ainda findar um processo que por razão exclusiva do
executado não encontra sequer um caminho.
Assim, como medida coercitiva objetivando a efetivação da
presente execução, defiro o pedido formulado pelo exequente e,
consequentemente, suspendo a Carteira Nacional de Habilitação
da parte executada Raimunda Vieira.
Oficie-se o Departamento Estadual de Trânsito de Rondônia.
Determino, ainda, o cancelamento dos cartões de crédito da parte
executada até o pagamento da dívida.
Oficie-se às empresas operadoras de cartões de crédito Matercard,
Visa, Elo, Amex e Hipercard, para cancelar eventuais cartões do
executado.
A parte interessada fica ciente que os ofícios estarão à disposição
para retirada na internet. A parte interessada deverá imprimir e
encaminhar o ofício, comprovando o regular encaminhamento em
10 dias.
Intimem-se e expeça-se o necessário.
13 de setembro de 2018
Jose Augusto Alves Martins
Juiz de Direito
Av. Lauro Sodré, nº 1728, Bairro São João Bosco, CEP 76.803686, Porto Velho, RO
PODER JUDICIÁRIO
Porto Velho - 1ª Vara Cível - Fórum Cível 000992458.2014.8.22.0001
Execução de Título Extrajudicial
EXEQUENTE: AUTOVEMA VEICULOS LTDA
ADVOGADO DO EXEQUENTE: FABIO CAMARGO LOPES OAB
nº RO8807, MARLENE SOFIA DA SILVA NASCIMENTO OAB nº
RO7990, GRACILIANO ORTEGA SANCHEZ OAB nº RO5194
EXECUTADO: UMBELINA NATALIA SALES MOTA
ADVOGADO DO EXECUTADO:
DESPACHO
Vistos.
Defiro a medida pleiteada, uma vez que o abatimento do valor
não configura afronta ao ordenamento jurídico, pois limitado
ao percentual de 15% estará se definindo a possibilidade de
subsistência da requerida/executada, e ao mesmo tempo dando
efetividade a execução.
Determino que seja oficiado a empresa empregadora do executado,
no sentido de descontar mensalmente o valor de 15% do salário do
requerido/executado, e após depositado em conta judicial.
Expeça-se o necessário.
13 de setembro de 2018
Jose Augusto Alves Martins
Juiz de Direito
Av. Lauro Sodré, nº 1728, Bairro São João Bosco, CEP 76.803686, Porto Velho, RO
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PODER JUDICIÁRIO
Porto Velho - 1ª Vara Cível - Fórum Cível 702618282.2018.8.22.0001
Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária
AUTOR:
AYMORE
CREDITO
FINANCIAMENTO
E
INSVESTIMENTO S.A
ADVOGADO DO AUTOR: MARCO ANTONIO CRESPO BARBOSA
OAB nº AC115665
RÉU: JHONATAN PEREIRA ROCHA
ADVOGADO DO RÉU:
DESPACHO
Vistos.
Intime-se a parte autora para, no prazo de 05 (cinco) dias úteis,
comprovar o recolhimento das custas processuais referentes às
diligências pleiteadas, sob pena de indeferimento.
Recolhidas as custas, desde já, defiro a expedição de carta de
citação no endereço indicado pela parte autora em sua última
petição.
Em caso de inércia, retornem os autos conclusos.
13 de setembro de 2018
Jose Augusto Alves Martins
Juiz de Direito
Av. Lauro Sodré, nº 1728, Bairro São João Bosco, CEP 76.803686, Porto Velho, RO
PODER JUDICIÁRIO
Porto Velho - 1ª Vara Cível - Fórum Cível 701369495.2018.8.22.0001 7013694-95.2018.8.22.0001
Busca e Apreensão Busca e Apreensão
BRADESCO
ADMINISTRADORA
DE
CONSORCIOS
LTDA. BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS
LTDA.
ADVOGADO DO REQUERENTE: AMANDIO FERREIRA TERESO
JUNIOR OAB nº RO4943 ADVOGADO DO REQUERENTE:
AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB nº RO4943
JOAO PAULO DE BRITO JOAO PAULO DE BRITO
ADVOGADO DO REQUERIDO: ADVOGADO DO REQUERIDO:
DESPACHO
Vistos.
A parte autora deverá se manifestar quanto ao prosseguimento do
feito no prazo impreterível de 5 dias, objetivando viabilizar a citação
da parte requerida, sob pena de extinção e arquivamento do feito.
13 de setembro de 2018
Jose Augusto Alves Martins
Av. Lauro Sodré, nº 1728, Bairro São João Bosco, CEP 76.803686, Porto Velho, RO
PODER JUDICIÁRIO
Porto Velho - 1ª Vara Cível - Fórum Cível 705844456.2016.8.22.0001
Cumprimento de SENTENÇA
EXEQUENTE: SIDINEIA BERNARDES DE MORAES ME
ADVOGADO DO EXEQUENTE: JULIO CESAR YRIARTE SOLIZ
OAB nº RO5042
EXECUTADOS: ARI B. DE PAIVA - ME, ALBERTINA MARIA
MALAGUTI
ADVOGADOS DOS EXECUTADOS: RODRIGO REIS RIBEIRO
OAB nº RO1659
DESPACHO
Vistos.
A exequente peticionou no processo pleiteando a consulta de
imóveis junto aos Cartórios Extrajudiciais da comarca de Porto
Velho/RO.
Pois bem.
Indefiro o pedido da credora, considerando que tal diligência é de
sua incumbência e poderá ser realizada pessoalmente juntos aos
Cartórios de Registro de Imóveis, não havendo que se falar em
determinação judicial para tanto.
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A parte exequente deverá se manifestar quanto ao prosseguimento
da execução no prazo impreterível de 5 (cinco) dias, indicando na
oportunidade meio efetivo para satisfação da obrigação, sob pena
de imediata extinção e arquivamento do feito.
13 de setembro de 2018
Jose Augusto Alves Martins
Av. Lauro Sodré, nº 1728, Bairro São João Bosco, CEP 76.803686, Porto Velho, RO
PODER JUDICIÁRIO
Porto Velho - 1ª Vara Cível - Fórum Cível 702577513.2017.8.22.0001
Procedimento Comum
AUTOR: ITALO AGUIAR DOS SANTOS
ADVOGADO DO AUTOR: VICTOR ALIPIO AZEVEDO BORGES
OAB nº MT6985
RÉU: CLARO S.A.
ADVOGADO DO RÉU: RAFAEL GONCALVES ROCHA OAB nº
PA41486
DESPACHO
O perito havia redesignado a data para a realização da perícia, razão
pela qual a Escrivania intimou o requente para comparecimento à
perícia na data de 03.09.2018.
Dessa forma, intime-se o autor para informar, no prazo de 05 (cinco)
dias, se compareceu na perícia agendada para o dia 03.09.
Com a manifestação, retornem os autos conclusos.
13 de setembro de 2018
Jose Augusto Alves Martins
Juiz de Direito
Av. Lauro Sodré, nº 1728, Bairro São João Bosco, CEP 76.803686, Porto Velho, RO
PODER JUDICIÁRIO
Porto Velho - 1ª Vara Cível - Fórum Cível 701828078.2018.8.22.0001
Execução de Título Extrajudicial
EXEQUENTE: D’ALUMINIO COMERCIO LTDA
ADVOGADO DO EXEQUENTE: SERGIO ARAUJO PEREIRA OAB
nº RO6539, ANA PAULA STEIN REBOUCAS OAB nº RO9651
EXECUTADO: SANDEX COMERCIO DE VIDROS EIRELI - ME
ADVOGADO DO EXECUTADO:
DESPACHO
Vistos.
Indefiro o pedido da parte exequente, tendo em vista que não houve
esgotamento dos mecanismos postos à disposição da parte para
localização de bens do executado.
Assim, a parte exequente deverá se manifestar quanto ao
prosseguimento da execução no prazo impreterível de 5 (cinco)
dias, indicando na oportunidade meio efetivo para satisfação da
obrigação, sob pena de imediata extinção e arquivamento do feito.
13 de setembro de 2018
Jose Augusto Alves Martins
Av. Lauro Sodré, nº 1728, Bairro São João Bosco, CEP 76.803686, Porto Velho, RO
PODER JUDICIÁRIO
Porto Velho - 1ª Vara Cível - Fórum Cível 001140267.2015.8.22.0001
Procedimento Comum
AUTOR: JOSIAS NUNES DA COSTA
ADVOGADO DO AUTOR: VINICIUS SILVA LEMOS OAB nº
RO2281, WALTER GUSTAVO DA SILVA LEMOS OAB nº
RO655A
RÉU: BANCO BRADESCO S. A.
ADVOGADO DO RÉU: MAURO PAULO GALERA MARI OAB nº
RO4937
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DESPACHO
Vistos.
Manifestem-se as partes, no prazo de 5 (cinco) dias, quanto ao
retorno dos autos do Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia,
requerendo o que entenderem de direito.
Em caso de inércia, arquive-se.
13 de setembro de 2018
Jose Augusto Alves Martins
Juiz de Direito
Av. Lauro Sodré, nº 1728, Bairro São João Bosco, CEP 76.803686, Porto Velho, RO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 1ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, Porto Velho - RO CEP: 76803-686 - Fone: (69) 3217-1307, e-mail: 1civelcpe@tjro.
jus.br
Processo: 7020616-26.2016.8.22.0001
Classe: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
EXEQUENTE: LUCIANE SOUZA DO NASCIMENTO
Advogado do(a) EXEQUENTE: ALEXANDRE AZEVEDO ANTUNES
- MT8843/O
EXECUTADO: BANCO BRADESCO S.A.
Advogado do(a) EXECUTADO: NELSON WILIANS FRATONI
RODRIGUES - RO0004875
INTIMAÇÃO
Fica a parte Requerida, na pessoa de seu(ua) advogado(a),
notificado(a) para no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o pagamento
das custas judiciais. A guia para pagamento deverá ser gerada no
endereço eletrônico:
http://webapp.tjro.jus.br/custas/pages/guiaRecolhimento/
guiaRecolhimentoEmitir.jsf;jsessionid=M2VBhmGwXHBjOh7Y7inYY5BVo0iGyQDKoXf8PfM.wildfly01:custas1.1.
O não pagamento integral ensejará a expedição de certidão de
débito judicial para fins de protesto extrajudicial e inscrição em
Dívida Ativa Estadual.
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 1ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, Porto Velho - RO CEP: 76803-686 - Fone: (69) 3217-1307, e-mail: 1civelcpe@tjro.
jus.br
Processo: 0011086-54.2015.8.22.0001
Classe: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
AUTOR: Maria Diva Gomes Martins e outros (6)
Advogado do(a) AUTOR: ROBSON ARAUJO LEITE - RO0005196
Advogado do(a) AUTOR: ROBSON ARAUJO LEITE - RO0005196
Advogado do(a) AUTOR: ROBSON ARAUJO LEITE - RO0005196
Advogado do(a) AUTOR: ROBSON ARAUJO LEITE - RO0005196
Advogado do(a) AUTOR: ROBSON ARAUJO LEITE - RO0005196
Advogado do(a) AUTOR: ROBSON ARAUJO LEITE - RO0005196
Advogado do(a) AUTOR: ROBSON ARAUJO LEITE - RO0005196
RÉU: SANTO ANTONIO ENERGIA S.A.
Advogados do(a) RÉU: LUCIANA SALES NASCIMENTO RO0005082, EVERSON APARECIDO BARBOSA - RO0002803,
CLAYTON CONRAT KUSSLER - RO0003861
INTIMAÇÃO
Fica a parte Requerida intimada a, no prazo de 15 dias, apresentar
contrarrazões ao recurso de apelação.
PODER JUDICIÁRIO
Porto Velho - 1ª Vara Cível - Fórum Cível 000920098.2007.8.22.0001
Execução de Título Extrajudicial
EXEQUENTE: JOSE BISPO DE OLIVEIRA
ADVOGADO(A) RAIMUNDO GONCALVES DE ARAUJO OAB Nº
RO3300
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EXECUTADO: MANOEL COSTA MENDONÇA
ADVOGADO(A) PAULO RODRIGUES DA SILVA OAB Nº RO509
DESPACHO
Concedo o prazo impreterível de 05 (cinco) dias para que a parte
exequente se manifeste quanto ao prosseguimento da execução,
sob pena de imediata extinção e arquivamento do feito.
6 de agosto de 2018
Jose Augusto Alves Martins
Juiz de Direito
Av. Lauro Sodré, Nº 1728, Bairro São João Bosco, CEP 76.803686, Porto Velho, RO
PODER JUDICIÁRIO
Porto Velho - 1ª Vara Cível - Fórum Cível 704440202.2016.8.22.0001
Execução de Título Extrajudicial
EXEQUENTE: SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM
INDUSTRIAL - DEPARTAMENTO REGIONAL DE RONDONIA
ADVOGADO DO EXEQUENTE: JAQUELINE FERNANDES SILVA
OAB nº RO8128
EXECUTADO: CLAUDIA ALICE CASTRO FERREIRA
ADVOGADO DO EXECUTADO: DEFENSORIA PÚBLICA DE
RONDÔNIA
DESPACHO
Vistos.
Defiro a suspensão do presente feito pelo prazo de 90 (noventa)
dias, devendo a parte exequente, ao fim deste interstício, apresentar
manifestação nos autos requerendo o que entender de direito, sob
pena de extinção e arquivamento do feito.
13 de setembro de 2018
Jose Augusto Alves Martins
Juiz de Direito
Av. Lauro Sodré, nº 1728, Bairro São João Bosco, CEP 76.803686, Porto Velho, RO
Tribunal de Justiça de Rondônia
PODER JUDICIÁRIO
Porto Velho - 1ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, PORTO VELHO RO - CEP: 76803-686 - Fone:3217-1318 - pvh1civel@tjro.jus.br
Processo nº 7030862-47.2017.8.22.0001
EXEQUENTE: CONDOMINIO RESIDENCIAL ALFAZEMA
Advogado do(a) EXEQUENTE: MARCOS ANTONIO ROCHA DA
SILVA - RO6708
EXECUTADO: DAIANA APARECIDA DE SOUZA COSTA
Advogado do(a) EXECUTADO:
Intimação
Por ordem do(a) Exmo(a). Dr(a). Juiz(a) de Direito do Porto Velho
- 1º Vara Cível, fica a parte requerente no prazo de 05 (cinco) dias,
intimada a informar os valores discriminados abaixo para emissão
da Certidão de Dívida Judicial Decorrente de SENTENÇA conforme
provimento nº 0013/2014/CG.
VALOR PRINCIPAL: 0.000,00
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA: 0.000,00
VALOR DA MULTA DO ART. 523, NCPC: 0.000,00
VALOR DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS: 0.000,00
VALOR COM HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS: 0.000,00
VALOR SEM HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS: 0.000,00
Porto Velho, 13 de setembro de 2018.
(Provimento nº 0013/2014/CG - publicado no DJe 167 de 08/09/2014
pág. 06)
PODER JUDICIÁRIO
Porto Velho - 1ª Vara Cível - Fórum Cível 700919913.2015.8.22.0001
Cumprimento de SENTENÇA
EXEQUENTES: PLURAL ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS,
PIERCE CORRETORA DE SEGUROS LTDA - EPP, AMERON
ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA RONDONIA S/A
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ADVOGADOS DOS EXEQUENTES: MARCIO MELO NOGUEIRA
OAB nº RO2827, ROBSON ARAUJO LEITE OAB nº RO5196,
MATEUS BALEEIRO ALVES OAB nº RO4707, ANDREIA
CARNEIRO PINTO OAB nº RJ175607, BRUNO TEIXEIRA
MARCELOS OAB nº RJ136828
EXECUTADO: NEEMIAS SERRAO DE ALMEIDA
ADVOGADO DO EXECUTADO: SILVINO CAVASSANA NETO
OAB nº RO6910, BRUNA CELI LIMA PONTES OAB nº RO6904,
MIKAELL SIEDLER OAB nº RO7060
DESPACHO
Intime-se a parte exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias
úteis, comprovar o recolhimento das custas referentes à diligência
pleiteada.
Pagas as custas, defiro, desde já, a expedição de MANDADO de
penhora, conforme pleiteado na petição de ID. 21117397
Em caso de inércia, retornem os autos conclusos.
13 de setembro de 2018
Jose Augusto Alves Martins
Juiz de Direito
Av. Lauro Sodré, nº 1728, Bairro São João Bosco, CEP 76.803686, Porto Velho, RO
PODER JUDICIÁRIO
Porto Velho - 1ª Vara Cível - Fórum Cível 000605932.2011.8.22.0001
Exibição de Documento ou Coisa
AUTOR: MARIA CLEA REIS DE OLIVEIRA
ADVOGADO DO AUTOR: WALTER GUSTAVO DA SILVA LEMOS
OAB nº RO655A
RÉU: CLARO S.A.
ADVOGADO DO RÉU: RAFAEL GONCALVES ROCHA OAB nº
PA41486, ISRAEL AUGUSTO ALVES FREITAS DA CUNHA OAB
nº RO2913
DESPACHO
Vistos.
A parte requerida promoveu o depósito de valores antes mesmo
que houvesse início da fase de cumprimento de SENTENÇA.
Desta feita, expeça-se alvará em favor da parte autora para
liberação dos valores depositados pela parte requerida.
Após as formalidades de estilo, arquivem-se os autos.
13 de setembro de 2018
Jose Augusto Alves Martins
Juiz de Direito
Av. Lauro Sodré, nº 1728, Bairro São João Bosco, CEP 76.803686, Porto Velho, RO
PODER JUDICIÁRIO
Porto Velho - 1ª Vara Cível - Fórum Cível 702661523.2017.8.22.0001
Cumprimento de SENTENÇA
EXEQUENTE: EDIRLENE FERREIRA REIS
ADVOGADO DO EXEQUENTE: DEFENSORIA PÚBLICA DE
RONDÔNIA
EXECUTADO: EGO EMPRESA GERAL DE OBRAS S A
ADVOGADO DO EXECUTADO: EDUARDO ABILIO KERBER
DINIZ OAB nº RO4389
DESPACHO
Expeça-se ofício à SEMUR a fim de que providencie os documentos
necessários para o procedimento de averbação.
13 de setembro de 2018
Jose Augusto Alves Martins
Juiz de Direito
Av. Lauro Sodré, nº 1728, Bairro São João Bosco, CEP 76.803686, Porto Velho, RO
PODER JUDICIÁRIO
Porto Velho - 1ª Vara Cível - Fórum Cível 705367420.2016.8.22.0001
Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária
AUTOR: CNF - ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS NACIONAL
LTDA.
ADVOGADO DO AUTOR: GILSON SANTONI FILHO OAB nº
SP217967
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RÉU: PROTECAO NORTE - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO
INDUSTRIAL LTDA - ME
ADVOGADO DO RÉU: FRANCISCO ALVES PINHEIRO FILHO
OAB nº AM568
DECISÃO
Vistos.
Trata-se de embargos de declaração no qual a parte embargante
aponta a existência de omissão na SENTENÇA vergastada.
Pois bem.
Analisando os argumentos e fundamentos apresentados nos
embargos, nota-se que houve a devida desistência por parte do
autor da apreensão de um dos veículos pleiteados na exordial.
Com efeito, como já havia sido apreendido o segundo veículo,
houve a consolidação da posse em favor da autora, fato este bem
fundamentado na SENTENÇA. Também não há o que se falar em
omissão em relação a prestação de contas, visto que a DECISÃO
abordou tal pleito do requerido, sendo que o procedimento para
prestação de contas deve ser feito por própria.
Deve ser frisado que não merece prosperar a tese de omissão,
tampouco porque a SENTENÇA vergastada construiu toda uma
linha de fundamentação, obedecendo o disposto no artigo 93, IX,
da Constituição Federal.
Ora, o fato de o Juiz julgar contrário ao que alega uma das partes não
pode ser considerado como omissão, contradição ou obscuridade.
Com isso, as questões suscitadas pela parte embargante não
constituem causa para acolhimento dos embargos.
Destarte, deverá a parte insatisfeita interpor o recurso cabível com
o fim de obter eventual reforma da DECISÃO no segundo grau de
Jurisdição.
Em sendo assim, conheço dos embargos eis que próprios e
tempestivos, contudo, nego-lhes provimento.
Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos.
13 de setembro de 2018
Jose Augusto Alves Martins
Av. Lauro Sodré, nº 1728, Bairro São João Bosco, CEP 76.803686, Porto Velho, RO
PODER JUDICIÁRIO
Porto Velho - 1ª Vara Cível - Fórum Cível 001599309.2014.8.22.0001
Cumprimento de SENTENÇA
EXEQUENTE: OSVALDO LEAL DIAS FILHO
ADVOGADO DO EXEQUENTE: CLEBER DOS SANTOS OAB nº
RO3210, LAERCIO JOSE TOMASI OAB nº RO4400
EXECUTADO: KIRTON BANK S.A. - BANCO MULTIPLO
ADVOGADO DO EXECUTADO: RITA DE CASSIA CORREA DE
VASCONCELOS OAB nº DF40850, LUIZ RODRIGUES WAMBIER
OAB nº DF38828, EVARISTO ARAGAO FERREIRA DOS SANTOS
OAB nº DF38840
DESPACHO
Com razão o exequente.
Assim, em atenção à ordem emanada do e. TJ/RO, determino a
intimação da parte executada para comprovar o recolhimento dos
honorários, no prazo de 15 (quinze) dias.
13 de setembro de 2018
Jose Augusto Alves Martins
Juiz de Direito
Av. Lauro Sodré, nº 1728, Bairro São João Bosco, CEP 76.803686, Porto Velho, RO
PODER JUDICIÁRIO
Porto Velho - 1ª Vara Cível - Fórum Cível 703364745.2018.8.22.0001
Execução de Título Extrajudicial
EXEQUENTE: EINSTEIN INSTITUIÇÃO DE ENSINO LTDA. EPP
ADVOGADO DO EXEQUENTE: IGOR JUSTINIANO SARCO OAB
nº RO7957
EXECUTADO: FABIO SELLES RIBEIRO
ADVOGADO DO EXECUTADO:
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DESPACHO
Vistos.
Cite-se a(s) parte(s) executada(s) mediante MANDADO a ser
cumprido por Oficial de Justiça para que no prazo de 3 (três) dias
úteis, a contar da citação/intimação, efetue(m) o pagamento da
dívida posta em execução, que deverá ser acrescida dos honorários
advocatícios, sendo estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o
valor total do débito, ou para que sejam nomeados bens à penhora,
ficando desde já advertida(s) a(s) parte(s) executada(s) que no
caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias úteis o valor
dos honorários advocatícios será reduzido pela metade (art. 827,
§1º, CPC/2015).
Não efetuado o pagamento no prazo, o que deverá ser certificado
pelo Oficial de Justiça, deverá ser promovida a penhora e avaliação
de tantos bens quantos bastem para quitação integral do débito
(art. 829, § 1º do CPC/2015), devendo ser observado o disposto
nos arts. 833 e 835, CPC/2015, lavrando-se o respectivo auto de
penhora com a intimação da(s) parte(s) executada(s).
Acaso não seja(m) encontrado(s) o(s) executado(s) pelo Oficial
de Justiça, este deverá proceder o arresto de tantos bens quanto
bastem para garantir a execução, devendo nos dez dias seguintes
procurar o(s) executado(s) em dois dias distintos e, havendo
suspeita de ocultação, realizar a citação por hora certa, certificando
pormenorizadamente o ocorrido, nos termos do art. 830 do
CPC/2015.
OBSERVAÇÃO: A parte executada poderá, independentemente
de penhora, depósito ou caução, se opor à execução por meio de
embargos (art. 914, CPC/2015) que deverá ser apresentado no
prazo de 15 (quinze) dias úteis pelo sistema do processo digital
(PJe), contados da juntada do MANDADO aos autos, na forma do
inciso II do art. 231, CPC/2015.
ESTA DECISÃO SERVIRÁ COMO CARTA/MANDADO.
13 de setembro de 2018
Jose Augusto Alves Martins
Juiz de Direito
EXECUTADO: FABIO SELLES RIBEIRO, RUA SUMAUMA 17,
QUADRA P2 VILA NOVA MUTUM - 76842-000 - MUTUM PARANÁ
(PORTO VELHO) - RONDÔNIA
Av. Lauro Sodré, nº 1728, Bairro São João Bosco, CEP 76.803686, Porto Velho, RO
PODER JUDICIÁRIO
Porto Velho - 1ª Vara Cível - Fórum Cível 700478416.2017.8.22.0001
Procedimento Comum
AUTOR: ROBSON GUIMARAES DA SILVA
ADVOGADO DO AUTOR: MARIA NAZARETE PEREIRA DA SILVA
OAB nº RO1073
RÉU: CALCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA
ADVOGADO DO RÉU: CLAUDIO MANOEL SILVA BEGA OAB nº
PR38266, LUCAS THADEU PIERSON RAMOS OAB nº PR48203
DESPACHO
Indefiro o pedido da parte autora. O perito solicitou o comparecimento
pessoal para colheita de material, a fim de viabilizar a realização da
perícia.
Desta forma, intime-se o nobre perito para designar nova data para
realização dos trabalhos com antecedência mínima de 20 dias.
Após, intime-se pessoalmente a parte autora para comparecimento
ao local indicado.
Intimem-se e expeça-se o necessário.
13 de setembro de 2018
Jose Augusto Alves Martins
Juiz de Direito
Av. Lauro Sodré, nº 1728, Bairro São João Bosco, CEP 76.803686, Porto Velho, RO
PODER JUDICIÁRIO
Porto Velho - 1ª Vara Cível - Fórum Cível 700837809.2015.8.22.0001
Procedimento Sumário
AUTOR: JERCIMOM LOPES DA SILVA
ADVOGADO DO AUTOR: ROSELAINE RIBEIRO VARGAS DA
COSTA OAB nº RO4414
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RÉU: MBM SEGURADORA SA
ADVOGADO DO RÉU: MARCIO ALEXANDRE MALFATTI OAB nº
AC4050
DESPACHO
Intimem-se as partes para, no prazo de 15 (quinze) dias,
apresentarem alegações finais.
13 de setembro de 2018
Jose Augusto Alves Martins
Juiz de Direito
Av. Lauro Sodré, nº 1728, Bairro São João Bosco, CEP 76.803686, Porto Velho, RO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 1ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, Porto Velho - RO CEP: 76803-686 - Fone: (69) 3217-1307, e-mail: 1civelcpe@tjro.
jus.br
Processo: 0016827-12.2014.8.22.0001
Classe: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
AUTOR: C. G. M. MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME
Advogado do(a) AUTOR: CARLOS FERNANDO DIAS RO0006192
RÉU: PVC BRAZIL INDUSTRIA DE TUBOS E CONEXOES S/A
Advogado do(a) RÉU: DELFIM SUEMI NAKAMURA - PR0023664
INTIMAÇÃO
Fica a parte Requerida, na pessoa de seu(ua) advogado(a),
notificado(a) para no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o pagamento
das custas judiciais. A guia para pagamento deverá ser gerada no
endereço eletrônico:
http://webapp.tjro.jus.br/custas/pages/guiaRecolhimento/
guiaRecolhimentoEmitir.jsf;jsessionid=M2VBhmGwXHBjOh7Y7inYY5BVo0iGyQDKoXf8PfM.wildfly01:custas1.1.
O não pagamento integral ensejará a expedição de certidão de
débito judicial para fins de protesto extrajudicial e inscrição em
Dívida Ativa Estadual.
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Processo nº 7024237-60.2018.8.22.0001
AUTOR:
AYMORE
CREDITO
FINANCIAMENTO
E
INSVESTIMENTO S.A
Advogado do(a) AUTOR: MARCO ANTONIO CRESPO BARBOSA
- RO0006383
RÉU: EDNO ANTONIO DE MORAES JUNIOR
Advogado do(a) RÉU:
Intimação
Por ordem do(a) Exmo(a). Dr(a). Juiz(a) de Direito do Porto Velho 1º Vara Cível, fica a parte requerente. intimada a trazer o endereço
completo ( nº, bairro, cep) para a citação da parte requerida, pois
na petição só tem o nome da rua, considerando que os novos
sistemas não aceitam endereço incompletos ou cep’s gerais, no
prazo de 5 (cinco) dias.
Porto Velho, 13 de setembro de 2018.
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 1ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, Porto Velho - RO CEP: 76803-686 - Fone: (69) 3217-1307, e-mail: 1civelcpe@tjro.
jus.br
Processo: 0006013-38.2014.8.22.0001
Classe: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159)
EXEQUENTE: PREMONORTE INDUSTRIA & COMERCIO DE
PRE MOLDADOS LTDA - ME
Advogado do(a) EXEQUENTE: JOSE VITOR COSTA JUNIOR RO0004575
EXECUTADO: D DE LIMA BARROS
Advogado do(a) EXECUTADO:
INTIMAÇÃO
Para fins de atendimento ao pleito da parte AUTORA, fica
esta intimada para que, no prazo de 05 dias, proceda ao prévio
recolhimento das custas da diligência, conforme estabelecido no
art. 17 da Lei 3.896/2016.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 1ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, Porto Velho - RO CEP: 76803-686 - Fone: (69) 3217-1307, e-mail: 1civelcpe@tjro.
jus.br
Processo: 0010469-94.2015.8.22.0001
Classe: EMBARGOS À EXECUÇÃO (172)
EMBARGANTE: SUCAMET COMERCIO DE SUCATAS DE
METAIS LTDA
Advogado do(a) EMBARGANTE: PEDRO MIRANDA RO0002199
EMBARGADO: JULIANA DOS SANTOS ANICETO
Advogado do(a) EMBARGADO: FADRICIO SILVA DOS SANTOS
- RO0006703
INTIMAÇÃO
Fica a parte Requerente/Embargante, na pessoa de seu(ua)
advogado(a), notificado(a) para no prazo de 15 (quinze) dias,
efetuar o pagamento das custas judiciais. A guia para pagamento
deverá ser gerada no endereço eletrônico:
http://webapp.tjro.jus.br/custas/pages/guiaRecolhimento/
guiaRecolhimentoEmitir.jsf;jsessionid=M2VBhmGwXHBjOh7Y7inYY5BVo0iGyQDKoXf8PfM.wildfly01:custas1.1.
O não pagamento integral ensejará a expedição de certidão de
débito judicial para fins de protesto extrajudicial e inscrição em
Dívida Ativa Estadual.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 1ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, Porto Velho - RO CEP: 76803-686 - Fone: (69) 3217-1307, e-mail: 1civelcpe@tjro.
jus.br
Processo nº: 7012815-25.2017.8.22.0001
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159)
EXEQUENTE: BANCO BRADESCO S.A.
Advogado do(a) EXEQUENTE: MAURO PAULO GALERA MARI RO0004937
EXECUTADO: HOTEL NOVA MUTUM LTDA - ME
Advogado do(a) EXECUTADO:
EDITAL DE INTIMAÇÃO
(Contrarrazões)
PRAZO – 20 (vinte) dias
1ª VARA CÍVEL
Intimação DE: HOTEL NOVA MUTUM LTDA - ME, atualmente em
lugar incerto e não sabido, em conformidade com o artigo 259, I, II
e III, NCPC.
FINALIDADE: INTIMAR, a parte requerida acima mencionada, a se
manifestar e a tomar ciência do Recurso de Apelação interposto, e
querendo apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias
úteis.
SEDE DO JUÍZO: Fórum Cível - Av. Lauro Sodré, nº 1728, São
João Bosco, Porto Velho-RO.
Porto Velho, 13 de setembro de 2018.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 1ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, Porto Velho - RO CEP: 76803-686 - Fone: (69) 3217-1307, e-mail: 1civelcpe@tjro.
jus.br

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 1ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, Porto Velho - RO CEP: 76803-686 - Fone: (69) 3217-1307, e-mail: 1civelcpe@tjro.
jus.br
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Processo: 7005824-96.2018.8.22.0001
Classe: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
AUTOR: VILMAR RIGO
Advogados do(a) AUTOR: BRUNA DUARTE FEITOSA DOS
SANTOS BARROS - RO0006156, EZIO PIRES DOS SANTOS RO0005870
RÉU: CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA SA CERON
Advogados do(a) RÉU: ERICA CRISTINA CLAUDINO - RO0006207,
DANIEL PENHA DE OLIVEIRA - RO0003434
INTIMAÇÃO
Fica a parte Requerida intimada a, no prazo de 15 dias, apresentar
contrarrazões ao recurso de apelação.
Tribunal de Justiça de Rondônia
PODER JUDICIÁRIO
Porto Velho - 1ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, PORTO VELHO RO - CEP: 76803-686 - Fone:3217-1318 - pvh1civel@tjro.jus.br
Processo nº 7018799-24.2016.8.22.0001
EXEQUENTE: CONSTRULOC COMERCIO E LOCACAO DE
MAQUINAS LTDA - EPP
Advogados do(a) EXEQUENTE: GUILHERME DA COSTA
FERREIRA PIGNANELI - RO0005546, EDSON ANTONIO SOUSA
PINTO - RO0004643
EXECUTADO: ACOMAX LTDA - ME
Advogado do(a) EXECUTADO:
Intimação
Por ordem do(a) Exmo(a). Dr(a). Juiz(a) de Direito do Porto Velho
- 1º Vara Cível, fica a parte requerente no prazo de 05 (cinco) dias,
intimada a informar os valores discriminados abaixo para emissão
da Certidão de Dívida Judicial Decorrente de SENTENÇA conforme
provimento nº 0013/2014/CG.
VALOR PRINCIPAL: 0.000,00
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA: 0.000,00
VALOR DA MULTA DO ART. 523, NCPC: 0.000,00
VALOR DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS: 0.000,00
VALOR COM HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS: 0.000,00
VALOR SEM HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS: 0.000,00
Porto Velho, 13 de setembro de 2018.
(Provimento nº 0013/2014/CG - publicado no DJe 167 de 08/09/2014
pág. 06)
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 1ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, Porto Velho - RO CEP: 76803-686 - Fone: (69) 3217-1307, e-mail: 1civelcpe@tjro.
jus.br
Processo: 7008535-74.2018.8.22.0001
Classe: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
AUTOR: ALEX MOISES BOTELHO DA SILVA
Advogado do(a) AUTOR: EDGAR FERREIRA DE SOUZA MT17664/O
RÉU: OI S.A
Advogado do(a) RÉU: ROCHILMER MELLO DA ROCHA FILHO RO0000635
INTIMAÇÃO
Fica a parte Requerente intimada a, no prazo de 15 dias, apresentar
contrarrazões ao recurso de apelação.
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 1ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, Porto Velho - RO CEP: 76803-686 - Fone: (69) 3217-1307, e-mail: 1civelcpe@tjro.
jus.br
Processo: 7014592-11.2018.8.22.0001
Classe: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
AUTOR: CARLOS CESAR DOS SANTOS RAMOS COIMBRA
Advogado do(a) AUTOR: JULIANA GONCALVES DAS NEVES RO5953
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RÉU: BANCO PAN S.A.
Advogado do(a) RÉU: EDUARDO CHALFIN - RO0007520
INTIMAÇÃO
Fica a parte Requerida intimada a, no prazo de 15 dias, apresentar
contrarrazões ao recurso de apelação.
ESTADO DE RONDÔNIA
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Porto Velho - 1ª Vara Cível
Processo: 7031637-96.2016.8.22.0001
Classe: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
EXEQUENTE: MARCIO DOS SANTOS DE SOUZA
Advogado do(a) EXEQUENTE: ALEX SOUZA CUNHA RO0002656
EXECUTADO: RAIMUNDO NONATO PIO SILVEIRA
Advogado(s) do reclamado: EDUARDO MAMANI FERREIRA
Advogado do(a) EXECUTADO: EDUARDO MAMANI FERREIRA
- RO0006754
DESPACHO
Vistos.
Na forma dos artigos 513 e 523, CPC/2015, intime-se a parte
devedora para, querendo, efetuar e comprovar o pagamento
voluntário da condenação, sob pena de incorrer em multa de 10%
(dez por cento) e, ainda, honorários advocatícios de cumprimento
de SENTENÇA também fixados em 10%, salvo oposição de
embargos. Deve ser frisado que em caso de não comprovação nos
autos do pagamento eventualmente efetivado a parte executada
estará sujeita a cobrança da multa e dos honorários de cumprimento
de SENTENÇA.
A intimação se dará por meio do Diário da Justiça nos termos do
§ 2º do artigo 513 do CPC/2015, ou por meio eletrônico caso haja
advogado cadastrado no sistema do PJE.
Decorrido o prazo de 15 (quinze) dias úteis sem que haja o pagamento
voluntário, haverá início imediato do prazo para apresentação de
impugnação, independentemente de nova intimação ou penhora,
nos termos do art. 525 do CPC/2015.
Não havendo manifestação da parte executada nos prazos acima
assinalados, o exequente deverá, no prazo de 10 (dez) dias, se
manifestar quanto ao prosseguimento da execução, apresentando
planilha atualizada do débito e meio alternativo para execução, sob
pena de extinção e arquivamento.
Proceda-se com a evolução da classe processual para cumprimento
de SENTENÇA.
SIRVA CÓPIA DESTA DECISÃO COMO CARTA/MANDADO.
12 de setembro de 2018
Jose Augusto Alves Martins
Juiz de Direito
Av. Lauro Sodré, nº 1728, Bairro São João Bosco, CEP 76.803686, Porto Velho, RO
Assinado eletronicamente por: Jose Augusto Alves Martins
http://pje.tjro.jus.br/pg/Processo/ConsultaDocumento/listView.
seam
ID do documento: 21418493
Data de assinatura: Quarta-feira, 12/09/2018 16:56:28
18091216572600000000020006159
PODER JUDICIÁRIO
Porto Velho - 1ª Vara Cível - Fórum Cível 002411108.2013.8.22.0001
Execução de Título Extrajudicial
EXEQUENTE: EINSTEIN INSTITUIÇÃO DE ENSINO LTDA. EPP
ADVOGADO DO EXEQUENTE: IGOR JUSTINIANO SARCO OAB
nº RO7957
EXECUTADOS: EDUARDO ZANOTTO, MARIA VIEIRA DA SILVA
ADVOGADOS DOS EXECUTADOS: DEFENSORIA PÚBLICA DE
RONDÔNIA, DEFENSORIA PÚBLICA DE RONDÔNIA
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DESPACHO
O exequente veio aos autos solicitar a suspensão do CNH e
os cartões do executado, argumentando ser a última medida
constritiva, uma vez que o executado se utiliza de todas as formas
para se evadir dos cumprimentos de suas obrigações.
Pois bem. Decido.
A medida pleiteada pelo exequente embora nova e pouco usual, é
permitida sob a nova ótica do processo civil vigente.
Diz o art. 139, inciso IV, do Código de Processo Civil:
“Art. 139: O juiz dirigirá o processo conforme as disposições deste
Código, incumbindo-lhe:
(...)
IV - determinar todas as medidas indutivas, coercitivas,
mandamentais
ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de
ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação
pecuniária”.
O DISPOSITIVO mencionado acima trouxe um norte para os
poderes de cautela do Juiz, ampliando-lhe as capacidades de
realizar atos essenciais a solução das demandas.
Insere-se, atualmente, como uma forma de assegurar o resultado
prático equivalente ao do adimplemento. Inexiste limitação das
possibilidades, sendo rol extenso e aberto para que diante do
caso concreto o magistrado que preside o processo possa diante
da experiência e ponderação escolher a melhor medida legal para
conferir.
Destaca-se que as medidas não podem ser aplicadas sem critério,
ofendendo princípios constitucionais. Nem mesmo podem ser
onerosas em demasia ao executado. Pelo contrário, seu uso deve
ser excepcional, como ultima ratio e após preencher um mínimo de
requisitos que garantam a necessidade da sua aplicação.
Assim, as medidas excepcionais terão lugar desde que tenha havido
o esgotamento dos meios tradicionais de satisfação do débito,
havendo indícios que o devedor usa a blindagem patrimonial para
negar o direito de crédito ao exequente. Ora, não se pode admitir
que um devedor contumaz, sujeito passivo de diversas execuções,
utilize de subterfúgios tecnológicos e ilícitos para esconder seu
patrimônio e frustrar os seus credores.
O Enunciado nº 48 do ENFAM analisa expressamente a possibilidade
de imposição de medidas coercitivas para a efetivação da execução
pecuniária. Diz o referido enunciado:
“O art. 139, inciso IV, traduz um poder geral de efetivação, permitindo
a aplicação de medidas atípicas para garantir o cumprimento de
qualquer ordem judicial, inclusive no âmbito do cumprimento de
SENTENÇA e no processo de execução baseado em títulos”.
Veja-se que nos autos, ocorreu expedição de MANDADO de
penhora e avaliação, bacenjud, renajud, infojud, suspensão dos
autos e até mesmo repetição das medidas já deferidas.
A execução tramita desde 2013 e mesmo diante de todas as
tentativas acima, não se verifica qualquer conduta do executado
no sentido de auxiliar na solução do caso. Soma-se, ainda, que em
momento algum indicou bens a penhora ou demonstrou o interesse
em conciliar ou contrapropor medidas amigáveis.
A sua postura é o inverso, demonstrando conduta arredia aos
cumprimentos dos deveres legais e morais. Realiza tratativas
comerciais, mas não cumpre com o mínimo de sua parcela, isto é,
pagar a quem legitimamente tem direito a receber.
Pois bem, se o executado não tem como solver a presente dívida,
também não tem para manter um veículo, ou mesmo manter um
cartão de crédito. Se porém, mantiver tais atividades, poderá quitar
a dívida, razão pela qual a medida coercitiva poderá se mostrar
efetiva e, entendo plausível a este momento, que seja a única
medida que possa trazer efetividade aos autos, solução a pretensão
do autor e ainda findar um processo que por razão exclusiva do
executado não encontra sequer um caminho.
Assim, como medida coercitiva objetivando a efetivação da presente
execução, defiro o pedido formulado pelo exequente, e suspendo
a Carteira Nacional de Habilitação dos executados EDUARDO
ZANOTTO e MARIA VIEIRA DA SILVA, determinando, ainda, a
cancelamentos de seus cartões de crédito, até o pagamento da
presente dívida.
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Oficie-se ao Departamento Estadual de Trânsito.
Determino, ainda, o cancelamento dos cartões de crédito do
executado até o pagamento da presente dívida.
Oficie-se às empresas operadoras de cartão de crédito Mastercard,
Visa, Elo, Amex e Hipercard, para cancelar os cartões dos
executados.
13 de setembro de 2018
Jose Augusto Alves Martins
Juiz de Direito
Av. Lauro Sodré, nº 1728, Bairro São João Bosco, CEP 76.803686, Porto Velho, RO
PODER JUDICIÁRIO
Porto Velho - 1ª Vara Cível - Fórum Cível 703203220.2018.8.22.0001
Execução de Título Extrajudicial
EXEQUENTE: CONDOMINIO RESIDENCIAL AZALEIA
ADVOGADO DO EXEQUENTE: JETER BARBOSA MAMANI OAB
nº RO5793
EXECUTADO: HELEN DA SILVA PEREIRA
ADVOGADO DO EXECUTADO:
DESPACHO
Vistos.
Cite-se a(s) parte(s) executada(s) mediante MANDADO a ser
cumprido por Oficial de Justiça para que no prazo de 3 (três) dias
úteis, a contar da citação/intimação, efetue(m) o pagamento da
dívida posta em execução, que deverá ser acrescida dos honorários
advocatícios, sendo estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o
valor total do débito, ou para que sejam nomeados bens à penhora,
ficando desde já advertida(s) a(s) parte(s) executada(s) que no
caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias úteis o valor
dos honorários advocatícios será reduzido pela metade (art. 827,
§1º, CPC/2015).
Não efetuado o pagamento no prazo, o que deverá ser certificado
pelo Oficial de Justiça, deverá ser promovida a penhora e avaliação
de tantos bens quantos bastem para quitação integral do débito
(art. 829, § 1º do CPC/2015), devendo ser observado o disposto
nos arts. 833 e 835, CPC/2015, lavrando-se o respectivo auto de
penhora com a intimação da(s) parte(s) executada(s).
Acaso não seja(m) encontrado(s) o(s) executado(s) pelo Oficial
de Justiça, este deverá proceder o arresto de tantos bens quanto
bastem para garantir a execução, devendo nos dez dias seguintes
procurar o(s) executado(s) em dois dias distintos e, havendo
suspeita de ocultação, realizar a citação por hora certa, certificando
pormenorizadamente o ocorrido, nos termos do art. 830 do
CPC/2015.
OBSERVAÇÃO: A parte executada poderá, independentemente
de penhora, depósito ou caução, se opor à execução por meio de
embargos (art. 914, CPC/2015) que deverá ser apresentado no
prazo de 15 (quinze) dias úteis pelo sistema do processo digital
(PJe), contados da juntada do MANDADO aos autos, na forma do
inciso II do art. 231, CPC/2015.
ESTA DECISÃO SERVIRÁ COMO CARTA/MANDADO.
13 de setembro de 2018
Jose Augusto Alves Martins
Juiz de Direito
EXECUTADO: HELEN DA SILVA PEREIRA, RUA JARDINS KM
702,, CONDOMÍNIO RESIDENCIAL AZALEIA, CASA 183 BAIRRO
NOVO - 76817-001 - PORTO VELHO - RONDÔNIA
Av. Lauro Sodré, nº 1728, Bairro São João Bosco, CEP 76.803686, Porto Velho, RO
PODER JUDICIÁRIO
Porto Velho - 1ª Vara Cível - Fórum Cível 702539383.2018.8.22.0001
Cumprimento de SENTENÇA
EXEQUENTE: IRONILDO GONCALVES
ADVOGADO DO EXEQUENTE: FELIPE GOES GOMES DE
AGUIAR OAB nº RO4494
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EXECUTADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
ADVOGADO DO EXECUTADO: PROCURADORIA FEDERAL EM
RONDÔNIA
DESPACHO
Vistos.
A parte exequente deverá se manifestar quanto ao prosseguimento
da execução no prazo impreterível de 5 (cinco) dias, indicando na
oportunidade meio efetivo para satisfação da obrigação, sob pena
de imediata extinção e arquivamento do feito.
13 de setembro de 2018
Jose Augusto Alves Martins
Av. Lauro Sodré, nº 1728, Bairro São João Bosco, CEP 76.803686, Porto Velho, RO
PODER JUDICIÁRIO
Porto Velho - 1ª Vara Cível - Fórum Cível 704360844.2017.8.22.0001
Procedimento Comum
PAULO CEZAR ALVES PEREIRA DE SOUZA
ADVOGADO DO AUTOR: PATRICIA OLIVEIRA DE HOLANDA
ROCHA OAB nº RO3582
BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADO DO RÉU: JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA
OAB nº AC4270, SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB nº
AC6673
DESPACHO
Defiro o pedido formulado pelo requerido e, consequentemente,
concedo o prazo de 15 (quinze) dias para manifestação quanto ao
laudo pericial.
Decorrido o prazo acima, com ou sem manifestação, tornem os
autos conclusos para análise.
13 de setembro de 2018
Jose Augusto Alves Martins
Juiz de Direito
Av. Lauro Sodré, nº 1728, Bairro São João Bosco, CEP 76.803686, Porto Velho, RO
PODER JUDICIÁRIO
Porto Velho - 1ª Vara Cível - Fórum Cível 703198716.2018.8.22.0001
Execução de Título Extrajudicial
EXEQUENTE: CONDOMINIO RESIDENCIAL AZALEIA
ADVOGADO DO EXEQUENTE: JETER BARBOSA MAMANI OAB
nº RO5793
EXECUTADO: MARILDA LOPES DE FARIAS
ADVOGADO DO EXECUTADO:
DESPACHO
Vistos.
Cite-se a(s) parte(s) executada(s) mediante MANDADO a ser
cumprido por Oficial de Justiça para que no prazo de 3 (três) dias
úteis, a contar da citação/intimação, efetue(m) o pagamento da
dívida posta em execução, que deverá ser acrescida dos honorários
advocatícios, sendo estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o
valor total do débito, ou para que sejam nomeados bens à penhora,
ficando desde já advertida(s) a(s) parte(s) executada(s) que no
caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias úteis o valor
dos honorários advocatícios será reduzido pela metade (art. 827,
§1º, CPC/2015).
Não efetuado o pagamento no prazo, o que deverá ser certificado
pelo Oficial de Justiça, deverá ser promovida a penhora e avaliação
de tantos bens quantos bastem para quitação integral do débito
(art. 829, § 1º do CPC/2015), devendo ser observado o disposto
nos arts. 833 e 835, CPC/2015, lavrando-se o respectivo auto de
penhora com a intimação da(s) parte(s) executada(s).
Acaso não seja(m) encontrado(s) o(s) executado(s) pelo Oficial
de Justiça, este deverá proceder o arresto de tantos bens quanto
bastem para garantir a execução, devendo nos dez dias seguintes
procurar o(s) executado(s) em dois dias distintos e, havendo
suspeita de ocultação, realizar a citação por hora certa, certificando
pormenorizadamente o ocorrido, nos termos do art. 830 do
CPC/2015.
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OBSERVAÇÃO: A parte executada poderá, independentemente
de penhora, depósito ou caução, se opor à execução por meio de
embargos (art. 914, CPC/2015) que deverá ser apresentado no
prazo de 15 (quinze) dias úteis pelo sistema do processo digital
(PJe), contados da juntada do MANDADO aos autos, na forma do
inciso II do art. 231, CPC/2015.
ESTA DECISÃO SERVIRÁ COMO CARTA/MANDADO.
13 de setembro de 2018
Jose Augusto Alves Martins
Juiz de Direito
EXECUTADO: MARILDA LOPES DE FARIAS, RUA JARDINS BR
364, KM 702, CONDOMÍNIO RESIDENCIAL AZALEIA, CASA 146
BAIRRO NOVO - 76817-001 - PORTO VELHO - RONDÔNIA
Av. Lauro Sodré, nº 1728, Bairro São João Bosco, CEP 76.803686, Porto Velho, RO
PODER JUDICIÁRIO
Porto Velho - 1ª Vara Cível - Fórum Cível 702172167.2018.8.22.0001 7021721-67.2018.8.22.0001
Execução de Título Extrajudicial Execução de Título Extrajudicial
CONDOMINIO
RESIDENCIAL
JATOBA
CONDOMINIO
RESIDENCIAL JATOBA
ADVOGADO DO EXEQUENTE: ROBERVAL DA SILVA PEREIRA
OAB nº RO2677, CARLOS ALBERTO MARQUES DE ANDRADE
JUNIOR OAB nº RO5803 ADVOGADO DO EXEQUENTE:
ROBERVAL DA SILVA PEREIRA OAB nº RO2677, CARLOS
ALBERTO MARQUES DE ANDRADE JUNIOR OAB nº RO5803
TONY EDUARDO DA SILVA TONY EDUARDO DA SILVA
ADVOGADO DO EXECUTADO: ADVOGADO DO EXECUTADO:
SENTENÇA
Homologo o acordo entabulado entre as partes para que produza
seus jurídicos e legais efeitos, o qual se regerá pelas cláusulas
e condições nele dispostas, determinando a extinção do presente
feito, com apoio no art. 924, III, do CPC.
Sem custas finais.
P. R. I. e arquive-se.
Face ao princípio da preclusão lógica, considero o trânsito em
julgado nesta data.
13 de setembro de 2018
Jose Augusto Alves Martins
Juiz de Direito
Av. Lauro Sodré, nº 1728, Bairro São João Bosco, CEP 76.803686, Porto Velho, RO
PODER JUDICIÁRIO
Porto Velho - 1ª Vara Cível - Fórum Cível 702396940.2017.8.22.0001
Cumprimento de SENTENÇA
EXEQUENTE: ALEX SANTOS PEREIRA
ADVOGADO DO EXEQUENTE: MARIA NAZARETE PEREIRA DA
SILVA OAB nº RO1073
EXECUTADO:
BRB
CREDITO
FINANCIAMENTO
E
INVESTIMENTO S A
ADVOGADO DO EXECUTADO: LIVIA FREITAS GIL OAB nº
RO3769, HAROLDO WILSON MARTINEZ DE SOUZA JUNIOR
OAB nº GO34856
DESPACHO
Intime-se a parte exequente para, no prazo de 15 (quinze) dias, se
manifestar acerca da exceção de pré-executividade apresentada
na petição de ID. 20851609.
Após, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos.
13 de setembro de 2018
Jose Augusto Alves Martins
Juiz de Direito
Av. Lauro Sodré, nº 1728, Bairro São João Bosco, CEP 76.803686, Porto Velho, RO
PODER JUDICIÁRIO
Porto Velho - 1ª Vara Cível - Fórum Cível 024419148.2009.8.22.0001
Cumprimento de SENTENÇA
EXEQUENTE: LUCIANO PEREIRA DO CARMO FILHO
ADVOGADO DO EXEQUENTE: BRUNA LORENA PINHEIRO
LEMES OAB nº RO9393
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EXECUTADO: VALDI CAMPOS OLIVEIRA
ADVOGADO DO EXECUTADO: JOSE MARIA ALVES LEITE OAB
nº RO7691, MAGNALDO SILVA DE JESUS OAB nº RO3485
DESPACHO
Defiro o pedido de dilação de prazo formulado pela parte credora e,
consequentemente, concedo 15 (quinze) dias para manifestação
quanto ao prosseguimento do feito, sob pena de imediato
arquivamento.
13 de setembro de 2018
Jose Augusto Alves Martins
Juiz de Direito
Av. Lauro Sodré, nº 1728, Bairro São João Bosco, CEP 76.803686, Porto Velho, RO
PODER JUDICIÁRIO
Porto Velho - 1ª Vara Cível - Fórum Cível 703123056.2017.8.22.0001
Cumprimento de SENTENÇA
EXEQUENTE: SOCIAL ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA EPP
ADVOGADO DO EXEQUENTE: JOSE VITOR COSTA JUNIOR
OAB nº RO4575, MARIA ALDICLEIA FERREIRA OAB nº RO6169
EXECUTADO: RICARDO COLOMBO PIRES
ADVOGADO DO EXECUTADO: BENTO MANOEL DE MORAIS
NAVARRO FILHO OAB nº RO4251A
DECISÃO
Trata-se de pedido de impugnação à penhora apresentada pelo
executado, com pedido de substituição da penhora por àquela de
menor onerosidade ao executado.
Pois bem.
Alega o executado ser o veículo penhorado nos autos dotado de
caráter impenhorável, argumentando o automóvel é utilizado na
sua atividade laborativa.
Os argumentos lançados, no entanto, são desprovidos de
comprovação, visto que as fotografias de ID. 20710574 não
possuem o efeito pretendido, sendo prova insuficiente para
demonstrar a natureza impenhorável do veículo.
Outrossim, também não há possibilidade de substituição da
penhora certa, pelo suposto crédito que o executado poderá vir a
ter em outro processo.
Com efeito, o processo apontado pelo executado tramita desde
o ano de 2010 e, aparentemente, os atos expropriatórias ali
realizados restaram infrutíferos, demonstrando a impossibilidade
de recebimento do crédito.
Diante disso, afasto a impugnação apresentada, mantendo a
penhora em todos os seus termos.
No mais, intime-se o exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias,
dar o devido prosseguimento ao feito, sob pena de arquivamento.
Av. Lauro Sodré, nº 1728, Bairro São João Bosco, CEP 76.803686, Porto Velho, RO
PODER JUDICIÁRIO
Porto Velho - 1ª Vara Cível - Fórum Cível 704576927.2017.8.22.0001
Monitória
AUTOR: GIRUS RODAS LTDA - ME
ADVOGADO DO AUTOR: MARIA LUIZA DE JESUS FEITOSA
OAB nº RO8990
RÉU: ALESSANDRO GOMES LOPES
ADVOGADO DO RÉU: LUCIO AFONSO DA FONSECA SALOMAO
OAB nº RO1063
DESPACHO
Intime-se, pela última vez, o requerido para providenciar o
recolhimento dos honorários periciais, no prazo de 5 (cinco) dias,
sob pena de não realização da prova e ter considerado contra si o
que seria provado através da realização da perícia.
13 de setembro de 2018
Jose Augusto Alves Martins
Juiz de Direito
Av. Lauro Sodré, nº 1728, Bairro São João Bosco, CEP 76.803686, Porto Velho, RO
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PODER JUDICIÁRIO
Porto Velho - 1ª Vara Cível - Fórum Cível 703025160.2018.8.22.0001
Procedimento Comum
AUTOR: RAIMUNDO NONATO SAMPAIO DE CARVALHO
ADVOGADO DO AUTOR: VICTOR ALIPIO AZEVEDO BORGES
OAB nº MT6985
RÉU: OI S.A
ADVOGADO DO RÉU:
SENTENÇA
Vistos.
Determinada a emenda à petição inicial, a parte requerente, apesar
de devidamente intimada, quedou-se inerte no cumprimento da
determinação.
Isto posto, indefiro a petição inicial com fulcro no art. 321, parágrafo
único, c/c art. 330, IV, do NCPC e, por consequência, julgo extinto
o processo sem resolução do MÉRITO, conforme dispõe o art. 485,
I, do Novo Código de Processo Civil.
Não havendo interposição de apelação, certifique-se o trânsito em
julgado e intime-se a parte requerida dos termos da SENTENÇA,
conforme disposto no art. 331, § 3º do NCPC.
Após as anotações e baixas de estilo, arquivem-se.
13 de setembro de 2018
Jose Augusto Alves Martins
Juiz de Direito
Av. Lauro Sodré, nº 1728, Bairro São João Bosco, CEP 76.803686, Porto Velho, RO
PODER JUDICIÁRIO
Porto Velho - 1ª Vara Cível - Fórum Cível 702000165.2018.8.22.0001
Procedimento Comum
AUTOR: EDUARDO RAMOS LIMA
ADVOGADO DO AUTOR: VICTOR ALIPIO AZEVEDO BORGES
OAB nº MT6985
RÉU: BANCO ITAÚ
ADVOGADO DO RÉU: JOSE ALMIR DA ROCHA MENDES
JUNIOR OAB nº RN392A
DESPACHO
Digam as partes no prazo de 5 (cinco) dias se pretendem a produção
de outras provas nestes autos.
13 de setembro de 2018
Jose Augusto Alves Martins
Juiz de Direito
Av. Lauro Sodré, nº 1728, Bairro São João Bosco, CEP 76.803686, Porto Velho, RO
PODER JUDICIÁRIO
Porto Velho - 1ª Vara Cível - Fórum Cível 704951245.2017.8.22.0001
Execução de Título Extrajudicial
EXEQUENTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
ADVOGADO DO EXEQUENTE: ANTONIO BRAZ DA SILVA OAB
nº AC12450
EXECUTADO: JOSIAS CORREA
ADVOGADO DO EXECUTADO:
DESPACHO
Vistos.
Indefiro o pedido de tentativa de citação por edital, tendo em vista
que o exequente não esgotou todos os mecanismos postos à
disposição para localização do endereço da parte executada.
Assim, a parte exequente deverá se manifestar quanto ao
prosseguimento da execução no prazo impreterível de 5 (cinco)
dias, indicando na oportunidade meio efetivo para citação da parte
executada, sob pena de imediata extinção e arquivamento do
feito.
13 de setembro de 2018
Jose Augusto Alves Martins
Av. Lauro Sodré, nº 1728, Bairro São João Bosco, CEP 76.803686, Porto Velho, RO
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PODER JUDICIÁRIO
Porto Velho - 1ª Vara Cível - Fórum Cível 702465328.2018.8.22.0001
Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária
AUTOR: BANCO ITAUCARD S.A.
ADVOGADO DO AUTOR: CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES
OAB nº AC4778
RÉU: EMANOEL BATISTA DOS SANTOS
ADVOGADO DO RÉU:
SENTENÇA
Vistos.
Trata-se de ação de busca e apreensão com pedido liminar
objetivando a imediata apreensão de veículo lastreada no DecretoLei n.º 911/69. Alega a parte autora haver firmado com a parte
requerida contrato de concessão de crédito com cláusula de
alienação fiduciária, sendo que a parte requerida deixou de adimplir
o pagamento das prestações mensais assumidas no momento da
celebração do negócio jurídico. Requer, ao fim, a procedência
da ação para que seja declarada a rescisão do contrato e o
restabelecimento da posse/propriedade definitiva do veículo em
favor da instituição financeira.
Houve deferimento da medida liminar de busca e apreensão no
DESPACHO inicial, oportunidade em que o veículo alienado
fiduciariamente fora devidamente apreendido e a parte requerida
citada dos termos desta ação.
Nada obstante, a parte requerida deixou transcorrer in albis o prazo
legal para apresentar defesa.
É o relatório. Decido.
Prefacialmente cumpre registrar que não havendo apresentação
de defesa, restou caracterizado o fenômeno processual da revelia,
que além de autorizar o julgamento antecipado da lide, importa
em ficta confessio das alegações articuladas na inicial, a teor do
preceito inserto no art. 344 do CPC/2015.
Trata-se de ação de busca e apreensão ajuizada fundada em
contrato de concessão de crédito com cláusula de alienação
fiduciária, por meio da qual se pretende a busca e apreensão
de veículo dado em garantia, além da consolidação da posse e
propriedade definitiva do bem em favor da instituição financeira.
A documentação coligida aos autos comprova a existência
do negócio jurídico firmado com a cláusula de alienação. Da
mesma forma, a mora da parte devedora restou satisfatoriamente
comprovada devido à ausência de pagamento da contraprestação
pecuniária assumida pelo devedor, conforme explicitado na
notificação extrajudicial encaminhada ao endereço da parte
requerida.
Nesse panorama, apreendido o bem dado em garantia e não
havendo resistência aos termos da demanda, resta apenas, na
sistemática processual da ação de busca e apreensão de alienação
fiduciária, consolidar o domínio e a posse do bem apreendido em
favor da parte autora.
Ante o exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do CPC/2015,
JULGO PROCEDENTES os pedidos iniciais para confirmar a
liminar concedida inicialmente, declarando-se consolidada a posse
e o domínio exclusivo da parte autora sobre o bem apreendido,
para todos os efeitos legais.
Cumpra-se o disposto no art. 2º, do Decreto-lei n.º 911/69, oficiandose ao DETRAN-RO para informar que a parte autora se encontra
autorizada a proceder a livre transferência do bem apreendido.
Condeno a parte requerida ao pagamento de custas e honorários,
estes fixados em 10% sobre o valor da causa atualizado, nos
termos do art. 85, § 2º, do CPC/2015, considerando-se o objeto
em discussão nos autos, o trabalho despendido pelos patronos e a
natureza da demanda.
Após o trânsito em julgado e o cumprimento das formalidades de
estilo, arquivem-se os autos.
13 de setembro de 2018
Jose Augusto Alves Martins
Juiz de Direito
Av. Lauro Sodré, nº 1728, Bairro São João Bosco, CEP 76.803686, Porto Velho, RO
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PODER JUDICIÁRIO
Porto Velho - 1ª Vara Cível - Fórum Cível 702972649.2016.8.22.0001
Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
ADVOGADO DO AUTOR: ANTONIO BRAZ DA SILVA OAB nº
AC12450
JOAO ANTONIO MORE YACUIRI
ADVOGADO DO RÉU:
SENTENÇA
Vistos.
Determinada a regularização do processo a fim de que fosse
viabilizada a citação da parte contrária, a parte requerente, apesar
de devidamente intimada, quedou-se inerte, não cumprindo com a
determinação.
O princípio da instrumentalidade do processo consiste no melhor
aproveitamento dos atos processuais praticados em vista da sua
FINALIDADE, objetivando-se resolver uma relação jurídica de
direito material pendente. Há procedimentos para que entre os
vários meios possa se chegar ao fim proposto, mas nunca deixar de
se chegar ao resultado prático que se pretende com a demanda.
Nesse particular, a citação é um procedimento que visa o
aperfeiçoamento da relação processual e, portanto, necessita ser
regularizado e intentado com veemência pela parte autora de uma
demanda judicial.
No caso concreto, constata-se que apesar de devidamente intimada
para tanto, a parte autora deixou de apresentar os meios necessários
para que houvesse a regular citação da parte requerida.
De fato, a citação é pressuposto processual de existência e a sua
ausência enseja a extinção do processo. Inclusive, tal discussão já
fora objeto de decisões no Egrégio Tribunal de Justiça, que chegou
a idêntica CONCLUSÃO. Colaciono a seguir alguns processos em
que foram elaborados acórdãos e decisões monocráticas a este
respeito:
Apelação Cível nº. 0000267-32.2013.8.22.0000 - Rel. Des.
Alexandre Miguel - J. 12/06/2013;
Apelação Cível nº. 0099008-80.2008.8.22.0001 - Rel. Des. Raduan
Miguel Filho - J05/03/2013;
Apelação Cível nº 0256663-86.2006.8.22.0001 - Rel. Des. Kiyochi
Mori - J. 17/04/2013.
Apelação nº 0000128-48.2011.8.22.0001. Relator Isaias Fonseca
Moraes. 03/06/2014.
TJ/RO - Apelação Cível - nº 0010540-72.2010.8.22.0001. Relator
Marcos Alaor Diniz Grangeia.
Ressalte-se que a extinção desses autos não se confunde com
a extinção pelo abandono da causa. Não se discute que a parte
autora simplesmente abandonou o processo, mas sim, que devido
a falta de indicativo dos meios necessários para a regular citação
da parte requerida devido à insuficiência de diligências da parte
autora, bem como sua própria inércia em promover a regularização
do feito após a regular intimação para tanto, resta demonstrado o
desinteresse no processo, já que deixou de prover os instrumentos
necessários à regular tramitação do feito, sua sustentação e
validade.
Antes de se definir o MÉRITO da causa é necessário visualizar tais
pontos. A condição da ação e os pressupostos processuais são
questões de ordem pública que não podem ser ultrapassados nem
ignorados, sendo dever do magistrado a análise de tais pontos.
Desta feita, em consonância com os fundamentos acima delineados
e o posicionamento jurisprudencial do Tribunal de Justiça a respeito
do tema, entendo por prejudicada a presente demanda diante da
inércia da parte autora, carecendo esta demanda de elementos/
fundamentos essenciais para sua continuidade.
Isto posto, julgo extinto o processo, sem apreciação do MÉRITO,
conforme dispõe o art. 485, IV, do Novo Código de Processo Civil.
Isento de custas processuais finais.
Após as anotações e baixas de estilo, arquivem-se.
13 de setembro de 2018
Jose Augusto Alves Martins
Av. Lauro Sodré, nº 1728, Bairro São João Bosco, CEP 76.803686, Porto Velho, RO
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PODER JUDICIÁRIO
Porto Velho - 1ª Vara Cível - Fórum Cível 705899366.2016.8.22.0001
Cumprimento de SENTENÇA
EXEQUENTE: NIGOMITO CAMPOS
ADVOGADO DO EXEQUENTE: MARIA NAZARETE PEREIRA DA
SILVA OAB nº RO1073
EXECUTADO: TELEFONICA BRASIL S.A.
ADVOGADO DO EXECUTADO: CARLA APARECIDA BRAGA
ARARUNA OAB nº RO8281, EDUARDO ABILIO KERBER DINIZ
OAB nº RO4389
DESPACHO
Vistos.
Houve depósito espontâneo de parte dos valores determinados na
condenação, não havendo impugnação. A parte autora pleiteou o
levantamento dos valores depositados e o prosseguimento do feito
com relação ao saldo remanescente.
Assim, expeça-se alvará de levantamento da quantia depositada
no presente processo.
Após, intime-se o Devedor para efetuar o pagamento do saldo
remanescente, no prazo de 15 dias úteis, sob pena de penhora,
acrescida da multa de 10%, bem como honorários em execução,
que fixo em 10%, nos termos do art. 523 do CPC/2015, in verbis:
Art. 523. No caso de condenação em quantia certa, ou já fixada em
liquidação, e no caso de sobre parcela incontroversa, o cumprimento
definitivo da SENTENÇA far-se-á a requerimento do exequente,
sendo o executado intimado para pagar o débito, no prazo de 15
(quinze) dias, acrescido de custas, se houver.
§ 1o Não ocorrendo pagamento voluntário no prazo do caput, o
débito será acrescido de multa de dez por cento e, também, de
honorários de advogado de dez por cento.
§ 2o Efetuado o pagamento parcial no prazo previsto no caput, a
multa e os honorários pre no § 1o incidirão sobre o restante.
§ 3o Não efetuado tempestivamente o pagamento voluntário,
será expedido, desde logo, MANDADO de penhora e avaliação,
seguindo-se os atos de expropriação.
Intimem-se e expeça-se o necessário.
13 de setembro de 2018
Jose Augusto Alves Martins
Juiz de Direito
Av. Lauro Sodré, nº 1728, Bairro São João Bosco, CEP 76.803686, Porto Velho, RO
PODER JUDICIÁRIO
Porto Velho - 1ª Vara Cível - Fórum Cível 703153710.2017.8.22.0001
Cumprimento de SENTENÇA
EXEQUENTE: MARIA EDMILSA SILVA CRUZ
ADVOGADO(A) WALTER GUSTAVO DA SILVA LEMOS OAB Nº
RO655A
EXECUTADO: BANCO BMG CONSIGNADO S/A
ADVOGADO(A) CARLOS EDUARDO PEREIRA TEIXEIRA OAB
Nº SP327026
DESPACHO
Vistos.
Na forma dos artigos 513 e 523, CPC/2015, intime-se a parte
devedora para, querendo, efetuar e comprovar o pagamento
voluntário da condenação, sob pena de incorrer em multa de 10%
(dez por cento) e, ainda, honorários advocatícios de cumprimento
de SENTENÇA também fixados em 10%, salvo oposição de
embargos. Deve ser frisado que em caso de não comprovação nos
autos do pagamento eventualmente efetivado a parte executada
estará sujeita a cobrança da multa e dos honorários de cumprimento
de SENTENÇA.
A intimação se dará por meio do Diário da Justiça nos termos do
§ 2º do artigo 513 do CPC/2015, ou por meio eletrônico caso haja
advogado cadastrado no sistema do PJE.
Decorrido o prazo de 15 (quinze) dias úteis sem que haja o pagamento
voluntário, haverá início imediato do prazo para apresentação de
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impugnação, independentemente de nova intimação ou penhora,
nos termos do art. 525 do CPC/2015.
Não havendo manifestação da parte executada nos prazos acima
assinalados, o exequente deverá, no prazo de 10 (dez) dias, se
manifestar quanto ao prosseguimento da execução, apresentando
planilha atualizada do débito e meio alternativo para execução, sob
pena de extinção e arquivamento.
Proceda-se com a evolução da classe processual para cumprimento
de SENTENÇA.
Altere-se os polos da demanda.
SIRVA CÓPIA DESTA DECISÃO COMO CARTA/MANDADO.
6 de agosto de 2018
Jose Augusto Alves Martins
Juiz de Direito
Av. Lauro Sodré, Nº 1728, Bairro São João Bosco, CEP 76.803686, Porto Velho, RO
PODER JUDICIÁRIO
Porto Velho - 1ª Vara Cível - Fórum Cível 004590020.2000.8.22.0001
Execução de Título Extrajudicial
EXEQUENTE: BANCO DA AMAZONIA SA
ADVOGADO DO EXEQUENTE: LUZIA AZZI SANTOS MORAES
OAB nº RO378, MARCELO LONGO DE OLIVEIRA OAB nº
RO1096
EXECUTADO: AGRO MECANIZACAO SA
ADVOGADO DO EXECUTADO: DEFENSORIA PÚBLICA DE
RONDÔNIA
DESPACHO
Manifeste-se o exequente quanto a certidão confeccionada pela
Diretoria de Cartório, no prazo de 5 (cinco) dias, requerendo o que
entender de direito.
Decorrido o prazo acima, com ou sem manifestação, tornem os
autos conclusos para análise.
13 de setembro de 2018
Jose Augusto Alves Martins
Juiz de Direito
Av. Lauro Sodré, nº 1728, Bairro São João Bosco, CEP 76.803686, Porto Velho, RO
PODER JUDICIÁRIO
Porto Velho - 1ª Vara Cível - Fórum Cível 703028195.2018.8.22.0001
Execução de Título Extrajudicial
EXEQUENTE: MASTERVET COMERCIO DE PRODUTOS
VETERINARIOS LTDA
ADVOGADO DO EXEQUENTE: ALAN DE ALMEIDA PINHEIRO
DA SILVA OAB nº RO7495, MIRELLY VIEIRA MACEDO DE
ALMEIDA OAB nº RO5174
EXECUTADO: R. S. DA SILVA FILHO
ADVOGADO DO EXECUTADO:
DESPACHO
Intime-se a parte exequente para, no prazo de 3 (três) dias, juntar
aos autos o comprovante de recolhimento das custas processuais
iniciais, sob pena de indeferimento.
13 de setembro de 2018
Jose Augusto Alves Martins
Juiz de Direito
Av. Lauro Sodré, nº 1728, Bairro São João Bosco, CEP 76.803686, Porto Velho, RO
PODER JUDICIÁRIO
Porto Velho - 1ª Vara Cível - Fórum Cível 703245747.2018.8.22.0001
Procedimento Comum
EDUARDO JORGE COIMBRA GARCIA
ADVOGADO DO AUTOR: WILLIAM FERNANDES MORAES DE
SOUZA OAB nº RO5698
BANCO SANTANDER
ADVOGADO DO RÉU:
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DECISÃO
Vistos.
Trata-se de embargos de declaração no qual a parte embargante
aponta a existência de contradição e obscuridade na SENTENÇA
vergastada.
Pois bem.
Analisando os argumentos e fundamentos apresentados nos
embargos, nota-se que a parte embargante pretende, em verdade,
a rediscussão de diversas questões fáticas da lide, notadamente
para conferir efeitos infringentes ao julgado no ponto em que lhe é
desfavorável.
Deve ser frisado que não merece prosperar a tese de obscuridade,
tampouco contradição porque a SENTENÇA vergastada construiu
toda uma linha de fundamentação, obedecendo o disposto no artigo
93, IX, da Constituição Federal.
Ora, o fato de o Juiz julgar contrário ao que alega uma das partes não
pode ser considerado como omissão, contradição ou obscuridade.
Com isso, as questões suscitadas pela parte embargante não
constituem causa para acolhimento dos embargos.
Destarte, deverá a parte insatisfeita interpor o recurso cabível com
o fim de obter eventual reforma da DECISÃO no segundo grau de
Jurisdição.
Em sendo assim, conheço dos embargos eis que próprios e
tempestivos, contudo, nego-lhes provimento.
Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos.
13 de setembro de 2018
Jose Augusto Alves Martins
Av. Lauro Sodré, nº 1728, Bairro São João Bosco, CEP 76.803686, Porto Velho, RO
PODER JUDICIÁRIO
Porto Velho - 1ª Vara Cível - Fórum Cível 703032347.2018.8.22.0001
Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária
BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A.
ADVOGADO DO AUTOR: DANTE MARIANO GREGNANIN
SOBRINHO OAB nº GO31618
WAGNER JOSE DA SILVA GALVAO
ADVOGADO DO RÉU:
DESPACHO
Vistos.
Defiro a expedição de MANDADO de busca e apreensão e
citação no endereço indicado pela parte autora em sua última
petição, salientando-se que a parte poderá entrar em contato
diretamente com o Oficial de Justiça para auxiliar no cumprimento
da diligência.
13 de setembro de 2018
Jose Augusto Alves Martins
Juiz de Direito
Av. Lauro Sodré, nº 1728, Bairro São João Bosco, CEP 76.803686, Porto Velho, RO
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 1ª Vara Cível - Fórum Cível
Av. Lauro Sodré, nº 1728, Bairro São João Bosco, CEP 76.803686, Porto Velho, RO 7036902-11.2018.8.22.0001
Execução de Título Extrajudicial
EXEQUENTE: CENTRO DE ENSINO SAO LUCAS LTDA
ADVOGADO DO EXEQUENTE: ALEXANDRE CAMARGO OAB nº
RO704
EXECUTADO: AMANDA SUDARIO ALMEIDA
ADVOGADO DO EXECUTADO:
DESPACHO
Vistos.
Na forma dos artigos 319, 320 e 321 do CPC/2015, determino a
intimação da parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis,
emendar a petição inicial a fim de recolher as custas processais
iniciais, sob pena de indeferimento.
Decorrido o prazo, com ou sem manifestação da parte autora,
retornem-me os autos conclusos.
13 de setembro de 2018
Jose Augusto Alves Martins
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PODER JUDICIÁRIO
Porto Velho - 1ª Vara Cível - Fórum Cível 024876874.2006.8.22.0001
Execução de Título Extrajudicial
EXEQUENTE: UNICRED PORTO VELHO - COOPERATIVA DE
ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO DOS MÉDICOS E DEMAIS
PROFISSIONAIS DA SAÚDE DE PORTO VELHO LTDA
ADVOGADO DO EXEQUENTE: VALERIANO LEAO DE CAMARGO
OAB nº MT5414
EXECUTADOS: PAULO SERGIO BONFIM, LUIZ ADROALDO
ARMANINI TAGLIANI, LUIZ ANTONIO DE AZEVEDO ACCIOLY
ADVOGADOS DOS EXECUTADOS: JUNIA MAISA GONTIJO
CARDOSO OAB nº RO7888, PASCOAL CAHULLA NETO OAB nº
RO6571
DESPACHO
Vistos.
A parte exequente deverá se manifestar quanto ao prosseguimento
da execução no prazo impreterível de 5 (cinco) dias, indicando na
oportunidade meio efetivo para satisfação da obrigação, sob pena
de imediata extinção e arquivamento do feito.
13 de setembro de 2018
Jose Augusto Alves Martins
Av. Lauro Sodré, nº 1728, Bairro São João Bosco, CEP 76.803686, Porto Velho, RO
PODER JUDICIÁRIO
Porto Velho - 1ª Vara Cível - Fórum Cível 704677047.2017.8.22.0001
Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária
AUTOR: BANCO BRADESCO S.A.
ADVOGADO DO AUTOR: NELSON WILIANS FRATONI
RODRIGUES OAB nº AC4875
RÉU: P. B. DUQUE DA SILVA & CIA LTDA - ME
ADVOGADO DO RÉU: RUBIEL BASILICHI MELCHIADES OAB nº
RO8408, GEOFRE SARAIVA NETO OAB nº CE34273
DESPACHO
Vistos.
Na forma dos artigos 513 e 523, CPC/2015, intime-se a parte
devedora para, querendo, efetuar e comprovar o pagamento
voluntário da condenação, sob pena de incorrer em multa de 10%
(dez por cento) e, ainda, honorários advocatícios de cumprimento
de SENTENÇA também fixados em 10%, salvo oposição de
embargos. Deve ser frisado que em caso de não comprovação nos
autos do pagamento eventualmente efetivado a parte executada
estará sujeita a cobrança da multa e dos honorários de cumprimento
de SENTENÇA.
A intimação se dará por meio do Diário da Justiça nos termos do
§ 2º do artigo 513 do CPC/2015, ou por meio eletrônico caso haja
advogado cadastrado no sistema do PJE.
Decorrido o prazo de 15 (quinze) dias úteis sem que haja o pagamento
voluntário, haverá início imediato do prazo para apresentação de
impugnação, independentemente de nova intimação ou penhora,
nos termos do art. 525 do CPC/2015.
Não havendo manifestação da parte executada nos prazos acima
assinalados, o exequente deverá, no prazo de 10 (dez) dias, se
manifestar quanto ao prosseguimento da execução, apresentando
planilha atualizada do débito e meio alternativo para execução, sob
pena de extinção e arquivamento.
Proceda-se com a evolução da classe processual para cumprimento
de SENTENÇA.
SIRVA CÓPIA DESTA DECISÃO COMO CARTA/MANDADO.
13 de setembro de 2018
Jose Augusto Alves Martins
Juiz de Direito
Av. Lauro Sodré, nº 1728, Bairro São João Bosco, CEP 76.803686, Porto Velho, RO
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PODER JUDICIÁRIO
Porto Velho - 1ª Vara Cível - Fórum Cível 701108020.2018.8.22.0001
Busca e Apreensão
REQUERENTE:
BRADESCO
ADMINISTRADORA
DE
CONSORCIOS LTDA.
ADVOGADO DO REQUERENTE: AMANDIO FERREIRA TERESO
JUNIOR OAB nº RO4943
REQUERIDO: DIANE KELLY DE LIMA CARDOSO
ADVOGADO DO REQUERIDO:
DESPACHO
Vistos.
Defiro a expedição de MANDADO de busca e apreensão e
citação no endereço indicado pela parte autora em sua última
petição, salientando-se que a parte poderá entrar em contato
diretamente com o Oficial de Justiça para auxiliar no cumprimento
da diligência.
13 de setembro de 2018
Jose Augusto Alves Martins
Juiz de Direito
Av. Lauro Sodré, nº 1728, Bairro São João Bosco, CEP 76.803686, Porto Velho, RO
PODER JUDICIÁRIO
Porto Velho - 1ª Vara Cível - Fórum Cível 705115368.2017.8.22.0001
Cumprimento de SENTENÇA
EXEQUENTE: LUZINETE PEREIRA BRITO
ADVOGADO DO EXEQUENTE: KARINA ROCHA PRADO OAB nº
RO1776
EXECUTADO: C-TRATTER - COMERCIO LOCACAO E SERVICOS
EIRELI - ME
ADVOGADO DO EXECUTADO: MARCOS HENRIQUE SILVA
DIAS OAB nº RO7362, HIANARA DE MARILAC BRAGA OCAMPO
OAB nº RO4783
DESPACHO
Vistos.
Defiro a suspensão do presente feito pelo prazo de 90 (noventa)
dias, devendo a parte exequente, ao fim deste interstício, apresentar
manifestação nos autos requerendo o que entender de direito, sob
pena de extinção e arquivamento do feito.
13 de setembro de 2018
Jose Augusto Alves Martins
Juiz de Direito
Av. Lauro Sodré, nº 1728, Bairro São João Bosco, CEP 76.803686, Porto Velho, RO
PODER JUDICIÁRIO
Porto Velho - 1ª Vara Cível - Fórum Cível 000544318.2015.8.22.0001
Procedimento Comum
AUTOR: WESLEY AZEVEDO MAXIMIANO
ADVOGADO DO AUTOR: CARLOS ALBERTO TRONCOSO
JUSTO OAB nº AC535
RÉU:
DISMOBRAS
IMPORTACAO,
EXPORTACAO
E
DISTRIBUICAO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S/A
ADVOGADO DO RÉU: ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA
OAB nº BA6551, INESSA DE OLIVEIRA TREVISAN SOPHIA OAB
nº MT6483
DESPACHO
Informe o exequente, no prazo de 05 (cinco) dias, se já há
cumprimento de SENTENÇA deste processo tramitando no PJE.
13 de setembro de 2018
Jose Augusto Alves Martins
Juiz de Direito
Av. Lauro Sodré, nº 1728, Bairro São João Bosco, CEP 76.803686, Porto Velho, RO
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PODER JUDICIÁRIO
Porto Velho - 1ª Vara Cível - Fórum Cível 701209813.2017.8.22.0001
Cumprimento de SENTENÇA
EXEQUENTE: VALMIR PARZEWSKI
ADVOGADO DO EXEQUENTE: FABRICIO MATOS DA COSTA
OAB nº RO3270, JOSE VALTER NUNES JUNIOR OAB nº
RO5653
EXECUTADO: I. N. D. S. S. I.
ADVOGADO DO EXECUTADO: PROCURADORIA FEDERAL EM
RONDÔNIA
DESPACHO
Diante da inércia do credor, arquivem-se.
13 de setembro de 2018
Jose Augusto Alves Martins
Juiz de Direito
Av. Lauro Sodré, nº 1728, Bairro São João Bosco, CEP 76.803686, Porto Velho, RO
PODER JUDICIÁRIO
Porto Velho - 1ª Vara Cível - Fórum Cível 702805520.2018.8.22.0001
Embargos de Terceiro
EMBARGANTE: H V DE OLIVEIRA - ME
ADVOGADO DO EMBARGANTE: TALITA RAMOS ALENCAR
OAB nº RO9411
EMBARGADO: LEANDRO YAN DIAS BELEZA
ADVOGADO DO EMBARGADO: MIRIAM BARNABE DE SOUZA
OAB nº RO5950
DESPACHO
Vistos.
A parte autora deverá apresentar impugnação à contestação no
prazo de 15 (quinze) dias.
Esgotado o prazo acima assinalado, digam as partes no prazo
de 5 (cinco) dias se pretendem a produção de outras provas
nestes autos, indicando a necessidade e pertinência, sob pena de
indeferimento.
13 de setembro de 2018
Jose Augusto Alves Martins
Juiz de Direito
Av. Lauro Sodré, nº 1728, Bairro São João Bosco, CEP 76.803686, Porto Velho, RO
PODER JUDICIÁRIO
Porto Velho - 1ª Vara Cível - Fórum Cível 002205213.2014.8.22.0001
Execução de Título Extrajudicial
EXEQUENTE: COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO
MUTUO DOS SERVIDORES DO PO
ADVOGADO DO EXEQUENTE: ROZINEI TEIXEIRA LOPES OAB
nº RO5195
EXECUTADO: JOAO CARLOS ZEFERINO DOS REIS
ADVOGADO DO EXECUTADO:
DESPACHO
Arquive-se provisoriamente até a integralização do desconto.
13 de setembro de 2018
Jose Augusto Alves Martins
Juiz de Direito
Av. Lauro Sodré, nº 1728, Bairro São João Bosco, CEP 76.803686, Porto Velho, RO
PODER JUDICIÁRIO
Porto Velho - 1ª Vara Cível - Fórum Cível 703042047.2018.8.22.0001
Monitória
FUTURO ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME
ADVOGADO DO AUTOR: ANTONIA MARIA DA CONCEICAO
ALVES BIANCHI OAB nº RO8150
DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS CALANGO EIRELI - EPP
ADVOGADO DO RÉU:
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DESPACHO
Cumpridos os requisitos do art. 700, § 2º, CPC/2015, defiro
a expedição de MANDADO de pagamento, determinando-se
a citação/intimação da parte requerida comprove nos autos o
cumprimento da obrigação, cujo débito deverá ser acrescido de
honorários advocatícios fixados em 5% (cinco por cento) sobre
o valor da causa, anotando-se que em caso de cumprimento
voluntário da obrigação no prazo legal a parte requerida restará
isenta do pagamento das custas processuais.
OBSERVAÇÃO: A parte requerida poderá ofertar, caso queira,
embargos à monitória nos próprios autos, no prazo de 15 (quinze)
dias úteis a contar da juntada da carta/MANDADO de citação/
intimação nos autos, o qual independerá de prévia segurança do
juízo, podendo a parte requerida alegar todas as matérias de defesa
aplicáveis ao procedimento comum (art. 336/337, CPC/2015).
ADVERTÊNCIA: Em caso de não cumprimento da obrigação e não
havendo interposição de embargos, constituir-se-á, de pleno direito
o título executivo judicial, observando-se, no que couber, o Título II
do Livro I da Parte Especial do CPC/2015.
SIRVA CÓPIA DESTA DECISÃO COMO CARTA/MANDADO.
13 de setembro de 2018
Jose Augusto Alves Martins
Juiz de Direito
RÉU: DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS CALANGO EIRELI
- EPP, AVENIDA MAMORÉ, - DE 3188 A 3646 - LADO PAR
TANCREDO NEVES - 76829-462 - PORTO VELHO - RONDÔNIA
Av. Lauro Sodré, nº 1728, Bairro São João Bosco, CEP 76.803686, Porto Velho, RO
PODER JUDICIÁRIO
Porto Velho - 1ª Vara Cível - Fórum Cível 007678133.2007.8.22.0001
Procedimento Comum
AUTOR: PAULO SERGIO BONFIM
ADVOGADO DO AUTOR: JUNIA MAISA GONTIJO CARDOSO
OAB nº RO7888, PASCOAL CAHULLA NETO OAB nº RO6571
RÉU: UNICRED PORTO VELHO - COOP. DE ECONOMIA E
CREDITO MUTUO DOS MEDICOS E D. PROF. S
ADVOGADO DO RÉU: VALERIANO LEAO DE CAMARGO OAB
nº MT5414
DESPACHO
Intime-se pessoalmente o autor para a regularização processual,
no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção do feito.
13 de setembro de 2018
Jose Augusto Alves Martins
Juiz de Direito
Av. Lauro Sodré, nº 1728, Bairro São João Bosco, CEP 76.803686, Porto Velho, RO
PODER JUDICIÁRIO
Porto Velho - 1ª Vara Cível - Fórum Cível 702746985.2015.8.22.0001
Cumprimento de SENTENÇA
EXEQUENTE: CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA SA
CERON
ADVOGADO(A) DANIEL PENHA DE OLIVEIRA OAB Nº
MG87318
EXECUTADO: ADALGISA DA SILVA MOREIRA
ADVOGADO(A) ALDENIZIO CUSTODIO FERREIRA OAB Nº
RO1546
DESPACHO
Intime-se o credor para que se manifeste sobre o resultado da
pesquisa realizada no sistema Infojud, no prazo de 5(cinco) dias.
Porto Velho-RO, 6 de agosto de 2018.
Jose Augusto Alves Martins
Juiz de direito
Av. Lauro Sodré, Nº 1728, Bairro São João Bosco, CEP 76.803686, Porto Velho, RO
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PODER JUDICIÁRIO
Porto Velho - 1ª Vara Cível - Fórum Cível 704822229.2016.8.22.0001
Execução de Título Extrajudicial
EXEQUENTE: BANCO BRADESCO S.A.
ADVOGADO DO EXEQUENTE: NELSON WILIANS FRATONI
RODRIGUES OAB nº AC4875
EXECUTADOS: TREIS MARCOS TRANSPORTES COMERCIO E
DISTRIBUIDORA LTDA, SILVIA ORIANI DE GRACIA LIMA
ADVOGADOS DOS EXECUTADOS:
DESPACHO
Vistos.
A parte exequente deverá se manifestar quanto ao prosseguimento
da execução no prazo impreterível de 5 (cinco) dias, indicando na
oportunidade meio efetivo para satisfação da obrigação, sob pena
de imediata extinção e arquivamento do feito.
13 de setembro de 2018
Jose Augusto Alves Martins
Av. Lauro Sodré, nº 1728, Bairro São João Bosco, CEP 76.803686, Porto Velho, RO
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Porto Velho - 1ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, Porto Velho - RO CEP: 76803-686 - Fone: (69) 3217-1307, e-mail: 1civelcpe@tjro.
jus.br
Processo: 7006060-48.2018.8.22.0001
Classe: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
AUTOR: ELIZABETH VASCONCELOS VALADARES
Advogados do(a) AUTOR: EVERSON APARECIDO BARBOSA RO0002803, GUSTAVO NOBRE DE AZEVEDO - RO0005523
RÉU: SAGA SUPER CENTER COMERCIO DE VEICULOS LTDA
Advogado do(a) RÉU: MAGDA ZACARIAS DE MATOS RO0008004
INTIMAÇÃO
Fica a parte Requerida intimada a, no prazo de 15 dias, apresentar
contrarrazões ao recurso de apelação.
PODER JUDICIÁRIO
Porto Velho - 1ª Vara Cível - Fórum Cível 701736529.2018.8.22.0001 7017365-29.2018.8.22.0001
Incidente de Desconsideração de Personalidade Jurídica Incidente
de Desconsideração de Personalidade Jurídica
REQUERENTE: ADENIR ARMI REQUERENTE: ADENIR ARMI
ADVOGADO DO REQUERENTE: LUPERCIO PEDROSA DA
SILVA OAB nº RO4233, LUPERCIO PEDROSA DA SILVA JUNIOR
OAB nº RO1511 ADVOGADO DO REQUERENTE: LUPERCIO
PEDROSA DA SILVA OAB nº RO4233, LUPERCIO PEDROSA DA
SILVA JUNIOR OAB nº RO1511
REQUERIDOS: AMELIEZE DE CASTRO F. RESKY - ME,
AMELIEZE DE CASTRO FERREIRA RESKY REQUERIDOS:
AMELIEZE DE CASTRO F. RESKY - ME, AMELIEZE DE CASTRO
FERREIRA RESKY
ADVOGADOS DOS REQUERIDOS: DIOGO SPRICIGO DA SILVA
OAB nº RO3916 ADVOGADOS DOS REQUERIDOS: DIOGO
SPRICIGO DA SILVA OAB nº RO3916
DESPACHO
Vistos.
A parte autora deverá se manifestar quanto ao prosseguimento do
feito no prazo impreterível de 5 dias, objetivando viabilizar a citação
da parte requerida, sob pena de extinção e arquivamento do feito.
13 de setembro de 2018
Jose Augusto Alves Martins
Av. Lauro Sodré, nº 1728, Bairro São João Bosco, CEP 76.803686, Porto Velho, RO
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PODER JUDICIÁRIO
Porto Velho - 1ª Vara Cível - Fórum Cível 701427666.2016.8.22.0001
Procedimento Comum
DOMINGOS FRANCISCO COSTA
ADVOGADO DO AUTOR: THIAGO DE ASSIS DA SILVA OAB nº
SC35135, EMERSON BAGGIO OAB nº RS19262
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
ADVOGADO DO RÉU: PROCURADORIA FEDERAL EM
RONDÔNIA
DESPACHO
Vistos.
DOMINGOS FRANCISCO COSTA, devidamente qualificada,
ingressou com a presente AÇÃO DE RECONHECIMENTO
DE DIREITO PREVIDENCIÁRIO EM DECORRÊNCIA DE
ACIDENTE DE TRABALHO em face do INSTITUTO NACIONAL
DE SEGURIDADE SOCIAL – INSS alegando que encontrase incapacitado para o exercício de suas funções laborais em
decorrência de acidente de trabalho.
Aduz que foi lhe concedido o benefício até o dia 15 de março de
2013, sendo que de acordo com os laudos ainda faz jus a utilização
do benefício.
Narra que o INSS negou absurdamente a nova concessão de seu
benefício anteriormente implantado.
Concluiu pleiteando a condenação da parte requerida ao pagamento
do benefício auxílio-acidente, além das parcelas vencidas e não
pagas.
Juntou documentos
A parte Ré foi citada e apresentou sua contestação. Apresentou
argumento afirmando que para concessão do benefício pleiteado
o segurado deve estar incapaz para exercer qualquer atividade.
Diz que a autora não preenche os requisitos para concessão
do benefício pleiteado. Concluiu pela improcedência do pedido
formulado na inicial.
Não juntou documentos.
Intimado, o autor apresentou réplica a contestação e, instadas as
especificarem provas, as partes não se manifestaram.
Foi determinada a realização da perícia médica para aferir a real
capacidade laboral da parte autora, todavia, não foi realizada
porque o requerente não compareceu.
Instado a justificar sua ausência, o requerente quedou-se inerte.
Vieram os autos conclusos.
É o relatório, no essencial. Decido.
As partes são legítimas e estão bem representadas. Estando
presentes as condições da ação e os pressupostos processuais, o
MÉRITO pode ser analisado.
Analisando os documentos trazidos pela parte autora, vejo que não
há forte indício da invalidez suscitada na exordial.
Muito embora os laudos apresentados demonstrem que o autor
sofreu acidente de trabalho que lhe ocasionou debilidade, não houve
efetiva comprovação que a parte autora encontra-se incapacitada
para exercício do labor.
Como se vê, a única forma de solucionar o impasse desta lide seria
com o exame médico pericial.
Nesse panorama, embora a parte autora tenha sido devidamente
intimada a comparecer na perícia, quedou-se inerte, deixando
de produzir a prova de suas argumentações, a despeito do que
estabelece o art. 373, I, do CPC/2015.
Ora, se a única forma de atestar que o requerente fazia jus ao
recebimento de benefício previdenciário seria com a realização da
perícia, justificando-se a pretensão pretendida, resta evidente nos
autos que a parte autora não cumpriu com seu encargo processual,
já que deixou de se apresentar para que houvesse a produção da
prova pericial.
Inexistindo esta prova não há como prosperar o pedido do autor,
devendo ser rejeitado o pedido inicial.
A propósito, este é o posicionamento do e. Tribunal de Justiça
Rondoniense. Literalmente:
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“Apelação cível. Aposentadoria por invalidez. Incapacidade
laborativa. Fato constitutivo do direito do autor. Comprovação.
Recurso improvido. A incapacidade laborativa permanente, seja
ela parcial ou total, além de requisito basilar para a concessão de
aposentadoria por invalidez, é fato constitutivo do direito do autor,
que deverá se desincumbir do ônus de comprová-la. Estando
demonstrado por meio de perícia a incapacidade total e permanente
do segurado, concede-se o benefício da aposentação. Apelação,
Processo nº 0009979-31.2013.822.0005, Tribunal de Justiça do
Estado de Rondônia, 2ª Câmara Especial, Relator(a) do Acórdão:
Des. Roosevelt Queiroz Costa, Data de julgamento: 16/05/2018.”.
Com efeito, a incapacidade da parte autora para o trabalho não foi
comprovada e é requisito essencial para o recebimento de benefício
de auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez permanente.
Assim, a improcedência dos pedidos iniciais é medida que se
impõe.
ISTO POSTO, JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado pelo
autor, revogando a tutela de urgência outrora deferida.
Condeno o autor ao pagamento das custas processuais e honorários
advocatícios ao patrono da requeria, no importe de R$ 1.500,00
(Um mil e quinhentos reais), com ressalva da assistência judiciária
gratuita deferida.
Passados 30 dias sem a manifestação das partes, feitas as devidas
anotações, dê-se baixa e arquivem-se.
Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.
13 de setembro de 2018
Jose Augusto Alves Martins
Juiz de Direito
Av. Lauro Sodré, nº 1728, Bairro São João Bosco, CEP 76.803686, Porto Velho, RO
PODER JUDICIÁRIO
Porto Velho - 1ª Vara Cível - Fórum Cível 702548561.2018.8.22.0001
MANDADO de Segurança
IMPETRANTE: PAULO ROBERTO ALVES
ADVOGADO DO IMPETRANTE: MATEUS FERNANDES LIMA
DA SILVA OAB nº RO9195, TIAGO FERNANDES LIMA DA SILVA
OAB nº RO6122
IMPETRADO: JACOB DIRETOR DA EMPRESA IVECAR
ADVOGADO DO IMPETRADO:
DESPACHO
Intime-se pessoalmente a parte impetrada acerca da DECISÃO
liminar, informando ainda que a referida DECISÃO deve se estender
para todas as vistorias e procedimentos a serem realizados pelo
impetrante, sob pena de multa diária de R$500,00 (quinhentos
reais), até o limite de R$5.000 (cinco mil reais).
13 de setembro de 2018
Jose Augusto Alves Martins
Juiz de Direito
Av. Lauro Sodré, nº 1728, Bairro São João Bosco, CEP 76.803686, Porto Velho, RO
PODER JUDICIÁRIO
Porto Velho - 1ª Vara Cível - Fórum Cível 700255032.2015.8.22.0001
Execução de Título Extrajudicial
EXEQUENTE: B. I.
ADVOGADO(A) BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI
OAB Nº PE21678
EXECUTADOS: M. J. B. N., B. &. A. C. D. T. L. -. M.
ADVOGADO(A) EUDES COSTA LUSTOSA OAB Nº RO3431
DESPACHO
A parte exequente deverá se manifestar quanto ao prosseguimento
da execução no prazo impreterível de 05 (cinco) dias, indicando na
oportunidade meio efetivo para satisfação da obrigação, sob pena
de imediata extinção e arquivamento do feito.
6 de agosto de 2018
Jose Augusto Alves Martins
Juiz de Direito
Av. Lauro Sodré, Nº 1728, Bairro São João Bosco, CEP 76.803686, Porto Velho, RO
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PODER JUDICIÁRIO
Porto Velho - 1ª Vara Cível - Fórum Cível 702413975.2018.8.22.0001
Embargos à Execução
JOAO RODRIGUES VALE
ADVOGADO DO EMBARGANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DE
RONDÔNIA
ASSOCIACAO DE CREDITO CIDADAO DE RONDONIA
ADVOGADO DO EMBARGADO: KARINA DA SILVA SANDRES
OAB nº PA4594
DESPACHO
Digam as partes no prazo de 05 (cinco) dias se pretendem a
produção de outras provas nestes autos.
13 de setembro de 2018
Jose Augusto Alves Martins
Juiz de Direito
Av. Lauro Sodré, nº 1728, Bairro São João Bosco, CEP 76.803686, Porto Velho, RO
PODER JUDICIÁRIO
Porto Velho - 1ª Vara Cível - Fórum Cível 700495366.2018.8.22.0001
Monitória
AUTOR: PAULO LUCAS JUNIOR - ME
ADVOGADO DO AUTOR: TATIANA MENDES SILVA DE AMORIM
OAB nº RO6374
RÉU: MARIA APARECIDA DE ARRUDA 00564343242
ADVOGADO DO RÉU:
DESPACHO
Excepcionalmente, concedo o prazo impreterível de 05 dias para
que a parte autora se manifeste quanto ao prosseguimento do feito,
sob pena de imediata extinção e arquivamento.
12 de setembro de 2018
Jose Augusto Alves Martins
Juiz de Direito
Av. Lauro Sodré, nº 1728, Bairro São João Bosco, CEP 76.803686, Porto Velho, RO
PODER JUDICIÁRIO
Porto Velho - 1ª Vara Cível - Fórum Cível 700879122.2015.8.22.0001
Execução de Título Extrajudicial
EXEQUENTE: BANCO BRADESCO S.A.
ADVOGADO DO EXEQUENTE: MAURO PAULO GALERA MARI
OAB nº RO4937
EXECUTADOS: TUTTO BELLO FOR MAN LTDA - ME, MARCIEL
ANTUNES GOMES, MARIA DAS GRACAS ANTUNES
ADVOGADOS DOS EXECUTADOS:
DESPACHO
Concedo o prazo de 20 (vinte) dias para as devidas providências
com o pagamento das custas para publicação do edital.
12 de setembro de 2018
Jose Augusto Alves Martins
Juiz de Direito
Av. Lauro Sodré, nº 1728, Bairro São João Bosco, CEP 76.803686, Porto Velho, RO
PODER JUDICIÁRIO
Porto Velho - 1ª Vara Cível - Fórum Cível 702941961.2017.8.22.0001
Procedimento Comum
AUTOR: AURELIA DO CARMO MONTEIRO DE SOUZA
ADVOGADO DO AUTOR: VICTOR ALIPIO AZEVEDO BORGES
OAB nº MT6985
RÉU: BANCO LOSANGO SA - BANCO MÚLTIPLO
ADVOGADO DO RÉU: FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES OAB
nº AC4086
DESPACHO
Vistos.
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Na forma dos artigos 513 e 523, CPC/2015, intime-se a parte
devedora para, querendo, efetuar e comprovar o pagamento
voluntário da condenação, sob pena de incorrer em multa de 10%
(dez por cento) e, ainda, honorários advocatícios de cumprimento
de SENTENÇA também fixados em 10%, salvo oposição de
embargos. Deve ser frisado que em caso de não comprovação nos
autos do pagamento eventualmente efetivado a parte executada
estará sujeita a cobrança da multa e dos honorários de cumprimento
de SENTENÇA.
A intimação se dará por meio do Diário da Justiça nos termos do
§ 2º do artigo 513 do CPC/2015, ou por meio eletrônico caso haja
advogado cadastrado no sistema do PJE.
Decorrido o prazo de 15 (quinze) dias úteis sem que haja o pagamento
voluntário, haverá início imediato do prazo para apresentação de
impugnação, independentemente de nova intimação ou penhora,
nos termos do art. 525 do CPC/2015.
Não havendo manifestação da parte executada nos prazos acima
assinalados, o exequente deverá, no prazo de 10 (dez) dias, se
manifestar quanto ao prosseguimento da execução, apresentando
planilha atualizada do débito e meio alternativo para execução, sob
pena de extinção e arquivamento.
Proceda-se com a evolução da classe processual para cumprimento
de SENTENÇA.
SIRVA CÓPIA DESTA DECISÃO COMO CARTA/MANDADO.
12 de setembro de 2018
Jose Augusto Alves Martins
Juiz de Direito
Av. Lauro Sodré, nº 1728, Bairro São João Bosco, CEP 76.803686, Porto Velho, RO
PODER JUDICIÁRIO
Porto Velho - 1ª Vara Cível - Fórum Cível 700668145.2018.8.22.0001
Cumprimento de SENTENÇA
EXEQUENTE: JEFFERSON DO CARMO ASSIS
ADVOGADO DO EXEQUENTE: JEFFERSON DO CARMO ASSIS
OAB nº MG119649
EXECUTADO: FRANCIVALDO DA SILVA SOUSA
ADVOGADO DO EXECUTADO: POLIANA PEREIRA NEVES
VIEIRA OAB nº RO5735, JOAO ROBERTO LEMES SOARES OAB
nº RO2094, JEREMIAS DE SOUZA LEITE OAB nº RO5104
DESPACHO
Vistos.
A parte exequente deverá se manifestar quanto ao prosseguimento
da execução no prazo impreterível de 5 (cinco) dias, indicando na
oportunidade meio efetivo para satisfação da obrigação, sob pena
de imediata extinção e arquivamento do feito.
12 de setembro de 2018
Jose Augusto Alves Martins
Av. Lauro Sodré, nº 1728, Bairro São João Bosco, CEP 76.803686, Porto Velho, RO
PODER JUDICIÁRIO
Porto Velho - 1ª Vara Cível - Fórum Cível 703335997.2018.8.22.0001
Monitória
CENTRO DE ENSINO SAO LUCAS LTDA
ADVOGADO DO AUTOR: ZOIL BATISTA DE MAGALHAES NETO
OAB nº RO324A
SUELI ALMEIDA DA SILVA LUNARDI
ADVOGADO DO RÉU:
DESPACHO
Cumpridos os requisitos do art. 700, § 2º, CPC/2015, defiro
a expedição de MANDADO de pagamento, determinando-se
a citação/intimação da parte requerida comprove nos autos o
cumprimento da obrigação, cujo débito deverá ser acrescido de
honorários advocatícios fixados em 5% (cinco por cento) sobre
o valor da causa, anotando-se que em caso de cumprimento
voluntário da obrigação no prazo legal a parte requerida restará
isenta do pagamento das custas processuais.
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OBSERVAÇÃO: A parte requerida poderá ofertar, caso queira,
embargos à monitória nos próprios autos, no prazo de 15 (quinze)
dias úteis a contar da juntada da carta/MANDADO de citação/
intimação nos autos, o qual independerá de prévia segurança do
juízo, podendo a parte requerida alegar todas as matérias de defesa
aplicáveis ao procedimento comum (art. 336/337, CPC/2015).
ADVERTÊNCIA: Em caso de não cumprimento da obrigação e não
havendo interposição de embargos, constituir-se-á, de pleno direito
o título executivo judicial, observando-se, no que couber, o Título II
do Livro I da Parte Especial do CPC/2015.
SIRVA CÓPIA DESTA DECISÃO COMO CARTA/MANDADO.
12 de setembro de 2018
Jose Augusto Alves Martins
Juiz de Direito
RÉU: SUELI ALMEIDA DA SILVA LUNARDI, RUA RIO BRANCO
1629 SETOR I - 76890-000 - JARU - RONDÔNIA
Av. Lauro Sodré, nº 1728, Bairro São João Bosco, CEP 76.803686, Porto Velho, RO
PODER JUDICIÁRIO
Porto Velho - 1ª Vara Cível - Fórum Cível 703163796.2016.8.22.0001
Busca e Apreensão
MARCIO DOS SANTOS DE SOUZA
ADVOGADO DO REQUERENTE: ALEX SOUZA CUNHA OAB nº
RO2656
RAIMUNDO NONATO PIO SILVEIRA
ADVOGADO DO REQUERIDO: EDUARDO MAMANI FERREIRA
OAB nº RO6754
DESPACHO
Vistos.
Na forma dos artigos 513 e 523, CPC/2015, intime-se a parte
devedora para, querendo, efetuar e comprovar o pagamento
voluntário da condenação, sob pena de incorrer em multa de 10%
(dez por cento) e, ainda, honorários advocatícios de cumprimento
de SENTENÇA também fixados em 10%, salvo oposição de
embargos. Deve ser frisado que em caso de não comprovação nos
autos do pagamento eventualmente efetivado a parte executada
estará sujeita a cobrança da multa e dos honorários de cumprimento
de SENTENÇA.
A intimação se dará por meio do Diário da Justiça nos termos do
§ 2º do artigo 513 do CPC/2015, ou por meio eletrônico caso haja
advogado cadastrado no sistema do PJE.
Decorrido o prazo de 15 (quinze) dias úteis sem que haja o pagamento
voluntário, haverá início imediato do prazo para apresentação de
impugnação, independentemente de nova intimação ou penhora,
nos termos do art. 525 do CPC/2015.
Não havendo manifestação da parte executada nos prazos acima
assinalados, o exequente deverá, no prazo de 10 (dez) dias, se
manifestar quanto ao prosseguimento da execução, apresentando
planilha atualizada do débito e meio alternativo para execução, sob
pena de extinção e arquivamento.
Proceda-se com a evolução da classe processual para cumprimento
de SENTENÇA.
SIRVA CÓPIA DESTA DECISÃO COMO CARTA/MANDADO.
12 de setembro de 2018
Jose Augusto Alves Martins
Juiz de Direito
Av. Lauro Sodré, nº 1728, Bairro São João Bosco, CEP 76.803686, Porto Velho, RO
PODER JUDICIÁRIO
Porto Velho - 1ª Vara Cível - Fórum Cível 700512661.2016.8.22.0001
Procedimento Comum
CONDOMINIO PORTAL DAS ARTES
ADVOGADO DO AUTOR: OCTAVIA JANE LEDO SILVA OAB nº
RO1160, RAIMISSON MIRANDA DE SOUZA OAB nº RO5565
ADAMIRA FERREIRA LIMA
ADVOGADO DO RÉU: DEFENSORIA PÚBLICA DE RONDÔNIA
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DESPACHO
Vistos.
Na forma dos artigos 513 e 523, CPC/2015, intime-se a parte
devedora para, querendo, efetuar e comprovar o pagamento
voluntário da condenação, sob pena de incorrer em multa de 10%
(dez por cento) e, ainda, honorários advocatícios de cumprimento
de SENTENÇA também fixados em 10%, salvo oposição de
embargos. Deve ser frisado que em caso de não comprovação nos
autos do pagamento eventualmente efetivado a parte executada
estará sujeita a cobrança da multa e dos honorários de cumprimento
de SENTENÇA.
A intimação se dará por meio do Diário da Justiça nos termos do
§ 2º do artigo 513 do CPC/2015, ou por meio eletrônico caso haja
advogado cadastrado no sistema do PJE.
Decorrido o prazo de 15 (quinze) dias úteis sem que haja o pagamento
voluntário, haverá início imediato do prazo para apresentação de
impugnação, independentemente de nova intimação ou penhora,
nos termos do art. 525 do CPC/2015.
Não havendo manifestação da parte executada nos prazos acima
assinalados, o exequente deverá, no prazo de 10 (dez) dias, se
manifestar quanto ao prosseguimento da execução, apresentando
planilha atualizada do débito e meio alternativo para execução, sob
pena de extinção e arquivamento.
Proceda-se com a evolução da classe processual para cumprimento
de SENTENÇA.
SIRVA CÓPIA DESTA DECISÃO COMO CARTA/MANDADO.
12 de setembro de 2018
Jose Augusto Alves Martins
Juiz de Direito
Av. Lauro Sodré, nº 1728, Bairro São João Bosco, CEP 76.803686, Porto Velho, RO
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Porto Velho - 1ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, Porto Velho - RO CEP: 76803-686 - Fone: (69) 3217-1307 E-mail: 1civelcpe@tjro.
jus.br
Processo: 7016950-46.2018.8.22.0001
Classe: DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO CUMULADO
COM COBRANÇA (94)
AUTOR: SOCIAL ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA - EPP
Advogados do(a) AUTOR: JOSE VITOR COSTA JUNIOR RO0004575, MARIA ALDICLEIA FERREIRA - RO0006169
RÉU: CARLOS HENRIQUE DOS SANTOS CUNHA e outros
Advogado do(a) RÉU: VICTOR ALIPIO AZEVEDO BORGES RO0006985
Advogado do(a) RÉU:
INTIMAÇÃO
Fica a parte Autora, na pessoa de seu(ua) advogado(a), intimada
para querendo, apresentar réplica à contestação do requerido
Carlos Henrique no prazo de 15 (quinze) dias.
PODER JUDICIÁRIO
Porto Velho - 1ª Vara Cível - Fórum Cível 702018118.2017.8.22.0001
Procedimento Comum
AUTOR: CLAUDIA WALERIA CARVALHO MENDES MACENA
ADVOGADO(A) SAMIA GABRIELA NUNES ROCHA OAB Nº
RO7064
RÉS: BEVICRED INFORMACOES CADASTRAIS LTDA - ME,
BANCO PAN S.A.
ADVOGADO(A) ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO OAB
Nº AL23255, ADVOGADO(A) MARIA ISABEL ORLATO SELEM
OAB Nº SP115997
DESPACHO
Intimem-se as partes para se manifestarem quanto ao laudo
pericial, no prazo comum de 15 (quinze) dias, requerendo o que
entenderem de direito.
7 de agosto de 2018
Jose Augusto Alves Martins
Juiz de Direito
Av. Lauro Sodré, Nº 1728, Bairro São João Bosco, CEP 76.803686, Porto Velho, RO
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PODER JUDICIÁRIO
Porto Velho - 1ª Vara Cível - Fórum Cível 701860473.2015.8.22.0001
Embargos de Terceiro
EMBARGANTE: HENNIG SHEYLA MIRANDA SILVA
ADVOGADO(A) VANDER CARLOS ARAUJO MACHADO OAB Nº
RO2521
EMBARGADOS: ANA LUCIA NUNES ALVES, ESCOLA DE
EDUCACAO INFANTIL 1 E 2 GRAUS TERRA NOVA LTDA - EPP
DEFENSORIA PÚBLICA DE RONDÔNIA, ADVOGADO(A)
ALBENISIA FERREIRA PINHEIRO OAB Nº RO3422
DESPACHO
Intimem-se as partes para, no prazo de 15 (quinze) dias,
apresentarem alegações finais.
2 de agosto de 2018
Jose Augusto Alves Martins
Juiz de Direito
Av. Lauro Sodré, Nº 1728, Bairro São João Bosco, CEP 76.803686, Porto Velho, RO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Vara Cível - Porto Velho - Fórum Cível 702895690.2015.8.22.0001
Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária
AUTOR: BV FINANCEIRA S/A
ADVOGADO(A) CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES OAB Nº
AC4778
RÉU: MARIA FRANCISCA ALVES
ADVOGADO(A) PEDRO PAULO BARBOSA OAB Nº RO6833
DESPACHO
Vistos.
A parte autora deverá apresentar impugnação à contestação no
prazo de 15 (quinze) dias.
Esgotado o prazo acima assinalado, digam as partes no prazo
de 5 (cinco) dias se pretendem a produção de outras provas
nestes autos, indicando a necessidade e pertinência, sob pena de
indeferimento.
9 de Julho de 2018
Jose Augusto Alves Martins
Av. Lauro Sodré, Nº 1728, Bairro São João Bosco, CEP 76.803686, Porto Velho, RO
PODER JUDICIÁRIO
Porto Velho - 1ª Vara Cível - Fórum Cível 701852242.2015.8.22.0001
Procedimento Comum
AUTOR: MARIA ROSINETE LEAO LOBATO
ADVOGADO(A) JEANNE LEITE OLIVEIRA OAB Nº RO1068,
ADVOGADO(A) ANTONIO DE CASTRO ALVES JUNIOR OAB Nº
RO2811
RÉU: SANTO ANTONIO ENERGIA S.A.
ADVOGADO(A) CLAYTON CONRAT KUSSLER OAB Nº RO3861
DESPACHO
Vistos.
Apresentado o recurso de apelação, concedo o prazo de 15 (quinze)
dias para apresentação de contrarrazões.
Sobrevindo, ou não, as manifestações da parte, encaminhe-se os
autos e. Tribunal de Justiça para recebimento e processamento
do recurso independentemente de nova CONCLUSÃO, com as
nossas homenagens de estilo.
2 de agosto de 2018
Jose Augusto Alves Martins
Juiz de Direito
Av. Lauro Sodré, Nº 1728, Bairro São João Bosco, CEP 76.803686, Porto Velho, RO
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Porto Velho - 1ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, Porto Velho - RO CEP: 76803-686 - Fone: (69) 3217-1307, e-mail: 1civelcpe@tjro.
jus.br
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Processo nº 7064982-53.2016.8.22.0001
AUTOR: OSMIR JOSE LORENSSETTI
Advogado do(a) AUTOR: OSMIR JOSE LORENSSETTI - RO6646
RÉU: CONSTRUTORA E INCORPORADORA KAZUMA LTDA EPP
Advogado do(a) RÉU:
Intimação
Por ordem do(a) Exmo(a). Dr(a). Juiz(a) de Direito do Porto Velho
- 1ª Vara Cível, fica a parte requerente intimada a se manifestar no
prazo de 10 dias sobre a última parte do DESPACHO:
“Não havendo manifestação da parte executada nos prazos acima
assinalados, o exequente deverá, no prazo de 10 (dez) dias, se
manifestar quanto ao prosseguimento da execução, apresentando
planilha atualizada do débito e meio alternativo para execução, sob
pena de extinção e arquivamento.”
Porto Velho, 13 de setembro de 2018.
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Porto Velho - 1ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, Porto Velho - RO CEP: 76803-686 - Fone: (69) 3217-1307, e-mail: 1civelcpe@tjro.
jus.br
Processo: 7002095-96.2017.8.22.0001
Classe: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159)
EXEQUENTE: BANCO BRADESCO S.A.
Advogado do(a) EXEQUENTE: MAURO PAULO GALERA MARI RO0004937
EXECUTADO: NILTON CESAR FERREIRA DE SOUSA
Advogado do(a) EXECUTADO:
INTIMAÇÃO
Para fins de atendimento ao pleito da parte AUTORA, fica
esta intimada para que, no prazo de 05 dias, proceda ao prévio
recolhimento das custas da diligência, conforme estabelecido no
art. 17 da Lei 3.896/2016.
PODER JUDICIÁRIO
Porto Velho - 1ª Vara Cível - Fórum Cível 701541752.2018.8.22.0001
Procedimento Comum
AUTOR: ALENIRA SOUZA MOREIRA
ADVOGADO(A) ALECSANDRO RODRIGUES FUKUMURA OAB
Nº RO6575
RÉU: CHAGAS NETO CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES
LTDA - ME
SENTENÇA
Trata-se de ação de adjudicação compulsória proposta por ALENIRA
SOUZA MOREIRA em face de CHAGAS NETO CONSTRUÇÕES
E INCORPORAÇÕES LTDA - ME na qual a parte autora alega que
a empresa requerida vendeu um lote de terras à terceira pessoa, a
qual, anos depois, veio a vender o mesmo lote à autora. Aduz que
a requerida nunca providenciou o necessário para a regularização
do imóvel perante o Cartório de Registro competente, em razão de
possuir diversos débitos com os entes municipal, estadual e federal,
impedindo a transferência do bem. Pleiteia, ao final, a adjudicação
compulsória do bem ao qual já exerce a posse mansa e pacífica,
bem como justo título.
Apesar de devidamente citada, a parte requerida permaneceu
inerte, não apresentando defesa nos autos.
É o relatório. Decido.
Prefacialmente cumpre registrar que não havendo apresentação de
defesa restou caracterizado o fenômeno processual da revelia, que
além de autorizar o julgamento antecipado da lide, importa em ficta
confessio das alegações articuladas na inicial, a teor do preceito
inserto no art. 344 do CPC/2015.
A autora pretende a adjudicação compulsória do bem imóvel
descrito na inicial, o qual teria sido adquirido mediante contrato
de compra e venda com terceira pessoa, sendo que esta, teria
comprado o imóvel diretamente da ré.
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Com efeito, a partir da celebração do contrato de compra e venda
e devidamente demonstrado o cumprimento das obrigações,
o comprador afigura-se no direito de pleitear a adjudicação
compulsória do bem.
No caso em tela, ainda que fossem desconsiderados os efeitos da
revelia, resta suficientemente demonstrado nos autos a prova do
direito da parte autora em ter efetivado a transferência do registro
do imóvel para seu nome. Verifica-se ainda, que a aquisição do
bem se deu a bastante tempo, o que, em tese, também justificaria
um eventual pedido de usucapião, contudo, como o vendedor
foi o próprio réu, ainda que o tenha feito à terceiro, o pedido de
adjudicação compulsória se mostra mais condizente com o que
pleiteia a parte autora.
Nesse diapasão, restou demonstrado o pagamento das parcelas
acordadas com o terceiro que comprou o bem diretamente do réu.
Alia-se ainda, o fato de a parte ré não ter se oposto ao pedido da
requerente, demonstrando, de fato, que também houve a quitação
do terceiro adquirente para com a empresa, não havendo qualquer
reclamação nesse sentido.
Frisa-se que a existência de débitos da requerida com o fisco
não pode ser considerado como óbice para o eventual direito da
autora.
Ante o exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do CPC/2015,
JULGO PROCEDENTE o pedido de adjudicação compulsória do
imóvel descrito na inicial.
Condeno a parte requerida ao pagamento de custas e honorários,
estes fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos
termos do art. 85, § 2º, do CPC/2015, considerando-se o objeto
em discussão nos autos, o trabalho despendido pelos patronos e a
natureza da demanda.
Após o trânsito em julgado, determino a expedição de MANDADO
ao cartório competente, com a devida carta de adjudicação, para
que a parte autora providencie às suas expensas, o registro
definitivo do imóvel para seu nome.
Cumpridas as providências de praxe, arquivem-se.
2 de agosto de 2018
Jose Augusto Alves Martins
Juiz de Direito
Av. Lauro Sodré, Nº 1728, Bairro São João Bosco, CEP 76.803686, Porto Velho, RO
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Porto Velho - 1ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, Porto Velho - RO CEP: 76803-686 - Fone: (69) 3217-1307, e-mail: 1civelcpe@tjro.
jus.br
Processo: 7012450-05.2016.8.22.0001
Classe: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
EXEQUENTE: SOCIEDADE DE PESQUISA EDUCACAO E
CULTURA, DR. APARICIO CARVALHO DE MORAES LTDA
Advogado do(a) EXEQUENTE: IZABEL CELINA PESSOA
BEZERRA CARDOSO - RO0000796
EXECUTADO: ELIAQUIM PINTO DE CASTRO
Advogado do(a) EXECUTADO:
INTIMAÇÃO
Para fins de atendimento ao pleito da parte AUTORA, fica
esta intimada para que, no prazo de 05 dias, proceda ao prévio
recolhimento das custas da diligência, conforme estabelecido no
art. 17 da Lei 3.896/2016.
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Porto Velho - 1ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, Porto Velho - RO CEP: 76803-686 - Fone: (69) 3217-1307, e-mail: 1civelcpe@tjro.
jus.br
Processo: 7036879-02.2017.8.22.0001
Classe: CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO (32)
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AUTOR: VALDECIR MARTINS DA SILVA e outros
Advogado do(a) AUTOR: ANTONIO RERISON PIMENTA AGUIAR
- RO0005993
Advogado do(a) AUTOR: ANTONIO RERISON PIMENTA AGUIAR
- RO0005993
RÉU: MARQUES & AMADO CIA LTDA - ME
Advogado do(a) RÉU: FLAVIO LUIS DE OLIVEIRA - SP138831
INTIMAÇÃO
Fica a parte Requerida intimada a, no prazo de 15 dias, apresentar
contrarrazões ao recurso de apelação.
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Porto Velho - 1ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, Porto Velho - RO CEP: 76803-686 - Fone: (69) 3217-1307, e-mail: 1civelcpe@tjro.
jus.br
Processo nº 7011445-74.2018.8.22.0001
AUTOR: ROSEANE NERY DA GAMA
Advogados do(a) AUTOR: CRISTIANE VARGAS VOLPON
ROBLES - RO0001401, ERICA VARGAS VOLPON - RO0001960
RÉU: GEOVELANDRIA MARIA SALES, PATRICIA SCHERER
Advogado do(a) RÉU:
Advogado do(a) RÉU:
Intimação PARA ESPECIFICAR PROVAS
Por ordem do(a) Exmo(a). Dr(a). Juiz(a) de Direito do Porto Velho
- 1º Vara Cível, ficam as partes requerente/requerida intimadas
a especificarem provas que pretendem produzir, indicando a
necessidade e utilidade no prazo de 15 (quinze) dias.
Porto Velho, 13 de setembro de 2018.
PODER JUDICIÁRIO
Porto Velho - 1ª Vara Cível - Fórum Cível 702177856.2016.8.22.0001
Cumprimento de SENTENÇA
EXEQUENTE: AUTOVEMA VEICULOS LTDA
ADVOGADO(A) JOSE CRISTIANO PINHEIRO OAB Nº RO1529
EXECUTADO: MELISSA LOPES RODRIGUES
DESPACHO
A parte exequente deverá se manifestar quanto ao prosseguimento
da execução no prazo impreterível de 05 (cinco) dias, indicando na
oportunidade meio efetivo para satisfação da obrigação, sob pena
de imediata extinção e arquivamento do feito.
3 de agosto de 2018
Jose Augusto Alves Martins
Juiz de Direito
Av. Lauro Sodré, Nº 1728, Bairro São João Bosco, CEP 76.803686, Porto Velho, RO
Tribunal de Justiça de Rondônia
PODER JUDICIÁRIO
Porto Velho - 1ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, PORTO VELHO RO - CEP: 76803-686 - Fone:3217-1318 - pvh1civel@tjro.jus.br
Processo nº 7003763-05.2017.8.22.0001
AUTOR: JANDER DA SILVA PLACA
Advogados do(a) AUTOR: DEBORA DE SOUZA LIMA - RO7663,
MARCUS VINICIUS SANTOS ROCHA - RO7583
RÉU: SEABRA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA,
DIRECIONAL ENGENHARIA S/A
Advogado do(a) RÉU: ROBERTO JARBAS MOURA DE SOUZA RO0001246
Advogado do(a) RÉU: ROBERTO JARBAS MOURA DE SOUZA RO0001246
Intimação
Por ordem do(a) Exmo(a). Dr(a). Juiz(a) de Direito do Porto Velho
- 1º Vara Cível, fica a parte requerida no prazo de 15 (quinze) dias,
intimada para efetuar o pagamento das custas finais, no valor de
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R$799,56, cada uma, sob pena de protesto e inscrição na dívida
ativa, a parte poderá imprimir o boleto diretamente no site do TJ/
RO, endereço eletrônico:
http://webapp.tjro.jus.br/custas/pages/guiaRecolhimento/
guiaRecolhimentoEmitirSegundaVia.jsf
Porto Velho, 1 de agosto de 2018.
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Porto Velho - 1ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, Porto Velho - RO CEP: 76803-686 - Fone: (69) 3217-1307, e-mail: 1civelcpe@tjro.
jus.br
Processo nº 7016881-14.2018.8.22.0001
AUTOR: ANTONIA SEVERO DAS NEVES
Advogados do(a) AUTOR: BRUNA DUARTE FEITOSA DOS
SANTOS BARROS - RO0006156, EZIO PIRES DOS SANTOS RO0005870
RÉU: POMMER & BARBOSA LTDA - EPP
Advogado do(a) RÉU: WELLINGTON CARLOS GOTTARDO RO0004093
Intimação PARA ESPECIFICAR PROVAS
Por ordem do(a) Exmo(a). Dr(a). Juiz(a) de Direito do Porto Velho
- 1º Vara Cível, ficam as partes requerente/requerida intimadas
a especificarem provas que pretendem produzir, indicando a
necessidade e utilidade no prazo de 5 (cinco) dias dias.
Porto Velho, 13 de setembro de 2018.
PODER JUDICIÁRIO
1ª Vara Cível - Porto Velho - Fórum Cível 700732925.2018.8.22.0001
Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária
AUTOR: BANCO ITAUCARD S.A.
ADVOGADO(A) CLAUDIO KAZUYOSHI KAWASAKI OAB Nº
AL13792
RÉU: MARIA AUXILIADORA LOPES CAIUBA
ADVOGADO(A) LUIS GUILHERME MULLER OLIVEIRA OAB Nº
RO6815
SENTENÇA
Trata-se de ação de busca e apreensão com pedido liminar
objetivando a imediata apreensão de veículo lastreada no DecretoLei n.º 911/69. Alega a parte autora haver firmado com a parte
requerida contrato de concessão de crédito com cláusula de
alienação fiduciária, sendo que a parte requerida deixou de adimplir
o pagamento das prestações mensais assumidas no momento da
celebração do negócio jurídico. Requer, ao fim, a procedência
da ação para que seja declarada a rescisão do contrato e o
restabelecimento da posse/propriedade definitiva do veículo em
favor da instituição financeira.
Houve deferimento da medida liminar de busca e apreensão no
DESPACHO inicial, oportunidade em que o veículo alienado
fiduciariamente fora devidamente apreendido e a parte requerida
citada dos termos desta ação.
Nada obstante, a parte requerida deixou transcorrer in albis o prazo
legal para apresentar defesa.
É o relatório. Decido.
Trata-se de ação de busca e apreensão ajuizada fundada em
contrato de concessão de crédito com cláusula de alienação
fiduciária, por meio da qual se pretende a busca e apreensão
de veículo dado em garantia, além da consolidação da posse e
propriedade definitiva do bem em favor da instituição financeira.
A documentação coligida aos autos comprova a existência
do negócio jurídico firmado com a cláusula de alienação. Da
mesma forma, a mora da parte devedora restou satisfatoriamente
comprovada devido à ausência de pagamento da contraprestação
pecuniária assumida pelo devedor, conforme explicitado na
notificação extrajudicial encaminhada ao endereço da parte
requerida.
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Nesse panorama, apreendido o bem dado em garantia e não
havendo resistência aos termos da demanda, resta apenas, na
sistemática processual da ação de busca e apreensão de alienação
fiduciária, consolidar o domínio e a posse do bem apreendido em
favor da parte autora.
Ante o exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do CPC/2015,
JULGO PROCEDENTES os pedidos iniciais para confirmar a
liminar concedida inicialmente, declarando-se consolidada a posse
e o domínio exclusivo da parte autora sobre o bem apreendido,
para todos os efeitos legais.
Cumpra-se o disposto no art. 2º, do Decreto-lei n.º 911/69, oficiandose ao DETRAN-RO para informar que a parte autora se encontra
autorizada a proceder a livre transferência do bem apreendido.
Condeno a parte requerida ao pagamento de custas e honorários,
estes fixados em 10% sobre o valor da causa atualizado, nos
termos do art. 85, § 2º, do CPC/2015, considerando-se o objeto
em discussão nos autos, o trabalho despendido pelos patronos e a
natureza da demanda.
Após o trânsito em julgado e o cumprimento das formalidades de
estilo, arquivem-se os autos.
9 de julho de 2018
Jose Augusto Alves Martins
Av. Lauro Sodré, Nº 1728, Bairro São João Bosco, CEP 76.803686, Porto Velho, RO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Vara Cível - Porto Velho - Fórum Cível 700795714.2018.8.22.0001
Procedimento Comum
AUTOR: MARINA DA SILVA BANCALARI BARBOSA
ADVOGADO(A) LISSANDRA MADEIRA DE ASSIS SILVA OAB Nº
RO8793
RÉU: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADO(A) SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB Nº AC6673
SENTENÇA
Vistos.
I – RELATRÓRIO
MARINA DA SILVA BANCALARI BARBOSA, devidamente
qualificada, ingressou com a presente ação declaratória de
ilegalidade de retenção de salário com pedido de liminar cumulada
com indenização por danos morais em face de BANCO DO BRASIL
S/A, igualmente qualificado asseverando, em síntese, que foi
surpreendida com a retenção de seu salário pela instituição financeira
requerida no valor de R$ 1.042,45 (mil e quarenta e dois reais e
quarenta e cinco centavos). Aduz que desconhece a razão pela qual
houve a respectiva retenção dos valores supramencionados. Narra
que tentou solucionar administrativamente o problema, todavia,
restou infrutífera. Disse que os fatos articulados lhe trouxeram
constrangimentos passíveis de reparação pecuniária por danos
morais. Concluiu pleiteando a tutela provisória de urgência, a fim de
determinar a imediata devolução do valor bloqueado. No MÉRITO,
requereu a confirmação da tutela de urgência e a condenação da
parte requerida em danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco
mil reais).
Com a inicial vieram procuração e documentos.
Em DESPACHO inicial houve o deferimento da medida
antecipatória.
Devidamente citada, a parte requerida afirmou que não existe ato
ilícito capaz de gerar a sua condenação em danos morais. Afirma
que a parte autora não comprovou os fatos articulados na exordial,
motivo pelo qual seu pedido deve ser julgado improcedente.
Concluiu pleiteando a improcedência dos pedidos articulados na
exordial.
Intimada, a autora apresentou réplica reafirmando os fatos iniciais.
Instadas a especificarem provas, as partes quedaram-se inertes.
Vieram os autos conclusos.
É o breve relatório. Passo a decidir na forma do artigo 93, IX, da
Magna Carta de 1988.
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II - FUNDAMENTAÇÃO
Conforme entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça,
“presentes as condições que ensejam o julgamento antecipado da
causa, é dever do juiz, e não mera faculdade, assim proceder”. (STJ
- 4ª Turma, Resp 2.832-RJ, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo, julgado
em 14.08.1990, e publicado no DJU em 17.09.90, p. 9.513).
No presente caso, a questão de MÉRITO dispensa a produção
de prova em audiência, logo, há que se promover o julgamento
antecipado da causa.
Prefacialmente, destaca-se a relação de prestação de serviços
firmada entre as partes, cujo objeto é o fornecimento de produto
durável, restando nítida a relação de consumo, com fornecedor e
consumidor bem definidos nos moldes da conceituação trazida nos
arts. 2º e 3º do CDC, devendo, portanto, a presente demanda ser
analisada sob a égide do Estatuto Consumerista.
Pois bem.
Versam os presentes acerca de ação declaratória de ilegalidade
de retenção de salário com pedido de liminar cumulada com
indenização por danos morais proposta por MARINA DA SILVA
BANCALARI BARBOSA em desfavor de BANCO DO BRASIL S/A.
Muito embora a parte autora tenha nomeado a ação como
declaratória, verifico que sua pretensão e pedido resumem-se a
obrigação de fazer (devolução do valor bloqueado) cumulada
com indenização por danos morais suportados em razão do
supramencionado bloqueio.
Em suma, a parte autora afirma que foi surpreendida com a retenção
de seu salário pela instituição financeira requerida no valor de R$
1.042,45 (mil e quarenta e dois reais e quarenta e cinco centavos).
Aduz que desconhece a razão pela qual houve a respectiva retenção
dos valores supramencionados. Narra que tentou solucionar
administrativamente o problema, todavia, restou infrutífera. Disse
que os fatos articulados lhe trouxeram constrangimentos passíveis
de reparação pecuniária por danos morais
A parte requerida, por sua vez, afirmou que não existe ato ilícito
capaz de gerar a sua condenação em danos morais. Afirma que a
parte autora não comprovou os fatos articulados na exordial, motivo
pelo qual seu pedido deve ser julgado improcedente.
Neste cenário, torna-se imperioso ressaltar que incumbe ao réu
manifestar-se precisamente sobre as alegações de fato constantes
da petição inicial, presumindo-se verdadeiras as não impugnadas,
consoante inteligência do artigo 341 do Código de Processo
Civil. Tal DISPOSITIVO tem o condão de determinar que a parte
requerida se manifeste sobre todos os fatos ventilados na exordial,
sob pena de ser considerado verdadeiro o não impugnado.
No caso concreto, ainda que fossem desconsiderados os efeitos
da não impugnação específica, resta suficientemente demonstrada
a prova do direito da parte autora. Há uma gama de evidências
nos autos que demonstram o bloqueio no salário da parte autora
realizado pela parte requerida. Por outro lado, não há qualquer
indício de que tenha sido promovida a solução administrativa da
celeuma.
Embora seja prática usual das instituições financeiras o desconto
em conta-corrente dos débitos dos consumidores, sendo tais
disposições regidas pela Lei 10.820/13, é certo que a autora
deveria ter anuído para esta prática. Não existindo, portando, a
autorização da parte autora para realização de descontos chamados
popularmente por “débito automático”, é razoável a determinação
de liberação de tais valores em virtude do perigo de dano que a
autora experimenta em caso de manutenção do bloqueio.
Neste diapasão, verifico que o pedido de liberação do valor
bloqueado deve ser julgado procedente, confirmando-se a medida
antecipatória inicialmente concedida.
No que tange ao pedido de danos morais, cabe salientar que este
– no caso dos autos -, necessita de prova material dos reflexos na
esfera íntima do ofendido.
Conforme restou suficientemente demonstrado, a parte autora ficou
impedida de efetuar o adimplemento de suas obrigações pessoais,
em virtude do bloqueio efetuado na sua conta no valor acima
descrito, experimentando constrangimentos e aborrecimentos
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perante terceiros. Também é certo que própria situação em si
enseja incômodos decorrentes das providências notoriamente
dificultosas para a resolução da celeuma.
Assim, ante todo o exposto, verifico a procedência do pedido e
danos morais.
Configurado o dano, resta perquirir acerca do valor a ser arbitrado
a título de indenização.
É cediço que o quantum indenizatório deve ser estipulado pelo
magistrado de forma equitativa, de modo que não seja muito alto a
ponto de implicar enriquecimento sem causa do ofendido, nem tão
inexpressivo, sob pena de não produzir no ofensor a sensação de
punição, constrangendo-o a se abster de praticar atos similares.
Para tanto, devem ser consideradas as condições econômicas dos
envolvidos, a culpa do ofensor e a extensão do dano causado ao
ofendido.
A doutrina e a jurisprudência são pacíficas no sentido de que
na fixação do quantum, em dano moral, prevalecerá o prudente
arbítrio do julgador, que levará em consideração as circunstâncias
do caso, para evitar que a condenação represente enriquecimento
ilícito de uma das partes.
Tendo como base as circunstâncias em que se deu o bloqueio, a
capacidade financeira das partes, os reflexos do dano na esfera
íntima do ofendido e os precedentes do Tribunal de Justiça de
Rondônia acerca do tema, tem-se que o valor indenizatório deve
ser fixado no patamar de R$ 3.000,00 (três mil reais).
III - DISPOSITIVO
Ante o exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do CPC/2015,
JULGO PROCEDENTES os pedidos iniciais com o fim de: a)
OBRIGAR a parte requerida a efetuar o desbloqueio definitivo
do valor mencionado pela parte autora na exordial, na cifra de
RR 1.042,45, confirmando-se a antecipação de tutela concedida
inicialmente; b) RECONHECER o abalo moral suportado pela
consumidora, condenando-se a empresa requerida ao pagamento
de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de indenização por danos
morais, com incidência de juros de 1% a.m. desde a data do evento
danoso (súmula 54 STJ) e correção monetária pelo IPCA, a partir
da fixação (súmula 362 STJ);
Condeno a parte requerida ao pagamento de custas e honorários,
estes fixados em R$1.000,00 (mil reais), nos termos do art. 85, § 2º,
do CPC/2015, considerando-se o objeto em discussão nos autos, o
trabalho despendido pelos patronos e a natureza da demanda.
Pagas as custas, ou inscritas em dívida ativa em caso não
pagamento, o que deverá ser certificado, arquivem-se.
9 de julho de 2018
Jose Augusto Alves Martins
Av. Lauro Sodré, Nº 1728, Bairro São João Bosco, CEP 76.803686, Porto Velho, RO
PODER JUDICIÁRIO
Porto Velho - 1ª Vara Cível - Fórum Cível 001201150.2015.8.22.0001
Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária
AUTOR: BANCO SAFRA S A
ADVOGADO DO AUTOR: MARIA LUCILIA GOMES OAB nº
AC2599, THIAGO DE SIQUEIRA BATISTA MACEDO OAB nº
RO6842
RÉU: JEFFERSON JARDIM ESPINDOLA
ADVOGADO DO RÉU:
SENTENÇA
Vistos.
Determinada a regularização do processo a fim de que fosse
viabilizada a citação da parte contrária, a parte requerente, apesar
de devidamente intimada, quedou-se inerte, não cumprindo com a
determinação.
O princípio da instrumentalidade do processo consiste no melhor
aproveitamento dos atos processuais praticados em vista da sua
FINALIDADE, objetivando-se resolver uma relação jurídica de
direito material pendente. Há procedimentos para que entre os
vários meios possa se chegar ao fim proposto, mas nunca deixar de
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se chegar ao resultado prático que se pretende com a demanda.
Nesse particular, a citação é um procedimento que visa o
aperfeiçoamento da relação processual e, portanto, necessita ser
regularizado e intentado com veemência pela parte autora de uma
demanda judicial.
No caso concreto, constata-se que apesar de devidamente intimada
para tanto, a parte autora deixou de apresentar os meios necessários
para que houvesse a regular citação da parte requerida.
De fato, a citação é pressuposto processual de existência e a sua
ausência enseja a extinção do processo. Inclusive, tal discussão já
fora objeto de decisões no Egrégio Tribunal de Justiça, que chegou
a idêntica CONCLUSÃO. Colaciono a seguir alguns processos em
que foram elaborados acórdãos e decisões monocráticas a este
respeito:
Apelação Cível nº. 0000267-32.2013.8.22.0000 - Rel. Des.
Alexandre Miguel - J. 12/06/2013;
Apelação Cível nº. 0099008-80.2008.8.22.0001 - Rel. Des. Raduan
Miguel Filho - J05/03/2013;
Apelação Cível nº 0256663-86.2006.8.22.0001 - Rel. Des. Kiyochi
Mori - J. 17/04/2013.
Apelação nº 0000128-48.2011.8.22.0001. Relator Isaias Fonseca
Moraes. 03/06/2014.
TJ/RO - Apelação Cível - nº 0010540-72.2010.8.22.0001. Relator
Marcos Alaor Diniz Grangeia.
Ressalte-se que a extinção desses autos não se confunde com
a extinção pelo abandono da causa. Não se discute que a parte
autora simplesmente abandonou o processo, mas sim, que devido
a falta de indicativo dos meios necessários para a regular citação
da parte requerida devido à insuficiência de diligências da parte
autora, bem como sua própria inércia em promover a regularização
do feito após a regular intimação para tanto, resta demonstrado o
desinteresse no processo, já que deixou de prover os instrumentos
necessários à regular tramitação do feito, sua sustentação e
validade.
Antes de se definir o MÉRITO da causa é necessário visualizar tais
pontos. A condição da ação e os pressupostos processuais são
questões de ordem pública que não podem ser ultrapassados nem
ignorados, sendo dever do magistrado a análise de tais pontos.
Desta feita, em consonância com os fundamentos acima delineados
e o posicionamento jurisprudencial do Tribunal de Justiça a respeito
do tema, entendo por prejudicada a presente demanda diante da
inércia da parte autora, carecendo esta demanda de elementos/
fundamentos essenciais para sua continuidade.
Isto posto, julgo extinto o processo, sem apreciação do MÉRITO,
conforme dispõe o art. 485, IV, do Novo Código de Processo Civil.
Isento de custas processuais finais.
Após as anotações e baixas de estilo, arquivem-se.
13 de setembro de 2018
Jose Augusto Alves Martins
Juiz de Direito
Av. Lauro Sodré, nº 1728, Bairro São João Bosco, CEP 76.803686, Porto Velho, RO
PODER JUDICIÁRIO
Porto Velho - 1ª Vara Cível - Fórum Cível 001997706.2011.8.22.0001
Execução de Título Extrajudicial
EXEQUENTE: A. V. L.
ADVOGADO DO EXEQUENTE: JOSE CRISTIANO PINHEIRO OAB
nº RO1529, VALERIA MARIA VIEIRA PINHEIRO OAB nº RO1528,
FABIO HENRIQUE DOS SANTOS LEAO OAB nº RO4402
EXECUTADO: J. D. S.
ADVOGADO DO EXECUTADO: DEFENSORIA PÚBLICA DE
RONDÔNIA
DESPACHO
Intime-se o executado acerca do pedido do exequente para
adjudicação dos bens penhoras, nos termos do art. 876, §1º,
inciso I do Código de Processo Civil. Prazo de 05 (cinco) dias para
manifestação.
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Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, retornem os autos
conclusos.
13 de setembro de 2018
Jose Augusto Alves Martins
Juiz de Direito
Av. Lauro Sodré, nº 1728, Bairro São João Bosco, CEP 76.803686, Porto Velho, RO
PODER JUDICIÁRIO
Porto Velho - 1ª Vara Cível - Fórum Cível 022425219.2008.8.22.0001
Cumprimento de SENTENÇA
EXEQUENTE: SUELI BALEJO RUIZ
ADVOGADO DO EXEQUENTE: MARCIO MELO NOGUEIRA OAB
nº RO2827
EXECUTADOS: TRANSPORTES SERRA DOURADA LTDA - ME,
OLAVO ROBERTO WERRI
ADVOGADOS DOS EXECUTADOS: LUIZ CARLOS PACHECO
FILHO OAB nº RO4203
DESPACHO
Oficie-se ao INSS para obtenção de informações acerca de possível
vínculo trabalhista ou recebimento de benefício previdenciário por
parte do executado.
Com a resposta, dê-se ciência ao executado, intimando-o
para se manifestar no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de
arquivamento.
13 de setembro de 2018
Jose Augusto Alves Martins
Juiz de Direito
Av. Lauro Sodré, nº 1728, Bairro São João Bosco, CEP 76.803686, Porto Velho, RO
PODER JUDICIÁRIO
Porto Velho - 1ª Vara Cível - Fórum Cível 700556050.2016.8.22.0001
Cumprimento de SENTENÇA
EXEQUENTE: C. E. D. R. S. C.
ADVOGADO DO EXEQUENTE: DANIEL PENHA DE OLIVEIRA
OAB nº MG87318, ANA CAROLINE ROMANO CASTELO BRANCO
OAB nº RO5991
EXECUTADO: L. J. L. R.
ADVOGADO DO EXECUTADO:
DESPACHO
Vistos.
A parte exequente deverá se manifestar quanto ao prosseguimento
da execução no prazo impreterível de 5 (cinco) dias, indicando na
oportunidade meio efetivo para satisfação da obrigação, sob pena
de imediata extinção e arquivamento do feito.
13 de setembro de 2018
Jose Augusto Alves Martins
Av. Lauro Sodré, nº 1728, Bairro São João Bosco, CEP 76.803686, Porto Velho, RO
PODER JUDICIÁRIO
Porto Velho - 1ª Vara Cível - Fórum Cível 700839222.2017.8.22.0001
Procedimento Comum
AUTORES: DOUGLAS BELEZA LACERDA, PEDRO PAULO
BARROS RODRIGUES, ATILA DA SILVA BARROS, AGAR LOPES
LACERDA DE SOUZA, CURTIS RAFAEL TOMAZ BARROS,
RAIMUNDA BELEZA BRITO, AUGUSTO DOUGLAS LACERDA
DE SOUZA, ANGELA TOMAZ DE JESUS ROSSI
ADVOGADOS DOS AUTORES: VALNEI GOMES DA CRUZ
ROCHA OAB nº RO2479, DENISE GONCALVES DA CRUZ
ROCHA OAB nº RO1996
RÉU: SANTO ANTONIO ENERGIA S.A.
ADVOGADO DO EXECUTADO: CLAYTON CONRAT KUSSLER
OAB nº RO3861

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

ANO XXXVI

NÚMERO 172

DIARIO DA JUSTIÇA

DESPACHO
Intime-se o perito para, no prazo de 15 (quinze) dias, se manifestar
acerca da impugnação aos honorários periciais apresentada no ID.
20493687.
Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, retornem os autos
conclusos.
13 de setembro de 2018
Jose Augusto Alves Martins
Juiz de Direito
Av. Lauro Sodré, nº 1728, Bairro São João Bosco, CEP 76.803686, Porto Velho, RO
PODER JUDICIÁRIO
Porto Velho - 1ª Vara Cível - Fórum Cível 705444391.2017.8.22.0001
Cumprimento de SENTENÇA
EXEQUENTES: ANTONIO AIRTON GASPARELO JUNIOR, JULIO
CEZAR GASPARELO
ADVOGADOS DOS EXEQUENTES: SABRINA PUGA OAB nº
RO26687
EXECUTADO: LUIZ CARLOS PEREIRA PORTELA
ADVOGADO DO EXECUTADO: MARCIO JOSE DOS SANTOS
OAB nº RO2231, LUIZ ANTONIO REBELO MIRALHA OAB nº
RO700
DESPACHO
Intime-se o exequente para indicar data e local para a realização do
distrato, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de arquivamento.
Com a informação, dê-se ciência ao executado para
comparecimento.
13 de setembro de 2018
Jose Augusto Alves Martins
Juiz de Direito
Av. Lauro Sodré, nº 1728, Bairro São João Bosco, CEP 76.803686, Porto Velho, RO
PODER JUDICIÁRIO
Porto Velho - 1ª Vara Cível - Fórum Cível 001114576.2014.8.22.0001
Execução de Título Extrajudicial
EXEQUENTE: FUNERARIA FLOR DE LIS LTDA - ME
ADVOGADO DO EXEQUENTE: ARTUR LOPES DE SOUZA OAB
nº RO6231, SERGIO CARDOSO GOMES FERREIRA JUNIOR
OAB nº RO4407
EXECUTADO: MARCONDES FARIAS DA SILVA
ADVOGADO DO EXECUTADO:
DESPACHO
Excepcionalmente, concedo o prazo impreterível de 05 (cinco) dias
para que a parte exequente se manifeste quanto ao prosseguimento
do feito, indicando na oportunidade meio efetivo para satisfação da
obrigação, sob pena de imediata extinção e arquivamento.
13 de setembro de 2018
Jose Augusto Alves Martins
Juiz de Direito
Av. Lauro Sodré, nº 1728, Bairro São João Bosco, CEP 76.803686, Porto Velho, RO
PODER JUDICIÁRIO
Porto Velho - 1ª Vara Cível - Fórum Cível 706356213.2016.8.22.0001
Cumprimento de SENTENÇA
EXEQUENTE: AUTOVEMA VEICULOS LTDA
ADVOGADO DO EXEQUENTE: JOSE CRISTIANO PINHEIRO
OAB nº RO1529
EXECUTADO: VARELA & REZINO LTDA - ME
ADVOGADO DO EXECUTADO:
DESPACHO
Suspendo o andamento do feito pelo prazo de 06 (seis) meses.
Em caso de inércia do credor durante este interstício, arquivem-se
os autos.
13 de setembro de 2018
Jose Augusto Alves Martins
Juiz de Direito
Av. Lauro Sodré, nº 1728, Bairro São João Bosco, CEP 76.803686, Porto Velho, RO

SEXTA-FEIRA, 14-09-2018

380

PODER JUDICIÁRIO
Porto Velho - 1ª Vara Cível - Fórum Cível 701460692.2018.8.22.0001
Monitória
AUTOR: AUTO POSTO CARGA PESADA LTDA - ME
ADVOGADO DO AUTOR: ISRAEL AUGUSTO ALVES FREITAS
DA CUNHA OAB nº RO2913
RÉU: MARCOS JABES TORRES
ADVOGADO DO RÉU:
DESPACHO
Cite-se o requerido no endereço indicado na petição de ID.
20955920.
13 de setembro de 2018
Jose Augusto Alves Martins
Juiz de Direito
Av. Lauro Sodré, nº 1728, Bairro São João Bosco, CEP 76.803686, Porto Velho, RO
PODER JUDICIÁRIO
Porto Velho - 1ª Vara Cível - Fórum Cível 009825067.2009.8.22.0001
Cumprimento de SENTENÇA
EXEQUENTE: ELISIA MATIAS DOS SANTOS
ADVOGADO DO EXEQUENTE: SEBASTIAO UENDEL GALVAO
ROBERTO OAB nº RO1730, LUIZ CAVALCANTE DE SOUZA
JUNIOR OAB nº RO3439, FRANCISCO JOSE DA SILVA RIBEIRO
OAB nº RO1170
EXECUTADO: ELINEIVA PEREIRA BARROS
ADVOGADO DO EXECUTADO: DEFENSORIA PÚBLICA DE
RONDÔNIA
DESPACHO
Intime-se, pela última vez, o exequente para, no prazo de 05 (cinco)
dias, prestar contas acerca dos valores depositados diretamente
em sua conta bancária, sob pena de interrupção dos descontos e
arquivamento do feito.
13 de setembro de 2018
Jose Augusto Alves Martins
Juiz de Direito
Av. Lauro Sodré, nº 1728, Bairro São João Bosco, CEP 76.803686, Porto Velho, RO
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 1ª Vara Cível - Fórum Cível
Av. Lauro Sodré, nº 1728, Bairro São João Bosco, CEP 76.803686, Porto Velho, RO 7039407-43.2016.8.22.0001
Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária
AUTOR: BANCO PAN S.A.
ADVOGADO DO AUTOR: PIO CARLOS FREIRIA JUNIOR OAB
nº GO7317
RÉU: EDINALDO DE ARAUJO SILVA
ADVOGADO DO RÉU:
DESPACHO
Intime-se a parte exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias
úteis, comprovar o recolhimento das custas referentes à diligência
pleiteada.
Pagas as custas, defiro, desde já, a expedição de novo MANDADO
de busca e apreensão no último endereço indicado.
Em caso de inércia, retornem os autos conclusos.
Porto Velho-RO, 13 de setembro de 2018
Jose Augusto Alves Martins
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Porto Velho - 1ª Vara Cível - Fórum Cível 701957723.2018.8.22.0001
Procedimento Comum
AUTOR: SILVIENE DE FRANCA SAVEDRA
ADVOGADO DO AUTOR: LUIZ CARLOS FERREIRA MOREIRA
OAB nº RO1433
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RÉU: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS
FINANCEIROS
ADVOGADO DO RÉU: RAFAEL FURTADO AYRES OAB nº
DF17380
SENTENÇA
Trata-se de ação indenizatória proposta por SILVIENE DE FRANCA
SAVEDRA em face de ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE
CREDITOS FINANCEIROS na qual a parte autora alega ter sido
incluída indevidamente no cadastro de inadimplentes, entretanto,
afirma jamais haver assinado qualquer contrato com a empresa
ou autorizado alguém a fazê-lo em seu nome. Requer, ao fim,
a declaração de inexistência da relação jurídica bem como a
condenação da parte requerida ao pagamento de indenização por
danos morais.
Houve o deferimento de medida liminar para que fosse promovida
a baixa inscrição registrada em desfavor do consumidor.
Devidamente citada, a parte requerida sustentou em sua defesa
que adquiriu o crédito do Banco do Brasil em face da autora. Afirma
estar a autora inadimplentes com suas obrigações. Aduz, ainda,
que a inclusão no cadastro de inadimplentes é exercício regular de
direito do credor. Requer a improcedência da ação.
A parte autora apresentou réplica.
Houve nova intimação para que as partes indicassem se pretendiam
produzir outras provas, no qual somente a parte autora se
manifestou, não indicando pormenorizadamente qual nova prova
pretendia produzir.
É a síntese do necessário. Decido.
O presente caso retrata questão que dispensa a produção de outras
provas, razão pela qual passo, doravante, a conhecer diretamente
do pedido, nos termos do art. 355, I do Novo Código de Processo
Civil.
Consoante entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça,
“presentes as condições que ensejam o julgamento antecipado da
causa, é dever do Juiz, e não mera faculdade, assim proceder”.
(STJ - 4ª Turma, REsp. 2.832-RJ, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo,
julgado em 14.08.1990, e publicado no DJU em 17.09.90, p. 6).
Constata-se dos autos que a parte autora foi inscrita nos cadastros
de proteção ao crédito, embora assevere que jamais pactuou
qualquer relação jurídica com a ré.
Noutro norte, a requerida trouxe aos autos o documento nomeado
“declaração de cessão de crédito” subscrito por prepostos do
Banco do Brasil, comprovando a existência do crédito cedido à
parte requerida.
Após a apresentação da defesa, a parte autora foi intimada a se
manifestar acerca das alegações da requerida, todavia, apresentou
manifestação inócua, afirmando apenas que não teria sido notificada
acerca da cessão de crédito, não podendo, dessa forma, ter seu
nome inscrito nos cadastros de inadimplentes.
Com efeito, verifica-se que a autora não impugnou a existência da
dívida com o Banco do Brasil. Em relação a questão acerca da
notificação do devedor em relação a cessão de crédito, é matéria
pacificada na jurisprudência que a simples ausência de notificação
não possui o condão de afastar os direitos do cessionário de realizar
os procedimentos de cobrança da dívida, vejamos:
RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO
DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. CESSÃO DE
CRÉDITO. FALTA DE NOTIFICAÇÃO DO DEVEDOR. EFEITOS.
1. Ação declaratória de inexistência de dívida movida pelo devedor
contra o cessionário, objetivando a declaração de inexistência de
dívida e a exclusão do seu nome dos cadastros de inadimplentes,
por não lhe ter sido comunicada a cessão de crédito. 2. A
jurisprudência desta Corte orienta-se no sentido de que a cessão
de crédito é ineficaz em relação ao devedor, enquanto não lhe for
notificada. 3. Fica assim liberado o devedor que efetue o pagamento
diretamente ao antigo credor (cedente), não sendo obrigado a
repeti-lo novamente ao cessionário. 4. Entretanto, a ausência
de notificação quanto à cessão de crédito não tem o condão de
liberar o devedor do adimplemento da obrigação ou de impedir
o cessionário de praticar os atos necessários à conservação do
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seu crédito, como o registro do nome do inadimplente nos órgãos
de proteção ao crédito. 5. Inteligência do enunciado normativo do
art 290 do CC. 6. Precedentes do STJ. 7. RECURSO ESPECIAL
DESPROVIDO. (STJ - REsp: 1401075 RS 2013/0290397-0, Relator:
Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento:
08/05/2014, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe
27/05/2014)
Neste mesmo contexto, forçoso reconhecer a existência da dívida,
em virtude da não impugnação por parte do autor, bem como pelos
documentos trazidos na contestação. Também há prova da cessão
de crédito, razão pela qual, os autos inerentes à conservação do
crédito é mero exercício regular do direito.
Ante o exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do CPC/2015, JULGO
IMPROCEDENTES os pedidos formulados na petição inicial, e, por
consequência, revogo a liminar concedida no DESPACHO inicial.
Condeno a parte autora ao pagamento de custas e honorários,
estes fixados em 12% sobre o valor da causa atualizado, nos
termos do art. 85, § 2º, do CPC/2015, considerando-se o objeto
em discussão nos autos, o trabalho despendido pelos patronos e a
natureza da demanda.
Autorizo a parte requerida a promover o restabelecimento da(s)
inscrição(es) registrada(s) em desfavor da parte autora.
Pagas as custas, ou inscritas em dívida ativa em caso não
pagamento, o que deverá ser certificado, arquivem-se.
13 de setembro de 2018
Jose Augusto Alves Martins
Juiz de Direito
Av. Lauro Sodré, nº 1728, Bairro São João Bosco, CEP 76.803686, Porto Velho, RO
PODER JUDICIÁRIO
Porto Velho - 1ª Vara Cível - Fórum Cível 703234748.2018.8.22.0001
Execução de Título Extrajudicial
EXEQUENTE:
SERVICO
SOCIAL
DA
INDUSTRIA
DEPARTAMENTO REGIONAL DE RONDONIA
ADVOGADO DO EXEQUENTE: ELIEZER BELCHIOR DANTAS
OAB nº RO7644, MILEISI LUCI FERNANDES OAB nº RO3487,
JAQUELINE FERNANDES SILVA OAB nº RO8128
EXECUTADO: ALEXANDRE LOURENCO CAPISTRANO
ADVOGADO DO EXECUTADO:
DESPACHO
Vistos.
Cite-se a(s) parte(s) executada(s) mediante MANDADO a ser
cumprido por Oficial de Justiça para que no prazo de 3 (três) dias
úteis, a contar da citação/intimação, efetue(m) o pagamento da
dívida posta em execução, que deverá ser acrescida dos honorários
advocatícios, sendo estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o
valor total do débito, ou para que sejam nomeados bens à penhora,
ficando desde já advertida(s) a(s) parte(s) executada(s) que no
caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias úteis o valor
dos honorários advocatícios será reduzido pela metade (art. 827,
§1º, CPC/2015).
Não efetuado o pagamento no prazo, o que deverá ser certificado
pelo Oficial de Justiça, deverá ser promovida a penhora e avaliação
de tantos bens quantos bastem para quitação integral do débito
(art. 829, § 1º do CPC/2015), devendo ser observado o disposto
nos arts. 833 e 835, CPC/2015, lavrando-se o respectivo auto de
penhora com a intimação da(s) parte(s) executada(s).
Acaso não seja(m) encontrado(s) o(s) executado(s) pelo Oficial
de Justiça, este deverá proceder o arresto de tantos bens quanto
bastem para garantir a execução, devendo nos dez dias seguintes
procurar o(s) executado(s) em dois dias distintos e, havendo
suspeita de ocultação, realizar a citação por hora certa, certificando
pormenorizadamente o ocorrido, nos termos do art. 830 do
CPC/2015.
OBSERVAÇÃO: A parte executada poderá, independentemente
de penhora, depósito ou caução, se opor à execução por meio de
embargos (art. 914, CPC/2015) que deverá ser apresentado no
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prazo de 15 (quinze) dias úteis pelo sistema do processo digital
(PJe), contados da juntada do MANDADO aos autos, na forma do
inciso II do art. 231, CPC/2015.
ESTA DECISÃO SERVIRÁ COMO CARTA/MANDADO.
13 de setembro de 2018
Jose Augusto Alves Martins
Juiz de Direito
EXECUTADO:
ALEXANDRE
LOURENCO
CAPISTRANO,
RUA JUNDIÁ 6163 LAGOA - 76812-008 - PORTO VELHO RONDÔNIA
Av. Lauro Sodré, nº 1728, Bairro São João Bosco, CEP 76.803686, Porto Velho, RO
PODER JUDICIÁRIO
Porto Velho - 1ª Vara Cível - Fórum Cível 701672441.2018.8.22.0001 7016724-41.2018.8.22.0001
Monitória Monitória
AUTOR: BANCO DO BRASIL S/A AUTOR: BANCO DO BRASIL
S/A
ADVOGADO DO AUTOR: RAFAEL SGANZERLA DURAND OAB
nº AC211648 ADVOGADO DO AUTOR: RAFAEL SGANZERLA
DURAND OAB nº AC211648
RÉUS: ADRIELE MARIE YAMAGUCHI LEITE, MARIA MIYUKI
YAMAGUCHI MARQUES, RESTAURANTE ORIENTE LTDA
- EPP RÉUS: ADRIELE MARIE YAMAGUCHI LEITE, MARIA
MIYUKI YAMAGUCHI MARQUES, RESTAURANTE ORIENTE
LTDA - EPP
ADVOGADOS DOS RÉUS: ADVOGADOS DOS RÉUS:
DESPACHO
Vistos.
A parte autora deverá se manifestar quanto ao prosseguimento do
feito no prazo impreterível de 5 dias, objetivando viabilizar a citação
da parte requerida, sob pena de extinção e arquivamento do feito.
13 de setembro de 2018
Jose Augusto Alves Martins
Av. Lauro Sodré, nº 1728, Bairro São João Bosco, CEP 76.803686, Porto Velho, RO
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 1ª Vara Cível - Fórum Cível
Av. Lauro Sodré, nº 1728, Bairro São João Bosco, CEP 76.803686, Porto Velho, RO 0020461-84.2012.8.22.0001
Cumprimento de SENTENÇA
EXEQUENTE: C. M. PRIOTO - ME
ADVOGADO DO EXEQUENTE: FERNANDA MAIA MARQUES
OAB nº RO3034
EXECUTADO: ICONE COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME
ADVOGADO DO EXECUTADO: ROSEMILDO MEDEIROS DE
CAMPOS OAB nº RO3363
DESPACHO
Intime-se a parte exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias
úteis, comprovar o recolhimento das custas referentes à diligência
pleiteada.
Pagas as custas, defiro, desde já, a expedição de novo MANDADO
de penhora, conforme pleiteado na petição de ID. 20957418
Em caso de inércia, retornem os autos conclusos.
Porto Velho-RO, 13 de setembro de 2018
Jose Augusto Alves Martins
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Porto Velho - 1ª Vara Cível - Fórum Cível 702440040.2018.8.22.0001
Embargos à Execução
EMBARGANTE: RONDOMAR-CONSTRUTORA DE OBRAS
LTDA
ADVOGADO DO EMBARGANTE: MARCELO ESTEBANEZ
MARTINS OAB nº RO3208
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EMBARGADO: DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS RONDOBRAS
LTDA
ADVOGADO DO EMBARGADO: LENO FERREIRA ALMEIDA
OAB nº RO6211
DESPACHO
Digam as partes no prazo de 05 (quinze) dias se pretendem a
produção de outras provas nestes autos, indicando a necessidade
e a pertinência, sob pena de indeferimento.
13 de setembro de 2018
Jose Augusto Alves Martins
Juiz de Direito
Av. Lauro Sodré, nº 1728, Bairro São João Bosco, CEP 76.803686, Porto Velho, RO
PODER JUDICIÁRIO
Porto Velho - 1ª Vara Cível - Fórum Cível 700259213.2017.8.22.0001
Execução de Título Extrajudicial
EXEQUENTE: INSTITUTO JOAO NEORICO
ADVOGADO DO EXEQUENTE: MARCUS VINICIUS DE OLIVEIRA
CAHULLA OAB nº RO4117, TIAGO FAGUNDES BRITO OAB nº
RO4239
EXECUTADO: JOSE PAULO GOMES DA SILVA
ADVOGADO DO EXECUTADO:
DESPACHO
Oficie-se à CLARO, requisitando o endereço do executado,
conforme pleiteado na petição de ID; 20971511.
13 de setembro de 2018
Jose Augusto Alves Martins
Juiz de Direito
Av. Lauro Sodré, nº 1728, Bairro São João Bosco, CEP 76.803686, Porto Velho, RO
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 1ª Vara Cível - Fórum Cível
Av. Lauro Sodré, nº 1728, Bairro São João Bosco, CEP 76.803686, Porto Velho, RO Execução de Título Extrajudicial
7065236-26.2016.8.22.0001
EXEQUENTE: CRISTOVAO MARIO MOREIRA
ADVOGADO DO EXEQUENTE: CARLOS CORREIA DA SILVA
OAB nº RO3792
EXECUTADOS: FERNANDA CAMARGO PAULINO DE LIMA,
EDITE PRADO
ADVOGADOS DOS EXECUTADOS:
DESPACHO
Intime-se o credor para que se manifeste sobre o resultado da
pesquisa realizada através do sistema RENAJUD, no prazo de
5(cinco) dias.
12 de setembro de 2018
Jose Augusto Alves Martins
PODER JUDICIÁRIO
Porto Velho - 1ª Vara Cível - Fórum Cível 000560059.2013.8.22.0001
Procedimento Comum
AUTORES: ANTONIA MENEZES DE LIMA, ANILDO PEREIRA
DE LIMA, ALENICE SOARES PONTES, REGINA GONCALVES
DOS SANTOS, PEDRO SOARES DE ANDRADE FILHO, MARIA
CLEMILDA FERREIRA DE ANDRADE, MARIA DE NAZARE DO
NASCIMENTO GOMES, ARITON DE LIMA MAMEDE, JOSE
CARLOS ALVES DE AGUIAR, MARLUCIA PESSOA DA SILVA,
CEZARINA AFONSO DA SILVA
ADVOGADOS DOS AUTORES: ANDRESA BATISTA SANTOS
OAB nº SP306579
RÉUS: SANTO ANTONIO ENERGIA S.A., ENERGIA SUSTENTÁVEL
DO BRASIL S.A. - ESBR, CONSORCIO CONSTRUTOR SANTO
ANTONIO - CCSA
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ADVOGADOS DOS RÉUS: LIGIA FAVERO GOMES E SILVA
OAB nº SP235033, ANTONIO CELSO FONSECA PUGLIESE
OAB nº SP155105, EDGARD HERMELINO LEITE JUNIOR OAB
nº AM92114, GIUSEPPE GIAMUNDO NETO OAB nº SP234412,
RICARDO GONCALVES MOREIRA OAB nº RJ215212
DESPACHO
A Escrivania deverá proceder com a juntada dos extratos bancários
vinculados a estes autos, conforme pleiteado pela parte ré.
Com a juntada, intime-se a requerida para manifestação no prazo
de 05 (cinco) dias.
Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, retornem os autos
conclusos.
12 de setembro de 2018
Jose Augusto Alves Martins
Juiz de Direito
Av. Lauro Sodré, nº 1728, Bairro São João Bosco, CEP 76.803686, Porto Velho, RO
PODER JUDICIÁRIO
Porto Velho - 1ª Vara Cível - Fórum Cível 703123578.2017.8.22.0001
Cumprimento de SENTENÇA
ADRIANA BARBOSA LIMA
ADVOGADO DO EXEQUENTE: MIRIAM BARNABE DE SOUZA
OAB nº RO5950
B B ELETRO LTDA - ME
ADVOGADO DO EXECUTADO: SABRINA PUGA OAB nº
RO26687
DESPACHO
Considerando a informação do credor que instaurou o incidente de
desconsideração da personalidade jurídica, suspendo o andamento
do presente processo por 60 (sessenta) dias ou até que se jugue o
referido incidente.
12 de setembro de 2018
Jose Augusto Alves Martins
Juiz de Direito
Av. Lauro Sodré, nº 1728, Bairro São João Bosco, CEP 76.803686, Porto Velho, RO
PODER JUDICIÁRIO
Porto Velho - 1ª Vara Cível - Fórum Cível 700417618.2017.8.22.0001
Cumprimento de SENTENÇA
MARI LUCIA DAMAZIO SILVEIRA
ADVOGADO DO EXEQUENTE: HELIO SILVA DE MELO JUNIOR
OAB nº RO958
HENRIQUE LEANDRO DALOIA
ADVOGADO DO EXECUTADO: DEVALNIR NASCIMENTO DE
OLIVEIRA OAB nº RO7506
DESPACHO
Arquivem-se.
12 de setembro de 2018
Jose Augusto Alves Martins
Juiz de Direito
Av. Lauro Sodré, nº 1728, Bairro São João Bosco, CEP 76.803686, Porto Velho, RO
PODER JUDICIÁRIO
Porto Velho - 1ª Vara Cível - Fórum Cível 703338850.2018.8.22.0001
Monitória
CENTRO DE ENSINO SAO LUCAS LTDA
ADVOGADO DO AUTOR: ZOIL BATISTA DE MAGALHAES NETO
OAB nº RO324A
DEBORA LILIAN DOS SANTOS
ADVOGADO DO RÉU:
DESPACHO
Cumpridos os requisitos do art. 700, § 2º, CPC/2015, defiro
a expedição de MANDADO de pagamento, determinando-se
a citação/intimação da parte requerida comprove nos autos o
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cumprimento da obrigação, cujo débito deverá ser acrescido de
honorários advocatícios fixados em 5% (cinco por cento) sobre
o valor da causa, anotando-se que em caso de cumprimento
voluntário da obrigação no prazo legal a parte requerida restará
isenta do pagamento das custas processuais.
OBSERVAÇÃO: A parte requerida poderá ofertar, caso queira,
embargos à monitória nos próprios autos, no prazo de 15 (quinze)
dias úteis a contar da juntada da carta/MANDADO de citação/
intimação nos autos, o qual independerá de prévia segurança do
juízo, podendo a parte requerida alegar todas as matérias de defesa
aplicáveis ao procedimento comum (art. 336/337, CPC/2015).
ADVERTÊNCIA: Em caso de não cumprimento da obrigação e não
havendo interposição de embargos, constituir-se-á, de pleno direito
o título executivo judicial, observando-se, no que couber, o Título II
do Livro I da Parte Especial do CPC/2015.
SIRVA CÓPIA DESTA DECISÃO COMO CARTA/MANDADO.
12 de setembro de 2018
Jose Augusto Alves Martins
Juiz de Direito
RÉU: DEBORA LILIAN DOS SANTOS, RUA TRÊS E MEIO 1661,
- DE 1661/1662 AO FIM NOVA FLORESTA - 76807-380 - PORTO
VELHO - RONDÔNIA
Av. Lauro Sodré, nº 1728, Bairro São João Bosco, CEP 76.803686, Porto Velho, RO
PODER JUDICIÁRIO
Porto Velho - 1ª Vara Cível - Fórum Cível 000159125.2011.8.22.0001
Procedimento Comum
AUTOR: ROBERTO RAMOS PETRIU
ADVOGADO DO AUTOR: RICARDO OLIVEIRA JUNQUEIRA OAB
nº RO4477, HENRIQUE OLIVEIRA JUNQUEIRA OAB nº RO4214,
JULIANO JUNQUEIRA IGNACIO OAB nº RO3552
RÉUS: EXXA CONSTRUTORA LTDA., PORTO VELHO SHOPPING
S.A
ADVOGADOS DOS RÉUS: GELSON BARBIERI OAB nº PR17510,
JAIME PEDROSA DOS SANTOS NETO OAB nº RO4315,
ROCHILMER MELLO DA ROCHA FILHO OAB nº RO635
DESPACHO
Vistos.
Manifestem-se as partes, no prazo de 5 (cinco) dias, quanto ao
retorno dos autos do Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia,
requerendo o que entenderem de direito.
Em caso de inércia, arquive-se.
12 de setembro de 2018
Jose Augusto Alves Martins
Juiz de Direito
Av. Lauro Sodré, nº 1728, Bairro São João Bosco, CEP 76.803686, Porto Velho, RO
PODER JUDICIÁRIO
Porto Velho - 1ª Vara Cível - Fórum Cível 703386573.2018.8.22.0001
Monitória
AUTOR: ASSOCIACAO DOS TRABALHADORES NO SERVICO
PUBLICO NO ESTADO DE RONDONIA - ASPER
ADVOGADO DO AUTOR: ALEXANDRE PAIVA CALIL OAB nº
RO2894
RÉU: CLERLE PEREIRA DE SOUSA
ADVOGADO DO RÉU:
DESPACHO
Cumpridos os requisitos do art. 700, § 2º, CPC/2015, defiro
a expedição de MANDADO de pagamento, determinando-se
a citação/intimação da parte requerida comprove nos autos o
cumprimento da obrigação, cujo débito deverá ser acrescido de
honorários advocatícios fixados em 5% (cinco por cento) sobre
o valor da causa, anotando-se que em caso de cumprimento
voluntário da obrigação no prazo legal a parte requerida restará
isenta do pagamento das custas processuais.
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OBSERVAÇÃO: A parte requerida poderá ofertar, caso queira,
embargos à monitória nos próprios autos, no prazo de 15 (quinze)
dias úteis a contar da juntada da carta/MANDADO de citação/
intimação nos autos, o qual independerá de prévia segurança do
juízo, podendo a parte requerida alegar todas as matérias de defesa
aplicáveis ao procedimento comum (art. 336/337, CPC/2015).
ADVERTÊNCIA: Em caso de não cumprimento da obrigação e não
havendo interposição de embargos, constituir-se-á, de pleno direito
o título executivo judicial, observando-se, no que couber, o Título II
do Livro I da Parte Especial do CPC/2015.
SIRVA CÓPIA DESTA DECISÃO COMO CARTA/MANDADO.
12 de setembro de 2018
Jose Augusto Alves Martins
Juiz de Direito
RÉU: CLERLE PEREIRA DE SOUSA, RUA PAULO FORTES
6124, - ATÉ 6276/6277 APONIÃ - 76824-046 - PORTO VELHO RONDÔNIA
Av. Lauro Sodré, nº 1728, Bairro São João Bosco, CEP 76.803686, Porto Velho, RO
PODER JUDICIÁRIO
Porto Velho - 1ª Vara Cível - Fórum Cível 703563198.2017.8.22.0001 7035631-98.2017.8.22.0001
Execução de Título Extrajudicial Execução de Título Extrajudicial
CENTRO DE ENSINO SAO LUCAS LTDA CENTRO DE ENSINO
SAO LUCAS LTDA
ADVOGADO DO EXEQUENTE: ZOIL BATISTA DE MAGALHAES
NETO OAB nº RO324A, FABIO RICHARD DE LIMA RIBEIRO OAB
nº RO7932 ADVOGADO DO EXEQUENTE: ZOIL BATISTA DE
MAGALHAES NETO OAB nº RO324A, FABIO RICHARD DE LIMA
RIBEIRO OAB nº RO7932
ANTONIA AZEVEDO BARBOSA ANTONIA AZEVEDO BARBOSA
ADVOGADO DO EXECUTADO: ADVOGADO DO EXECUTADO:
SENTENÇA
Homologo o acordo entabulado entre as partes para que produza
seus jurídicos e legais efeitos, o qual se regerá pelas cláusulas
e condições nele dispostas, determinando a extinção do presente
feito, com apoio no art. 924, III, do CPC.
Sem custas finais.
P. R. I. e arquive-se.
Face ao princípio da preclusão lógica, considero o trânsito em
julgado nesta data.
12 de setembro de 2018
Jose Augusto Alves Martins
Juiz de Direito
Av. Lauro Sodré, nº 1728, Bairro São João Bosco, CEP 76.803686, Porto Velho, RO
PODER JUDICIÁRIO
Porto Velho - 1ª Vara Cível - Fórum Cível 704192132.2017.8.22.0001
Embargos de Terceiro
MINAS RONDONIA INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS
EIRELI - ME
ADVOGADO DO EMBARGANTE: THIAGO DE OLIVEIRA SA OAB
nº RO3889
VALDIR APARECIDO CAPELASO, ROMA - RONDONIA
MADEIRAS DA AMAZONIA LTDA - ME, HUMBERTO PANTE
ADVOGADOS DOS EMBARGADOS: JULIO CESAR BORGES DA
SILVA OAB nº RO8560, RODRIGO LUCIANO ALVES NESTOR
OAB nº RO1644, JOSE RAIMUNDO DE JESUS OAB nº RO3975,
IZIDORO CELSO NOBRE DA COSTA OAB nº RO3361
DESPACHO
Digam as partes no prazo de 15 (quinze) dias se pretendem a
produção de outras provas nestes autos.
12 de setembro de 2018
Jose Augusto Alves Martins
Juiz de Direito
Av. Lauro Sodré, nº 1728, Bairro São João Bosco, CEP 76.803686, Porto Velho, RO
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PODER JUDICIÁRIO
Porto Velho - 1ª Vara Cível - Fórum Cível 704970815.2017.8.22.0001
Procedimento Comum
AUTOR: LEIDENE MARIA MACIEL
ADVOGADO DO AUTOR: BRUNO VINICIUS MACHADO
PARREIRA OAB nº RO8097
RÉU: SEGURADORA LIDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO
DPVAT S/A
ADVOGADO DO RÉU: WILSON VEDANA JUNIOR OAB nº
RO6665, IRAN DA PAIXAO TAVARES JUNIOR OAB nº RO5087,
PAULO BARROSO SERPA OAB nº RO4923, JOSE HENRIQUE
BARROSO SERPA OAB nº RO9117
DESPACHO
Arquivem-se.
12 de setembro de 2018
Jose Augusto Alves Martins
Juiz de Direito
Av. Lauro Sodré, nº 1728, Bairro São João Bosco, CEP 76.803686, Porto Velho, RO
PODER JUDICIÁRIO
Porto Velho - 1ª Vara Cível - Fórum Cível 702818340.2018.8.22.0001 7028183-40.2018.8.22.0001
Cumprimento de SENTENÇA Cumprimento de SENTENÇA
MARIA MARLENE VIEIRA MARIA MARLENE VIEIRA
ADVOGADO DO EXEQUENTE: LIDUINA MENDES VIEIRA OAB
nº RO4298 ADVOGADO DO EXEQUENTE: LIDUINA MENDES
VIEIRA OAB nº RO4298
BANCO BMG CONSIGNADO S/A BANCO BMG CONSIGNADO
S/A
ADVOGADO DO EXECUTADO: EDUARDO GHERARDI OAB nº
SP224165, WESLEN SOUSA SILVA OAB nº MG50802, JAIME
PEDROSA DOS SANTOS NETO OAB nº RO4315, FLAVIA
ALMEIDA MOURA DI LATELLA OAB nº MG109730, MARCELO
TOSTES DE CASTRO MAIA OAB nº MG63440 ADVOGADO
DO EXECUTADO: EDUARDO GHERARDI OAB nº SP224165,
WESLEN SOUSA SILVA OAB nº MG50802, JAIME PEDROSA
DOS SANTOS NETO OAB nº RO4315, FLAVIA ALMEIDA MOURA
DI LATELLA OAB nº MG109730, MARCELO TOSTES DE CASTRO
MAIA OAB nº MG63440
SENTENÇA
Vistos.
Compulsando os autos, verifico a satisfação da obrigação, situação
que enseja a extinção do feito, nos termos do art. 924, II, do CPC.
Expeça-se alvará de levantamento da quantia depositada nos
autos. O credor terá o prazo de 30 (trinta) dias para levantamento
do alvará, sob pena de transferência dos valores para a conta
centralizadora do Tribunal de Justiça.
Após as anotações de estilo, arquivem-se os autos.
Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.
12 de setembro de 2018
Jose Augusto Alves Martins
Juiz de Direito
Av. Lauro Sodré, nº 1728, Bairro São João Bosco, CEP 76.803686, Porto Velho, RO
PODER JUDICIÁRIO
Porto Velho - 1ª Vara Cível - Fórum Cível 001198268.2013.8.22.0001
Procedimento Comum
AUTORES: ANDERSON CARLOS DE SOUZA PEREIRA, JANAINA
RIBEIRO VERAS
ADVOGADOS DOS AUTORES: PAULO ROGERIO JOSE OAB nº
RO383
RÉUS: MARIA ELISÂNGELA MERENÇO DO NASCIMENTO,
ADAILTON GOMES DO NASCIMENTO
ADVOGADOS DOS RÉUS: BENIAMINE GEGLE DE OLIVEIRA
CHAVES OAB nº RO123B
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DESPACHO
Vistos.
Manifestem-se as partes, no prazo de 5 (cinco) dias, quanto ao
retorno dos autos do Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia,
requerendo o que entenderem de direito.
Em caso de inércia, arquive-se.
12 de setembro de 2018
Jose Augusto Alves Martins
Juiz de Direito
Av. Lauro Sodré, nº 1728, Bairro São João Bosco, CEP 76.803686, Porto Velho, RO
PODER JUDICIÁRIO
Porto Velho - 1ª Vara Cível - Fórum Cível 700679751.2018.8.22.0001 7006797-51.2018.8.22.0001
Execução de Título Extrajudicial Execução de Título Extrajudicial
COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS
SERVIDORES DO PO COOPERATIVA DE ECONOMIA E
CREDITO MUTUO DOS SERVIDORES DO PO
ADVOGADO DO EXEQUENTE: ROZINEI TEIXEIRA LOPES OAB
nº RO5195 ADVOGADO DO EXEQUENTE: ROZINEI TEIXEIRA
LOPES OAB nº RO5195
PAULO APARECIDO SOARES DA SILVA PAULO APARECIDO
SOARES DA SILVA
ADVOGADO DO EXECUTADO: ADVOGADO DO EXECUTADO:
SENTENÇA
Homologo o acordo entabulado entre as partes para que produza
seus jurídicos e legais efeitos, o qual se regerá pelas cláusulas
e condições nele dispostas, determinando a extinção do presente
feito, com apoio no art. 924, III, do CPC.
Sem custas finais.
P. R. I. e arquive-se.
Face ao princípio da preclusão lógica, considero o trânsito em
julgado nesta data.
12 de setembro de 2018
Jose Augusto Alves Martins
Juiz de Direito
Av. Lauro Sodré, nº 1728, Bairro São João Bosco, CEP 76.803686, Porto Velho, RO
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Porto Velho - 1ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, Porto Velho - RO CEP: 76803-686 - Fone: (69) 3217-1307 E-mail: 1civelcpe@tjro.
jus.br
INTIMAÇÃO
Processo: 7053806-43.2017.8.22.0001
Classe: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
AUTOR: LEONIR TRESSI
Advogados do(a) AUTOR: SILVANA FELIX DA SILVA SENA RO0004169, SAMARA ROCHA DO NASCIMENTO - RO8340
RÉU: JACIR TRESSI
Advogado do(a) RÉU:
Fica a parte Autora INTIMADA a se manifestar acerca da certidão
do Oficial de Justiça NO PRAZO DE 5 (CINCO) DIAS, sob pena de
arquivamento/extinção.
1) Caso queira o desentranhamento do MANDADO ou apresente
novo endereço para nova diligência, deverá proceder o
recolhimento da taxa, que deverá ser o valor da diligência do oficial
de justiça positiva, gerando o boleto para pagamento no link abaixo
descriminado, exceto se beneficiado(s) pela concessão da justiça
gratuita:
http://webapp.tjro.jus.br/custas/pages/guiaRecolhimento/
guiaRecolhimentoEmitir.jsf;jsessionid=MlUemieeJXHJRLgVw2OO
Ap_bZ65KzfhrXqOHVab-.wildfly01:custas1.1,
2) Em caso de solicitação de busca de endereços, bloqueios on line
e assemelhados, proceda ao prévio recolhimento das custas da
diligência, conforme estabelecido no art. 17 da Lei 3.896/2016.
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PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Porto Velho - 1ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, Porto Velho - RO CEP: 76803-686 - Fone: (69) 3217-1307, e-mail: 1civelcpe@tjro.
jus.br
Processo: 7018405-80.2017.8.22.0001
Classe: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
AUTOR: JOSE CARVALHO BRASIL
Advogados do(a) AUTOR: GILBER ROCHA MERCES - RO0005797,
UILIAN HONORATO TRESSMANN - RO0006805
RÉU: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Advogado do(a) RÉU: JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM RJ0062192
INTIMAÇÃO
Fica a parte Requerente e Requerida, nos termos da SENTENÇA
de Homologação, na pessoa de seu(ua) advogado(a), notificado(a)
para no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o pagamento das custas
judiciais. A guia para pagamento deverá ser gerada no endereço
eletrônico:
http://webapp.tjro.jus.br/custas/pages/guiaRecolhimento/
guiaRecolhimentoEmitir.jsf;jsessionid=M2VBhmGwXHBjOh7Y7inYY5BVo0iGyQDKoXf8PfM.wildfly01:custas1.1.
O não pagamento integral ensejará a expedição de certidão de
débito judicial para fins de protesto extrajudicial e inscrição em
Dívida Ativa Estadual.
PODER JUDICIÁRIO
Porto Velho - 1ª Vara Cível - Fórum Cível 000331729.2014.8.22.0001
Procedimento Comum
ROSELI DE SOUZA
ADVOGADO DO AUTOR: FAUSTO SCHUMAHER ALE OAB nº
RO4165
CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA SA CERON
ADVOGADO DO RÉU: JONATHAS COELHO BAPTISTA DE
MELLO OAB nº RO3011, JOAO DIEGO RAPHAEL CURSINO
BOMFIM OAB nº RO3669
DESPACHO
Vistos.
Manifestem-se as partes, no prazo de 5 (cinco) dias, quanto ao
retorno dos autos do Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia,
requerendo o que entenderem de direito.
Em caso de inércia, arquive-se.
12 de setembro de 2018
Jose Augusto Alves Martins
Juiz de Direito
Av. Lauro Sodré, nº 1728, Bairro São João Bosco, CEP 76.803686, Porto Velho, RO
PODER JUDICIÁRIO
Porto Velho - 1ª Vara Cível - Fórum Cível 703366821.2018.8.22.0001
Monitória
ASSOCIACAO DOS TRABALHADORES NO SERVICO PUBLICO
NO ESTADO DE RONDONIA - ASPER
ADVOGADO DO AUTOR: ALEXANDRE PAIVA CALIL OAB nº
RO2894
SONIA MARIA VIEIRA DA SILVA
ADVOGADO DO RÉU:
DESPACHO
Cumpridos os requisitos do art. 700, § 2º, CPC/2015, defiro
a expedição de MANDADO de pagamento, determinando-se
a citação/intimação da parte requerida comprove nos autos o
cumprimento da obrigação, cujo débito deverá ser acrescido de
honorários advocatícios fixados em 5% (cinco por cento) sobre
o valor da causa, anotando-se que em caso de cumprimento
voluntário da obrigação no prazo legal a parte requerida restará
isenta do pagamento das custas processuais.
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OBSERVAÇÃO: A parte requerida poderá ofertar, caso queira,
embargos à monitória nos próprios autos, no prazo de 15 (quinze)
dias úteis a contar da juntada da carta/MANDADO de citação/
intimação nos autos, o qual independerá de prévia segurança do
juízo, podendo a parte requerida alegar todas as matérias de defesa
aplicáveis ao procedimento comum (art. 336/337, CPC/2015).
ADVERTÊNCIA: Em caso de não cumprimento da obrigação e não
havendo interposição de embargos, constituir-se-á, de pleno direito
o título executivo judicial, observando-se, no que couber, o Título II
do Livro I da Parte Especial do CPC/2015.
SIRVA CÓPIA DESTA DECISÃO COMO CARTA/MANDADO.
12 de setembro de 2018
Jose Augusto Alves Martins
Juiz de Direito
RÉU: SONIA MARIA VIEIRA DA SILVA, RUA PARTICULAR 4712,
PARQUE DOS PIQUIAS I, BLOCO C-A RIO MADEIRA - 76821494 - PORTO VELHO - RONDÔNIA
Av. Lauro Sodré, nº 1728, Bairro São João Bosco, CEP 76.803686, Porto Velho, RO
PODER JUDICIÁRIO
Porto Velho - 1ª Vara Cível - Fórum Cível 702909015.2018.8.22.0001
Cumprimento de SENTENÇA
ABELARDO ABILIO GASTELU OLANO DE ABREU
ADVOGADO DO EXEQUENTE: IVI PEREIRA ALMEIDA OAB
nº RO8448, FLAVIO HENRIQUE TEIXEIRA ORLANDO OAB nº
RO2003
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
ADVOGADO DO EXECUTADO: PROCURADORIA FEDERAL EM
RONDÔNIA
DESPACHO
Em razão na inércia do credor, arquivem-se.
12 de setembro de 2018
Jose Augusto Alves Martins
Juiz de Direito
Av. Lauro Sodré, nº 1728, Bairro São João Bosco, CEP 76.803686, Porto Velho, RO
PODER JUDICIÁRIO
Porto Velho - 1ª Vara Cível - Fórum Cível 706323653.2016.8.22.0001
Monitória
ABDUL & ABDUL COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS
LTDA - ME
ADVOGADO DO AUTOR: ALCIENE LOURENCO DE PAULA
COSTA OAB nº RO4632
MAXIMILIANO GALON DA SILVA
ADVOGADO DO RÉU:
SENTENÇA
Vistos.
A parte autora pleiteou a extinção do presente feito antes mesmo
da citação da parte requerida.
Dessa forma, julgo extinto este processo, sem julgamento do
MÉRITO, nos termos do art. 485, VIII, do CPC/2015.
Considerando a preclusão lógica, o feito transita em julgado nesta
data.
Dê-se baixa e arquive-se de imediato.
12 de setembro de 2018
Jose Augusto Alves Martins
Av. Lauro Sodré, nº 1728, Bairro São João Bosco, CEP 76.803686, Porto Velho, RO
PODER JUDICIÁRIO
Porto Velho - 1ª Vara Cível - Fórum Cível 705263296.2017.8.22.0001 7052632-96.2017.8.22.0001
Cumprimento de SENTENÇA Cumprimento de SENTENÇA
EXEQUENTE: ALEX MOTA CORDEIRO EXEQUENTE: ALEX
MOTA CORDEIRO
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ADVOGADO DO EXEQUENTE: JEFERSON DE SOUZA
RODRIGUES OAB nº RO7544 ADVOGADO DO EXEQUENTE:
JEFERSON DE SOUZA RODRIGUES OAB nº RO7544
EXECUTADOS: SILVIO LUIZ RODRIGUES RAMALHO, JEAN
CESAR ALVES PAIVA EXECUTADOS: SILVIO LUIZ RODRIGUES
RAMALHO, JEAN CESAR ALVES PAIVA
ADVOGADOS DOS EXECUTADOS: GRACILIANO ORTEGA
SANCHEZ OAB nº RO5194 ADVOGADOS DOS EXECUTADOS:
GRACILIANO ORTEGA SANCHEZ OAB nº RO5194
SENTENÇA
Vistos.
Compulsando os autos, verifico a satisfação da obrigação, situação
que enseja a extinção do feito, nos termos do art. 924, II, do CPC.
Após as anotações de estilo, arquivem-se os autos.
Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.
12 de setembro de 2018
Jose Augusto Alves Martins
Juiz de Direito
Av. Lauro Sodré, nº 1728, Bairro São João Bosco, CEP 76.803686, Porto Velho, RO
PODER JUDICIÁRIO
Porto Velho - 1ª Vara Cível - Fórum Cível 703289658.2018.8.22.0001
Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária
AUTOR: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS
LTDA.
ADVOGADO DO AUTOR: AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR
OAB nº RO4943
RÉU: KELITON VIANA GARCIA
ADVOGADO DO RÉU:
SENTENÇA
Vistos.
A parte autora pleiteou a extinção do presente feito antes mesmo
da citação da parte requerida.
Dessa forma, julgo extinto este processo, sem julgamento do
MÉRITO, nos termos do art. 485, VIII, do CPC/2015.
Considerando a preclusão lógica, o feito transita em julgado nesta
data.
Dê-se baixa e arquive-se de imediato.
12 de setembro de 2018
Jose Augusto Alves Martins
Av. Lauro Sodré, nº 1728, Bairro São João Bosco, CEP 76.803686, Porto Velho, RO
PODER JUDICIÁRIO
Porto Velho - 1ª Vara Cível - Fórum Cível 703435073.2018.8.22.0001
Execução de Título Extrajudicial
EXEQUENTE: G3 COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP
ADVOGADO DO EXEQUENTE: ANDRE MUNIR NOACK OAB nº
RO8320
EXECUTADOS: RONALDO SOARES DA SILVA, VALERIA RONIK
CALDEIRA
ADVOGADOS DOS EXECUTADOS:
DESPACHO
Vistos.
Cite-se a(s) parte(s) executada(s) mediante MANDADO a ser
cumprido por Oficial de Justiça para que no prazo de 3 (três) dias
úteis, a contar da citação/intimação, efetue(m) o pagamento da
dívida posta em execução, que deverá ser acrescida dos honorários
advocatícios, sendo estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o
valor total do débito, ou para que sejam nomeados bens à penhora,
ficando desde já advertida(s) a(s) parte(s) executada(s) que no
caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias úteis o valor
dos honorários advocatícios será reduzido pela metade (art. 827,
§1º, CPC/2015).
Não efetuado o pagamento no prazo, o que deverá ser certificado
pelo Oficial de Justiça, deverá ser promovida a penhora e avaliação
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de tantos bens quantos bastem para quitação integral do débito
(art. 829, § 1º do CPC/2015), devendo ser observado o disposto
nos arts. 833 e 835, CPC/2015, lavrando-se o respectivo auto de
penhora com a intimação da(s) parte(s) executada(s).
Acaso não seja(m) encontrado(s) o(s) executado(s) pelo Oficial
de Justiça, este deverá proceder o arresto de tantos bens quanto
bastem para garantir a execução, devendo nos dez dias seguintes
procurar o(s) executado(s) em dois dias distintos e, havendo
suspeita de ocultação, realizar a citação por hora certa, certificando
pormenorizadamente o ocorrido, nos termos do art. 830 do
CPC/2015.
OBSERVAÇÃO: A parte executada poderá, independentemente
de penhora, depósito ou caução, se opor à execução por meio de
embargos (art. 914, CPC/2015) que deverá ser apresentado no
prazo de 15 (quinze) dias úteis pelo sistema do processo digital
(PJe), contados da juntada do MANDADO aos autos, na forma do
inciso II do art. 231, CPC/2015.
ESTA DECISÃO SERVIRÁ COMO CARTA/MANDADO.
12 de setembro de 2018
Jose Augusto Alves Martins
Juiz de Direito
EXECUTADOS: RONALDO SOARES DA SILVA, RUA RUTÍLIO
4801 FLODOALDO PONTES PINTO - 76820-676 - PORTO VELHO
- RONDÔNIA, VALERIA RONIK CALDEIRA, RUA RUTÍLIO 4801
FLODOALDO PONTES PINTO - 76820-676 - PORTO VELHO RONDÔNIA
Av. Lauro Sodré, nº 1728, Bairro São João Bosco, CEP 76.803686, Porto Velho, RO
PODER JUDICIÁRIO
Porto Velho - 1ª Vara Cível - Fórum Cível 700271214.2017.8.22.0015 7002712-14.2017.8.22.0015
Procedimento Comum Procedimento Comum
AUTOR: ASSOCIACAO TIRADENTES DOS POLICIAIS MILITARES
E BOMBEIROS MILITARES DO ESTADO DE RONDONIA AUTOR:
ASSOCIACAO TIRADENTES DOS POLICIAIS MILITARES E
BOMBEIROS MILITARES DO ESTADO DE RONDONIA
ADVOGADO DO AUTOR: JEFERSON DE SOUZA RODRIGUES
OAB nº RO7544, FREDSON AGUIAR RODRIGUES OAB nº
RO7368, ALEX MOTA CORDEIRO OAB nº RO2258 ADVOGADO
DO AUTOR: JEFERSON DE SOUZA RODRIGUES OAB nº
RO7544, FREDSON AGUIAR RODRIGUES OAB nº RO7368,
ALEX MOTA CORDEIRO OAB nº RO2258
RÉU: EDSON FRANCISCO DE SANTANA RÉU: EDSON
FRANCISCO DE SANTANA
ADVOGADO DO RÉU: ADVOGADO DO RÉU:
DESPACHO
Vistos.
A parte autora deverá se manifestar quanto ao prosseguimento do
feito no prazo impreterível de 5 dias, objetivando viabilizar a citação
da parte requerida, sob pena de extinção e arquivamento do feito.
12 de setembro de 2018
Jose Augusto Alves Martins
Av. Lauro Sodré, nº 1728, Bairro São João Bosco, CEP 76.803686, Porto Velho, RO
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Porto Velho - 1ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, Porto Velho - RO CEP: 76803-686 - Fone: (69) 3217-1307, e-mail: 1civelcpe@tjro.
jus.br
Processo nº 7039753-57.2017.8.22.0001
AUTOR: ASSOCIACAO TIRADENTES DOS POLICIAIS MILITARES
E BOMBEIROS MILITARES DO ESTADO DE RONDONIA
Advogado do(a) AUTOR: ALEX MOTA CORDEIRO - RO0002258
RÉU: ROMERO MARQUES RAMOS
Advogado do(a) RÉU:
Intimação
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Por ordem do(a) Exmo(a). Dr(a). Juiz(a) de Direito do Porto Velho 1º Vara Cível, fica a parte requerente. intimada a trazer o endereço
completo (CEP) para a citação da parte requerida, considerando
que os novos sistemas não aceitam endereço incompletos ou cep’s
gerais, no prazo de 5 (cinco) dias.
Porto Velho, 13 de setembro de 2018.
PODER JUDICIÁRIO
Porto Velho - 1ª Vara Cível - Fórum Cível 701024503.2016.8.22.0001
Cumprimento de SENTENÇA
EXEQUENTE: JHONATAN DA SILVA MORAIS
ADVOGADO DO EXEQUENTE: MARIA NAZARETE PEREIRA DA
SILVA OAB nº RO1073
EXECUTADO: SKY BRASIL SERVICOS LTDA
ADVOGADO DO EXECUTADO: WILSON BELCHIOR OAB nº
AC4215
DESPACHO
Certifique-se a Escrivania, se a publicação da SENTENÇA de ID.
19816295 foi disponibilizada no DJE, retornando os autos conclusos
oportunamente.
12 de setembro de 2018
Jose Augusto Alves Martins
Juiz de Direito
Av. Lauro Sodré, nº 1728, Bairro São João Bosco, CEP 76.803686, Porto Velho, RO
PODER JUDICIÁRIO
Porto Velho - 1ª Vara Cível - Fórum Cível 702351446.2015.8.22.0001
Procedimento Comum
MARIA DO SOCORRO RODRIGUES DOS SANTOS, JUSILEIA
SOUZA DE OLIVEIRA, JOANA FERREIRA DE SOUZA, ORIVALDO
MACEDO, KELLY AMARO DA SILVEIRA ALVES, JOSE ISMAR
GOMES DE SOUZA
ADVOGADOS DOS AUTORES: FRANCISCO CARLOS DO
PRADO OAB nº RO2701, IVONE MENDES DE OLIVEIRA OAB
nº RO4858
I. B. D. M. A. E. D. R. N. R., SANTO ANTONIO ENERGIA S.A.
ADVOGADOS DOS RÉUS: PROCURADORIA FEDERAL EM
RONDÔNIA, CLAYTON CONRAT KUSSLER OAB nº RO3861,
LIGIA FAVERO GOMES E SILVA OAB nº SP235033, ANTONIO
CELSO FONSECA PUGLIESE OAB nº SP155105
DESPACHO
Intimem-se as partes para se manifestarem quanto ao laudo pericial
complementar, no prazo de 15 (quinze) dias, requerendo o que
entenderem de direito.
12 de setembro de 2018
Jose Augusto Alves Martins
Juiz de Direito
Av. Lauro Sodré, nº 1728, Bairro São João Bosco, CEP 76.803686, Porto Velho, RO
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 1ª Vara Cível - Fórum Cível
Av. Lauro Sodré, nº 1728, Bairro São João Bosco, CEP 76.803686, Porto Velho, RO Cumprimento de SENTENÇA
7046620-66.2017.8.22.0001
EXEQUENTE: MERCANTIL NOVA ERA LTDA
ADVOGADO DO EXEQUENTE: LUIS SERGIO DE PAULA COSTA
OAB nº RO4558
EXECUTADO: SUPERMERCADO VENEZA LTDA - ME
ADVOGADO DO EXECUTADO: DEFENSORIA PÚBLICA DE
RONDÔNIA
DESPACHO
Intime-se o credor para que se manifeste sobre o resultado da
pesquisa realizada através do sistema RENAJUD, no prazo de
5(cinco) dias.
12 de setembro de 2018
Jose Augusto Alves Martins
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PODER JUDICIÁRIO
Porto Velho - 1ª Vara Cível - Fórum Cível 704627855.2017.8.22.0001
Procedimento Comum
AUTOR: EVERALDO ARAUJO DA SILVA
ADVOGADO DO AUTOR: RISOLENE ELIANE GOMES DA SILVA
OAB nº RO3963
RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
ADVOGADO DO RÉU: PROCURADORIA FEDERAL EM
RONDÔNIA
DESPACHO
Reitere-se o ofício de ID. 17809474, fazendo constar a advertência de
que nova inércia poderá ser considerado crime de desobediência.
12 de setembro de 2018
Jose Augusto Alves Martins
Juiz de Direito
Av. Lauro Sodré, nº 1728, Bairro São João Bosco, CEP 76.803686, Porto Velho, RO
PODER JUDICIÁRIO
Porto Velho - 1ª Vara Cível - Fórum Cível 701182160.2018.8.22.0001
Procedimento Comum
BENEDITO CATARINO DE OLIVEIRA
ADVOGADO DO AUTOR: MABIAGINA MENDES DE LIMA OAB
nº RO3912
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
ADVOGADO DO RÉU: JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM
OAB nº ES18694
DESPACHO
Intime-se a parte requerida para, no prazo de 15 (quinze) dias,
trazer aos autos, toda a documentação relativa a negociação que
foi considerada como fraude pelo Tribunal de Justiça.
12 de setembro de 2018
Jose Augusto Alves Martins
Juiz de Direito
Av. Lauro Sodré, nº 1728, Bairro São João Bosco, CEP 76.803686, Porto Velho, RO
PODER JUDICIÁRIO
Porto Velho - 1ª Vara Cível - Fórum Cível 703324124.2018.8.22.0001
Procedimento Comum
SIMONE CRISTINA VASQUES DE AMORIM
ADVOGADO DO AUTOR: GUILHERME MARCEL JAQUINI OAB
nº RO4953
CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA SA CERON
ADVOGADO DO RÉU:
DECISÃO
Vistos.
Presentes os requisitos legais, recebo a petição inicial.
Trata-se de ação declaratória de inexigibilidade de débito em
que a parte Autora alega que recebeu uma fatura de energia em
valor exorbitante; referente a recuperação de consumo. Aduz
que é pessoa humilde e que tal faturamento não condiz com a
sua realidade. Requereu em tutela provisória de urgência que a
requerida se abstenha de promover o corte do fornecimento de
energia até DECISÃO final de lide, bem como incluir seu nome nos
órgãos de proteção ao crédito.
Pois bem.
A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que
evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao
resultado útil do processo. Havendo perigo de irreversibilidade dos
efeitos da tutela de urgência de natureza antecipada, esta não será
concedida, o que não é o caso dos autos (art. 300, § 3º, CPC).
Os documentos apresentados e as sustentações jurídicas e fáticas
são suficientes para o convencimento deste juízo, motivo pelo qual
defiro a tutela provisória de urgência pleiteada, a fim de determinar
que a ré se abstenha de efetuar o corte do fornecimento de energia
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elétrica na residência do autor, bem como incluir seu nome nos
órgãos de proteção ao crédito, em virtude dos débitos discutidos
nestes autos, até DECISÃO final desta lide. Pena: multa de 500,00
(Quinhentos reais) por dia, até o limite de R$10.000,00 (Dez mil
reais).
Saliento que a liminar alcança apenas o débito discutido nesta
demanda, sendo que a autora deverá efetuar o pagamento das
faturas de energia elétricas que não objetos desta lide.
Considerando a natureza da causa, determino que a Diretoria da
vara designe audiência de tentativa de conciliação e mediação
junto à CEJUSC-CÍVEL, localizado na Rua Quintino Bocaiúva, n.
3061, Bairro Embratel, esquina com Av. Jorge Teixeira.
As partes deverão comparecer à audiência a ser designada,
pessoalmente ou por representante, que não seus advogados,
com poderes especiais para transigir. No caso de eventual não
comparecimento injustificado de qualquer das partes, restará
sujeito o faltoso à multa prevista no art. 334, § 8º, CPC/2015:
Art. 334, § 8º O não comparecimento injustificado do autor ou do
réu à audiência de conciliação é considerado ato atentatório à
dignidade da justiça e será sancionado com multa de até dois por
cento da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa,
revertida em favor da União ou do Estado.
Cite-se a parte requerida para, querendo, apresentar resposta
no prazo legal, destacando que o termo para oferecimento de
contestação será de 15 (quinze) dias úteis, iniciando a contagem
a partir da data de audiência de tentativa de conciliação, caso
frustrada, ressalvadas as hipóteses dos incisos II e III do art. 335,
CPC/2015:
Art. 335. O réu poderá oferecer contestação, por petição, no prazo
de 15 (quinze) dias, cujo termo inicial será a data:
I - da audiência de conciliação ou de mediação, ou da última
sessão de conciliação, quando qualquer parte não comparecer ou,
comparecendo, não houver autocomposição;
II - do protocolo do pedido de cancelamento da audiência de
conciliação ou de mediação apresentado pelo réu, quando ocorrer
a hipótese do art. 334, § 4º, inciso I;
III - prevista no art. 231, de acordo com o modo como foi feita a
citação, nos demais casos.
Caso a parte requerida não possua interesse na realização da
audiência de conciliação (art. 335, CPC/2015), deverá informar nos
autos por petição, com antecedência mínima de 10 (dez) dias úteis,
antes da solenidade, ocasião em que o prazo para defesa será
iniciado no primeiro dia útil subsequente ao protocolo da petição.
Frisa-se que as partes têm livre acesso à íntegra do processo
diretamente pelo website do Tribunal de Justiça de Rondônia, no
seguinte endereço eletrônico: http://www.tjro.jus.br/inicio-pje.
ADVERTÊNCIA: Não havendo apresentação de defesa no prazo
de 15 dias, presumir-se-ão aceitos como sendo verdadeiros os
fatos articulados pela parte autora na inicial.
Em atenção à nova legislação que regulamenta a cobrança de
custas judiciais, verifiquei que a parte autora depositou apenas 1%
sobre valor da causa a título de custas iniciais. Na oportunidade, a
parte autora já fica intimada que, caso não haja acordo na audiência
de conciliação, deverá depositar o restante das custas judiciais no
prazo de 05 (cinco) dias após a realização da audiência, conforme
preceitua o art. 12, inciso I, da Lei estadual 3896/2016, sob pena
de extinção.
SIRVA A CÓPIA DESTA DECISÃO COMO CARTA OU MANDADO,
SE NECESSÁRIO.
12 de setembro de 2018
Jose Augusto Alves Martins
Juiz de Direito
RÉU: CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA SA CERON,
AVENIDA SETE DE SETEMBRO 243 CENTRO - 76801-028 PORTO VELHO - RONDÔNIA
Av. Lauro Sodré, nº 1728, Bairro São João Bosco, CEP 76.803686, Porto Velho, RO

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

ANO XXXVI

NÚMERO 172

DIARIO DA JUSTIÇA

PODER JUDICIÁRIO
Porto Velho - 1ª Vara Cível - Fórum Cível
7033191-95.2018.8.22.0001
Procedimento Comum
VITOR DA SILVA SALES
ADVOGADO DO EXEQUENTE: SUELEN SALES DA CRUZ OAB
nº RO4289
CIPASA DESENVOLVIMENTO URBANO S.A., INCORPORADORA
IMOBILIARIA PORTO VELHO LTDA
ADVOGADOS DOS RÉUS:
DESPACHO
Vistos.
Presentes os requisitos legais, recebo a petição inicial.
Considerando a natureza da causa, determino que a Diretoria da
vara designe audiência de tentativa de conciliação e mediação
junto à CEJUSC-CÍVEL, localizado na Rua Quintino Bocaiúva, n.
3061, Bairro Embratel, esquina com Av. Jorge Teixeira.
As partes deverão comparecer à audiência a ser designada,
pessoalmente ou por representante, que não seus advogados,
com poderes especiais para transigir. No caso de eventual não
comparecimento injustificado de qualquer das partes, restará
sujeito o faltoso à multa prevista no art. 334, § 8º, CPC/2015:
Art. 334, § 8º O não comparecimento injustificado do autor ou do
réu à audiência de conciliação é considerado ato atentatório à
dignidade da justiça e será sancionado com multa de até dois por
cento da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa,
revertida em favor da União ou do Estado.
Cite-se a parte requerida para, querendo, apresentar resposta
no prazo legal, destacando que o termo para oferecimento de
contestação será de 15 (quinze) dias úteis, iniciando a contagem
a partir da data de audiência de tentativa de conciliação, caso
frustrada, ressalvadas as hipóteses dos incisos II e III do art. 335,
CPC/2015:
Art. 335. O réu poderá oferecer contestação, por petição, no prazo
de 15 (quinze) dias, cujo termo inicial será a data:
I - da audiência de conciliação ou de mediação, ou da última
sessão de conciliação, quando qualquer parte não comparecer ou,
comparecendo, não houver autocomposição;
II - do protocolo do pedido de cancelamento da audiência de
conciliação ou de mediação apresentado pelo réu, quando ocorrer
a hipótese do art. 334, § 4º, inciso I;
III - prevista no art. 231, de acordo com o modo como foi feita a
citação, nos demais casos.
Caso a parte requerida não possua interesse na realização da
audiência de conciliação (art. 335, CPC/2015), deverá informar nos
autos por petição, com antecedência mínima de 10 (dez) dias úteis,
antes da solenidade, ocasião em que o prazo para defesa será
iniciado no primeiro dia útil subsequente ao protocolo da petição.
Frisa-se que as partes têm livre acesso à íntegra do processo
diretamente pelo website do Tribunal de Justiça de Rondônia, no
seguinte endereço eletrônico: http://www.tjro.jus.br/inicio-pje.
ADVERTÊNCIA: Não havendo apresentação de defesa no prazo
de 15 dias, presumir-se-ão aceitos como sendo verdadeiros os
fatos articulados pela parte autora na inicial.
SIRVA CÓPIA DESTA DECISÃO COMO CARTA/MANDADO.
12 de setembro de 2018
Jose Augusto Alves Martins
Juiz de Direito
RÉUS: CIPASA DESENVOLVIMENTO URBANO S.A. CNPJ nº
05.262.743/0001-53, AVENIDA ENGENHEIRO LUIZ CARLOS
BERRINI 105, 3 ANDAR, CONJ. 31 E 32, TORRE 3 CIDADE
MONÇÕES - 04571-010 - SÃO PAULO - SÃO PAULO
INCORPORADORA IMOBILIARIA PORTO VELHO LTDA CNPJ nº
04.793.899/0001-06, ESTRADA DA PENAL s/n APONIÃ - 76824052 - PORTO VELHO - RONDÔNIA
Av. Lauro Sodré, nº 1728, Bairro São João Bosco, CEP 76.803686, Porto Velho, RO
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PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Porto Velho - 1ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, Porto Velho - RO CEP: 76803-686 - Fone: (69) 3217-1307, e-mail: 1civelcpe@tjro.
jus.br
Processo: 7023382-81.2018.8.22.0001
Classe: CÍVEL - BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO
FIDUCIÁRIA (81)
AUTOR:
AYMORE
CREDITO
FINANCIAMENTO
E
INSVESTIMENTO S.A
Advogado do(a) AUTOR: MARCO ANTONIO CRESPO BARBOSA
- RO0006383
RÉU: ELIUDO MORAIS DA SILVA
Advogado do(a) RÉU:
INTIMAÇÃO
Para fins de atendimento ao pleito da parte AUTORA, fica
esta intimada para que, no prazo de 05 dias, proceda ao prévio
recolhimento das custas da diligência, conforme estabelecido no
art. 17 da Lei 3.896/2016.
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Porto Velho - 1ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, Porto Velho - RO CEP: 76803-686 - Fone: (69) 3217-1307, e-mail: 1civelcpe@tjro.
jus.br
Processo: 0010413-61.2015.8.22.0001
Classe: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159)
EXEQUENTE: ASSOCIACAO DE CREDITO CIDADAO DE
RONDONIA
Advogado do(a) EXEQUENTE: KARINA DA SILVA SANDRES RO0004594
EXECUTADO: JOSE GERALDO DA SILVA e outros (2)
Advogado do(a) EXECUTADO:
Advogado do(a) EXECUTADO:
Advogado do(a) EXECUTADO:
INTIMAÇÃO
Para fins de atendimento ao pleito da parte AUTORA, fica
esta intimada para que, no prazo de 05 dias, proceda ao prévio
recolhimento das custas da diligência, conforme estabelecido no
art. 17 da Lei 3.896/2016.
PODER JUDICIÁRIO
Porto Velho - 1ª Vara Cível - Fórum Cível 703258482.2018.8.22.0001
Execução de Título Extrajudicial
EXEQUENTE: BRASIL DISTRIBUIDORA INDUSTRIA E
COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA
ADVOGADO DO EXEQUENTE: DENIS AUGUSTO MONTEIRO
LOPES OAB nº RO2433
EXECUTADO: SERGIO REZENDE DE FREITAS 66396085291
ADVOGADO DO EXECUTADO:
DESPACHO
Vistos.
Cite-se a(s) parte(s) executada(s) mediante MANDADO a ser
cumprido por Oficial de Justiça para que no prazo de 3 (três) dias
úteis, a contar da citação/intimação, efetue(m) o pagamento da
dívida posta em execução, que deverá ser acrescida dos honorários
advocatícios, sendo estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o
valor total do débito, ou para que sejam nomeados bens à penhora,
ficando desde já advertida(s) a(s) parte(s) executada(s) que no
caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias úteis o valor
dos honorários advocatícios será reduzido pela metade (art. 827,
§1º, CPC/2015).
Não efetuado o pagamento no prazo, o que deverá ser certificado
pelo Oficial de Justiça, deverá ser promovida a penhora e avaliação
de tantos bens quantos bastem para quitação integral do débito
(art. 829, § 1º do CPC/2015), devendo ser observado o disposto
nos arts. 833 e 835, CPC/2015, lavrando-se o respectivo auto de
penhora com a intimação da(s) parte(s) executada(s).
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Acaso não seja(m) encontrado(s) o(s) executado(s) pelo Oficial
de Justiça, este deverá proceder o arresto de tantos bens quanto
bastem para garantir a execução, devendo nos dez dias seguintes
procurar o(s) executado(s) em dois dias distintos e, havendo
suspeita de ocultação, realizar a citação por hora certa, certificando
pormenorizadamente o ocorrido, nos termos do art. 830 do
CPC/2015.
OBSERVAÇÃO: A parte executada poderá, independentemente
de penhora, depósito ou caução, se opor à execução por meio de
embargos (art. 914, CPC/2015) que deverá ser apresentado no
prazo de 15 (quinze) dias úteis pelo sistema do processo digital
(PJe), contados da juntada do MANDADO aos autos, na forma do
inciso II do art. 231, CPC/2015.
ESTA DECISÃO SERVIRÁ COMO CARTA/MANDADO.
12 de setembro de 2018
Jose Augusto Alves Martins
Juiz de Direito
EXECUTADO: SERGIO REZENDE DE FREITAS 66396085291,
ASSAI 3442 CENTRO - 76993-000 - COLORADO DO OESTE RONDÔNIA
Av. Lauro Sodré, nº 1728, Bairro São João Bosco, CEP 76.803686, Porto Velho, RO
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 1ª Vara Cível - Fórum Cível
Av. Lauro Sodré, nº 1728, Bairro São João Bosco, CEP 76.803686, Porto Velho, RO 7036787-87.2018.8.22.0001
Procedimento Comum
SILVIA PIMENTA DOS SANTOS
ADVOGADO DO AUTOR: PEDRO LUIZ LEPRI JUNIOR OAB nº
RO4871
CONSULPLAN CONSULTORIA E PLANEJAMENTO EM
ADMINISTRACAO PUBLICA LTDA, CENTRO DE ENSINO SAO
LUCAS LTDA
ADVOGADOS DOS RÉUS:
DESPACHO
Vistos.
Na forma dos artigos 319, 320 e 321 do CPC/2015, determino a
intimação da parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis,
emendar a petição inicial a fim de recolher as custas processais
iniciais, sob pena de indeferimento.
Decorrido o prazo, com ou sem manifestação da parte autora,
retornem-me os autos conclusos.
12 de setembro de 2018
Jose Augusto Alves Martins
PODER JUDICIÁRIO
Porto Velho - 1ª Vara Cível - Fórum Cível
7033150-31.2018.8.22.0001
Procedimento Comum
AUTOR: SISTEMA IMAGEM DE COMUNICACAO TV CANDELARIA
LTDA - EPP
ADVOGADO DO AUTOR: DANILO HENRIQUE ALENCAR MAIA
OAB nº RO7707, EMERSON LIMA MACIEL OAB nº RO9263, JUACY
DOS SANTOS LOURA JUNIOR OAB nº RO656, FLORISMUNDO
ANDRADE DE OLIVEIRA SEGUNDO OAB nº RO9265
RÉUS: BROADMEDIA FOTO E VIDEO LTDA, BROADMEDIA
COMERCIO DE HARDWARE E SOFTWARE LTDA - ME
ADVOGADOS DOS RÉUS:
DESPACHO
Vistos.
Presentes os requisitos legais, recebo a petição inicial.
Considerando a natureza da causa, determino que a Diretoria da
vara designe audiência de tentativa de conciliação e mediação
junto à CEJUSC.
As partes deverão comparecer à audiência a ser designada,
pessoalmente ou por representante, que não seus advogados,
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com poderes especiais para transigir. No caso de eventual não
comparecimento injustificado de qualquer das partes, restará
sujeito o faltoso à multa prevista no art. 334, § 8º, CPC/2015:
Art. 334, § 8º O não comparecimento injustificado do autor ou do
réu à audiência de conciliação é considerado ato atentatório à
dignidade da justiça e será sancionado com multa de até dois por
cento da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa,
revertida em favor da União ou do Estado.
Cite-se a parte requerida para, querendo, apresentar resposta
no prazo legal, destacando que o termo para oferecimento de
contestação será de 15 (quinze) dias úteis, iniciando a contagem
a partir da data de audiência de tentativa de conciliação, caso
frustrada, ressalvadas as hipóteses dos incisos II e III do art. 335,
CPC/2015:
Art. 335. O réu poderá oferecer contestação, por petição, no prazo
de 15 (quinze) dias, cujo termo inicial será a data:
I - da audiência de conciliação ou de mediação, ou da última
sessão de conciliação, quando qualquer parte não comparecer ou,
comparecendo, não houver autocomposição;
II - do protocolo do pedido de cancelamento da audiência de
conciliação ou de mediação apresentado pelo réu, quando ocorrer
a hipótese do art. 334, § 4º, inciso I;
III - prevista no art. 231, de acordo com o modo como foi feita a
citação, nos demais casos.
Caso a parte requerida não possua interesse na realização da
audiência de conciliação (art. 335, CPC/2015), deverá informar nos
autos por petição, com antecedência mínima de 10 (dez) dias úteis,
antes da solenidade, ocasião em que o prazo para defesa será
iniciado no primeiro dia útil subsequente ao protocolo da petição.
Frisa-se que as partes têm livre acesso à íntegra do processo
diretamente pelo website do Tribunal de Justiça de Rondônia, no
seguinte endereço eletrônico: http://www.tjro.jus.br/inicio-pje.
ADVERTÊNCIA: Não havendo apresentação de defesa no prazo
de 15 dias, presumir-se-ão aceitos como sendo verdadeiros os
fatos articulados pela parte autora na inicial.
Em atenção à nova legislação que regulamenta a cobrança de
custas judiciais, verifiquei que a parte autora depositou apenas 1%
sobre valor da causa a título de custas iniciais. Na oportunidade, a
parte autora já fica intimada que, caso não haja acordo na audiência
de conciliação, deverá depositar o restante das custas judiciais no
prazo de 05 (cinco) dias após a realização da audiência, conforme
preceitua o art. 12, inciso I, da Lei estadual 3896/2016, sob pena
de extinção.
SIRVA CÓPIA DESTA DECISÃO COMO CARTA/MANDADO.
12 de setembro de 2018
Jose Augusto Alves Martins
Juiz de Direito
RÉUS: BROADMEDIA FOTO E VIDEO LTDA CNPJ nº
13.570.799/0001-01, RUA HELENA 280, SALA 102 VILA OLÍMPIA
- 04552-050 - SÃO PAULO - SÃO PAULO
BROADMEDIA COMERCIO DE HARDWARE E SOFTWARE LTDA
- ME CNPJ nº 08.736.157/0001-91, AVENIDA EMBAIXADOR
ABELARDO BUENO 600, SALAS 219/220 JACAREPAGUÁ 22775-022 - RIO DE JANEIRO - RIO DE JANEIRO
Av. Lauro Sodré, nº 1728, Bairro São João Bosco, CEP 76.803686, Porto Velho, RO
PODER JUDICIÁRIO
Porto Velho - 1ª Vara Cível - Fórum Cível 700893236.2018.8.22.0001
Cumprimento de SENTENÇA
CELIA ANASTACIA CARNEIRO
ADVOGADO DO EXEQUENTE: JACKSON CHEDIAK OAB nº
RO5000, TIAGO FERNANDES LIMA DA SILVA OAB nº RO6122
BANCO J. SAFRA S.A
ADVOGADO DO EXECUTADO: ANTONIO BRAZ DA SILVA OAB
nº AC12450
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DESPACHO
Republique-se o DESPACHO de ID. 16800433, reabrindo-se os
prazos de pagamento voluntário e de impugnação ao cumprimento
de SENTENÇA.
12 de setembro de 2018
Jose Augusto Alves Martins
Juiz de Direito
Av. Lauro Sodré, nº 1728, Bairro São João Bosco, CEP 76.803686, Porto Velho, RO
PODER JUDICIÁRIO
Porto Velho - 1ª Vara Cível - Fórum Cível 701363510.2018.8.22.0001
Cumprimento de SENTENÇA
MARINALDA FARIAS LEMOS
ADVOGADO DO EXEQUENTE: ERIAS TOFANI DAMASCENO
JUNIOR OAB nº RO2845
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
ADVOGADO DO EXECUTADO: ELISIA HELENA DE MELO
MARTINI OAB nº RN1853, HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO
OAB nº SP221386
DESPACHO
Intime-se a parte exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias
úteis, comprovar o recolhimento das custas referentes à diligência
pleiteada.
Pagas as custas, defiro, desde já, a consulta pleiteada. (B)
Em caso de inércia, retornem os autos conclusos.
12 de setembro de 2018
Jose Augusto Alves Martins
Juiz de Direito
Av. Lauro Sodré, nº 1728, Bairro São João Bosco, CEP 76.803686, Porto Velho, RO
PODER JUDICIÁRIO
Porto Velho - 1ª Vara Cível - Fórum Cível 703470753.2018.8.22.0001
Procedimento Comum
FRANCISCO ALVES DE ARAUJO
ADVOGADO DO AUTOR: JOSE RICARDO COSTA OAB nº
RO2008
ITAU SEGUROS S/A
ADVOGADO DO RÉU:
DESPACHO
Nada a reconsiderar.
Como mencionado, o processo anterior já foi julgado com
resolução do MÉRITO. O próprio parágrafo primeiro do art. 55
restringe as hipóteses de conexão para os casos de processos não
sentenciados, vejamos:
Art. 55. Reputam-se conexas 2 (duas) ou mais ações quando lhes
for comum o pedido ou a causa de pedir.
§ 1o Os processos de ações conexas serão reunidos para DECISÃO
conjunta, salvo se um deles já houver sido sentenciado.
Assim sendo, não há o que se falar em conexão.
Cumpra-se o disposto no DESPACHO anterior, com a remessa dos
autos ao Tribunal de Justiça.
12 de setembro de 2018
Jose Augusto Alves Martins
Juiz de Direito
Av. Lauro Sodré, nº 1728, Bairro São João Bosco, CEP 76.803686, Porto Velho, RO
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Porto Velho - 1ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, Porto Velho - RO CEP: 76803-686 - Fone: (69) 3217-1307, e-mail: 1civelcpe@tjro.
jus.br
Processo: 7028246-65.2018.8.22.0001
Classe: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
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EXEQUENTE: ANTONIO VIEIRA GOMES
Advogado do(a) EXEQUENTE: MARIA NAZARETE PEREIRA DA
SILVA - RO0001073
EXECUTADO: BANCO CITICARD S.A.
Advogado do(a) EXECUTADO: JOSE EDGARD DA CUNHA
BUENO FILHO - RO0004570
DESPACHO
Vistos.
Na forma dos artigos 513 e 523, CPC/2015, intime-se a parte
devedora para, querendo, efetuar e comprovar o pagamento
voluntário da condenação, sob pena de incorrer em multa de 10%
(dez por cento) e, ainda, honorários advocatícios de cumprimento
de SENTENÇA também fixados em 10%, salvo oposição de
embargos. Deve ser frisado que em caso de não comprovação nos
autos do pagamento eventualmente efetivado a parte executada
estará sujeita a cobrança da multa e dos honorários de cumprimento
de SENTENÇA.
A intimação se dará por meio do Diário da Justiça nos termos do
§ 2º do artigo 513 do CPC/2015, ou por meio eletrônico caso haja
advogado cadastrado no sistema do PJE.
Decorrido o prazo de 15 (quinze) dias úteis sem que haja o pagamento
voluntário, haverá início imediato do prazo para apresentação de
impugnação, independentemente de nova intimação ou penhora,
nos termos do art. 525 do CPC/2015.
Não havendo manifestação da parte executada nos prazos acima
assinalados, o exequente deverá, no prazo de 10 (dez) dias, se
manifestar quanto ao prosseguimento da execução, apresentando
planilha atualizada do débito e meio alternativo para execução, sob
pena de extinção e arquivamento.
Proceda-se com a evolução da classe processual para cumprimento
de SENTENÇA.
SIRVA CÓPIA DESTA DECISÃO COMO CARTA/MANDADO.
Porto Velho, 20 de julho de 2018.
JOSÉ AUGUSTO ALVES MARTINS
Juiz de Direito
ENDEREÇO PARA DILIGÊNCIA:
Nome: BANCO CITICARD S.A.
Endereço: JK. Financial Center, 510, Avenida Presidente Juscelino
Kubitschek 510, Vila Nova Conceição, São Paulo - SP - CEP:
04543-906
PODER JUDICIÁRIO
Porto Velho - 1ª Vara Cível - Fórum Cível 701854313.2018.8.22.0001
Monitória
AUTOR: CENTRO DE ENSINO SAO LUCAS LTDA
ADVOGADO(A) ALEXANDRE CAMARGO OAB Nº RO704
RÉU: ROGERIO APRIGIO DE OLIVEIRA
DESPACHO
A parte autora deverá emendar a petição inicial de cumprimento de
SENTENÇA nos termos do art. 524 do Novo Código de Processo
Civil, devendo apresentar:
I - o nome completo, o número de inscrição no Cadastro de Pessoas
Físicas ou no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do exequente
e do executado, observado o disposto no art. 319, §§ 1º a 3º;
II - o índice de correção monetária adotado;
III - os juros aplicados e as respectivas taxas;
IV - o termo inicial e o termo final dos juros e da correção monetária
utilizados;
V - a periodicidade da capitalização dos juros, se for o caso;
Deverá juntar aos autos, ainda:
a) cópia da petição inicial do processo principal e eventuais
emendas;
b) cópia das procurações do autor e réu;
c) cópia da SENTENÇA;
d) cópia do acórdão do Tribunal de Justiça e dos Tribunais
Superiores, se houver;
e) cópia da certidão de trânsito em julgado;
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f) outros documentos que se fizerem necessários ao deslinde da
causa ou para conferência dos cálculos apresentados pela parte
exequente;
Prazo de 15 dias sob pena de indeferimento da inicial.
1 de agosto de 2018
Jose Augusto Alves Martins
Juiz de Direito
Av. Lauro Sodré, Nº 1728, Bairro São João Bosco, CEP 76.803686, Porto Velho, RO
PODER JUDICIÁRIO
Porto Velho - 1ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, PORTO VELHO RO - CEP: 76803-686 - Fone:3217-1318 - pvh1civel@tjro.jus.br
Processo nº 7040235-39.2016.8.22.0001
AUTOR: FERNANDO DANTAS DA SILVA NETO
Advogado do(a) AUTOR: SAMUEL DOS SANTOS JUNIOR RO0001238
RÉU: CENTRO DE ENSINO SAO LUCAS LTDA
Advogado do(a) RÉU: ZOIL BATISTA DE MAGALHAES NETO RO000324A
Intimação
Por ordem do(a) Exmo(a). Dr(a). Juiz(a) de Direito do Porto Velho
- 1º Vara Cível, fica a parte REQUERIDA no prazo de 15 (quinze)
dias, intimada para efetuar o pagamento das custas finais, no valor
de R$ 105,50, sob pena de protesto e inscrição na dívida ativa,
a parte poderá imprimir o boleto diretamente no site do TJ/RO,
endereço eletrônico:
http://webapp.tjro.jus.br/custas/pages/guiaRecolhimento/
guiaRecolhimentoEmitirSegundaVia.jsf
Porto Velho, 1 de agosto de 2018.
PODER JUDICIÁRIO
Porto Velho - 1ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, PORTO VELHO RO - CEP: 76803-686 - Fone:3217-1318 - pvh1civel@tjro.jus.br
Processo nº 7046379-29.2016.8.22.0001
AUTOR: MARIA AMELIA MAIA FREIRE
Advogado do(a) AUTOR: ALEXANDRE AZEVEDO ANTUNES MT8843/O
RÉU: BANCO BRADESCO S.A.
Advogados do(a) RÉU: PAULO EDUARDO PRADO - SP182951,
KARINA DE ALMEIDA BATISTUCI - RO0004571
Intimação
Por ordem do(a) Exmo(a). Dr(a). Juiz(a) de Direito do Porto Velho
- 1º Vara Cível, fica a parte REQUERIDA no prazo de 15 (quinze)
dias, intimada para efetuar o pagamento das custas finais, no valor
de R$ 262,93, sob pena de protesto e inscrição na dívida ativa,
a parte poderá imprimir o boleto diretamente no site do TJ/RO,
endereço eletrônico:
http://webapp.tjro.jus.br/custas/pages/guiaRecolhimento/
guiaRecolhimentoEmitirSegundaVia.jsf
Porto Velho, 1 de agosto de 2018.
PODER JUDICIÁRIO
Porto Velho - 1ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, PORTO VELHO RO - CEP: 76803-686 - Fone:3217-1318 - pvh1civel@tjro.jus.br
Processo nº 7050353-40.2017.8.22.0001
AUTOR: JOSE RICARDO MENDES DOS SANTOS PARAIZO
Advogado do(a) AUTOR: JOSE ADEMIR ALVES - RO0000618
RÉU: TAM LINHAS AEREAS S/A.
Advogado do(a) RÉU: FABIO RIVELLI - RO0006640
Intimação
Por ordem do(a) Exmo(a). Dr(a). Juiz(a) de Direito do Porto Velho
- 1º Vara Cível, fica a parte REQUERIDA no prazo de 15 (quinze)
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dias, intimada para efetuar o pagamento das custas finais, no valor
de R$ 103,80, sob pena de protesto e inscrição na dívida ativa,
a parte poderá imprimir o boleto diretamente no site do TJ/RO,
endereço eletrônico:
http://webapp.tjro.jus.br/custas/pages/guiaRecolhimento/
guiaRecolhimentoEmitirSegundaVia.jsf
Porto Velho, 1 de agosto de 2018.
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Porto Velho - 1ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, Porto Velho - RO CEP: 76803-686 - Fone: (69) 3217-1307, e-mail: 1civelcpe@tjro.
jus.br
Processo: 0003233-67.2010.8.22.0001
Classe: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
EXEQUENTE: MARIA ANTONIA DE FREITAS
Advogado do(a) EXEQUENTE: MAURILIO GALVAO DA SILVA
JUNIOR - RO0002222
EXECUTADO: PISCINAS PORTO RICO
Advogado do(a) EXECUTADO: CASSIO FABIANO REGO DIAS RO0001514
CERTIDÃO/INTIMAÇÃO
Certifico que foi designada a AUDIÊNCIA deste processo a qual
será realizada na sala de audiências da CEJUSC Porto Velho - 1ª
Vara Cível, sito à Rua Quintino Bocaiuva, 3061, Bairro Embratel,
Porto Velho/RO, conforme informações abaixo:
Tipo: Conciliação Sala: SALA DE AUDIÊNCIA 6 - CEJUSC/CÍVEL
Data: 17/10/2018 Hora: 16:30
Ficam as partes devidamente intimadas.
PORTO VELHO, 12 de setembro de 2018.
JUCILEIDE DO CARMO RODRIGUES MOURA
PODER JUDICIÁRIO
Porto Velho - 1ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, PORTO VELHO RO - CEP: 76803-686 - Fone:3217-1318 - pvh1civel@tjro.jus.br
Processo nº 7005885-59.2015.8.22.0001
EXEQUENTE: JAIR ROSSI DE MENDONCA, MASTER SERVIÇOS
E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
Advogados do(a) EXEQUENTE: MARCUS VINICIUS DE
OLIVEIRA CAHULLA - RO0004117, TIAGO FAGUNDES BRITO
- RO0004239
Advogados do(a) EXEQUENTE: MARCUS VINICIUS DE
OLIVEIRA CAHULLA - RO0004117, TIAGO FAGUNDES BRITO
- RO0004239
EXECUTADO: RAFAELA SCHUINDT DE OLIVEIRA, ELIANE
NAZARE NASCIMENTO DA SILVA, EDSON JOAQUIM DA SILVA,
CENTRAL DE JORNALISMO, PRODUCAO, MARKETING E
ASSESSORIA LTDA - ME
Advogado do(a) EXECUTADO: ELIANIO DE NAZARE
NASCIMENTO - RO0003626
Advogado do(a) EXECUTADO: ELIANIO DE NAZARE
NASCIMENTO - RO0003626
Advogado do(a) EXECUTADO:
Advogado do(a) EXECUTADO: ELIANIO DE NAZARE
NASCIMENTO - RO0003626
Intimação
Por ordem do(a) Exmo(a). Dr(a). Juiz(a) de Direito do Porto Velho
- 1º Vara Cível, ficam os REQUERIDOS no prazo de 15 (quinze)
dias, intimados para efetuarem o pagamento das custas finais, no
valor total de R$ 470,24 (R$ 117,56 para cada requerido), sob pena
de protesto e inscrição na dívida ativa, a parte poderá imprimir o
boleto diretamente no site do TJ/RO, endereço eletrônico:
http://webapp.tjro.jus.br/custas/pages/guiaRecolhimento/
guiaRecolhimentoEmitirSegundaVia.jsf
Porto Velho, 1 de agosto de 2018.
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PODER JUDICIÁRIO
Porto Velho - 1ª Vara Cível - Fórum Cível 703285409.2018.8.22.0001
Alvará Judicial
REQUERENTE: RAIMUNDA APARECIDA GALDINO RODRIGUES
LOPES
ADVOGADO
DO
REQUERENTE:
GRAZIELE
PARADA
VASCONCELOS HURTADO OAB nº RO8973, ANA PAULA
COSTA SENA OAB nº RO8949
INTERESSADO: BANCO BRADESCO SA
ADVOGADO DO INTERESSADO:
DESPACHO
Vistos.
A petição inicial necessita de nova emenda, o que deverá ser
providenciado pela autora em 15 (quinze) dias, na forma dos
artigos 319, 320 e 321 do CPC/2015, a fim de adequar os pedidos
constantes na inicial, visto que, aparentemente, há discussão
sobre a existência ou não da caderneta de poupanças, o que, em
tese, não autorizaria o alvará judicial, procedimento de jurisdição
voluntária, posto existir caráter contencioso.
Em caso de inércia, a petição inicial será indeferida.
Decorrido o prazo, com ou sem manifestação da parte autora,
retornem-me os autos conclusos.
12 de setembro de 2018
Jose Augusto Alves Martins
Juiz de Direito
Av. Lauro Sodré, nº 1728, Bairro São João Bosco, CEP 76.803686, Porto Velho, RO
PODER JUDICIÁRIO
Porto Velho - 1ª Vara Cível - Fórum Cível 701153094.2017.8.22.0001
Procedimento Comum
AUTOR: DEISE SAAVEDRA DA SILVA
ADVOGADO DO AUTOR: THIAGO DE ASSIS DA SILVA OAB nº
SC35135
RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
ADVOGADO DO RÉU: PROCURADORIA FEDERAL EM
RONDÔNIA
SENTENÇA
Vistos.
DEISE SAAVEDRA DA SILVA, devidamente qualificada, ingressou
com a presente AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE DIREITO
PREVIDENCIÁRIO POR ACIDENTE DE TRABALHO em face
do INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL – INSS
alegando que encontra-se incapacitado para o exercício de suas
funções laborais em decorrência de acidente de trabalho.
Aduz que foi lhe concedido o benefício até o dia 14 de julho de
2016, sendo que de acordo com os laudos ainda faz jus a utilização
do benefício.
Narra que o INSS negou absurdamente a nova concessão de seu
benefício anteriormente implantado.
Concluiu pleiteando a condenação da parte requerida ao pagamento
do benefício auxílio-acidente, além das parcelas vencidas e não
pagas.
Juntou documentos
A parte Ré foi citada e apresentou sua contestação. Apresentou
argumento afirmando que para concessão do benefício pleiteado
o segurado deve estar incapaz para exercer qualquer atividade.
Diz que a autora não preenche os requisitos para concessão
do benefício pleiteado. Concluiu pela improcedência do pedido
formulado na inicial.
Não juntou documentos.
A perícia médica foi realizada e, instadas a se manifestarem,as
partes quedaram-se inertes.
É o relatório, no essencial. Decido.
As partes são legítimas e estão bem representadas. Estando
presentes as condições da ação e os pressupostos processuais, o
MÉRITO pode ser analisado.
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Analisando os documentos trazidos pela parte autora, vejo que
não há forte indício da invalidez suscitada na exordial. A certeza
desse fato se deu com o laudo pericial juntado ao processo, senão
vejamos:
“E) Não foi encontrado ao exame físico e aos exames de imagem
justificativas para considerar que a paciente apresente algum grau
de limitação. Não foi observada incapacidade permanente ou
temporária.
I) Não foi detectada incapacidade.”.
A incapacidade da parte autora para o trabalho não foi comprovada
e é requisito essencial para o recebimento de benefício de auxíliodoença ou aposentadoria por invalidez permanente.
Além disso, é fato constitutivo do direito da autora, que deverá se
desincumbir do ônus de comprová-lo, conforme determina o artigo
373, I, do Código de Processo Civil.
A propósito, este é o posicionamento do e. Tribunal de Justiça
Rondoniense. Literalmente:
“Apelação cível. Aposentadoria por invalidez. Incapacidade
laborativa. Fato constitutivo do direito do autor. Comprovação.
Recurso improvido. A incapacidade laborativa permanente, seja
ela parcial ou total, além de requisito basilar para a concessão de
aposentadoria por invalidez, é fato constitutivo do direito do autor,
que deverá se desincumbir do ônus de comprová-la. Estando
demonstrado por meio de perícia a incapacidade total e permanente
do segurado, concede-se o benefício da aposentação. Apelação,
Processo nº 0009979-31.2013.822.0005, Tribunal de Justiça do
Estado de Rondônia, 2ª Câmara Especial, Relator(a) do Acórdão:
Des. Roosevelt Queiroz Costa, Data de julgamento: 16/05/2018.”.
Portanto, o feito deve ser julgado improcedente.
ISTO POSTO, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados
pela autora.
Condeno a autora ao pagamento das custas processuais e
honorários advocatícios ao patrono da requeria, no importe de R$
1.500,00 (Um mil e quinhentos reais), com ressalva da assistência
judiciária gratuita deferida.
Passados 30 dias sem a manifestação das partes, feitas as devidas
anotações, dê-se baixa e arquivem-se.
Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.
12 de setembro de 2018
Jose Augusto Alves Martins
Juiz de Direito
Av. Lauro Sodré, nº 1728, Bairro São João Bosco, CEP 76.803686, Porto Velho, RO
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
PODER JUDICIÁRIO
Porto Velho - 1ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, PORTO VELHO RO - CEP: 76803-686 - Fone: (69) 3217-1318
Processo nº: 7026302-28.2018.8.22.0001
USUCAPIÃO (49)
AUTOR: ELIAS SOARES DE MEDINA
Advogado do(a) AUTOR: PEDRO PAULO BARBOSA RO0006833
RÉU: RUTH MARTINS CANTANHEDE SALLES, JOAO
FERNANDES SALLES
EDITAL DE CITAÇÃO
PRAZO – 20 (vinte) dias
CITAÇÃO DE: Eventuais interessados e confinantes não
identificados, para tomar conhecimento da ação de usucapião
ajuizada por ELIAS SOARES DE MEDINA contra RUTH MARTINS
CANTANHEDE SALLES e outros, referente ao imóvel localizado
no Rua Pirapitinga, n° 1919, Esquina com rua Barbados, Lagoa, no
Município de Porto Velho - Rondônia
FINALIDADE: CITAR eventuais interessados e confinantes
acima mencionados, para contestarem no prazo abaixo, a ação
de usucapião. Não sendo contestada a ação, presumir-se-ão

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

ANO XXXVI

NÚMERO 172

DIARIO DA JUSTIÇA

verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo autor, conforme
art. 344 do NCPC (Se o réu não contestar a ação, será considerado
revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas
pelo autor).
PRAZO PARA CONTESTAR: 15 dias úteis (art. 219, do NCPC),
contados da data da publicação.
SEDE DO JUÍZO: Fórum Cível - Av. Lauro Sodré, nº 1728, São
João Bosco, Porto Velho-RO.
Porto Velho, 17 de agosto de 2018.
Lucivaldo Portela Batista
Diretor de Cartório em Substituição
Caracteres: 1140
Preço por caractere: 0,01872
Total(R$): 21,34
PODER JUDICIÁRIO
Porto Velho - 1ª Vara Cível - Fórum Cível 701705353.2018.8.22.0001
Procedimento Comum
AUTOR: ALAIDE RAPO DA COSTA
ADVOGADO DO AUTOR: CELESTE DANTAS DA COSTA
RODRIGUES OAB nº RO7731
RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
ADVOGADO DO RÉU: PROCURADORIA FEDERAL EM
RONDÔNIA
DECISÃO
Vistos.
Trata-se de ação que visa a percepção de benefício previdenciário
decorrente de acidente de trabalho cuja petição inicial veio
acompanhada de pedido de tutela provisória de urgência para
implantação/restabelecimento do benefício outrora cessado.
Com a inicial, vieram documentos.
Devidamente citado, o INSS apresentou contestação afirmando
que a parte autora não preencheu os requisitos necessários
para recebimento do benefício previdenciário. Concluiu pela
improcedência dos pedidos articulados na exordial.
Intimada, a parte autora apresentou réplica e, instadas a
especificarem provas, as partes quedaram-se inertes.
Pois bem.
Processo em ordem. Não ocorrendo quaisquer das hipóteses de
extinção do processo (art. 354, NCPC), julgamento antecipado e/ou
julgamento antecipado parcial (art. 355 e 356, NCPC), preliminares,
nulidades, tampouco questões prejudiciais a serem solucionadas
de modo que por conta disso; declaro o processo saneado.
Na forma dos incisos do art. 357, NCPC, fixo, como ponto
controvertido da lide, bem como sobre as questões de fato sobre as
quais recairá a atividade probatória, a existência de incapacidade
laborativa da parte autora, bem como sua extensão.
Tão somente a prova médico pericial poderá estabelecer as
condições de saúde da parte autora e se eventualmente se encontra
incapacitada para exercer sua atividade laboral, razão pela qual
determino a realização de perícia médica, a ser implementada pelo
médico Dr. João Paulo Cuadal Soares, CRM/RO n. 2217/RO, CPF
nº 418.737.852-1, com endereço à rua Julio de Castilho, nº 232,
Centro, Porto Velho – RO, telefone (69) 99979-0070, para identificar
o grau de incapacidade, classificada com o seu percentual, sua
duração, e a sua relação com a atividade realizada pela parte
autora, e eventualmente, para outras funções e sua vida cotidiana.
O cartório deverá providenciar os atos necessários para designação
da perícia e intimação das partes.
Nos termos do art. 2º, § 4º da Resolução n. 232/2016/CNJ, arbitro
honorários periciais em R$ 600,00(seiscentos reais), considerando
que os órgãos públicos a disposição do juízo não suportam o
atendimento destas perícias, sem prejuízo de seu atendimento
ordinário; diante da dificuldade nomear peritos nestas áreas, bem
ainda, diante do fato de que o ônus decorrente do trabalho pericial
será suportado pelo próprio perito nomeado. Esse valor deverá ser
depositado pelo INSS nos autos no prazo máximo de 30 (trinta)
dias, após realização da perícia.

SEXTA-FEIRA, 14-09-2018

394

O laudo deverá ser entregue no prazo máximo de 1 (um) mês,
devendo informar ao Juízo a data de início dos trabalhos com
antecedência mínima de 20 (vinte) dias, a fim de viabilizar a
intimação das partes.
Ao juízo, o perito deverá esclarecer, nos termos da Recomendação
Conjunta n. 01/CNJ, de 15/12/2015, os seguintes quesitos:
I – Exame clínico e considerações médico-periciais sobre a
patologia
a) Queixa que o(a) periciado apresenta no ato da perícia;
b) Doença, lesão ou deficiência diagnosticada por ocasião da
perícia (com CID);
c) Causa provável da(s) doença/moléstia(a)/incapacidade;
d) Doença/moléstia ou lesão decorrem do trabalho exercido
Justifique indicando o agente de risco ou agente nocivo causador;
e) A doença/moléstia ou lesão decorrem de acidente de trabalho
Em caso positivo, circunstanciar o fato, com data e local, bem como
se reclamou assistência médica e/ou hospitalar;
f) Doença/moléstia ou lesão torna o(a) periciado(a) incapacitado(a)
para o exercício do último trabalho ou atividade habitual Justifique
a resposta, descrevendo os elementos nos quais se baseou a
CONCLUSÃO;
g) Sendo positiva a resposta ao quesito anterior, a incapacidade
do(a) periciado(a) é de natureza permanente ou temporária Parcial
ou total
h) Data provável do início da(s) doença/lesão/moléstia() que
acomete(m) o (a) periciado(a);
i) Data provável de início da incapacidade identificada. Justifique;
j) Incapacidade remonta à data de início da(s) doença/moléstia(s)
ou decorre de progressão ou agravamento dessa patologia
Justifique;
k) É possível afirmar se havia incapacidade entre a data do
indeferimento ou da cessão do benefício administrativo e a data da
realização da perícia judicial Se positivo, justificar apontando os
elementos para esta CONCLUSÃO;
l) Caso se conclua pela incapacidade parcial e permanente, é
possível afirmar se o(a) periciado(a) está apto para o exercício de
outra atividade profissional ou para a reabilitação Qual atividade
m) Sendo positiva a existência de incapacidade total e permanente,
o(a) periciado(a) necessita de assistência permanente de outra
pessoa para as atividades diárias A partir de quando
n) Qual ou quais são os exames clínicos, laudos ou elementos
considerados para o presente ato médico pericial
o) O(a) periciado(a) está realizando tratamento Qual a previsão
de duração do tratamento Há previsão ou foi realizado tratamento
cirúrgico O tratamento é oferecido pelo SUS
p) É possível estimar qual o tempo e o eventual tratamento
necessários para que o(a) periciado(a) se recupere e tenha
condições de voltar a exercer seu trabalho ou atividade habitual
(data de cessação da incapacidade)
q) Preste o perito demais esclarecimentos que entenda serem
pertinentes para melhor elucidação da causa;
r) Pode o perito afirmar se existe qualquer indício ou sinais de
dissimulação ou de exacerbação de sintomas Responda apenas
em caso afirmativo;
II – Quesitos específicos: auxílio-acidente;
a) O(a) periciado(a) é portador de lesão ou perturbação funcional
que implique redução de sua capacidade para o trabalho Qual
b) Se houver lesão ou perturbação funcional, decorre de acidente
de trabalho ou de qualquer natureza Em caso positivo, indique o
agente causador ou circunstancie o fato, com data e local, bem
como indique se o(a) periciado(a) reclamou assistência médica e/
ou hospitalar.
c) O(a) periciado(a) apresenta sequelas de acidente de qualquer
natureza, que causam dispêndio de maior esforço na execução da
atividade habitual
d) Se positiva a resposta ao quesito anterior, quais são as dificuldades
encontradas pelo(a) periciado(a) para continuar desempenhando
suas funções habituais Tais sequelas são permanentes, ou seja,
não passíveis de cura
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e) Houve alguma perda anatômica Qual A força muscular está
mantida
f) A mobilidade das articulações está preservada
g) A sequela ou lesão porventura verificada se enquadra em alguma
das situações discriminadas no Anexo III do Decreto 3.048/1999
Expeça-se o necessário.
SIRVA-SE DA PRESENTE COMO CARTA/MANDADO /OFÍCIO.
12 de setembro de 2018
Jose Augusto Alves Martins
Juiz de Direito
Av. Lauro Sodré, nº 1728, Bairro São João Bosco, CEP 76.803686, Porto Velho, RO
PODER JUDICIÁRIO
Porto Velho - 1ª Vara Cível - Fórum Cível 701201560.2018.8.22.0001
Procedimento Comum
AUTORES: MARINA UNIS SBARZI IRINEU, DANIEL UNIS SBARZI
DE SOUZA
ADVOGADOS DOS AUTORES: MARIA LIDIA BRITO GONCALVES
OAB nº RO318
RÉU: GOL LINHAS AÉREAS
ADVOGADO DO RÉU: BERNARDO AUGUSTO GALINDO
COUTINHO OAB nº RO2991
DESPACHO
Digam as partes no prazo de 5 (cinco) dias se pretendem a produção
de outras provas nestes autos.
12 de setembro de 2018
Jose Augusto Alves Martins
Juiz de Direito
Av. Lauro Sodré, nº 1728, Bairro São João Bosco, CEP 76.803686, Porto Velho, RO
PODER JUDICIÁRIO
Porto Velho - 1ª Vara Cível - Fórum Cível 705723382.2016.8.22.0001
Monitória
AUTOR: INDUSTRIA E COMERCIO DE BEBIDAS MDM LTDA
ADVOGADO DO AUTOR: TIAGO HENRIQUE MUNIZ ROCHA
OAB nº RO7201
RÉU: SUPERMERCADO SUPREMO LTDA - ME
ADVOGADO DO RÉU: DEFENSORIA PÚBLICA DE RONDÔNIA
SENTENÇA
Trata-se de ação monitória na qual a parte requerida, citada por
edital e representada pela Curadoria de Ausentes, apresentou
defesa por meio de negativa geral.
Embora os embargos por meio de negativa geral seja prerrogativa
da Defensoria Pública, tal tipo de defesa não possui o condão
de afastar a presunção de legitimidade dos documentos que
acompanham a ação monitória.
Dessa forma, considerando a comprovação documental dos
elementos da ação monitória e da obrigação a ser adimplida,
aliado a ineficácia da defesa apresentada pela parte requerida,
julgo procedente o pedido inicial para constituir de pleno direito a
obrigação em título executivo judicial.
Converto o MANDADO inicial em MANDADO executivo, que poderá
ser executado na forma do art. 523, do CPC/2015.
Transitada em julgada a SENTENÇA e não havendo requerimento
do credor para prosseguimento do feito, arquivem-se os autos.
12 de setembro de 2018
Jose Augusto Alves Martins
Juiz de Direito
Av. Lauro Sodré, nº 1728, Bairro São João Bosco, CEP 76.803686, Porto Velho, RO
PODER JUDICIÁRIO
Porto Velho - 1ª Vara Cível - Fórum Cível 001821751.2013.8.22.0001
Cumprimento de SENTENÇA
EXEQUENTE: TANIA MARIA PEREIRA DOS SANTOS
ADVOGADO DO EXEQUENTE: DEFENSORIA PÚBLICA DE
RONDÔNIA
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EXECUTADO: EGO EMPRESA GERAL DE OBRAS S A
ADVOGADO DO EXECUTADO: ANTONIO RICARDO CARNEIRO
ANDRADE OAB nº RO6347, LEONARDO GUIMARAES BRESSAN
SILVA OAB nº RO1583, EDUARDO ABILIO KERBER DINIZ OAB
nº RO4389, IGOR JUSTINIANO SARCO OAB nº RO7957
DESPACHO
Vistos.
A parte exequente deverá se manifestar quanto ao prosseguimento
da execução no prazo impreterível de 5 (cinco) dias, requerendo o
que entender de direito, sob pena de imediato arquivamento.
12 de setembro de 2018
Jose Augusto Alves Martins
Av. Lauro Sodré, nº 1728, Bairro São João Bosco, CEP 76.803686, Porto Velho, RO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Vara Cível - Porto Velho - Fórum Cível 702412795.2017.8.22.0001
Procedimento Comum
AUTOR: CIDERLEI BARBOSA MACHADO
ADVOGADO(A) FRANCISCO ALENCAR DA SILVA JUNIOR OAB
Nº RO4257, ADVOGADO(A) CHARLES FRAZAO DE ALMEIDA
OAB Nº RO8104
RÉU: BOSQUES DO MADEIRA EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO
SPE LTDA
ADVOGADO(A) GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI
OAB Nº RO5546
DESPACHO
Vistos.
Na forma dos artigos 513 e 523, CPC/2015, intime-se a parte
devedora para, querendo, efetuar e comprovar o pagamento
voluntário da condenação, sob pena de incorrer em multa de 10%
(dez por cento) e, ainda, honorários advocatícios de cumprimento
de SENTENÇA também fixados em 10%, salvo oposição de
embargos. Deve ser frisado que em caso de não comprovação nos
autos do pagamento eventualmente efetivado a parte executada
estará sujeita a cobrança da multa e dos honorários de cumprimento
de SENTENÇA.
A intimação se dará por meio do Diário da Justiça nos termos do
§ 2º do artigo 513 do CPC/2015, ou por meio eletrônico caso haja
advogado cadastrado no sistema do PJE.
Decorrido o prazo de 15 (quinze) dias úteis sem que haja o pagamento
voluntário, haverá início imediato do prazo para apresentação de
impugnação, independentemente de nova intimação ou penhora,
nos termos do art. 525 do CPC/2015.
Não havendo manifestação da parte executada nos prazos acima
assinalados, o exequente deverá, no prazo de 10 (dez) dias, se
manifestar quanto ao prosseguimento da execução, apresentando
planilha atualizada do débito e meio alternativo para execução, sob
pena de extinção e arquivamento.
Proceda-se com a evolução da classe processual para cumprimento
de SENTENÇA.
SIRVA CÓPIA DESTA DECISÃO COMO CARTA/MANDADO.
6 de Julho de 2018
Jose Augusto Alves Martins
Av. Lauro Sodré, Nº 1728, Bairro São João Bosco, CEP 76.803686, Porto Velho, RO
PODER JUDICIÁRIO
Porto Velho - 1ª Vara Cível - Fórum Cível 702414145.2018.8.22.0001
Cumprimento de SENTENÇA
CARLOS ANDRE ALMEIDA DE MIRANDA
ADVOGADO DO EXEQUENTE: VALNEI GOMES DA CRUZ
ROCHA OAB nº RO2479, DENISE GONCALVES DA CRUZ
ROCHA OAB nº RO1996, MARIENE CAROLINE DA COSTA
MACIEL OAB nº RO8796
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CONSTRUTORA BS S.A.
ADVOGADO DO EXECUTADO: FLAVIA PIAS DE OLIVEIRA
RAMOS OAB nº DF31673, ISRAEL AUGUSTO ALVES FREITAS
DA CUNHA OAB nº RO2913, MAURO DA SILVA ANDRIESKI OAB
nº MT10925
DESPACHO
A DECISÃO que definiu o montante a ser pago pelo devedor é
posterior a DECISÃO que deferiu a recuperação judicial da parte
ré.
Nesse sentido, o crédito do exequente não está acobertado pela
DECISÃO que deferiu a recuperação judicial, devendo a execução
continuar.
Intime-se a parte exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias, dar
o devido prosseguimento ao feito.
12 de setembro de 2018
Jose Augusto Alves Martins
Juiz de Direito
Av. Lauro Sodré, nº 1728, Bairro São João Bosco, CEP 76.803686, Porto Velho, RO
PODER JUDICIÁRIO
Porto Velho - 1ª Vara Cível - Fórum Cível 701464929.2018.8.22.0001 7014649-29.2018.8.22.0001
Cumprimento de SENTENÇA Cumprimento de SENTENÇA
HARUITI ABE HARUITI ABE
ADVOGADO DO EXEQUENTE: KARINA ROCHA PRADO OAB nº
RO1776 ADVOGADO DO EXEQUENTE: KARINA ROCHA PRADO
OAB nº RO1776
CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA SA CERON CENTRAIS
ELETRICAS DE RONDONIA SA CERON
ADVOGADO DO EXECUTADO: UBIRAJARA RODRIGUES
NOGUEIRA DE REZENDE OAB nº RO1571, FABIO ANTONIO
MOREIRA OAB nº RO1553 ADVOGADO DO EXECUTADO:
UBIRAJARA RODRIGUES NOGUEIRA DE REZENDE OAB nº
RO1571, FABIO ANTONIO MOREIRA OAB nº RO1553
SENTENÇA
Vistos.
Compulsando os autos, verifico a satisfação da obrigação, situação
que enseja a extinção do feito, nos termos do art. 924, II, do CPC.
Expeça-se alvará de levantamento da quantia depositada nos
autos. O credor terá o prazo de 30 (trinta) dias para levantamento
do alvará, sob pena de transferência dos valores para a conta
centralizadora do Tribunal de Justiça.
Após as anotações de estilo, arquivem-se os autos.
Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.
12 de setembro de 2018
Jose Augusto Alves Martins
Juiz de Direito
Av. Lauro Sodré, nº 1728, Bairro São João Bosco, CEP 76.803686, Porto Velho, RO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Vara Cível - Porto Velho - Fórum Cível 000098033.2015.8.22.0001
Procedimento Comum
AUTOR: PAULO CESAR DE SOUZA MELO
ADVOGADO(A) RENAN GOMES MALDONADO DE JESUS OAB
Nº RO5769
RÉU: HYPE CLUB
ADVOGADO(A) DIEGO ALEXIS DOS SANTOS ARENAS OAB
Nº RO5188, ADVOGADO(A) MIGUEL ANGEL ARENAS RUBIO
FILHO OAB Nº RO5380
DESPACHO
Vistos.
Na forma dos artigos 513 e 523, CPC/2015, intime-se a parte
devedora para, querendo, efetuar e comprovar o pagamento
voluntário da condenação, sob pena de incorrer em multa de 10%
(dez por cento) e, ainda, honorários advocatícios de cumprimento
de SENTENÇA também fixados em 10%, salvo oposição de
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embargos. Deve ser frisado que em caso de não comprovação nos
autos do pagamento eventualmente efetivado a parte executada
estará sujeita a cobrança da multa e dos honorários de cumprimento
de SENTENÇA.
A intimação se dará por meio do Diário da Justiça nos termos do
§ 2º do artigo 513 do CPC/2015, ou por meio eletrônico caso haja
advogado cadastrado no sistema do PJE.
Decorrido o prazo de 15 (quinze) dias úteis sem que haja o pagamento
voluntário, haverá início imediato do prazo para apresentação de
impugnação, independentemente de nova intimação ou penhora,
nos termos do art. 525 do CPC/2015.
Não havendo manifestação da parte executada nos prazos acima
assinalados, o exequente deverá, no prazo de 10 (dez) dias, se
manifestar quanto ao prosseguimento da execução, apresentando
planilha atualizada do débito e meio alternativo para execução, sob
pena de extinção e arquivamento.
Proceda-se com a evolução da classe processual para cumprimento
de SENTENÇA.
SIRVA CÓPIA DESTA DECISÃO COMO CARTA/MANDADO.
6 de Julho de 2018
Jose Augusto Alves Martins
Av. Lauro Sodré, Nº 1728, Bairro São João Bosco, CEP 76.803686, Porto Velho, RO
PODER JUDICIÁRIO
Porto Velho - 1ª Vara Cível - Fórum Cível 705475567.2017.8.22.0001
Procedimento Comum
AUTORES: PAULO ENRIQUE CAMPOS PEREIRA RODRIGUES,
ROBERTA CAMPOS PEREIRA
ADVOGADOS DOS AUTORES: MARCIO NOBRE DO
NASCIMENTO OAB nº RO2852
RÉU: SEGURADORA LIDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO
DPVAT S/A
ADVOGADO DO RÉU: ALVARO LUIZ DA COSTA FERNANDES
OAB nº AC3592
SENTENÇA
Vistos.
Trata-se de ação de cobrança de seguro na qual a parte autora
alega ser beneficiária de seguro em razão da morte do seu genitor
em acidente de trânsito. Alega a parte requerente fazer jus ao
recebimento da indenização referente seguro DPVAT. Postulou a
procedência da ação para que a parte requerida fosse condenada
ao pagamento de R$ 13.500, além de indenização por danos
morais em valor não inferior a R$ 8.000,00.
Juntou documentos.
Com a inicial juntou documentos.
A parte requerida, devidamente citada, apresentou contestação
arguindo preliminares de ausência de interesse de agir; ausência de
comprovante de residência; ausência de documentos obrigatórios
para instrução do processo. No MÉRITO, teceu comentários a
respeito da vocação hereditária. Falou sobre a aplicação de juros
e correção monetária em consonância com a súmula 8 do STJ.
Pugnou a improcedência do pedido. Alternativamente, requereu
a observância da orientação jurisprudencial do STJ. Juntou
documentos.
Intimada, a autora apresentou réplica à contestação.
Em DECISÃO saneadora foram afastadas as preliminares
levantadas pela parte requerida, bem como determinou-se a
emenda para incluir no polo ativo da demanda a companheira do
de cujus.
É a síntese do necessário. Decido.
As partes são legítimas e estão bem representadas. Estando
presentes as condições da ação e os pressupostos processuais, o
MÉRITO pode ser analisado.
Impõe-se o julgamento antecipado da lide, nos termos do artigo
355, I, do Estatuto Processual Civil. Não há necessidade de oitiva
de testemunhas, eis que os fatos discutidos nestes autos são de
direito e estão comprovados através dos documentos juntados.
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Versam os presentes sobre ação de cobrança de indenização
referente ao seguro DPVAT.
Consoante a Lei nº 6.194/74 (com atualizações das leis 11.482/07
e 11.945/2009) é devido o pagamento de indenização a pessoa
que, em decorrência de acidente envolvendo veículos automotores
em via terrestre, veio a óbito.
De acordo com a citada Lei, o pagamento da indenização será
efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente,
independentemente da existência de culpa. Nesse contexto, a
requerente trouxe aos autos a certidão de ocorrência policial, que
evidencia a existência do sinistro, bem como a certidão de óbito no
qual comprova o falecimento do motorista.
Conforme dispõe o artigo 4º da Lei n. 6.194/74, a indenização
decorrente do seguro DPVAT no caso de morte será paga de
acordo com o disposto no art. 792 do Código Civil.
Com efeito, o citado artigo 792 do Código Civilista dispõe que na
falta de indicação da pessoa ou beneficiário, ou se por qualquer
motivo não prevalecer a que for feita, o capital segurado será pago
por metade ao cônjuge não separado judicialmente, e o restante aos
herdeiros do segurado, obedecida a ordem da vocação hereditária.
Consta na certidão de óbito que o requerido deixou uma filha de
nome Alice Emanuelly Oliveira Botelho, além de uma companheira
Renatiele Oliveira Cataca.
Com a juntada do boletim de ocorrência e a certidão de óbito restou
comprovado o nexo de causalidade entre o dano e o acidente de
trânsito, restando reconhecido o dever da requerida em indenizar
a requerente.
No que tange ao valor da indenização, estabelece o art. 3º, I, da Lei
6.194/74 que nos casos de morte será de até R$ 13.500,00 (treze
mil e quinhentos reais), confome pleiteado na exordial.
Assim sendo, com base na legislação vigente, bem como em todos
os documentos carreados no processo, verifiquei que a parte autora
cuidou de comprovar os fatos alegados na exordial, cumprindo
a contento seu ônus processual. Por sua vez, a parte requerida
deixou de apresentar provas capazes de impedir, modificar ou
extinguir o direito da parte autora, a despeito do artigo 373, II, do
Código de Ritos lhe impor esse ônus.
Com relação ao pedido de indenização por danos morais, por sua
vez, vejo que não houve efetiva comprovação da conduta ilícita
da requerida ao negar o prêmio administrativamente. Não constam
nos autos quaisquer provas nesse sentido, restando, portanto, a
improcedência do pedido de indenização por danos morais.
Neste sentido:
“Apelação Cível. Ação de cobrança. Seguradora. Pagamento
administrativo. Apólice. Quitação. Complementação indevida.
Recusa da seguradora. Inocorrência. Dano moral não configurado.
Recurso desprovido. A indenização do seguro por invalidez
deverá ser fixada de acordo com o grau de incapacidade a ser
apurado, mormente se verificado nexo de causalidade entre as
lesões e o acidente. Havendo comprovação de que a seguradora
realizou o pagamento da quantia devida, administrativamente,
em conformidade com as cláusulas contratuais, impõe-se a
improcedência do pedido. O mero dissabor decorrente da vida
cotidiana não caracteriza dano moral in re ipsa. E, não tendo a
autora comprovado que seu transtorno ultrapassou a mera aflição
e desprazer, deve ser mantida a SENTENÇA de improcedência.
Apelação, Processo nº 0001454-95.2015.822.0003, Tribunal
de Justiça do Estado de Rondônia, 2ª Câmara Cível, Relator(a)
do Acórdão: Des. Isaias Fonseca Moraes, Data de julgamento:
14/06/2018
Ante o exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do CPC/2015,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados
na inicial, CONDENANDO-SE a parte requerida a pagar aos
requerentes a importância de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos
reais), com juros de 1% ao mês a partir da citação e correção
monetária desde a propositura da presente ação, segundo os
índices divulgados pelo TJRO. JULGO IMPROCEDENTE o pedido
de indenização por danos morais.
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Ressalto que deste valor, 50% pertence à companheira Roberta
Campos Pereira e o restante ao requerente Paulo Henrique
Campos Pereira Rodrigues.
Considerando a sucumbência recíproca, condeno as partes ao
pagamento de custas processuais e honorários, estes fixados em
10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º,
c/c art. 86, parágrafo único, ambos do CPC/2015, considerandose o objeto em discussão nos autos, o trabalho despendido pelos
patronos e a natureza da demanda.
Pagas as custas, ou inscritas em dívida ativa em caso não
pagamento, o que deverá ser certificado, arquivem-se.
P.R.I.
12 de setembro de 2018
Jose Augusto Alves Martins
Juiz de Direito
Av. Lauro Sodré, nº 1728, Bairro São João Bosco, CEP 76.803686, Porto Velho, RO
PODER JUDICIÁRIO
Porto Velho - 1ª Vara Cível - Fórum Cível 703673409.2018.8.22.0001
Cumprimento de SENTENÇA
EXEQUENTE: ALEXANDRE CAMARGO
ADVOGADO DO EXEQUENTE: ALEXANDRE CAMARGO OAB nº
RO704
EXECUTADO: CAIO VINICIUS RAMALHAES DE SOUZA E
SILVA
ADVOGADO DO EXECUTADO:
DESPACHO
Vistos.
Na forma dos artigos 513 e 523, CPC/2015, intime-se a parte
devedora para, querendo, efetuar e comprovar o pagamento
voluntário da condenação, sob pena de incorrer em multa de 10%
(dez por cento) e, ainda, honorários advocatícios de cumprimento
de SENTENÇA também fixados em 10%, salvo oposição de
embargos. Deve ser frisado que em caso de não comprovação nos
autos do pagamento eventualmente efetivado a parte executada
estará sujeita a cobrança da multa e dos honorários de cumprimento
de SENTENÇA.
A intimação se dará por meio do Diário da Justiça nos termos do
§ 2º do artigo 513 do CPC/2015, ou por meio eletrônico caso haja
advogado cadastrado no sistema do PJE.
Decorrido o prazo de 15 (quinze) dias úteis sem que haja o pagamento
voluntário, haverá início imediato do prazo para apresentação de
impugnação, independentemente de nova intimação ou penhora,
nos termos do art. 525 do CPC/2015.
Não havendo manifestação da parte executada nos prazos acima
assinalados, o exequente deverá, no prazo de 10 (dez) dias, se
manifestar quanto ao prosseguimento da execução, apresentando
planilha atualizada do débito e meio alternativo para execução, sob
pena de extinção e arquivamento.
Proceda-se com a evolução da classe processual para cumprimento
de SENTENÇA.
SIRVA CÓPIA DESTA DECISÃO COMO CARTA/MANDADO.
12 de setembro de 2018
Jose Augusto Alves Martins
Juiz de Direito
Av. Lauro Sodré, nº 1728, Bairro São João Bosco, CEP 76.803686, Porto Velho, RO
PODER JUDICIÁRIO
Porto Velho - 1ª Vara Cível - Fórum Cível 703883383.2017.8.22.0001
Cumprimento de SENTENÇA
EXEQUENTE: ORLIZES SOUZA DA SILVA
ADVOGADO DO EXEQUENTE: AGNALDO MUNIZ OAB nº
RO258B, ANITA DE CACIA NOTARGIACOMO SALDANHA OAB
nº RO3644
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EXECUTADOS: CELSO LUIZ DE QUEIROZ MORAES, ENPA
ENGENHARIA E PARCERIA LTDA
ADVOGADOS DOS EXECUTADOS: LEANDRO MARTINS
PARREIRA OAB nº MG86037, BARBARA QUEIROZ BORGES
TESTA OAB nº MG83492, FABRICIO GRISI MEDICI JURADO
OAB nº RO1751
DESPACHO
Vistos.
A parte exequente deverá se manifestar quanto ao prosseguimento
da execução no prazo impreterível de 5 (cinco) dias, indicando na
oportunidade meio efetivo para satisfação da obrigação, sob pena
de imediata extinção e arquivamento do feito.
12 de setembro de 2018
Jose Augusto Alves Martins
Av. Lauro Sodré, nº 1728, Bairro São João Bosco, CEP 76.803686, Porto Velho, RO
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Porto Velho - 1ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, Porto Velho - RO CEP: 76803-686 - Fone: (69) 3217-1307, e-mail: 1civelcpe@tjro.
jus.br
Processo: 7005031-94.2017.8.22.0001
Classe: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159)
EXEQUENTE: CESAR PAULO JACOB SANTIAGO DA ROSA
Advogado do(a) EXEQUENTE: GUILHERME DA COSTA
FERREIRA PIGNANELI - RO0005546
EXECUTADO: FELIPE PEDROZA MAIA
Advogado do(a) EXECUTADO: KAIO CESAR PEDROSO SP297286
INTIMAÇÃO
Fica a parte Requerente intimada, no prazo de 05 dias, a
apresentar manifestação acerca dos documentos juntados pela
parte requerida.
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Porto Velho - 1ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, Porto Velho - RO CEP: 76803-686 - Fone: (69) 3217-1307, e-mail: 1civelcpe@tjro.
jus.br
Processo: 7006920-49.2018.8.22.0001
Classe: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
AUTOR: BANCO BRADESCO CARTOES S.A.
Advogado do(a) AUTOR: WANDERLEY ROMANO DONADEL MG78870
RÉU: SIDINEI DA SILVA ANDRADE
Advogado do(a) RÉU:
CERTIDÃO/INTIMAÇÃO
Certifico que foi designada a AUDIÊNCIA deste processo a qual
será realizada na sala de audiências da CEJUSC Porto Velho - 1ª
Vara Cível, sito à Rua Quintino Bocaiuva, 3061, Bairro Embratel,
Porto Velho/RO, conforme informações abaixo:
Tipo: Conciliação Sala: SALA DE AUDIÊNCIA 6 - CEJUSC/CÍVEL
Data: 13/11/2018 Hora: 08:00
Ficam as partes devidamente intimadas.
PORTO VELHO, 12 de setembro de 2018.
JESSICA LANE SILVA COLLEDAN
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Porto Velho - 1ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, Porto Velho - RO CEP: 76803-686 - Fone: (69) 3217-1307, e-mail: 1civelcpe@tjro.
jus.br
Processo: 7009858-17.2018.8.22.0001
Classe: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
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EXEQUENTE: ADILSON DA COSTA RAMALHO
Advogados do(a) EXEQUENTE: ANDERSON MARCELINO
DOS REIS - RO0006452, ELISANDRA NUNES DA SILVA RO0005143
EXECUTADO: LUCIMAR ALVES RODRIGUES
Advogado do(a) EXECUTADO: CARLOS ALBERTO CANTANHEDE
LIMA - RO0003206
CERTIDÃO/INTIMAÇÃO
Certifico que foi designada a AUDIÊNCIA deste processo a qual
será realizada na sala de audiências da CEJUSC Porto Velho - 1ª
Vara Cível, sito à Rua Quintino Bocaiuva, 3061, Bairro Embratel,
Porto Velho/RO, conforme informações abaixo:
Tipo: Conciliação Sala: SALA DE AUDIÊNCIA 6 - CEJUSC/CÍVEL
Data: 28/09/2018 Hora: 08:00
Ficam as partes devidamente intimadas.
PORTO VELHO, 12 de setembro de 2018.
VANIA BERGUERAND DA SILVA RIBEIRO
PODER JUDICIÁRIO
Porto Velho - 1ª Vara Cível - Fórum Cível 000880249.2010.8.22.0001
Usucapião
AUTOR: VALDINEY FERREIRA DE ALMEIDA
ADVOGADO(A) MOREL MARCONDES SANTOS OAB Nº AC3832,
ADVOGADO(A) FERNANDO AUGUSTO TORRES DOS SANTOS
OAB Nº RO4725, ADVOGADO(A) KARINA DA SILVA SANDRES
OAB Nº PA4594, ADVOGADO(A) ANDREA CRISTINA NOGUEIRA
OAB Nº RO1237
RÉU: NELSON GARANHANI
DEFENSORIA PÚBLICA DE RONDÔNIA
DESPACHO
Intime-se a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, se
manifestar acerca do ofício de ID. 20140926.
31 de julho de 2018
Jose Augusto Alves Martins
Juiz de Direito
Av. Lauro Sodré, Nº 1728, Bairro São João Bosco, CEP 76.803686, Porto Velho, RO
PODER JUDICIÁRIO
Porto Velho - 1ª Vara Cível - Fórum Cível 703522225.2017.8.22.0001
Procedimento Comum
AUTOR: FRANCISLEIA REIS BATISTA
ADVOGADO(A) VICTOR ALIPIO AZEVEDO BORGES OAB Nº
MT6985
RÉU: BRASIL CARD ADMINISTRADORA DE CARTAO DE
CREDITO LTDA
ADVOGADO(A) NEYIR SILVA BAQUIAO OAB Nº MG129504
DESPACHO
Na forma dos artigos 513 e 523, CPC/2015, intime-se a parte
devedora para, querendo, efetuar e comprovar o pagamento
voluntário da condenação, sob pena de incorrer em multa de 10%
(dez por cento) e, ainda, honorários advocatícios de cumprimento
de SENTENÇA também fixados em 10%, salvo oposição de
embargos. Deve ser frisado que em caso de não comprovação nos
autos do pagamento eventualmente efetivado a parte executada
estará sujeita a cobrança da multa e dos honorários de cumprimento
de SENTENÇA.
A intimação se dará por meio do Diário da Justiça nos termos do
§ 2º do artigo 513 do CPC/2015, ou por meio eletrônico caso haja
advogado cadastrado no sistema do PJE.
Decorrido o prazo de 15 (quinze) dias úteis sem que haja o pagamento
voluntário, haverá início imediato do prazo para apresentação de
impugnação, independentemente de nova intimação ou penhora,
nos termos do art. 525 do CPC/2015.
Não havendo manifestação da parte executada nos prazos acima
assinalados, o exequente deverá, no prazo de 10 (dez) dias, se
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manifestar quanto ao prosseguimento da execução, apresentando
planilha atualizada do débito e meio alternativo para execução, sob
pena de extinção e arquivamento.
Proceda o cartório a evolução da classe para cumprimento de
SENTENÇA.
7 de agosto de 2018
Jose Augusto Alves Martins
Juiz de Direito
Av. Lauro Sodré, Nº 1728, Bairro São João Bosco, CEP 76.803686, Porto Velho, RO
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
PODER JUDICIÁRIO
Porto Velho - 1ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, PORTO VELHO RO - CEP: 76803-686 - Fone: (69) 3217-1318
Processo nº: 7020190-43.2018.8.22.0001
PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
AUTOR: LUCAS MENEZES SAMPAIO
Advogado do(a) AUTOR: JOSE RAIMUNDO DE JESUS RO0003975
RÉU: VANDERLEI DO NASCIMENTO SENA, BENJAMIM
BELARMINO DA SILVA NETO, SANTO ANTONIO ENERGIA S.A.
Advogado do(a) RÉU: WILSON MARCELO MININI DE CASTRO RO0004769
Advogado do(a) RÉU: WILSON MARCELO MININI DE CASTRO RO0004769
Advogado do(a) RÉU: CLAYTON CONRAT KUSSLER RO0003861
Por ordem do(a) Exmo(a). Dr(a). Juiz(a) de Direito do Porto Velho
- 1ª Vara Cível, ficam as partes requeridas, citadas e intimada do
inteiro teor do DESPACHO, conforme segue transcrito abaixo:
“O cartório deverá providenciar a citação dos opostos via
publicação no Diário de Justiça, com o devido cadastramento dos
advogados que representam as partes no processo n. 701754664.2017.8.22.0001, para que se manifestem no prazo de 15 (quinze)
dias.” JOSÉ AUGUSTO ALVES MARTINS, Juiz de Direito
Porto Velho, 1 de agosto de 2018.
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
PODER JUDICIÁRIO
Porto Velho - 1ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, PORTO VELHO RO - CEP: 76803-686 - Fone: (69) 3217-1318
Processo nº: 7036734-09.2018.8.22.0001
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
EXEQUENTE: ALEXANDRE CAMARGO
Advogado do(a) EXEQUENTE: ALEXANDRE CAMARGO RO0000704
EXECUTADO: CAIO VINICIUS RAMALHAES DE SOUZA E
SILVA
Advogados do(a) EXECUTADO: MARCIO MELO NOGUEIRA RO0002827, DIEGO DE PAIVA VASCONCELOS - RO0002013
Por ordem do(a) Exmo(a). Dr(a). Juiz(a) de Direito do Porto Velho
- 1ª Vara Cível, fica a parte requerida intimada do inteiro teor do
DESPACHO, conforme segue transcrito abaixo:
DESPACHO: Vistos.
Na forma dos artigos 513 e 523, CPC/2015, intime-se a parte
devedora para, querendo, efetuar e comprovar o pagamento
voluntário da condenação, sob pena de incorrer em multa de 10%
(dez por cento) e, ainda, honorários advocatícios de cumprimento
de SENTENÇA também fixados em 10%, salvo oposição de
embargos. Deve ser frisado que em caso de não comprovação nos
autos do pagamento eventualmente efetivado a parte executada
estará sujeita a cobrança da multa e dos honorários de cumprimento
de SENTENÇA.
A intimação se dará por meio do Diário da Justiça nos termos do
§ 2º do artigo 513 do CPC/2015, ou por meio eletrônico caso haja
advogado cadastrado no sistema do PJE.
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Decorrido o prazo de 15 (quinze) dias úteis sem que haja o pagamento
voluntário, haverá início imediato do prazo para apresentação de
impugnação, independentemente de nova intimação ou penhora,
nos termos do art. 525 do CPC/2015.
Não havendo manifestação da parte executada nos prazos acima
assinalados, o exequente deverá, no prazo de 10 (dez) dias, se
manifestar quanto ao prosseguimento da execução, apresentando
planilha atualizada do débito e meio alternativo para execução, sob
pena de extinção e arquivamento. José Augusto Alves Martins, Juiz
de Direito.
Porto Velho, 12 de setembro de 2018.
PODER JUDICIÁRIO
Porto Velho - 1ª Vara Cível - Fórum Cível 001610177.2010.8.22.0001
Execução de Título Extrajudicial
EXEQUENTE: ASSOCIACAO DE CREDITO CIDADAO DE
RONDONIA
ADVOGADO(A) KARINA DA SILVA SANDRES OAB Nº PA4594
EXECUTADOS: CHARLES DESEYVAN RODRIGUES, ANTONIO
NONATO DA SILVA SOBRINHO
DESPACHO
Vistos.
A parte autora deverá comprovar o andamento da carta precatória no
prazo impreterível de 15 dias, sob pena de extinção e arquivamento
do feito.
30 de julho de 2018
Jose Augusto Alves Martins
Juiz de Direito
Av. Lauro Sodré, Nº 1728, Bairro São João Bosco, CEP 76.803686, Porto Velho, RO
PODER JUDICIÁRIO
Porto Velho - 1ª Vara Cível - Fórum Cível 700541528.2015.8.22.0001
Petição
REQUERENTE: MARIA INES VIEIRA DOS SANTOS
ADVOGADO(A) FLAVIO HENRIQUE TEIXEIRA ORLANDO OAB
Nº RO2003
REQUERIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
PROCURADORIA FEDERAL EM RONDÔNIA
DESPACHO
Vistos.
Manifestem-se as partes, no prazo de 5 (cinco) dias, quanto ao
retorno dos autos do Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia,
requerendo o que entenderem de direito.
Em caso de inércia, arquive-se.
30 de julho de 2018
Jose Augusto Alves Martins
Juiz de Direito
Av. Lauro Sodré, Nº 1728, Bairro São João Bosco, CEP 76.803686, Porto Velho, RO
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Porto Velho - 1ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, Porto Velho - RO CEP: 76803-686 - Fone: (69) 3217-1307, e-mail: 1civelcpe@tjro.
jus.br
Processo: 7035666-24.2018.8.22.0001
Classe: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
AUTOR: JOSIEUDO PEREIRA GAIAO e outros
Advogados do(a) AUTOR: GUSTAVO BERNARDO HADAMES
BERNARDI MONTEIRO - RO0005275, MARIA HELOISA BISCA
BERNARDI - RO0005758
Advogados do(a) AUTOR: GUSTAVO BERNARDO HADAMES
BERNARDI MONTEIRO - RO0005275, MARIA HELOISA BISCA
BERNARDI - RO0005758
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RÉU: RENATO NIEMEYER e outros (4)
Advogado do(a) RÉU:
Advogado do(a) RÉU:
Advogado do(a) RÉU:
Advogado do(a) RÉU:
Advogado do(a) RÉU:
CERTIDÃO/INTIMAÇÃO
Certifico que foi designada a AUDIÊNCIA deste processo a qual
será realizada na sala de audiências da CEJUSC Porto Velho - 1ª
Vara Cível, sito à Rua Quintino Bocaiuva, 3061, Bairro Embratel,
Porto Velho/RO, conforme informações abaixo:
Tipo: Conciliação Sala: SALA DE AUDIÊNCIA 7 - CEJUSC/CÍVEL
Data: 13/11/2018 Hora: 08:00
Ficam as partes devidamente intimadas.
PORTO VELHO, 12 de setembro de 2018.
JUCILEIDE DO CARMO RODRIGUES MOURA
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Porto Velho - 1ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, Porto Velho - RO CEP: 76803-686 - Fone: (69) 3217-1307, e-mail: 1civelcpe@tjro.
jus.br
Processo: 7028236-26.2015.8.22.0001
Classe: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
AUTOR: NEUSA MARIA DOS SANTOS
Advogado do(a) AUTOR: FAUSTO SCHUMAHER ALE RO0004165
RÉU: CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA SA CERON
Advogados do(a) RÉU: BRUNA TATIANE DOS SANTOS PINHEIRO
SARMENTO - RO0005462, DANIEL PENHA DE OLIVEIRA RO0003434
INTIMAÇÃO
Fica a parte Requerente intimada, por meio de seu patrono, a
manifestar-se no prazo de 05 dias sobre o Depósito Judicial
comprovado nos autos, ID 20845183.
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Porto Velho - 1ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, Porto Velho - RO CEP: 76803-686 - Fone: (69) 3217-1307, e-mail: 1civelcpe@tjro.
jus.br
Processo: 7008061-74.2016.8.22.0001
Classe: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
EXEQUENTE: CELMO PIMENTEL PEDROSO
Advogado do(a) EXEQUENTE: FAUSTO SCHUMAHER ALE RO0004165
EXECUTADO: CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA SA
CERON
Advogados do(a) EXECUTADO: DANIEL PENHA DE OLIVEIRA RO0003434, ERICA CRISTINA CLAUDINO - RO0006207
INTIMAÇÃO
Fica a parte Requerente intimada, por meio de seu patrono, a
manifestar-se no prazo de 05 dias sobre o Depósito Judicial
comprovado nos autos, ID 20845283.

2ª VARA CÍVEL
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
2ª Vara do Juizado Especial Cível
Rua Quintino Bocaiúva, 3061, esquina com Av. Jorge Teixeira,
bairro Embratel, CEP: 76820-842, email: pvh2jespcivel@tjro.jus.
br.
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Processo nº: 7035040-05.2018.8.22.0001
Parte Autora: Nome: RAIMUNDO JUSCELINO ALVES LAVOR
Endereço: Rua Enrico Caruso, 6637, - de 6625/6626 a 6949/6950,
Aponiã, Porto Velho - RO - CEP: 76824-169
Advogado do(a) REQUERENTE: DOUGLAS BORGES DE
ARAUJO - RO5666
Parte Requerida: Nome: Bradesco Saúde
Endereço: Banco Bradesco S/A, 711, Avenida Sete de Setembro
711, Centro, Porto Velho - RO - CEP: 76801-904
Advogado do(a) REQUERIDO:
DESPACHO
A parte autora deverá emendar a petição inicial, no prazo de 15
(quinze) dias, sob pena de indeferimento, para o fim de:
a) apresentar o comprovante de pagamento da cobrança referente
ao mês de agosto/2018, no valor de R$ 1.872,82 (um mil, oitocentos
e setenta e dois reais e oitenta e dois centavos), vencida em
10/08/2018, saliento que telas de celular não serão aceitos como
comprovantes;
b) informar se já ocorreu o pagamento da cobrança referente ao
mês de setembro/2018, com vencimento em 10/09/2018, devendo,
se for o caso, apresentar o respectivo comprovante de pagamento;
e
c) informar se recebeu outras cobranças futuras e se tais cobranças,
caso existam, serão debitadas diretamente em conta corrente.
Intime-se.
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
2ª Vara do Juizado Especial Cível
Rua Quintino Bocaiúva, 3061, esquina com Av. Jorge Teixeira,
bairro Embratel, CEP: 76820-842, email: pvh2jespcivel@tjro.jus.
br.
Processo nº: 7036661-37.2018.8.22.0001
Parte Autora: Nome: MARIA ALVES DOS SANTOS AQUEMIN
Endereço: Avenida Calama, 11154, - de 7444 a 8000 - lado par,
Teixeirão, Porto Velho - RO - CEP: 76825-320
Advogado do(a) REQUERENTE: JOSE GOMES BANDEIRA
FILHO - RO0000816
Parte Requerida: Nome: BANCO DO BRASIL SA
Endereço: Avenida Presidente Dutra, 3660, - de 3366 a 3678 - lado
par, Olaria, Porto Velho - RO - CEP: 76801-222
Advogado do(a) REQUERIDO:
DESPACHO
Deverá a autora emendarem a petição inicial, no prazo de 15
(quinze) dias, sob pena de indeferimento, para o fim de esclarecer
acerca do outro empréstimo “BB Crédito 13 Sal” que também
foi debitado em conta bancária, porém, nada esclareceu acerca
disso.
Intime-se.
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
CENTRAL DE PROCESSOS ELETRÔNICOS
Porto Velho - 2º Juizado Especial Cível
Rua Quintino Bocaiuva, 3061, Bairro Embratel, Porto Velho/RO,
CEP 76.820-842
Processo nº: 7009397-45.2018.8.22.0001
Requerente: CASA LOTERICA CANDEIAS LTDA - ME
Advogados do(a) REQUERENTE: GIANE BEATRIZ GRITTI RO8028, SILVANA FELIX DA SILVA SENA - RO0004169
Intimação À PARTE RECORRIDA
FINALIDADE: Por determinação do juízo, fica Vossa Senhoria
intimada para, no prazo legal, apresentar as Contrarrazões
Recursais.
Porto Velho (RO), 13 de setembro de 2018.
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
CENTRAL DE PROCESSOS ELETRÔNICOS
Porto Velho - 2º Juizado Especial Cível
Rua Quintino Bocaiuva, 3061, Bairro Embratel, Porto Velho/RO,
CEP 76.820-842
Processo nº: 7018656-64.2018.8.22.0001
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Requerente: PAULINO AYRES DE ALMEIDA e outros
Advogado do(a) REQUERENTE: EDUARDO JORGE CARVALHO
DA SILVA JUNIOR - RO8901
Advogado do(a) REQUERENTE: EDUARDO JORGE CARVALHO
DA SILVA JUNIOR - RO8901
Intimação À PARTE RECORRIDA
FINALIDADE: Por determinação do juízo, fica Vossa Senhoria
intimada para, no prazo legal, apresentar as Contrarrazões
Recursais.
Porto Velho (RO), 13 de setembro de 2018.
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
2ª Vara do Juizado Especial Cível
Rua Quintino Bocaiúva, 3061, esquina com Av. Jorge Teixeira,
bairro Embratel, CEP: 76820-842, email: pvh2jespcivel@tjro.jus.
br.
Processo nº: 7031585-32.2018.8.22.0001
Parte Autora: Nome: VIRGULINO DOS SANTOS DIAS
Endereço: Rua Capão Bonito, 7028, Nacional, Porto Velho - RO CEP: 76802-390
Advogado do(a) REQUERENTE: LARA REIS MOTTA - DF41251
Parte Requerida: Nome: CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA
SA CERON
Endereço: Avenida dos Imigrantes, 4137, - de 4000 a 4344 - lado
par, Industrial, Porto Velho - RO - CEP: 76821-060
Advogado do(a) REQUERIDO:
DESPACHO
Considerando que o vencimento da fatura apresentada (ID
21372541/PJE) ocorrerá em 08/10/2018, deixo para analisar o
pedido de ampliação da tutela de urgência após a realização da
audiência de conciliação.
Intime-se e Aguarde-se a audiência de conciliação já designada.
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
CENTRAL DE PROCESSOS ELETRÔNICOS
Porto Velho - 2º Juizado Especial Cível
Rua Quintino Bocaiuva, 3061, Bairro Embratel, Porto Velho/RO,
CEP 76.820-842
Processo nº 7028336-73.2018.8.22.0001
REQUERENTE: DINIZ & GONCALVES LTDA - ME
Advogado do(a) REQUERENTE: MARIA DE FATIMA DE SOUZA
MAIA - RO0007062
Intimação DA PARTE REQUERENTE - AUDIÊNCIA
PROVIMENTO CONJUNTO 001/2017 - publicação DJE 104 - dia
08/06/2017
Por força e em cumprimento ao disposto deste Juízo, fica VOSSA
SENHORIA intimada, por intermédio de(a) seu(a) patrono(a), a
comparecer à AUDIÊNCIA deste processo a ser realizada na sala
de audiências da CEJUSC Porto Velho - 2º Juizado Especial Cível,
sito à Rua Quintino Bocaiuva, 3061, Bairro Embratel, Porto Velho/
RO, conforme informações abaixo:
Tipo: Conciliação Sala: Sala A - 2º Juizado Especial Cível Data:
25/10/2018 Hora: 10:40
OBSERVAÇÕES: 1) A contestação e demais provas, inclusive a
indicação de testemunhas, com sua completa qualificação (nome
completo, CPF e endereço) e objetivo probatório, deverão ser
apresentadas ATÉ o ato da audiência de conciliação. Não havendo
acordo, poderá ser designada uma data para a realização da
audiência de instrução e julgamento; 2) Havendo necessidade
de assistência por Defensor Público, a parte deverá solicitar
atendimento, no prazo de até 15 (quinze) dias antes da audiência de
conciliação, à sede da Defensoria Pública da respectiva Comarca;
3) Nas causas de valor superior a 20 (vinte) salários mínimos, as
partes deverão comparecer ao ato acompanhadas de advogado; 4)
Fica(m) Vossa(s) Senhoria(s), ainda, devidamente cientificada(s)
de que, nos termos do que dispõe o Art. 20, da referida lei, o seu
não comparecimento a qualquer das audiências designadas,
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implicará na revelia, reputando-se verdadeiros os fatos narrados
no pedido inicial.
ADVERTÊNCIAS: 1) Por força da lei 9.099/95 e da Portaria
Conjunta nº 001/2017, a jurídica que figurar no polo passivo
da demanda deverá comparecer na audiência de conciliação,
instrução e julgamento munida de carta de preposto, sob pena de
revelia, nos moldes dos arts. 9º, § 4º, e 20, da referida lei, sendo
que os atos constitutivos, contratos sociais e demais documentos
de comprovação de poderes servem para efetiva constatação da
personalidade jurídica e da regular representação em juízo (art. 45,
Código Civil e art. 75, VIII, Código de Processo Civil), sob pena de
revelia. 2) Os prazos processuais neste juizado especial, inclusive
na execução, contam-se da data da intimação ou ciência do ato
respectivo (art. 42, lf 9099/95); 3) As partes deverão comparecer às
audiências designadas munidas dos números de suas respectivas
contas bancárias para eventual formalização e efetivação do acordo,
evitando-se o uso da conta judicial; 4) As partes deverão comunicar
eventuais alterações dos respectivos endereços, sob pena de
se considerar como válida e eficaz a carta de intimação enviada
ou o MANDADO de intimação cumprido no endereço constante
dos autos (art 19, §2º, lf 9099/95); 5) Em se tratando de pessoa
jurídica e relação de consumo, fica expressamente consignada a
possibilidade e advertência de inversão do ônus da prova, (art. 6º,
cdc). 6) As partes deverão comparecer às audiências designadas
na data, horário e endereço em que ser realizará a audiência, e
que procuradores e preposto deverão comparecer munidos de
poderes específicos para transacionar; 7) EM SE TRATANDO DE
AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO, As partes poderão
trazer para a audiência até três testemunhas – independentemente
de intimação – e a documentação que julgarem necessárias para
instruir do feito.
Porto Velho (RO), 13 de setembro de 2018.
PODER JUDICIÁRIO
Porto Velho - 2ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, Porto Velho - RO CEP: 76803-686 - Fone:(69) 3217-1320 - e-mail: pvh2civel@tjro.
jus.br
Processo nº 7020518-07.2017.8.22.0001
[Valor da Execução / Cálculo / Atualização, Correção Monetária,
Constrição / Penhora / Avaliação / Indisponibilidade de Bens, Multa
de 10%]
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
Nome: GATE - SERVICOS MEDICO-HOSPITALARES S/S LTDA
Endereço: Rua João Goulart, 2164, - de 1923/1924 a 2251/2252,
São Cristóvão, Porto Velho - RO - CEP: 76804-034
Nome: ASSOCIACAO TIRADENTES DOS POLICIAIS MILITARES
E BOMBEIROS MILITARES DO ESTADO DE RONDONIA
Endereço: Rua Major Amarante, 571, Arigolândia, Porto Velho - RO
- CEP: 76801-180
Advogados do(a) EXECUTADO: ALEX MOTA CORDEIRO RO0002258, CASSIO FABIANO REGO DIAS - RO0001514
Intimação
Fica a parte Requerida, por via de seu Advogado, no prazo de 15
dias, intimada para efetuar o pagamento das custas finais, sob pena
de protesto e posteriormente inscrição na dívida ativa. Obs.: https://
www.tjro.jus.br/ - BOLETO BANCÁRIO - CUSTAS JUDICIAIS
- EMISSÃO DE GUIA DE RECOLHIMENTO VINCULADA AO
PROCESSO - CÓDIGO 1004.1 - Custa final - Satisfação da
prestação jurisdicional.
Porto Velho, 12 de setembro de 2018.
PODER JUDICIÁRIO
Porto Velho - 2ª Vara Cível - Fórum Cível
7005966-03.2018.8.22.0001
Contratos Bancários
EXEQUENTE: BANCO DO BRASIL S/A CNPJ nº 00.000.000/000191, QUADRA SBS QUADRA 4 s/n ASA SUL - 70070-140 - BRASÍLIA
- DISTRITO FEDERAL
ADVOGADO DO EXEQUENTE: RAFAEL SGANZERLA DURAND
OAB nº AC211648
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EXECUTADO: JOSUE LUIZ GIACOMETTI CPF nº 220.469.502-59,
AVENIDA CARLOS GOMES 2796, - DE 2384 A 2886 - LADO PAR
SÃO CRISTÓVÃO - 76804-022 - PORTO VELHO - RONDÔNIA
ADVOGADO DO EXECUTADO:
DESPACHO
Vistos.
Defiro a expedição de certidão, conforme prevê o artigo 828 e
seguintes do CPC.
Após, certifique-se quanto ao cumprimento do DESPACHO de ID
nº 16302587.
Porto Velho 12 de setembro de 2018
Jorge Luiz de Moura Gurgel do Amaral
Juiz de Direito
Av. Lauro Sodré, nº 1728, Bairro São João Bosco, CEP 76.803686, Porto Velho, RO
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 2ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, PORTO VELHO RO - CEP: 76803-686 - Fone:( 69) 3217-1320.
Processo nº 7043247-61.2016.8.22.0001
[Indenização por Dano Moral, Seguro]
PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
Nome: KLAUS WANDERSON MAIA
Endereço: RUA EUDOXIA DE BARROS, 6435, APONIÃ, Porto
Velho - RO - CEP: 76847-000
Advogado do(a) AUTOR: PAULO FERREIRA LUZ - RO0000605
Nome: SUL AMERICA SEGUROS DE PESSOAS E PREVIDENCIA
S.A.
Endereço: ACF Rubens de Mendonça, 2000, Avenida Historiador
Rubens de Mendonça 2000, Bosque da Saúde, Cuiabá - MT - CEP:
78050-975
Advogado do(a) RÉU:
Advogados do(a) RÉU: MARIANA BORGES PEREIRA DO REGO
- PE33779, ANA CATARINA DE MOURA RANGEL - PE46477,
MANUELA MOTTA MOURA DA FONTE - PE0020397, BRUNO
NOVAES BEZERRA CAVALCANTI - PE0019353, CARLOS
ANTONIO HARTEN FILHO - PE0019357, THIAGO PESSOA
ROCHA - PE29650
Intimação
Fica a parte autora intimada a, querendo, apresentar Contrarrazões
ao recurso de apelação (ID 21175203), no prazo legal.
Porto Velho, 13 de setembro de 2018.
PODER JUDICIÁRIO
Porto Velho - 2ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, n.1728, São João Bosco, Porto Velho - RO
- CEP: 76803-686 - Fone: (69) 3217-1320 - e-mail:pvh2civel@tjro.
jus.br
Processo nº 7005547-80.2018.8.22.0001
[Contratos Bancários]
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159)
Nome: BANCO BRADESCO S.A.
Endereço: Banco Bradesco S.A., S/N, CIDADE DE DEUS, Vila
Yara, Osasco - SP - CEP: 06029-900
Advogado do(a) EXEQUENTE: MAURO PAULO GALERA MARI RO0004937
Nome: HPSJ DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS EIRELI - ME
Endereço: Avenida Jatuarana, 6.470, Letra B, Eldorado, Porto
Velho - RO - CEP: 76811-898
Nome: DEBORA MARCIA FERREIRA DA SILVA
Endereço: Avenida Jatuarana, 6.470, Letra B, Eldorado, Porto
Velho - RO - CEP: 76811-898
Nome: HENILDO PEREIRA DA SILVA
Endereço: Avenida Jatuarana, 6.470, Letra B, Eldorado, Porto
Velho - RO - CEP: 76811-898
INTIMAÇÃO DOCUMENTO EXPEDIDO
Fica a parte Autora, por via de seu Advogado, no prazo de 05 dias,
intimada de documento expedido ID n. 21422099.
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PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 2ª Vara Cível - Fórum Cível
Av. Lauro Sodré, nº 1728, Bairro São João Bosco, CEP 76.803686, Porto Velho, RO 7015617-59.2018.8.22.0001
Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
AUTOR: FRANKLIN AVELINO SILVA CPF nº 016.368.772-22,
RUA LÚCIA CARVALHO 4631, - DE 4631/4632 A 4860/4861
PANTANAL - 76824-685 - PORTO VELHO - RONDÔNIA
ADVOGADO DO AUTOR: MARIA NAZARETE PEREIRA DA SILVA
OAB nº RO1073
RÉU: BANCO ITAÚ CNPJ nº 60.701.190/0001-04, CENTRO
EMPRESARIAL ITAÚ CONCEIÇÃO 100, TORRE OLAVO PARQUE
JABAQUARA PARQUE JABAQUARA - 04344-902 - SÃO PAULO
- SÃO PAULO
ADVOGADO DO RÉU: NATHALIA GISLAYNE OLIVEIRA
ROSENDO OAB nº RN14553, ANA TEREZA GUIMARAES ALVES
OAB nº RN9552, PATRICIA GURGEL PORTELA MENDES OAB
nº RN5424, PATRICIA ILNAHRA VIRGOLINO DO NASCIMENTO
OAB nº RN5926, JOSE ALMIR DA ROCHA MENDES JUNIOR
OAB nº RN392A
SENTENÇA
Vistos.
FRANKLIN AVELINO SILVA ajuizou a presente ação em
desfavor de BANCO ITAÚ alegando em síntese que a despeito
da ausência de relação jurídica contratual entre as partes seu
nome foi incluído nos cadastros de inadimplentes por ordem da
requerida e por débito no valor de R$ 270,94, com vencimento
em 24/03/2015, referente ao contrato 000159200363723. Diz que
a conduta da requerida é reiterada e que já fizeram acordo nos
autos 7011857-53.2015.8.22.0001 por incrição anterior, também
indevida. Afirma que não reconhece a dívida pela qual seu nome foi
incluído nos cadastros de inadimplentes e que a situação lhe causou
danos morais. Requer a declaração de inexistência dos débitos e
indenização por danos morais, além de antecipação de tutela para
que seu nome seja excluído dos cadastros de inadimplentes. Junta
documentos.
No ID Num. 17809407 foi deferido ao autor o benefício da assistência
judiciária gratuita e o pedido de antecipação de tutela.
O banco requerido apresentou contestação alegando em síntese
que só teve conhecimentodo problema através da presente
ação e que o autor não tentou a solução da questão na esfera
administrativa, o que demonstra a ausência de pretensão resistida.
Diz que adotou as providências necessárias para minimizar o
problema, bem como buscou pôr fim ao conflito, liquidando o
débito e excluindo o apontamento cadastral. Logo, merece atenção
a conduta conciliatória adotada pelo Réu, devendo tal postura
ser considerada no momento em que se avalia a ocorrência de
dano indenizável. Defende a ausência de danos morais. Requer a
improcedência da ação. Junta documentos.
Realizada audiência de conciliação a tentativa de acordo restou
infrutífera, conforme termo de fls. ID Num. 19962928 - Pág. 6.
Réplica no ID Num. 20364173.
É o necessário relatório.
Decido.
A lide comporta julgamento antecipado à luz do que dispõe
o art. 355, I, do CPC, uma vez que a questão é de direito e de
fato, não havendo para elucidação desta, outras provas a serem
produzidas.
No caso em espécie, cuida-se de responsabilidade por dano moral
decorrente de alegada inscrição indevida do nome da parte autora
em órgão de restrição ao crédito.
Compete ao autor a comprovação do fato constitutivo de seu direito
enquanto que ao réu a comprovação de fato extintivo e modificativo
daquele (CPC, art. 373).
No caso em análise, havendo a alegação de que a parte requerente
não realizou o negócio com a requerida, pelo qual foi inscrito em
órgão de restrição ao crédito, caberia à ré provar a existência de
relação jurídica entre as partes, o que legitimaria a cobrança e,
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consequente, inscrição do nome da parte requerente nos órgãos
de restrição ao crédito. No entanto, inexiste prova nos autos de
existência de relação jurídica.
Em que pesem as alegações apresentadas, a requerida não se
desincumbiu do ônus de comprovar a contratação do serviço, eis
que somente o contrato devidamente assinado pela autora ou
prova fidedigna da prestação do serviço, legitimariam a inclusão do
nome da autora nos cadastros de inadimplentes.
No caso, não há contrato escrito e também não há prova de que a
parte autora usufruiu dos serviços. Portanto, não tendo a requerida
se desincumbido de comprovar a contratação (art. 373, II, do
CPC), tem-se pela veracidade das alegações da parte autora e a
procedência da ação pela inscrição indevida de pessoa que não
se provou ser devedora, sendo o que basta para a configuração
do dano moral indenizável, pois caracterizado está o dano moral
pela simples inscrição indevida nos órgãos de restrição ao crédito,
vejamos:
Indenização. Consumidor. Relação jurídica inexistente. Inscrição
devida. Danos morais. Inexistindo provas acerca da contratação da
prestação de serviço, não há se falar em inadimplemento, sendo
ilícita a negativação do nome do consumidor perante os cadastros
de inadimplentes. Em casos de inscrição irregular em cadastros
de inadimplentes, o dano moral prescinde de prova, ainda que a
prejudicada seja pessoa jurídica. (Apelação, Processo nº 001645534.2012.822.0001,, 1ª Câmara Cível, Relator(a) Des. Raduan
Miguel Filho, Data de julgamento 18/05/2016)
Nos termos do art. 14 do CDC, a responsabilidade do prestador
de serviços é objetiva, em decorrência do denominado “risco
proveito”, em razão do exercício da atividade lucrativa sujeita a
falhas. Somente nos casos de exclusão da responsabilidade do
§ 3º, I e II, do art. 14 é que a prestadora se serviços deixaria de
responder, o que não é o caso dos autos.
Observo, oportunamente, que é a segunda vez que o autora
deve ajuizar ação para ter os problemas com o banco requerido
solucionado, sendo que na primeira vez houve acordo entre as
partes - autos n. 7011857-53.2015.8.22.0001. Resta evidente,
portanto, a falha na prestação do serviço pelo requerido e a
necessidade de um maior cuidado no exercício da sua atividade. A
falta de cautela acarretou consequências ao autor que ultrapassam
o mero aborrecimento. Observo que o nome do consumidor
foi incluído nos cadastros de inadimplentes por débito que não
possui, sendo totalmente indevida e desarrazoada a negativação
procedida.
Quanto aos critérios para estabelecer um quantum indenizatório,
o julgador deve ponderar-se num juízo de razoabilidade entre a
situação em concreto, a responsabilidade objetiva da requerida, a
situação econômica da requerente e os precedentes jurisprudenciais
que recomendam a fixação em valor razoável.
A jurisprudência tem oferecido alguns critérios para quantificar o
valor do dano moral, havendo entendimento majoritário no sentido
de que se leve em consideração a intensidade da ofensa, a
capacidade financeira do ofensor, o tempo e a condição econômica
do ofendido, de forma que a reparação não represente a ruína para
o devedor, nem constitua fonte de enriquecimento sem causa para
o credor, devendo ser estabelecida criteriosamente.
Do exposto, com fundamento no art. 487, I do CPC, JULGO
PROCEDENTE o pedido inicial para:
a) declarar a inexistência do débito do requerente junto ao requerido
no valor de R$ 270,94, com vencimento em 24/03/2015, referente
ao contrato 000159200363723.;
b) confirmar os efeitos da antecipação da tutela concedida. Oficiese;
c) condenar o requerido a indenizar a parte autora no valor de R$
8.000,00 (oito mil reais), a título de danos morais, nos termos do
art. 6º, VI do CDC, com atualização e aplicação de juros legais de
1% ao mês a partir do arbitramento.
CONDENO a Ré ao pagamento das custas, despesas processuais
e honorários advocatícios, os quais arbitro em 10% (dez por cento)
sobre o valor da condenação, em razão da simplicidade da causa,
nos termos do art. 85, §2º do CPC.
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Não havendo o pagamento espontâneo e nem requerimento do
credor para a execução da SENTENÇA dentro do prazo de quinze
dias do trânsito em julgado, proceda a escrivania a atualização
do valor da causa e apuração das custas finais, intimando-se, em
seguida, para pagamento. Se não pagas, inscreva-se em dívida
ativa e arquivem os autos.
Em caso de interposição de apelação ou de recurso adesivo,
intime-se o recorrido para apresentar suas contrarrazões no prazo
de 15 dias. Com a apresentação das contrarrazões ou o decurso
do referido prazo, subam os autos ao E. TJ/RO, conforme disciplina
o art. 1.010, §§1º, 2º e 3º do Novo Código de Processo Civil.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Porto Velho 12 de setembro de 2018
Jorge Luiz de Moura Gurgel do Amaral
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 2ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, PORTO VELHO RO - CEP: 76803-686 - Fone:( 69) 3217-1320.
Processo nº 7009706-66.2018.8.22.0001
[Honorários Advocatícios, Juros]
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
Nome: MARCOS ANTONIO ARAUJO DOS SANTOS
Endereço:, Porto Velho - RO - CEP: 76847-000
Advogado do(a) EXEQUENTE: MARCOS ANTONIO ARAUJO
DOS SANTOS - RO0000846
Nome: UIDARICO AMARILDO DA SILVA PEREIRA
Endereço: Rua Francisco Manoel da Silva, 6297, - de 6186/6187 a
6493/6494, Aponiã, Porto Velho - RO - CEP: 76824-070
Advogados do(a) EXECUTADO: VINICIUS SILVA LEMOS
- RO0002281, WALTER GUSTAVO DA SILVA LEMOS RO000655A
DESPACHO
Vistos.
I - Considerando o requerimento do credor para a execução da
SENTENÇA, INTIME-SE a parte executada nos termos do art. 513,
§ 1º a 4º do CPC, para que cumpra a obrigação no prazo de 15
dias, conforme dispõe o artigo 523 do mesmo Codex legal.
II - Em caso de não pagamento no prazo do caput do art. 523, o
débito será acrescido de multa de 10% e, também, de honorários
de advogado de 10%, nos termos do §1º do art. 523 do CPC,
ressalvado o disposto no artigo 525 do mesmo código.
III - Proceda o cartório a anotação do número do processo PJE nos
autos físicos, arquivando-se em seguida o processo físico.
Porto Velho, 15 de março de 2018.
JORGE LUIZ DE MOURA GURGEL DO AMARAL
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Porto Velho - 2ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, Porto Velho - RO CEP: 76803-686 - Fone:(69) 3217-1320 - e-mail: pvh2civel@tjro.
jus.br
Processo nº 7032609-66.2016.8.22.0001
[Imissão]
IMISSÃO NA POSSE (113)
Nome: SAMUEL PEREIRA DE ARAUJO
Endereço: Avenida Farquar, 3120, - de 3120 a 3358 - lado par,
Pedrinhas, Porto Velho - RO - CEP: 76801-466
Advogado do(a) REQUERENTE: SERGIO ARAUJO PEREIRA RO0006539
Nome: MARIA DE FATIMA FURTADO
Endereço: Rua Vicente Rondon, 4540, Rio Madeira, Porto Velho RO - CEP: 76821-490
Advogado do(a) REQUERIDO: FABIO HENRIQUE FURTADO
COELHO DE OLIVEIRA - RO0005105
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INTIMAÇÃO
Fica a parte Autora, por via de seu Advogado, no prazo de 15 dias,
intimada para efetuar o pagamento das custas finais, sob pena de
protesto e posteriormente inscrição na dívida ativa. Obs.: https://
www.tjro.jus.br/ - BOLETO BANCÁRIO - CUSTAS JUDICIAIS
- EMISSÃO DE GUIA DE RECOLHIMENTO VINCULADA AO
PROCESSO - CÓDIGO 1004.1 - Custa final - Satisfação da
prestação jurisdicional.
Porto Velho, 12 de setembro de 2018.

INTIMAÇÃO
Fica a parte Requerida, por via de seu Advogado, no prazo de 15
dias, intimada para efetuar o pagamento das custas finais, sob pena
de protesto e posteriormente inscrição na dívida ativa. Obs.: https://
www.tjro.jus.br/ - BOLETO BANCÁRIO - CUSTAS JUDICIAIS
- EMISSÃO DE GUIA DE RECOLHIMENTO VINCULADA AO
PROCESSO - CÓDIGO 1004.1 - Custa final - Satisfação da
prestação jurisdicional.
Porto Velho, 12 de setembro de 2018.

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 2ª Vara Cível - Fórum Cível
Av. Lauro Sodré, nº 1728, Bairro São João Bosco, CEP 76.803686, Porto Velho, RO 0025105-70.2012.8.22.0001
Compromisso
AUTOR: MARIÂNGELA DIAS DE ARGÔLO NASCIMENTO
ME CNPJ nº 03.665.323/0001-92, ESTRADA DA PENAL, 5696
APONIÃ - 76800-000 - PORTO VELHO - RONDÔNIA
ADVOGADO DO AUTOR: SALETE BENVENUTTI BERGAMASCHI
OAB nº RO2230, PALOMA RAIELY QUEIROZ MAIA OAB nº
RO8511, PATRICIA BERGAMASCHI DE ARAUJO OAB nº RO4242,
RAIMUNDO GONCALVES DE ARAUJO OAB nº RO3300
RÉU: DIRECIONAL TSC JAMARI EMPREENDIMENTOS
IMOBILIARIOS LTDA CNPJ nº 09.578.965/0001-30, AV. RIO
MADEIRA 4102 RIO MADEIRA - 76800-000 - PORTO VELHO RONDÔNIA
ADVOGADO DO RÉU: ICARO LIMA FERNANDES DA COSTA
OAB nº RO7332, PABLO EDUARDO SOLLER OAB nº RO7197,
MANUELA GSELLMANN DA COSTA OAB nº RO3511, ROBERTO
JARBAS MOURA DE SOUZA OAB nº RO1246, HUMBERTO
ROSSETTI PORTELA OAB nº AM91263
SENTENÇA
Vistos.
Considerando que houve o pagamento integral do débito através
do depósito de ID nº 21245806; considerando que a parte
exequente requer a expedição de alvará e a extinção do feito, com
fundamento nos arts. 924, II, c/c art. 925, do Código de Processo
Civil, DECLARO EXTINTA a presente execução de SENTENÇA.
Custas pela executada.
Autorizo a expedição de alvará em favor da parte exequente do
valor depositado no ID nº 21245806.
Com a expedição do alvará, intime-se a parte exequente para
recebimento do mesmo em cartório no prazo de cinco dias.
Em caso de inércia, proceda-se a transferência do referido
valor para conta judicial de titularidade do TJRO n. 01529904-5,
operação 040, agência 2848, Caixa Econômica Federal, conforme
provimento n. 016/2010-CG.
Após, pagas as custas ou inscritas em dívida ativa em caso de não
pagamento, o que deverá ser certificado, arquivem-se.
P. R. I.C.
Porto Velho 12 de setembro de 2018
Jorge Luiz de Moura Gurgel do Amaral
Juiz de Direito

PODER JUDICIÁRIO
Porto Velho - 2ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, Porto Velho - RO CEP: 76803-686 - Fone:(69) 3217-1320 - e-mail: pvh2civel@tjro.
jus.br
Processo nº 7015612-71.2017.8.22.0001
[Indenização por Dano Moral, Assistência Judiciária Gratuita,
Honorários Advocatícios]
PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
Nome: NERCIO DE CASTRO
Endereço: linha B40, zona rural, Itapuã do Oeste - RO - CEP:
76861-000
Nome: CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA SA CERON
Endereço: Avenida dos Imigrantes, 4137, - de 3601 a 4635 - lado
ímpar, Industrial, Porto Velho - RO - CEP: 76821-063
Advogados do(a) RÉU: ERICA CRISTINA CLAUDINO - RO0006207,
MARCELO RODRIGUES XAVIER - RO0002391, DANIEL PENHA
DE OLIVEIRA - RO0003434
INTIMAÇÃO
Fica a parte Requerida, por via de seu Advogado, no prazo
de 15 dias, intimada para efetuar o pagamento das custas
processuais, sob pena de protesto e posteriormente inscrição na
dívida ativa. Obs.: https://www.tjro.jus.br/ - BOLETO BANCÁRIO CUSTAS JUDICIAIS - EMISSÃO DE GUIA DE RECOLHIMENTO
VINCULADA AO PROCESSO - CÓDIGO 1001.1 - Custa inicial,
1001.2 - Custa inicial adiada, 1004.1 - Custa final - Satisfação da
prestação jurisdicional.
Porto Velho, 12 de setembro de 2018.

PODER JUDICIÁRIO
Porto Velho - 2ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, Porto Velho - RO CEP: 76803-686 - Fone:(69) 3217-1320 - e-mail: pvh2civel@tjro.
jus.br
Processo nº 7014466-29.2016.8.22.0001
[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
Nome: NILZA DAS GRACAS RODRIGUES
Endereço: Rua Nova Era, 1255, Nova Floresta, Porto Velho - RO CEP: 76807-166
Nome: CLARO S.A.
Endereço: Rua Flórida, 1970, Cidade Monções, São Paulo - SP CEP: 04565-000
Advogado do(a) RÉU: RAFAEL GONCALVES ROCHA RS0041486

PODER JUDICIÁRIO
Porto Velho - 2ª Vara Cível - Fórum Cível
7036736-76.2018.8.22.0001
Correção Monetária
AUTOR: ASSOCIACAO DOS TRABALHADORES NO SERVICO
PUBLICO NO ESTADO DE RONDONIA - ASPER CNPJ nº
14.000.409/0001-12, RUA BENJAMIN CONSTANT 308, - DE
107/108 A 393/394 ARIGOLÂNDIA - 76801-200 - PORTO VELHO
- RONDÔNIA
ADVOGADO DO AUTOR: MARCELO ESTEBANEZ MARTINS
OAB nº RO3208
RÉU: ELOIZA LIMA FIGUEIREDO CPF nº 625.013.132-91,
AVENIDA JATUARANA, - DE 5214 A 5694 - LADO PAR COHAB 76807-526 - PORTO VELHO - RONDÔNIA
ADVOGADO DO RÉU:
DESPACHO
Vistos.
Aguarde-se, pelo prazo de 15 dias, o recolhimento das custas
iniciais pela parte Autora, tendo em vista não ter comprovado o
cumprimento da respectiva providência.
Ressalto que de acordo com a Lei Estadual 3896/16 (Nova Lei de
Custas), as custas inicias devem ser recolhidas no importe de 2%
sobre o valor da causa, uma vez que o presente feito não é caso de
realização de audiência preliminar.
Decorrido in albis, o que deverá ser devidamente certificado, voltem
os autos concluso para SENTENÇA de extinção.
Comprovado o recolhimento, o cartório deverá cumprir os demais
itens do presente DESPACHO.
Cite-se a parte requerida para no prazo de 15 dias proceda
ao pagamento da quantia ora pleiteada, bem como honorários
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advocatícios de 5% sobre o valor da causa (art. 701 CPC), podendo,
em igual prazo opor, nos próprios autos, embargos à monitória (art.
702 CPC), sendo que, se estes não forem opostos, o MANDADO
inicial ficará convertido em MANDADO de execução, atendendo
ao rito processual previsto no art. 701, §2º do Código de Processo
Civil.
Saliente-se ao(à) requerido (ré) que, em efetuando o pagamento no
prazo estabelecido alhures, ficará isento das custas processuais.
(art. 701, §1º do CPC).
Havendo embargos, intime-se o Autor para responder a este no
prazo de 15 (quinze) dias (art. 702, §5º do CPC).
Cumpridas as determinações acima, retorne os autos conclusos.
O Prazo processual terá início com a publicação via Sistema/Portal,
para a parte devidamente representada nos autos, ressalvadas as
exceções legais.
VIAS DESTA SERVIRÃO COMO CARTA/MANDADO atendendo
aos requisitos dos arts. 248, 249 e 250.
Requerido: 7036736-76.2018.8.22.0001 RÉU: ELOIZA LIMA
FIGUEIREDO CPF nº 625.013.132-91, AVENIDA JATUARANA,
- DE 5214 A 5694 - LADO PAR COHAB - 76807-526 - PORTO
VELHO - RONDÔNIA
Porto Velho 12 de setembro de 2018
Jorge Luiz de Moura Gurgel do Amaral
Juiz de Direito
Av. Lauro Sodré, nº 1728, Bairro São João Bosco, CEP 76.803686, Porto Velho, RO
PODER JUDICIÁRIO
Porto Velho - 2ª Vara Cível - Fórum Cível
0009839-09.2013.8.22.0001
Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
EXEQUENTES: DIVA VACARI SIGNORINI CPF nº 720.203.85287, AV. PARANÁ 1466 ALTO ALEGRE - 76800-000 - PORTO
VELHO - RONDÔNIA
LUIZA SCHAFEL PROCHNOW CPF nº 042.121.497-02, AV.
DOS EXPEDICIONARIOS 309 - 76800-000 - PORTO VELHO RONDÔNIA
LUZIA PAVAM ATALLA CPF nº 140.194.421-34, AV. MAJOR
AMARANTE 3201 - 76800-000 - PORTO VELHO - RONDÔNIA
MARIA APARECIDA VEIT CPF nº 679.556.067-87, AV. MAJOR
AMARANTE 2617 - 76800-000 - PORTO VELHO - RONDÔNIA
NADIR VACARI CPF nº 203.752.392-00, AVENIDA CASTELO
BRANCO 677 CENTRO - 76800-000 - PORTO VELHO RONDÔNIA
SABINA VACARI DAPPER CPF nº 972.665.072-00, RUA ALFREDO
FONTINELE 5517 - 76800-000 - PORTO VELHO - RONDÔNIA
NILTO VACARI CPF nº 183.450.182-20, AVENIDA CAPITÃO
CASTRO 3396, SALA 03 - 76800-000 - PORTO VELHO RONDÔNIA
MARIE LUCIA AMARAL CPF nº 152.037.272-87, RUA RECIFE,
2057 2057 SETOR 3 - 76800-000 - PORTO VELHO - RONDÔNIA
MARIA CONCEICAO VIEIRA GONCALVES CPF nº 113.413.19253, RUA ALMIRANTE BARROSO 1495 - 76800-000 - PORTO
VELHO - RONDÔNIA
MARIVALDO FERREIRA PEREIRA CPF nº 026.789.692-15, RUA
JOAQUIM NABUCO, 876 AREAL - 76800-000 - PORTO VELHO RONDÔNIA
MARIA VILMA DE SOUZA COSTA OLIVEIRA CPF nº 114.033.57234, AV. 7 SETEMBRO, 3.137, - 76800-000 - PORTO VELHO RONDÔNIA
MARCIA LUCIA REBELATTO CPF nº 114.892.002-15, AV. JOSÉ
DO PATROCÍNIO, 4319, NÃO CONSTA CENTRO - 76800-000 PORTO VELHO - RONDÔNIA
VALDIR VACARI CPF nº 183.448.792-72, AV. MARECHAL
RONDON 5564, S 01 Q 41 L 01 5º BEC - 76800-000 - PORTO
VELHO - RONDÔNIA
ANA BORTOLINI VACCARI CPF nº 420.492.702-59, RUA
CASTELO BRANCO, 352, NÃO CONSTA CENTRO - 76800-000 PORTO VELHO - RONDÔNIA
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NATALINA VACARI DA LUZ CPF nº 289.952.012-15, AV.
AMAZONAS, Nº 438 5º BEC - 76800-000 - PORTO VELHO RONDÔNIA
ADVOGADOS DOS EXEQUENTES: DIRCEU RIBEIRO DE LIMA
OAB nº RO3471
EXECUTADO: KIRTON BANK S.A. - BANCO MULTIPLO CNPJ
nº 01.701.201/0001-89, RUA PRUDENTE DE MORAIS, 2.600,
TRAVESSA OLIVEIRA BELLO, 34, 4ºANDAR -CURITIBA CENTRO
- 76800-000 - PORTO VELHO - RONDÔNIA
ADVOGADO DO EXECUTADO: EVARISTO ARAGAO FERREIRA
DOS SANTOS OAB nº DF38840, TERESA CELINA DE ARRUDA
ALVIM WAMBIER OAB nº DF45472
DECISÃO
Vistos.
Luiza Schafel Prochnow e outros ofereceram embargos de
declaração da SENTENÇA extintiva de fls. Num. Num. 21401236
- Pág. 96 e seguintes, alegando ter havido omissão quanto ao
pronunciamento acerca da inclusão dos juros remuneratórios na
conta do débito, desde a lesão até o efetivo pagamento.
A parte embargada se manifestou aduzindo que a SENTENÇA
proferida na Ação Civil Pública que ora se executa nada dispôs
acerca da incidência destes juros, pugnando pelo improvimento do
recurso.
É o relato.
Decido.
Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, cabem
embargos de declaração quando houver, na SENTENÇA,
obscuridade, omissão, contradição ou erro material.
No presente caso concreto, o embargante diz que a SENTENÇA
proferida na ação civil pública executada estabeleceu expressamente
a incidência dos juros remuneratórios, sendo, portanto, aplicável.
Pois bem! Da análise dos autos, verifico que a DECISÃO exequenda
fez menção aos juros remuneratórios, inserindo-os, inclusive, em
sua parte dispositiva, de maneira que devem ser incluídos no
cálculo do valor exequendo.
Observo que o STJ já se manifestou quanto a expressa incidência
dos juros remuneratórios na SENTENÇA proferida na ACP,
conforme REsp 1361799 SP 2013/0011705-6, de relatoria do
Ministro Lázaro Guimarães, publicado em 29/06/2018.
Pelo exposto, ACOLHO os embargos de declaração ofertados,
passando a parte final de SENTENÇA a ter a seguinte redação:
[…]
Quanto aos juros remuneratórios, o E. TJRO e o STJ, em sede de
recurso repetitivo, reconhecem o não cabimento de incidência de
juros remuneratórios nos cálculos de liquidação de SENTENÇA, na
hipótese em que inexistir condenação expressa, vide:
Tema 887: Na execução individual de SENTENÇA proferida em
ação civil pública que reconhece o direito de poupadores aos
expurgos inflacionários decorrentes do Plano Verão (janeiro de
1989): (I) descabe a inclusão de juros remuneratórios nos cálculos
de liquidação se inexistir condenação expressa, sem prejuízo
de, quando cabível, o interessado ajuizar ação individual de
conhecimento.
Processo civil. Agravo de instrumento. Cumprimento de SENTENÇA.
Ação civil pública. Juros remuneratórios. Ausência de condenação
expressa. Não cabimento. Juros de mora. Termo inicial. Citação do
devedor na ação de conhecimento. Litispendência. Litigância de máfé. Inexistência de prova. Afastamento. Descabe a inclusão de juros
remuneratórios nos cálculos de liquidação, se inexistir condenação
expressa, sem prejuízo de, quando cabível, o interessado ajuizar
ação individual de conhecimento (STJ, Tema 887).
Os juros de mora incidem a partir da citação do devedor no processo
de conhecimento da Ação Civil Pública, quando esta se fundar em
responsabilidade contratual, cujo inadimplemento já produza a
mora, salvo a configuração da mora em momento anterior (STJ,
Tema 685). Em se tratando da condenação de litigância de má-fé,
é certo que a ocorrência de litispendência não constitui, por si só,
motivo idôneo a ensejar a condenação da parte às suas penalidades,
sendo necessária a comprovação de dolo ou intenção de produzir
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pretensão temerária.(Agravo de Instrumento, Processo nº 000418828.2015.822.0000,, 1ª Câmara Cível, Relator(a) do Acórdão: Des.
Sansão Saldanha, Data de julgamento: 20/03/2018)
Agravo de Instrumento. Cumprimento de SENTENÇA. Expurgos
Inflacionários. Banco do Brasil. Juros remuneratórios. Ausência
de previsão no título executivo judicial. Não incidência. Os juros
remuneratórios não previstos no título executivo judicial não podem
ser incluídos na fase de cumprimento de SENTENÇA. (Agravo de
Instrumento Processo nº 0803105-07.2016.822.0000,, 1ª Câmara
Cível, Relator Des. Raduan Miguel Filho, Data de julgamento:
06/07/2017)
Destarte, na SENTENÇA coletiva executada, o Banco Bamerindus
foi condenado a:
[…] pagar as diferenças existentes entre o índice de 71,13 apurado
em janeiro de 1989 (Inflação de 70,28% mais juros de 0,5%) e o
creditado nas cadernetas de poupança (22,97%), aplicando-se ao
saldo existente em janeiro de 1989, computados juros e correção
monetária das datas em que deveriam ter sido realizados os
créditos, pagando-se a cada um dos titulares, como se apurar em
liquidação […] (grifo nosso)
Registre-se o precedente do Colendo Superior Tribunal de Justiça,
in verbis:
[…] Logo, é de se concluir que houve a expressa inclusão na
condenação de juros remuneratórios nos meses posteriores a
janeiro de 1989.
Exatamente nesses termos, a SENTENÇA que definiu os critérios
para a liquidação da SENTENÇA coletiva determinou a inclusão
dos juros remuneratórios, alegando que, “no tocante aos juros,
digno de nota é o decidido apelação n° 990.09.371.667-4, Relator
Desembargador Roberto Mac Cracken, a propósito”: “Os juros
contratuais (compensatórios) e a correção monetária (Tabela
Prática), são devidos desde a data em que a obrigação pactuada
deixou de ser paga, ou seja, fevereiro de 1989 (Plano Verão) e
abril, de 1990 (Plano Collor I), já os juros moratórios são devidos
somente a partir da citação. Após, a citação, todos os juros, os
contratuais (ou compensatórios) e os moratórios, juntamente com a
correção monetária (Tabela Prática) são devidos cumulativamente
uns com os outros, até o efetivo pagamento” (grifou-se, na fl. 49).
Desse modo, a SENTENÇA de liquidação foi exarada em
consonância com o entendimento desta Corte, acima enunciado
(REsp 1.372.688/SP), vedando a inclusão de juros remuneratórios
na execução individual de SENTENÇA coletiva desse jaez, se
inexistir condenação expressa, como no caso. […] (STJ. Recurso
Especial nº 1.361.799 – SP. Relator Ministro Lázaro Guimarães,
Data de julgamento: 27/06/2018)
E ainda:
[…] Da análise dos autos, verifico que houve pedido expresso
na inicial da aludida ação civil pública de incidência de juros
remuneratórios de 0,5% no pagamento do saldo existente em
caderneta de poupança no mês de janeiro de 1989 (e-STJ, fl.
307), conforme, inclusive, foi informado no relatório da SENTENÇA
exequenda (e-STJ, fl. 310). Além disso, tanto na fundamentação
(e-STJ, fl. 312) como na parte dispositiva (e-STJ, fl. 313) do título
executivo judicial, ficou claro que se tratou expressamente a
respeito da incidência dos juros remuneratórios, tendo ficado assim
redigida a condenação:
Pelo exposto, JULGO PROCEDENTE a ação para condenar o réu
a pagar as diferenças existentes entre o índice de 71,13% apurado
em janeiro de 1989 (Inflação - de 70,28% mais juros de 0,5%) e o
creditado nas cadernetas de poupança (22,97%l), aplicando-se ao
saldo existente em janeiro de 1989, computados juros e correção
monetária das datas em que deveriam ter sido realizados os
créditos pagando-se a cada um dos titulares, como se apurar em
liquidação, processando-se na forma estabelecida pelos artigos 95
a 100 do Código de Defesa do Consumidor.
Com base nessas considerações, concluo que a DECISÃO
exequenda fez menção aos juros remuneratórios, inserindo-os,
inclusive, em sua parte dispositiva, de maneira que sua inclusão no
cálculo de liquidação não caracteriza ofensa ao instituto da coisa
julgada.

SEXTA-FEIRA, 14-09-2018

406

Diante do exposto, dou provimento ao recurso especial para incluir no
cálculo do valor exequendo os juros remuneratórios, determinando
o retorno dos autos ao Juízo de origem para prosseguimento do
cumprimento de SENTENÇA na forma que entender de direito. […]
(STJ. Recurso Especial nº 1.613.295 – RO. Relator Ministro Marco
Aurélio Bellizze, Data de julgamento: 01/08/2016)
Neste sentido se posicionou o E. TJRO, vide:
APELAÇÃO
CÍVEL.
EXPURGOS
INFLACIONÁRIOS.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO CIVIL
PÚBLICA. EXTENSÃO DA SENTENÇA COLETIVA. PRÉVIA
LIQUIDAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ILEGITIMIDADE
PASSIVA E ATIVA. PRAZO PARA IMPUGNAÇÃO DOS
CÁLCULOS PERICIAIS. JUROS DE MORA. INCIDÊNCIA. JUROS
REMUNERATÓRIOS. SUSPENSÃO DOS JUROS E CORREÇÃO.
LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL.
[…] O título executivo (a SENTENÇA proferida na Ação Civil
Pública 583.00.1993.808239-4, movida pelo IDEC contra o
Banco do Bamerindus) previu expressamente a incidência de
juros remuneratórios, sendo devida a sua incidência. […] (TJRO.
Apelação Cível nº 0009316-94.2013.822.0001, 1ª Câmara Cível,
Relator Des. Sansão Saldanha, Data de julgamento: 25/07/2018)
Logo, legítima a inclusão dos juros remuneratórios no cálculo do
montante executado.
Quanto aos honorários advocatícios fixados no DESPACHO de
fls. 319, em que pese a insurgência do requerido, os honorários
advocatícios são devidos sim nessa fase processual, conforme
Súmula n. 517 do STJ, qual seja:
Súmula 517: “São devidos honorários advocatícios no cumprimento
de SENTENÇA, haja ou não impugnação, depois de escoado o
prazo para pagamento voluntário, que se inicia após a intimação do
advogado da parte executada.”
Ainda que os honorários da ação principal tenham sido pagos
aos advogados que atuaram naquela causa, caso não houvesse
o pagamento voluntário, aqui também seria devido a parcela de
honorários fixados no DESPACHO inicial, às fls. 319.
No entanto, observo que não há que se condenar a executada em
honorários de execução ou acrescer multa do 475-J, uma vez que
houve o pagamento voluntário, no prazo fixado no DESPACHO
inicial.
Desta forma, com fundamento nos arts. 924, I, c/c art. 925, do
Código de Processo Civil, JULGO EXTINTA a presente ação.
Deixo de condenar em honorários e acrescer qualquer valor de
multa (475-J CPC), uma vez que houve o pagamento voluntário, no
prazo fixado no DESPACHO inicial.
Assim, considerando que há valores depositados nos autos,
encaminhem-se os autos à contadoria para que apresente os
valores devidos pela parte executa à parte exequente, observando
os índices apontados nesta DECISÃO, devendo ainda indicar o
valor devido a cada exequente.
Com a manifestação da contadoria, vistas às partes, pelo prazo de
quinze dias.
Decorridos, tornem os autos conclusos para expedição de alvará.
P. R. I.C.”
No mais, persiste a DECISÃO tal como está lançada.
Porto Velho 12 de setembro de 2018
Jorge Luiz de Moura Gurgel do Amaral
Av. Lauro Sodré, nº 1728, Bairro São João Bosco, CEP 76.803686, Porto Velho, RO
PODER JUDICIÁRIO
Porto Velho - 2ª Vara Cível - Fórum Cível
7010904-75.2017.8.22.0001
Cobrança de Aluguéis - Sem despejo
AUTOR: DURVAL RODRIGUES DA FONSECA CPF nº
432.554.426-72, RUA RENATO PEREZ, 1173 AGENOR DE
CARVALHO - 76820-344 - PORTO VELHO - RONDÔNIA
ADVOGADO DO AUTOR: AURIMAR LACOUTH DA SILVA OAB nº
RO602, LUIZ ANTONIO REBELO MIRALHA OAB nº RO700
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RÉUS: R & G INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS
PLANEJADOS EIRELI - ME CNPJ nº 21.063.237/0001-91, RUA
QUINTINO BOCAIÚVA, 3433 SÃO CRISTÓVÃO - 76804-008 PORTO VELHO - RONDÔNIA
LEONY MACHADO LIMA CPF nº 768.901.202-72, RUA QUINTINO
BOCAIÚVA, 3433 SÃO CRISTÓVÃO - 76804-008 - PORTO VELHO
- RONDÔNIA
ADVOGADOS DOS RÉUS:
DESPACHO
Vistos.
Indefiro, por ora, o pedido de citação por edital do requerido Leony
Machado Lima, tendo em vista que a citação por edital é medida
extrema somente justificável após exauridas todas as diligências na
busca do endereço do requerido, pelo que deve a parte autora indicar
o endereço atualizado do requerido para regular citação, no prazo
de quinze dias, sob pena de extinção e arquivamento.
Com a indicação, expeça-se MANDADO para citação do requerido
Leony Machado Lima e constatação por oficial de justiça sobre o
atual estado do imóvel objeto da locação.
Constatado o alegado abandono, fica desde já deferida a imissão
do autor na posse do imóvel.
Porto Velho 12 de setembro de 2018
Jorge Luiz de Moura Gurgel do Amaral
Juiz de Direito
Av. Lauro Sodré, nº 1728, Bairro São João Bosco, CEP 76.803686, Porto Velho, RO
PODER JUDICIÁRIO
Porto Velho - 2ª Vara Cível - Fórum Cível 703678872.2018.8.22.0001
DIREITO DO CONSUMIDOR, Indenização por Dano Moral,
Indenização por Dano Material, Práticas Abusivas, Irregularidade
no atendimento
Procedimento Comum
AUTOR: FRANK DA SILVA CRUZ CPF nº 421.563.602-78, RUA
ANTÔNIO VIOLÃO 4047, - DE 3640/3641 A 4119/4120 TANCREDO
NEVES - 76829-560 - PORTO VELHO - RONDÔNIA
ADVOGADO DO AUTOR: ANNE BIANCA DOS SANTOS
PIMENTEL OAB nº RO8490
RÉUS: FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA, FORD BRASIL
S.A. 899, AVENIDA DO TABOÃO 899 TABOÃO - 09655-900 - SÃO
BERNARDO DO CAMPO - SÃO PAULO, MEGA VEICULOS LTDA,
RUA DA BEIRA 6930, - DE 6450 A 7230 - LADO PAR ELDORADO
- 76811-760 - PORTO VELHO - RONDÔNIA
ADVOGADOS DOS RÉUS:
DECISÃO
Vistos,
Aguarde-se, pelo prazo de 15 (quinze) dias, o recolhimento das
custas iniciais pela parte Autora, tendo em vista não ter comprovado
o cumprimento da respectiva providência.
Ressalto que de acordo com a Lei Estadual 3.896/16 (Lei de
Custas), as custas inicias devem ser:
“Art. 12. As custas judiciais incidirão sobre o valor da causa, da
seguinte forma:
I - 2% (dois por cento) no momento da distribuição, dos quais
1% (um por cento) fica adiado para até 5 (cinco) dias depois da
audiência de conciliação, caso não haja acordo. Havendo acordo,
as partes ficam desobrigadas ao pagamento do montante adiado;
(...)”
Decorrido in albis o prazo para recolhimento das custas, o que
deverá ser devidamente certificado, voltem os autos concluso para
SENTENÇA de extinção.
Comprovado o recolhimento, o cartório deverá cumprir os demais
itens do presente DESPACHO.
Nos termos do art. 334, DETERMINO a designação de audiência
de conciliação para data a ser indicada pelo CPE/Cartório, cuja
solenidade realizar-se-á no CEJUSC/Cìvel, localizado na BR 319
(Avenida Jorge Teixeira), esquina com Rua Quintino Bocaiuva,
nº 3061, bairro Embratel, Porto Velho/RO, devendo as partes
comparecerem acompanhadas por seus patronos (art. 334, §9º,
CPC).
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À CPE/Ao Cartório: Agende-se data para audiência utilizandose o sistema automático do PJE e, após, certifique-se nos autos.
Posteriormente, intime-se a parte Autora, via Diário da Justiça
Eletrônico, e cite-se e intime-se a parte Requerida, via correios ou
oficial de justiça.
Cite-se com as advertências constantes nos artigos 344, 336 e
319 do CPC, salientando que o prazo para contestar fluirá da data
da realização da audiência supradesignada, ou, caso o Requerido
manifeste o desinteresse na realização da mesma, da data da
apresentação do pedido (art. 335, I e II). Tal pedido deverá ser
apresentado com antecedência mínima de 10 (dez) dias da data
da audiência (art. 334, §5º, CPC)
Ficará o Autor intimado via DJE (por seu advogado) a comparecer
na audiência designada (art. 334, §3º, CPC).
As partes ficam intimadas que o não comparecimento na
audiência designada caracterizará ato atentatório à dignidade
da justiça e incidirá multa de até 2% da vantagem econômica
pretendida, revertida em favor do Estado (art. 334, § 8º, do CPC),
independentemente de eventual concessão de gratuidade da
justiça (art. 98, § 4º, do CPC).
Não havendo conciliação, vindo ou não a contestação certifiquese quanto à tempestividade.
A solenidade somente não será realizada se também houver
desinteresse expresso da parte Requerida nos autos (art. 334, §
4º, I, do CPC).
Havendo pedido de dispensa pela(s) parte(s), desde já determino o
cancelamento da audiência, sendo possível a liberação dos autos
à parte demandada para oferecer contestação no prazo legal, a
contar do protocolo do pedido expresso da parte Requerida de
não realização de audiência conciliatória (art. 335, II, do CPC).
Havendo contestação com assertivas preliminares e apresentação
de documentos, abre-se vistas dos autos à parte Autora para
réplica.
Consigno que ambas as partes ficam intimadas que tanto em
contestação como em réplica deverão especificar as provas
que pretendem produzir, inclusive arrolando testemunhas, se
entenderem, postulando e indicando a necessidade de prova
pericial, uma vez que após a réplica será saneado o feito e já
apreciados os pedidos acerca das provas a serem produzidas,
inclusive com a audiência de instrução e julgamento, se for o
caso.
Não havendo acordo na audiência de conciliação, deverá a parte
Autora proceder, no prazo de 5 (cinco) dias, a complementação
das custas iniciais, conforme estabelecido no artigo 12, inciso I,
da Lei Estadual n. 3896/2016 (Lei de Custas), exceto em caso de
gratuidade de justiça.
Fica a parte autora, desde já, intimada do inteiro teor desta, por
meio de seu advogado.
Cumpridas as determinações acima, retornem os autos
conclusos.
Os autos do processo poderão ser acessados no site do Tribunal
de Justiça de Rondônia, no seguinte endereço eletrônico: http://
www.tjro.jus.br/inicio-pje.
VIAS DESTA SERVIRÃO COMO MANDADO:
a) DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO, nos termos do artigo 248 do
CPC, para a parte requerida, inclusive, quanto a audiência
designada, observando o seguinte endereço para o seu
cumprimento:
RÉUS: FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA, FORD BRASIL
S.A. 899, AVENIDA DO TABOÃO 899 TABOÃO - 09655-900 SÃO BERNARDO DO CAMPO - SÃO PAULO, MEGA VEICULOS
LTDA, RUA DA BEIRA 6930, - DE 6450 A 7230 - LADO PAR
ELDORADO - 76811-760 - PORTO VELHO - RONDÔNIA
Autorizo o uso das prerrogativas do art. 212 e §§ do CPC, caso a
citação proceda mediante os termos dos artigos 249 e 250 mesmo
Códex, expedindo-se o necessário para tal desiderato.
Porto Velho , 12 de setembro de 2018 .
Jorge Luiz de Moura Gurgel do Amaral
Juiz de Direito
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Av. Lauro Sodré, nº 1728, Bairro São João Bosco, CEP 76.803686, Porto Velho, RO
Porto Velho - Fórum Cível - 2ª Vara Cível
Av. Lauro Sodré, 1728, Bairro Jardim América, CEP 76803-686
Fone: (69) 3217-1320 Fax: (69) 3217-1303
Processo nº 7062009-28.2016.8.22.0001
[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
Nome: EVERSON GOSSMANN
Endereço: Rua Algodoeiro, 5011, - de 4750/4751 a 5010/5011,
Caladinho, Porto Velho - RO - CEP: 76808-114
Advogado do(a) AUTOR: VICTOR ALIPIO AZEVEDO BORGES RO0006985
Nome: TELEFONICA BRASIL S.A.
Endereço: Berrini Trade Center, 1.376, Av. Engenheiro Luiz Carlos
Berrini CEP 04.571-936, Cidade Monções, São Paulo - SP - CEP:
04571-935
Advogado do(a) RÉU:
Intimação DE DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA
Ficam as partes INTIMADAS da audiência de Conciliação
designada para 07/12/2018 10:30 na SALA DE AUDIÊNCIA 11 CEJUSC/CÍVEL nos termos do art. 334, NCPC à Av. Governador
Jorge Teixeira, esquina com Rua Quintino Bocaiuva n. 3061 –
Bairro Embratel - Porto Velho/RO - CEP: 76803-859. telefones (69)
3217-5046 / 3217-5049.
Ficando ciente de: I – Devem as partes comparecerem pessoalmente
na audiência de conciliação, admitido preposto apenas para
a pessoa jurídica, devendo estarem acompanhadas por seus
respectivos advogados. O não comparecimento injustificado do
autor ou do réu à audiência de conciliação é considerado ato
atentatório à dignidade da justiça e será sancionado com multa
de até dois por cento da vantagem econômica pretendida ou do
valor da causa, revertida em favor da União ou do Estado. II - Não
obtida a conciliação, a parte requerida deverá oferecer resposta
escrita, por meio de advogado constituído ou de Defensor Público,
no prazo de 15 dias, a contar da data da audiência, sob pena de
serem considerados verdadeiros os fatos narrados na inicial e
eventual procedência do pedido e ainda, a condenação em custas
e honorários de advogado. Se o réu reconhecer a procedência do
pedido e, simultaneamente, cumprir integralmente a prestação
reconhecida, os honorários serão reduzidos pela metade. III Consigne-se que, restando infrutífera a tentativa de citação, quer
seja por incorreção do endereço indicado ou por falta dos meios
necessários ao cumprimento, para nova diligência deverá a parte
autora recolher as custas do Oficial de Justiça (art. 93 do CPC), no
prazo de 05 (cinco) dias, salvo em caso da autora ser beneficiária
da justiça gratuita. Sobrevindo a comprovação do recolhimento,
expeça-se novo expediente de citação para cumprimento no
endereço indicado pela autora.
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 2ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, PORTO VELHO RO - CEP: 76803-686 - Fone:( 69) 3217-1320
Processo nº 7029385-86.2017.8.22.0001
[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
Nome: NADJA ROSIANE DOS SANTOS MARCHI
Endereço: Rua Madressilva, 3548, - até 3607/3608, Conceição,
Porto Velho - RO - CEP: 76808-370
Advogado do(a) AUTOR: VICTOR ALIPIO AZEVEDO BORGES RO0006985
Nome: TELEFONICA DATA S.A.
Endereço: Avenida Tamboré, 314, Tamboré, Barueri - SP - CEP:
06460-000
Advogados do(a) RÉU: DANIEL FRANCA SILVA - DF0024214,
HARTHURO YACINTHO ALVES CARNEIRO - GO45458,
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PRISCILA SAGRADO UCHIDA - RO0005255, MICHELE
MARQUES ROSATO - RO0003645, GABRIELA DE LIMA TORRES
- RO0005714, CARLOS ALBERTO CANTANHEDE DE LIMA
JUNIOR - RO0008100, EDERSON HASSEGAWA MOSCOSO
ROHR - RO8869, EDUARDO ABILIO KERBER DINIZ - RO0004389,
WILKER BAUHER VIEIRA LOPES - GO29320
DECISÃO
Vistos.
A parte requerida foi citada e a audiência foi realizada em
19/12/2017. Assim, respeitado o prazo do art. 334 do CPC, não há
que se falar em designação de nova audiência de conciliação.
A parte autora não compareceu à audiência de conciliação
designada nos autos e também não justificou sua ausência.
Ocorre que, nos termos do artigo 334, § 8º do CPC, as partes devem
comparecer à audiência de conciliação e o seu não comparecimento
injustificado é considerado ato atentatório à dignidade da justiça e
deve ser sancionado.
Assim, considerando que a parte autora não compareceu e não
justificou a sua ausência, aplico multa de 1% sobre o valor da
causa, para a parte autora, que deverá ser revertida em favor do
Estado.
Vale salientar que a parte autora é beneficiária da justiça gratuita,
o que não impede a sanção, pois de acordo com o artigo 98, §
4º do CPC, a concessão da gratuidade não afasta o dever de o
beneficiário pagar, ao final, as multas processuais que lhe sejam
impostas.
Fica a parte autora intimada para recolher o valor da multa, no
prazo de 05 dias, sob pena de inclusão em dívida ativa.
Certifique-se quanto ao decurso do prazo para apresentação da
contestação.
Porto Velho, 27 de fevereiro de 2018.
JORGE LUIZ DE MOURA GURGEL DO AMARAL
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 2ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, PORTO VELHO RO - CEP: 76803-686 - Fone:( 69) 3217-1320.
Processo nº 7014500-04.2016.8.22.0001
[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material,
Empréstimo consignado, Honorários Advocatícios]
PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
Nome: ROSA LIDUINA PEREIRA LIMA
Endereço: Rua Ananias Ferreira de Andrade, 5853, apt. 02, Igarapé,
Porto Velho - RO - CEP: 76824-229
Advogado do(a) AUTOR: LUIS SERGIO DE PAULA COSTA RO0004558
Nome: BANCO BMG CONSIGNADO S/A
Endereço: Avenida Álvares Cabral, 1707, Centro, Belo Horizonte MG - CEP: 30170-000
Advogados do(a) RÉU: MIRELA SAAR CAMARA - SP355948,
PAULO MAXIMILIAN WILHELM MENDLOWICZ SCHONBLUM
- RJ092946, CLARA VAINBOIM - PR58972, ILAN GOLDBERG RJ0100643, EDUARDO CHALFIN - RO0007520, JOSE ALMIR DA
ROCHA MENDES JUNIOR - RN000392A
Intimação
Ficam as partes autora e requerida, no prazo de 15 dias, intimadas
para se manifestar sobre o Laudo Pericial juntado no ID nº
21229201.
Porto Velho, 13 de setembro de 2018.
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 2ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, PORTO VELHO RO - CEP: 76803-686 - Fone:( 69) 3217-1320.
Processo nº 7018506-20.2017.8.22.0001
[Espécies de Contratos]
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EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159)
Nome: ASSOCIACAO DE CREDITO CIDADAO DE RONDONIA
Endereço: Rua João Goulart, 2182, - de 1923/1924 a 2251/2252,
São Cristóvão, Porto Velho - RO - CEP: 76804-034
Advogado do(a) EXEQUENTE: KARINA DA SILVA SANDRES RO0004594
Nome: NEUZINDA OLIVEIRA SOARES
Endereço: Et Linha 135, Kapa, 142, Lote 74, Zona Rural, Vilhena RO - CEP: 76980-220
Nome: SIDERI OLIVEIRA DE SA
Endereço: Et Linha 135, Kapa, 142, Lote 71, Zona Rural, Vilhena RO - CEP: 76980-220
Nome: ELMO DE SA
Endereço: Et Linha 135, Kapa, 140, Lote 30, Zona Rural, Vilhena RO - CEP: 76980-220
Intimação
Fica a parte autora, no prazo de 05 dias, intimada para se manifestar
sobre a carta precatória ID 21432629.
Porto Velho, 13 de setembro de 2018.
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 2ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, PORTO VELHO RO - CEP: 76803-686 - Fone:( 69) 3217-1320.
Processo nº 7043970-46.2017.8.22.0001
[Juros, Constrição / Penhora / Avaliação / Indisponibilidade de
Bens]
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159)
Nome: INSTITUTO JOAO NEORICO
Endereço: FACULDADE FARO, S/N, Zona Rural, Porto Velho - RO
- CEP: 76900-999
Advogados do(a) EXEQUENTE: TIAGO FAGUNDES BRITO
- RO0004239, MARCUS VINICIUS DE OLIVEIRA CAHULLA RO0004117
Nome: WELLINGTON GONSALVES FREIRE
Endereço: Rua Ana Sobral, 6760, - de 6403/6404 a 6759/6760,
Lagoinha, Porto Velho - RO - CEP: 76829-670
Advogado do(a) EXECUTADO:
Intimação
Fica a parte autora, no prazo de 05 dias, intimada para se manifestar
sobre a Certidão Negativa do Oficial de Justiça (ID 17059128).
Porto Velho, 13 de setembro de 2018.
PODER JUDICIÁRIO
Porto Velho - 2ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, Porto Velho - RO CEP: 76803-686 - Fone:(69) 3217-1320 - e-mail: pvh2civel@tjro.
jus.br
Processo nº 7021233-83.2016.8.22.0001
[Indenização por Dano Moral]
PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
Nome: BRUNO FERREIRA DE ARAUJO
Endereço: Rua Idalva Fraga Moreira, 04318, Tiradentes, Porto
Velho - RO - CEP: 76824-640
Nome: ARLENE LINO DA SILVA
Endereço: Rua Idalva Fraga Moreira, 04318, Tiradentes, Porto
Velho - RO - CEP: 76824-640
Advogado do(a) AUTOR: FERNANDA MORAES GALVAO MUNIZ
- RO0006500
Advogado do(a) AUTOR: FERNANDA MORAES GALVAO MUNIZ
- RO0006500
Nome: JUSSARA DE SOUZA LEITE
Endereço: Rua José Ferreira Sobrinho, 1494, São João Bosco,
Porto Velho - RO - CEP: 76803-790
Advogado do(a) RÉU:
Intimação
Fica a parte Autora, por via de seu Advogado, no prazo de 15 dias,
intimada para efetuar o pagamento das custas finais, sob pena de
protesto e posteriormente inscrição na dívida ativa. Obs.: https://

SEXTA-FEIRA, 14-09-2018

409

www.tjro.jus.br/ - BOLETO BANCÁRIO - CUSTAS JUDICIAIS
- EMISSÃO DE GUIA DE RECOLHIMENTO VINCULADA AO
PROCESSO - CÓDIGO 1004.1 - Custa final - Satisfação da
prestação jurisdicional.
Porto Velho, 13 de setembro de 2018.
PODER JUDICIÁRIO
Porto Velho - 2ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, Porto Velho - RO CEP: 76803-686 - Fone:(69) 3217-1320 - e-mail: pvh2civel@tjro.
jus.br
Processo nº 7041013-09.2016.8.22.0001
[Cheque]
MONITÓRIA (40)
Nome: F C SOARES COMERCIO VAREJISTA DE MADEIRA E
ARTEFATOS - ME
Endereço: Avenida Rio Madeira, 1345, - de 3383 a 3775 - lado
ímpar, Embratel, Porto Velho - RO - CEP: 76820-713
Advogados do(a) AUTOR: ANTONIO FIGUEIREDO DE LIMA
FILHO - RO0005116, CESAR AUGUSTO WANDERLEY OLIVEIRA
- RO0004745, MAUREEN MARQUES DE ALMEIDA - RO0002722
Nome:
BV8
DISTRIBUIDORA
&
REPRESENTACOES
COMERCIAIS LTDA - ME
Endereço: Avenida Pinheiro Machado, 2897, São Cristóvão, Porto
Velho - RO - CEP: 76804-011
Advogado do(a) RÉU:
Intimação
Fica a parte Autora, por via de seu Advogado, no prazo de 15 dias,
intimada para efetuar o pagamento das custas finais, sob pena de
protesto e posteriormente inscrição na dívida ativa. Obs.: https://
www.tjro.jus.br/ - BOLETO BANCÁRIO - CUSTAS JUDICIAIS
- EMISSÃO DE GUIA DE RECOLHIMENTO VINCULADA AO
PROCESSO - CÓDIGO 1004.1 - Custa final - Satisfação da
prestação jurisdicional.
Porto Velho, 13 de setembro de 2018.
PODER JUDICIÁRIO
Porto Velho - 2ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, Porto Velho - RO CEP: 76803-686 - Fone:(69) 3217-1320 - e-mail: pvh2civel@tjro.
jus.br
Processo nº 0005155-75.2012.8.22.0001
[Usucapião Extraordinária]
USUCAPIÃO (49)
Nome: JOSE RIBEIRO DA CRUZ
Endereço: Rua Antonio Vivaldi, 6993, antiga rua F nº 6993-Espirito
Santos, Aponiã, Porto Velho - RO - CEP: 76800-000
Nome: MARIA DO SOCORRO ARAUJO DA SILVA CRUZ
Endereço: Rua Antônio Vivaldi, 6993, 6028, Aponiã, Nova Caiari II,
Porto Velho - RO - CEP: 76800-000
Advogado do(a) AUTOR:
Advogado do(a) AUTOR:
Nome: EGO EMPRESA GERAL DE OBRAS S A
Endereço: Av. Costa e Silva, 4.639 OU SENADOR A. MAIA,
1615, Rua; Mario Tavares, 89 - Aponia, RUA RIO VERMELHO, 10
APONIA, Porto Velho - RO - CEP: 76800-000
Advogados do(a) RÉU: GUILHERME DA COSTA FERREIRA
PIGNANELI - RO0005546, EDSON ANTONIO SOUSA PINTO RO0004643, EDUARDO ABILIO KERBER DINIZ - RO0004389
Intimação
Fica a parte Requerida, por via de seu Advogado, no prazo de 15
dias, intimada para efetuar o pagamento das custas finais, sob pena
de protesto e posteriormente inscrição na dívida ativa. Obs.: https://
www.tjro.jus.br/ - BOLETO BANCÁRIO - CUSTAS JUDICIAIS
- EMISSÃO DE GUIA DE RECOLHIMENTO VINCULADA AO
PROCESSO - CÓDIGO 1004.1 - Custa final - Satisfação da
prestação jurisdicional.
Porto Velho, 13 de setembro de 2018.
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PODER JUDICIÁRIO
Porto Velho - 2ª Vara Cível - Fórum Cível 703683631.2018.8.22.0001
Nota Promissória
EXEQUENTE: JOSE TEODORO DE ALCANTARA CPF nº
368.651.509-10, AVENIDA AMAZONAS 4200, - DE 3916 A 4104
- LADO PAR AGENOR DE CARVALHO - 76820-260 - PORTO
VELHO - RONDÔNIA
ADVOGADO DO EXEQUENTE: ANDRE MUNIR NOACK OAB nº
RO8320
EXECUTADO: ANDIARA DE SOUSA SA BARRETO CPF nº
276.077.985-87, RUA ANANIAS FERREIRA DE ANDRADE 5745,
- DE 5475/5476 AO FIM APONIÃ - 76824-022 - PORTO VELHO RONDÔNIA
ADVOGADO DO EXECUTADO:
DESPACHO
Vistos,
Considerando que a nota promissória de ID nº 21413338 venceu
em 17/05/2015 e que de acordo com o artigo 70 da Lei Uniforme
de Genebra (Decreto nº 57.663/66) o sacado possui o prazo de
três anos, a contar da data de vencimento, para promover a ação
de execução de título extrajudicial, fica a parte exequente intimada
a adequar a ação, no prazo de quinze dias, sob pena de extinção
e arquivamento.
No mesmo prazo e sob a mesma penalidade, deverá comprovar a
alegação de incapacidade financeira mediante a apresentação de
comprovante de renda mensal hábil para atestar suas alegações.
Isso porque, não obstante o novo CPC, em seu art. 99, §3º, presumir
verdadeira a alegação de hipossuficiência quando deduzida por
pessoa física, pode o magistrado exigir que o pretendente junte
documentos que permitam a avaliação de sua incapacidade
financeira, nos termos do art. 99, §2º do NCPC.
Porto Velho 13 de setembro de 2018
Jorge Luiz de Moura Gurgel do Amaral
Juiz de Direito
Av. Lauro Sodré, nº 1728, Bairro São João Bosco, CEP 76.803686, Porto Velho, RO
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 2ª Vara Cível - Fórum Cível
Av. Lauro Sodré, nº 1728, Bairro São João Bosco, CEP 76.803686, Porto Velho, RO 7033969-36.2016.8.22.0001
Alienação Fiduciária
EXEQUENTE: JOSENIAS ALVES COUTINHO CPF nº 191.959.58215, RUA FAGUNDES VARELA 82 TUCUMANZAL - 76804-524 PORTO VELHO - RONDÔNIA
ADVOGADO DO EXEQUENTE: LUCIANO DO NASCIMENTO
FRANCO OAB nº RO2926
EXECUTADO: BUENO & CECHIM LTDA CNPJ nº 01.038.432/000154, AVENIDA AMAZONAS 2386, - DE 2375 A 3035 - LADO
ÍMPAR NOVA PORTO VELHO - 76820-163 - PORTO VELHO RONDÔNIA
ADVOGADO DO EXECUTADO: RAIMUNDO GONCALVES DE
ARAUJO OAB nº RO3300
SENTENÇA
Vistos.
Trata-se de cumprimento de SENTENÇA proposta por JOSENIAS
ALVES COUTINHO em desfavor de BUENO & CECHIM LTDA.
A parte executada foi intimada para realizar o pagamento,
depositando os valores.
Posteriormente, a parte exequente requer a extinção e o
arquivamento.
Assim é que, considerando o cumprimento da obrigação, julgo
extinta a presente ação nos termos do art. 924, II do CPC.
Expeça-se alvará em favor da parte exequente para o levantamento
da quantia depositada no ID Num. 21151510 - Pág. 1.
Com a expedição do alvará, intime-se a parte credora para o
recebimento deste em cartório, no prazo de 05 dias.
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Em caso de inércia, proceda-se a transferência do referido
valor para conta judicial de titularidade do TJRO n. 01529904-5,
operação 040, agência 2848, Caixa Econômica Federal, conforme
provimento n. 016/2010-CG.
Certificado o trânsito em julgado, e pagas as custas pela parte
executada ou inscritas em dívida ativa em caso de não pagamento,
o que deverá ser certificado, arquivem-se.
P.R.I. Arquive-se com o trânsito em julgado.
Porto Velho 13 de setembro de 2018
Jorge Luiz de Moura Gurgel do Amaral
PODER JUDICIÁRIO
Porto Velho - 2ª Vara Cível - Fórum Cível
Processo nº 0251219-67.2009.8.22.0001
Execução de Título Extrajudicial
EXEQUENTE: FERNANDO SOARES GARCIA CPF nº 246.313.20869, RUA CHICO REIS, CASA 02 5520, AV. PRESIDENTE DUTRA,
4229 OLARIA CONJUNTO ALPHAVILLE - 76800-000 - PORTO
VELHO - RONDÔNIA
ADVOGADO DO EXEQUENTE: ROBERTO FRANCO DA SILVA
OAB nº RO835
EXECUTADO: WALTER FERNANDES DE FREITAS CPF nº
237.211.039-04, RUA JAMIL VILAS BOAS 162 NOVA BRASIL 76900-001 - JI-PARANÁ - RONDÔNIA
ADVOGADO
DO
EXECUTADO:
JOSE
ALEXANDRE
CASAGRANDE OAB nº RO379B
DESPACHO
Vistos,
Mantenho a DECISÃO agravada pelos seus próprios fundamentos.
Informe-se oportunamente.
Manifeste-se a parte executada quanto a petição de fls. ID Num.
20983652 - Pág. 1, no prazo de 15 dias, sob pena de preclusão.
Porto Velho , 13 de setembro de 2018
Jorge Luiz de Moura Gurgel do Amaral
Juiz de Direito
Av. Lauro Sodré, nº 1728, Bairro São João Bosco, CEP 76.803686, Porto Velho, RO
PODER JUDICIÁRIO
Porto Velho - 2ª Vara Cível - Fórum Cível
7036826-84.2018.8.22.0001
Correção Monetária
AUTOR: ASSOCIACAO DOS TRABALHADORES NO SERVICO
PUBLICO NO ESTADO DE RONDONIA - ASPER CNPJ nº
14.000.409/0001-12, RUA BENJAMIN CONSTANT 308, - DE
107/108 A 393/394 ARIGOLÂNDIA - 76801-200 - PORTO VELHO
- RONDÔNIA
ADVOGADO DO AUTOR: MARCELO ESTEBANEZ MARTINS
OAB nº RO3208
RÉU: LEANDRO DE JESUS CPF nº 617.725.502-72, RUA DO
CRAVO, - ATÉ 2748/2749 COHAB - 76808-090 - PORTO VELHO
- RONDÔNIA
ADVOGADO DO RÉU:
DESPACHO
Vistos.
Fica a parte autora intimada a, no prazo de quinze dias, sob pena
de extinção e arquivamento, comprovar o recolhimento das custas
iniciais e regularizar a sua representação processual, uma vez que
a procuração de ID nº 21405041 encontra-se apócrifa.
Porto Velho 13 de setembro de 2018
Jorge Luiz de Moura Gurgel do Amaral
Juiz de Direito
Av. Lauro Sodré, nº 1728, Bairro São João Bosco, CEP 76.803686, Porto Velho, RO
PODER JUDICIÁRIO
Porto Velho - 2ª Vara Cível - Fórum Cível 703694715.2018.8.22.0001
Espécies de Títulos de Crédito, Constrição / Penhora / Avaliação /
Indisponibilidade de Bens
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EXEQUENTE: CONDOMINIO AGUAS DO MADEIRA CNPJ nº
14.051.808/0001-02, AVENIDA RIO MADEIRA 4086 RIO MADEIRA
- 76821-300 - PORTO VELHO - RONDÔNIA
ADVOGADO DO EXEQUENTE: TIAGO BARBOSA DE ARAUJO
OAB nº RO7693, TASSIA MARIA ARAUJO RODRIGUES OAB
nº RO7821, NELSON SERGIO DA SILVA MACIEL JUNIOR OAB
nº RO4763, NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB nº
AC4875
EXECUTADO: TONIA MARA MIRANDA DE FREITAS CPF nº
408.505.792-87, AVENIDA RIO MADEIRA 4086, AP 305 BL 01
RIO MADEIRA - 76821-300 - PORTO VELHO - RONDÔNIA
ADVOGADO DO EXECUTADO:
DESPACHO
Vistos,
Em consulta junto ao sistema PJE constata-se a existência de ação
7006729-04.2018.8.22.0001, entre as mesmas partes, referente ao
mesmo imóvel, sendo que a cobrança é referene a inadimplência
da parte autora nas cotas dos meses de 04/2016 até 02/2018.
A presente ação pretende a execução das cotas referente a
04/2016 até 09/2018. Assim, emende-se a inicial, adequando os
seus pedidos, no prazo de 15 dias, sob pena de extinção.
Porto Velho 13 de setembro de 2018
Jorge Luiz de Moura Gurgel do Amaral
Juiz de Direito
Av. Lauro Sodré, nº 1728, Bairro São João Bosco, CEP 76.803686, Porto Velho, RO
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 2ª Vara Cível - Fórum Cível
Av. Lauro Sodré, nº 1728, Bairro São João Bosco, CEP 76.803686, Porto Velho, RO 7036844-08.2018.8.22.0001
Cédula de Crédito Bancário
AUTOR: CENTRO FARMA - COMERCIO, IMPORTACAO E
EXPORTACAO LTDA CNPJ nº 15.885.486/0001-60, AVENIDA RIO
MADEIRA 5124, - DE 4913 A 5169 - LADO ÍMPAR INDUSTRIAL 76821-191 - PORTO VELHO - RONDÔNIA
ADVOGADO DO EXEQUENTE: CAROLINA HOULMONT
CARVALHO ROSA DE PAULA OAB nº RO7066, NICOLE DIANE
MALTEZO MARTINS OAB nº RO7280, THIAGO VALIM OAB nº
RO6320
RÉU: TATIANE TEODORO CPF nº 008.603.152-07, AVENIDA
CANAÃ 5381, - DE 5372 A 5548 - LADO PAR PARQUE DAS
GEMAS - 76875-818 - ARIQUEMES - RONDÔNIA
ADVOGADO DO EXECUTADO:
SENTENÇA
Vistos.
Considerando a petição de ID nº 21416932, onde a parte autora
requer a desistência da ação, DECLARO EXTINTO o processo
supra referido, nos termos do artigo 485, inciso VIII do Código de
Processo Civil. Sem custas, conforme o disposto no art. 8º, III da
Lei Estadual nº 3.896/2016.
P.R.I. Arquivem-se oportunamente.
Porto Velho 13 de setembro de 2018
Jorge Luiz de Moura Gurgel do Amaral
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Porto Velho - 2ª Vara Cível - Fórum Cível
7038739-38.2017.8.22.0001
Correção Monetária
EXEQUENTE: MARCIA ELISANE RODRIGUES DA SILVA CPF nº
815.118.332-20, RUA PLÁCIDO DE CASTRO, - ATÉ 8119 - LADO
ÍMPAR JUSCELINO KUBITSCHEK - 76829-385 - PORTO VELHO
- RONDÔNIA
ADVOGADO DO EXEQUENTE: DEFENSORIA PÚBLICA DE
RONDÔNIA
EXECUTADO: YMPACTUS COMERCIAL S/A CNPJ nº
11.669.325/0001-88, AVENIDA NOSSA SENHORA DOS
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NAVEGANTES, - DE 265 AO FIM - LADO ÍMPAR ENSEADA DO
SUÁ - 29050-335 - VITÓRIA - ESPÍRITO SANTO
ADVOGADO DO EXECUTADO:
DESPACHO
Vistos.
Apresente a parte EXEQUENTE a planilha atualizada do débito,
informando, ainda, a forma como pretende o prosseguimento da
execução, observando a normativa do art. 17 a 19 da Lei Estadual
n. 3.896/16. Prazo de 5 dias, sob pena de arquivamento.
Porto Velho 13 de setembro de 2018
Jorge Luiz de Moura Gurgel do Amaral
Juiz de Direito
Av. Lauro Sodré, nº 1728, Bairro São João Bosco, CEP 76.803686, Porto Velho, RO
PODER JUDICIÁRIO
Porto Velho - 2ª Vara Cível - Fórum Cível
7046198-28.2016.8.22.0001
Empréstimo consignado
AUTOR: RAIMUNDO NONATO MONTEIRO CPF nº 096.293.35204, RUA ALVORADA 1341 TELEACRE - 76847-000 - PORTO
VELHO - RONDÔNIA
ADVOGADO DO AUTOR: MAGNALDO SILVA DE JESUS OAB
nº RO3485, AGNA RICCI DE JESUS OAB nº RO6349, WESLEY
NUNES FERREIRA OAB nº RO7996
RÉUS: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E
INVESTIMENTOS CNPJ nº 60.779.196/0001-96, AVENIDA SETE
DE SETEMBRO 668, - DE 596 A 934 - LADO PAR CENTRO 76801-084 - PORTO VELHO - RONDÔNIA
BANCO BRADESCO S.A. CNPJ nº 60.746.948/0001-12, AVENIDA
CARLOS GOMES 741, - DE 980 A 1226 - LADO PAR CENTRO 76801-124 - PORTO VELHO - RONDÔNIA
ADVOGADOS DOS RÉUS: KARINA DE ALMEIDA BATISTUCI
OAB nº AC3400, MARCELO MAMMANA MADUREIRA OAB nº
SP333834, GABRIELE SOUZA DE OLIVEIRA OAB nº SP344990,
GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI OAB nº RO5546,
EDSON ANTONIO SOUSA PINTO OAB nº RO4643
SENTENÇA
Vistos.
Raimundo Nonato Monteiro ajuizou a presente ação declaratória
de inexistência de débito com pedido de indenização por danos
morais e antecipação de tutela em desfavor de Crefisa S/A Crédito,
Financiamento e Investimentos e Banco Bradesco alegando em
síntese que recebeu em sua residência pessoa que se identificou
como corretora do Banco Bradesco propondo-lhe negociação
junto aquela instituição financeira e que, com sua simplicidade e
inocência, confiou nesta senhora seu cartão de uso pessoal para
que resolvesse as pendências bancárias junto a referida instituição
financeira. Diz que após o episódio tiveram início descontos em
sua conta referente a valores nunca contratados. Assevera que o
requerido Banco Bradesco efetua descontos referentes ao contrato
num. 515965788, datado de 08/01/2016, no valor de R$ 760,00,
com 18 parcelas de R$ 90,55 e o requerido Banco Crefisa faz
descontos referente ao contrato num. 064160006365, datado de
26/01/2016, no valor de R$ 3.824,17, em 12 parcelas de R$ 959,40.
Diz o autor que nunca realizou as referidas contratações, havendo
somente contrato com o Banco Bradesco num. 032343747, no
valor de R$ 5.000,00, em 40 parcelas de R$ 420,20 todo dia 10,
mas que tem ocorrido descontos antecipados. Requer o benefício
da assistência judiciária gratuita, antecipação de tutela para que as
requeridas suspendam a cobranças dos valores que vem debitando
automaticamente na conta do Autor, sob a rubrica PAGTO
COBRANÇA – CREFISA S.A. CREDITO FINANCIAMENTO, MORA
CRED PESS e PARC CRED PESSOAL, da conta corrente do autor,
condenação dos requeridos, de forma solidária, ao pagamento de
R$ 4.413,38, na forma dobrada, indenização por danos morais e a
declaração de inexistência de débitos. Junta documentos.
No ID Num. 5932722 foi deferido ao autor o benefício da assistência
judiciária gratuita e indeferido o pedido de antecipação de tutela.
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Citada o Banco Crefisa apresentou contestação alegando em
síntese que há contrato entre as partes de n. 064160006365
firmado em 26/01/2016, através do qual a Ré concedeu ao Autor
o valor de R$ 3.824,17 para pagamento em 12 parcelas mensais,
fixas e consecutivas no valor de R$ 959,40 cada, vencendo-se a
primeira parcela no dia 02/03/2016 e a última em 02/02/2017, as
quais seriam descontadas em sua conta corrente. Afirma que as
parcelas encontram-se em aberto e que em razão disso algumas
parcelas ocorreram de forma parcelada, conforme a disponibilização
financeira do autor. Segue afirmando que o autor recebeu a quantia
contratada e que se terceira pessoa teve acesso à sua conta pessoal
o prejuízo não pode ser repassado ao requerido. Defende o dever
de cumprimento do contrato e a impossibilidade de condenação no
pagamento por danos morais, em razão da ausência dos requisitos
legais. Requer a improcedência da ação e junta documentos.
Banco Bradesco apresentou contestação, ID Num. 6652921,
alegando em síntese que o autor possui dois ativos com o banco,
cujo valor está sendo cobrado a maior em razão do pagamento
atrasado das parcelas. Defende a inexistência de defeito na
prestação do serviço e de ato ilícito. Discorre sobre a validade
do contrato celebrado entre as partes e sobre a ausência de
abusividade na contratação. Diz que encontra-se ausente situação
ensejadora de reparação por danos morais e de pretensão resistida
pelo banco. Requer a improcedência da ação. Junta documentos.
Realizada audiência de conciliação a tentativa de acordo restou
infrutífera, conforme termo de fls. ID Num. 6667523.
Réplica no ID Num. 9557444.
Saneado o feito, foi determinada a produção de prova oral. Na
audiência, foi colhido o depoimento pessoal do autor.
É o necessário relatório.
Decido.
No caso em espécie, cuida-se de responsabilidade por dano moral
decorrente de descontos indevidos no valor de R$ 90,55 e de R$
959,40 que ocorrem no extrato de pagamento de aposentadoria
do autor.
Compete à parte autora a comprovação do fato constitutivo de seu
direito enquanto que à requerida a comprovação de fato extintivo,
impeditivo e modificativo de seu direito.
A autora comprova por meio dos documentos apresentados com
a inicial os descontos realizados, os quais afirma desconhecer.
Sustenta ainda a ocorrência de fraude na contratação, tendo
em vista que realizados por pessoa que se apresentou em sua
residência como corretora do Banco Bradesco. Diante disso,
caberia aos requeridos provarem a existência, e legitimidade, de
relação jurídica entre as partes, o que legitimaria os descontos
realizados.
Pois bem. Com relação aos descontos referentes ao empréstimo
cujo valor da parcela é de R$ 959,40, a instituição bancária
CREFISA apresentou contrato entabulado, com juntada de
documento pessoal do autor, diverso do apresentado na inicial, e
ainda conta de energia em nome do autor.
O autor, por sua vez, impugnou o referido documento sob o
fundamento de que não é sua a assinatura nele aposta. A despeito
do ônus da prova ser da parte que apresenta o documento nos
autos, observo que tanto os documentos quanto a narrativa dos
autos demonstram a legitimidade da contratação do referido
empréstimo.
A narrativa é no sentido de que pessoa que se identificou como
corretora do Banco Bradesco foi em sua residência, pegou seus
documentos e realizou os empréstimos. Através do contato pessoal
com a parte foi possível perceber que se trata o autor de pessoa
simples, no entanto, inegável que lhe pertence a assinatura aposta
no contrato, não havendo como invalidá-lo.
O autor afirma em réplica que não autorizou e que não conferiu
Procuração à corretora do Banco Bradesco, mas a hipótese revela
que o autor pessoalmente contraiu o empréstimo. O termo não foi
firmado por terceira pessoa por meio de Procuração.
Não obstante a sua simplicidade impedir-lhe o conhecimento do
que estava assinando, a sua baixa instrução não pode servir como
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excludente de responsabilidade, inexistindo, pois, base fática no que
se refere a sua irresignação em relação ao contrato apresentado
no ID Num. 6614172.
Sendo regular e legítimo o desconto sob a titularidade PAGTO
COBRANÇA – CREFISA S.A. CREDITO FINANCIAMENTO, é
medida que se impõe a improcedência da ação em relação ao
Banco CREFISA.
No que refere aos descontos realizados sob a titularidade MORA
CRED PESS, o Banco Bradesco informa que se refere a encargos
devidos pelo pagamento em atraso das parcelas do contrato
num. 286835672, apresentado pela parte requerida no ID Num.
6652961.
Observo que desde a inicial a parte autora reconhece a referida
contratação e na réplica não impugna a alegação da defesa.
Destarte, é medida que se impõe a improcedência da ação em
relação a restituição dos descontos sob a titularidade MORA CRED
PESS, que devem ser mantidos.
Por fim, quanto ao contrato 297613711, este tem origem junto ao
Banco do Bradesco, no entanto, não há documentos nos autos
que comprovem a contratação. O Banco Bradesco apresentou
o documento de IDD Num. 6652966 e não esclareceu a origem,
fazendo simples juntada de tela.
A ausência de contrato e de esclarecimentos por parte do Banco
Bradesco demonstra que, pelo menos em relação ao contrato
297613711, formalizado em 08/01/2016 no valor de R$ 760,00,
há verossimilhança de que foi formalizado pela pessoa que se
apresentou como corretora do Banco e realizou empréstimos em
nome do autor.
Portanto, não tendo a requerida se desincumbido de comprovar
legitimidade do contrato 297613711 (art. 333, II, do CPC), tem-se
pela veracidade das alegações da parte autora e a procedência da
ação pelo desconto indevido em sua aposentadoria.
Analisada, pois, a ilegalidade do lançamento, passemos à análise
dos pedidos contidos na inicial.
Inicialmente quanto aos danos materiais, sabe-se que é aquele
que efetivamente traz diminuição ao patrimônio da parte autora,
trazendo prejuízos que são passíveis de indenização. Esses
prejuízos, no entanto, devem estar comprovados nos autos, e, no
caso ora em apreço, são consistentes na restituição do que lhe foi
indevidamente descontado.
A autora pretende a restituição em dobro dos valores indevidamente
cobrados, nos termos do parágrafo único do art. 42 do CDC, o qual
preleciona que “o consumidor cobrado em quantia indevida tem
direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que
pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais,
salvo hipótese de engano justificável.”
Ocorre que não há a ressalva prevista no referido texto no caso
dos autos que possa afastar a aplicação da restituição dos valores
na forma como pretendida, uma vez que a requerida, sequer,
comprova o início de relação jurídica entre as partes.
Destarte, a devolução dos valores indevidamente descontados, em
dobro, é medida que se impõe, diante dos fatos, fundamentos e
provas colacionadas nos autos.
Quanto ao dano moral, entendo estar perfeitamente delineados nos
autos a sua configuração. In casu, a sua caracterização reside não
somente na medida dos valores descontados, mas na gravidade
de proceder descontos, se apropriando de valores pertencentes
ao consumidor, sem lastro contratual, circunstância de extrema
gravidade e que merece reprimenda judicial, embora, em patamar
proporcional.
Têm assim o instituto do dano moral, além do caráter reparador,
caráter de pena, de reprimenda, de coibição a todo aquele que
arbitrariamente causar lesão à moral e honra do ofendido e por
serem aqueles, atributos subjetivos, sua mensuração não detém
imediato fim ou valor econômico, sob pena de se admitir que tenha
a reparação do dano moral única e especificamente conteúdo de
cunho eminentemente econômico.
No que tange a responsabilidade da requerida, se este utiliza
serviços extremamente vulneráveis e inseguros, muitas vezes sem
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nenhuma forma de controle sobre a atividade desenvolvida, razoável
que responda objetivamente pelos danos que sua atividade venha
a causar.
Assim, tenho que caracterizada a responsabilidade civil da requerida
pelo dano moral experimentado pela autora, analisada de acordo
com os fatos e documentos trazidos aos autos.
Quanto aos critérios para estabelecer um quantum indenizatório,
o julgador deve ponderar-se num juízo de razoabilidade entre a
situação em concreto, a responsabilidade objetiva da requerida, a
situação econômica da requerente e os precedentes jurisprudenciais
que recomendam a fixação em valor razoável.
A jurisprudência tem oferecido alguns critérios para quantificar o
valor do dano moral, havendo entendimento majoritário no sentido
de que se leve em consideração a intensidade da ofensa, a
capacidade financeira do ofensor, o tempo e a condição econômica
do ofendido, de forma que a reparação não represente a ruína para
o devedor, nem constitua fonte de enriquecimento sem causa para
o credor, devendo ser estabelecida criteriosamente.
Isto posto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE, resolvendo
o feito com apreciação do MÉRITO, nos termos do art. 487, I, do
Código de Processo Civil, e, em consequência:
a) CONDENO o Banco Bradesco a restituir, em dobro, nos termos do
parágrafo único do art. 42 do CDC, ao autor os valores indevidamente
descontados sob a titularidade PARC CRED PESSOAL, contrato
n. 297613711, valor da parcela mensal de R$ 90,55. Os valores
devem ser atualizados desde o efetivo desembolso e acrescido de
juros desde a citação válida;
b) DECLARO a inexistência do contrato n. 297613711, formalizado
em 08/01/2016, no valor de R$ 760,00, valor da parcela mensal de
R$ 90,55;
b) CONDENO o Banco Bradesco ao pagamento de indenização
por danos morais no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais),
com atualização e aplicação de juros de 1% ao mês a partir do
arbitramento.
Julgo improcedente a pretensão em desfavor de Crefisa S/A Crédito,
Financiamento e Investimentos e condeno o autor no pagamento
dos honorários advocatícios, que fixo em R$ 600,00 ante a baixa
complexidade da causa, ressalvando a circunstância dos § § 2º e
3º do art. 98 do CPC.
CONDENO Banco Bradesco ao pagamento das custas, despesas
processuais e honorários advocatícios, os quais arbitro em 10% (dez
por cento) sobre o valor da condenação, em razão da simplicidade
da causa, nos termos do art. 85, §2º do CPC.
Não havendo o pagamento espontâneo e nem requerimento do
credor para a execução da SENTENÇA dentro do prazo de quinze
dias do trânsito em julgado, proceda o cartório a atualização do
valor da causa, intimando-se, em seguida, para pagamento. Se
não pagas, inscreva-se em dívida ativa e arquivem os autos.
Em caso de interposição de apelação ou de recurso adesivo,
intime-se o recorrido para apresentar suas contrarrazões no prazo
de 15 dias. Com a apresentação das contrarrazões ou o decurso
do referido prazo, subam os autos ao E. TJ/RO, conforme disciplina
o art. 1.010, §§1º, 2º e 3º do Novo Código de Processo Civil.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Porto Velho 13 de setembro de 2018
Jorge Luiz de Moura Gurgel do Amaral
Av. Lauro Sodré, nº 1728, Bairro São João Bosco, CEP 76.803686, Porto Velho, RO
PODER JUDICIÁRIO
Porto Velho - 2ª Vara Cível - Fórum Cível
7044129-86.2017.8.22.0001
Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de
Inadimplentes, Antecipação de Tutela / Tutela Específica
AUTOR: SERGIO DE SOUZA LIMA CPF nº 003.838.432-94, RUA
GENEROSO PONCE 254 TRILHAL - 76840-000 - JACI PARANÁ
(PORTO VELHO) - RONDÔNIA
ADVOGADO DO AUTOR: HUGO WATARU KIKUCHI YAMURA
OAB nº RO3613
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RÉU: TELEFONICA BRASIL S.A. CNPJ nº 02.558.157/0001-62,
RUA GETÚLIO VARGAS 1941, - DE 1679 A 2099 - LADO ÍMPAR
KM 1 - 76804-097 - PORTO VELHO - RONDÔNIA
ADVOGADO DO RÉU: DANIEL FRANCA SILVA OAB nº DF24214,
HARTHURO YACINTHO ALVES CARNEIRO OAB nº GO45458,
WILKER BAUHER VIEIRA LOPES OAB nº GO29320
SENTENÇA
Vistos.
Sérgio de Souza Lima ajuizou a presente ação declaratória de
inexistência de débito com pedido de danos morais e pedido de
tutela antecipada em desfavor de Vivo S/A (Telefônica Brasil S/A)
alegando em síntese que ao tentar realizar compras no comércio
local teve a pretensão negada em razão da inclusão de seu nome
nos cadastros de inadimplentes por ordem da requerida, débito
datado de 21/04/2017 referente ao contrato 0294667354. Afirma
que em contato com a requerida foi informado da existência de 3
contas em aberto em seu nome, referentes aos meses de abril de
2017, no valor de R$ 89,98 (oitenta e nove reais e noventa e oito
centavos); maio de 2017 no valor de R$ 91,22 (noventa e um reais
e vinte e dois centavos); e junho de 2017, no valor de R$ 39,90
(trinta e nove reais e noventa centavos). Segue afirmando que teve
relação contratual com a requerida, contrato n. 0294667354, que
foi cancelado em 21/02/2017 e diz que os valores cobrados são
referentes as duas linha telefônicas, (22)99616-3213/(69)999287866. Diz que a primeira linha é referente a serviço móvel do Estado
do Rio de Janeiro, onde jamais esteve, que a inclusão de seu nome
nos cadastros de inadimplentes é indevida e que toda a situação lhe
causou danos morais. Requer antecipação de tutela para que seu
nome seja excluído dos órgãos de restrição ao crédito, declaração
de inexistência de débito e indenização por danos morais no
valor de R$ 15.000,00, além do benefício da assistência judiciária
gratuita. Junta documentos.
No ID Num. 13783865 foi deferido ao autor o benefício da assistência
judiciária gratuita e o pedido de antecipação de tutela.
Citada a requerida apresentou contestação alegando em síntese
que em análise ao sistema da requerida, restou verificada que a
contratação da conta a qual ensejou a inscrição nos órgãos de
proteção ao crédito se deu primeiramente na modalidade prépaga e que posteriormente ocorreu a migração para a modalidade
pós-paga. Diz que a modalidade pré paga não apresenta contrato
escrito, razão pela qual deixa de apresentá-lo e que a autora
deixou de realizar o pagamento das faturas, razão pela qual seu
nome foi negativado. Defende a possibilidade de fraude, que
caracteriza caso fortuito e o isenta do dever de indenizar. Defende
também a inexistência de danos morais e que a existência de
outras negativações afasta o dever de indenizar. Pugnou pela
improcedência do pedido.
A parte requerente manifestou-se acerca da contestação às fls. ID
Num. 17328404, impugnando-a em todos os seus termos.
Realizada a audiência de conciliação a tentativa de acordo restou
infrutífera, conforme termo de fls. ID Num. 17385961.
Determinada a especificação de provas as partes mantiveram-se
silentes.
É o relatório.
Decido.
A análise dos autos leva à CONCLUSÃO de que foi indevida
a inscrição do nome da parte autora nos cadastros de
inadimplentes.
Isso porque a requerida não demonstrou ter o requerente contratado
os serviços que motivaram a inscrição discutida nestes autos.
Embora a requerida tenha alegado que o débito inscrito se refere a
serviço regularmente solicitado pelo requerente, cuja inadimplência
teria gerado a cobrança promovida, isso não ficou comprovado nos
autos.
Do que se extrai dos autos, a única CONCLUSÃO a que se pode
chegar é que, como alegado na inicial, a linha da parte autora foi
devidamente cancelada, sendo apresentado até mesmo protocolo
de atendimento. A alegação da parte requerida de que se trata de
migração da modalidade pré-paga para a modalidade pós-paga
não procede, pois não restou comprovada nos autos.
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Tampouco a requerida prestou qualquer esclarecimento sobre a
linha telefônica móvel do Estado de Rio de Janeiro.
Note-se que a requerida, na condição de operadora de telefonia,
podia e devia ter comprovado a alegada regularidade na migração
de linha na modalidade pré paga para pós paga que, segundo ela,
originou o débito impugnado pelo autor, por meio da apresentação,
nos autos, do instrumento de negociação, ou da gravação da
conversa mediante a qual poderia ter se dado a habilitação do
serviço. Deixou ela, entretanto, de fazê-lo, impedindo que se
reconheça a existência de fatos impeditivos, modificativos ou
extintivos do direito do autor (inciso II do art. 373 do CPC).
Poderia ainda ter comprovado que, após o cancelamento,
21/02/2017, o autor teria continuado a usufruir dos serviços, o que
também não restou comprovado nos autos, mesmo havendo a
oportunidade de especificação de provas.
Não tendo a requerida comprovado que o requerente com ela
contratou, a inscrição no cadastro de inadimplentes foi indevida, de
forma que há de se reconhecer a ilegitimidade do débito inscrito,
declarando-se sua inexistência (débito datado de 21/04/2017
referente ao contrato 0294667354).
Ao inscrever o nome do autor por inadimplência, a requerida
incorreu em conduta ilícita (art. 186 do Código Civil), uma vez que
não houve comprovação de que o requerente tenha contratado
serviço capaz de gerar o débito inscrito.
Incorrendo em conduta ilícita, por negligência, a requerida está
obrigada a ressarcir o dano moral a que deu causa, este verificável
pela simples inscrição, que, nos termos da pacífica jurisprudência,
é causa de dano moral puro, dispensando qualquer comprovação.
Nesse sentido, o colendo Superior Tribunal de Justiça:
“Apelação Cível. Empresa de Telefonia. Débito. Inexistência.
Inscrição indevida. Danos morais. Puro. Presunção. Critérios
de fixação. A inscrição indevida do nome do consumidor nos
cadastros de restrição ao crédito constitui in re ipsa o dano moral,
restando desnecessária a prova de prejuízo à honra ou reputação.
O arbitramento da indenização decorrente de dano moral deve ser
feito caso a caso, com bom senso, moderação e razoabilidade,
atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa,
extensão, repercussão dos danos, e à capacidade econômica
das partes. (Apelação n. 0007797-16.2015.8.22.0001, Relator
Desembargador Moreira Chagas, julgado em 12-04-2016)
Nos termos do art. 14 do CDC, a responsabilidade do prestador
de serviços é objetiva, em decorrência do denominado “risco
proveito”, em razão do exercício da atividade lucrativa sujeita a
falhas. Somente nos casos de exclusão da responsabilidade do
§ 3º, I e II, do art. 14 é que a prestadora se serviços deixaria de
responder, o que não é o caso dos autos.
Quanto aos critérios para estabelecer um quantum indenizatório,
o julgador deve ponderar-se num juízo de razoabilidade entre a
situação em concreto, a responsabilidade objetiva da instituição
requerida, a situação econômica do requerente e os precedentes
jurisprudenciais que recomendam a fixação em valor razoável.
A jurisprudência tem oferecido alguns critérios para quantificar o
valor do dano moral, havendo entendimento majoritário no sentido
de que se leve em consideração a intensidade da ofensa, a
capacidade financeira do ofensor, o tempo e a condição econômica
do ofendido, de forma que a reparação não represente a ruína para
o devedor, nem constitua fonte de enriquecimento sem causa para
o credor, devendo ser estabelecida criteriosamente.
Ante o exposto, com fundamento no inciso I do art. 487 do CPC,
JULGO PROCEDENTE o pedido inicial e, em consequência:
a) CONFIRMO a antecipação dos efeitos da tutela concedida às fls.
ID Num. 13783865;
b) DECLARO inexistente o débito que originou a inscrição discutida
nestes autos (débito datado de 21/04/2017 referente ao contrato
0294667354);
c) CONDENO a requerida a pagar ao autor, a título de danos morais,
o valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), corrigidos pela tabela do e
com juros simples de 1% (um por cento) ao mês, ambos a partir
desta data.

SEXTA-FEIRA, 14-09-2018

414

CONDENO a Ré ao pagamento das custas, despesas processuais
e honorários advocatícios, os quais arbitro em 10% (dez por cento)
sobre o valor da condenação, em razão da simplicidade da causa,
nos termos do art. 85, §2º do CPC.
Não havendo o pagamento espontâneo e nem requerimento do
credor para a execução da SENTENÇA dentro do prazo de quinze
dias do trânsito em julgado, proceda a escrivania a atualização
do valor da causa e apuração das custas finais, intimando-se, em
seguida, para pagamento. Se não pagas, inscreva-se em dívida
ativa e arquivem os autos.
Em caso de interposição de apelação ou de recurso adesivo,
intime-se o recorrido para apresentar suas contrarrazões no prazo
de 15 dias. Com a apresentação das contrarrazões ou o decurso
do referido prazo, subam os autos ao E. TJ/RO, conforme disciplina
o art. 1.010, §§1º, 2º e 3º do Novo Código de Processo Civil.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Porto Velho 13 de setembro de 2018
Jorge Luiz de Moura Gurgel do Amaral
Juiz de Direito
Av. Lauro Sodré, nº 1728, Bairro São João Bosco, CEP 76.803686, Porto Velho, RO
PODER JUDICIÁRIO
Porto Velho - 2ª Vara Cível - Fórum Cível
Processo nº 7039429-04.2016.8.22.0001
Procedimento Comum
AUTORES: ANTONIA ARAUJO VELOSO CPF nº 386.345.542-87,
RUA URUGUAI, - DE 359/360 A 747/748 NOVA PORTO VELHO 76820-088 - PORTO VELHO - RONDÔNIA
GABRIEL ANTONIO VELOSO DA SILVA BARRETO CPF nº
022.522.742-80, RUA URUGUAI 616, - DE 359/360 A 747/748 NOVA
PORTO VELHO - 76820-088 - PORTO VELHO - RONDÔNIA
ADVOGADOS DOS AUTORES: JOSÉ BRUNO CECONELLO OAB
nº RO1855
RÉUS: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
CNPJ nº 61.198.164/0001-60, AVENIDA RIO BRANCO 1489, - DE
783 AO FIM - LADO ÍMPAR CAMPOS ELÍSEOS - 01205-001 SÃO PAULO - SÃO PAULO
G N DE SOUZA EVENTOS - EPP CNPJ nº 12.237.196/000111, AVENIDA MAMORÉ 300, - DE 1402 A 1520 - LADO PAR
CASCALHEIRA - 76813-000 - PORTO VELHO - RONDÔNIA
PROMOVE EVENTOS EIRELI - ME CNPJ nº 23.887.408/000122, RUA GOVERNADOR ARI MARCOS 1285, - DE 981 A 1331
- LADO ÍMPAR AGENOR DE CARVALHO - 76820-231 - PORTO
VELHO - RONDÔNIA
ADVOGADOS DOS RÉUS: LUIZ ALBERTO CONTI FILHO OAB nº
PR64634, ELAINE CUNHA SAAD ABDULNUR OAB nº RO5073,
ORESTES MUNIZ FILHO OAB nº RO40, WELSER RONY ALENCAR
ALMEIDA OAB nº RO1506, GUILHERME DA COSTA FERREIRA
PIGNANELI OAB nº RO5546, JACIMAR PEREIRA RIGOLON OAB
nº RO1740, ODAIR MARTINI OAB nº Não informado no PJE
DESPACHO
Vistos,
Mantenho a DECISÃO agravada pelos próprios fundamentos.
Informe-se.
Cumpra-se a determinação da DECISÃO de ID Num. 20854385.
Porto Velho , 13 de setembro de 2018
Jorge Luiz de Moura Gurgel do Amaral
Juiz de Direito
Av. Lauro Sodré, nº 1728, Bairro São João Bosco, CEP 76.803686, Porto Velho, RO
PODER JUDICIÁRIO
Porto Velho - 2ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, Porto Velho - RO CEP: 76803-686 - Fone:(69) 3217-1320 - e-mail: pvh2civel@tjro.
jus.br
Processo nº 7017640-75.2018.8.22.0001
[Indenização por Dano Moral]
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PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
Nome: CLERIO BRESSAN CORDINI
Endereço: Rua Sebastião Barroso, 1433, (Ipase Novo), Pedrinhas,
Porto Velho - RO - CEP: 76801-514
Nome: ROBERTO MARTINEZ ALVAREZ
Endereço: Rua da Juventude, 4576, - até 4575/4576, Floresta,
Porto Velho - RO - CEP: 76806-380
Nome: THAMY CONTURSI CAMBRAIA
Endereço: Rua Osório Albuquerque, 5036, Agenor de Carvalho,
Porto Velho - RO - CEP: 76820-292
Nome: LUCIANA MARALDI FREIRE
Endereço: BRASILIA, 3062, AP 301, SAO CRISTOVAO, Porto
Velho - RO - CEP: 76804-070
Nome: JOAO PAULO CUADAL SOARES
Endereço: Avenida Rio Madeira, 5780, Casa J 31, Nova Esperança,
Porto Velho - RO - CEP: 76822-150
Advogados do(a) AUTOR: CASSIO ESTEVES JAQUES VIDAL RO0005649, MARCIO MELO NOGUEIRA - RO0002827
Advogados do(a) AUTOR: CASSIO ESTEVES JAQUES VIDAL RO0005649, MARCIO MELO NOGUEIRA - RO0002827
Advogados do(a) AUTOR: CASSIO ESTEVES JAQUES VIDAL RO0005649, MARCIO MELO NOGUEIRA - RO0002827
Advogados do(a) AUTOR: MARCIO MELO NOGUEIRA RO0002827, CASSIO ESTEVES JAQUES VIDAL - RO0005649
Advogados do(a) AUTOR: MARCIO MELO NOGUEIRA RO0002827, CASSIO ESTEVES JAQUES VIDAL - RO0005649
Nome:
EUCATUR-EMPRESA
UNIAO
CASCAVEL
DE
TRANSPORTES E TURISMO LTDA
Endereço: Rua Vinte e Dois de Novembro, 88, - até 265/266,
Centro, Ji-Paraná - RO - CEP: 76900-111
Advogado do(a) RÉU:
Intimação
Fica a parte Autora, por via de seu Advogado, no prazo de 15 dias,
intimada para efetuar o pagamento das custas complementares,
referentes ao aditamento, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena
de extinção e arquivamento.
Porto Velho, 13 de setembro de 2018.
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 2ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, PORTO VELHO RO - CEP: 76803-686 - Fone:( 69) 3217-1320.
Processo nº 7016863-61.2016.8.22.0001
[Nota Promissória]
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159)
Nome: ADINEUZA PEREIRA DE ARAUJO
Endereço: Rua Décima Avenida, 4061, Rio Madeira, Porto Velho RO - CEP: 76821-340
Advogado do(a) EXEQUENTE: ALEXANDRE CARNEIRO
MORAES - RO0006739
Nome: GIOVANA CUNHA PEDRAZA PINTO
Endereço: Rua Piedade, 2024, Aeroclube, Porto Velho - RO - CEP:
76811-086
Nome: FRANCISCO INACIO PINTO NETO
Endereço: Rua Piedade, 2024, Aeroclube, Porto Velho - RO - CEP:
76811-086
Advogado do(a) EXECUTADO:
Advogado do(a) EXECUTADO:
Intimação
Fica a parte autora, no prazo de 05 dias, intimada para se manifestar
sobre a Certidão Negativa do Oficial de Justiça (ID nº 21425363 ).
Porto Velho, 13 de setembro de 2018.
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 2ª Vara Cível - Fórum Cível
Av. Lauro Sodré, nº 1728, Bairro São João Bosco, CEP 76.803686, Porto Velho, RO 7017235-39.2018.8.22.0001
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Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
EMBARGANTE: RANILSON LIRA BRAYNER CPF nº 625.317.86449, RUA TENREIRO ARANHA 5475 CENTRO - 76801-114 PORTO VELHO - RONDÔNIA
ADVOGADO DO EMBARGANTE: HARLEI JARDEL QUEIROZ
GADELHA OAB nº RO9003, RODRIGO BORGES SOARES OAB
nº RO4712
EMBARGADO: ASSOCIAÇÃO ALPHAVILLE PORTO VELHO
CNPJ nº 13.445.913/0001-63, RUA DAS ARARAS, - DE 1/2 A
240/241 ELDORADO - 76811-678 - PORTO VELHO - RONDÔNIA
ADVOGADO DO EMBARGADO: RAPHAELLA FERNANDA
MATOS SILVERIO OAB nº RO8364, MORGHANNA THALITA
SANTOS AMARAL FERREIRA OAB nº RO6850, MARCOS
DONIZETTI ZANI OAB nº RO613
DESPACHO
Vistos.
Recebo os embargos.
Fica a parte embargada/exequente intimada para impugnar os
embargos, em 15 (quinze) dias, sob pena de preclusão.
Porto Velho 12 de setembro de 2018
Jorge Luiz de Moura Gurgel do Amaral
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 2ª Vara Cível - Fórum Cível
Av. Lauro Sodré, nº 1728, Bairro São João Bosco, CEP 76.803686, Porto Velho, RO 7003792-21.2018.8.22.0001
Alienação Fiduciária
REQUERENTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
CNPJ nº 07.207.996/0001-50, BANCO BRADESCO S.A. sn,
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A VILA YARA - 06029900 - OSASCO - AMAPÁ
ADVOGADO DO REQUERENTE: ROSANGELA DA ROSA
CORREA OAB nº AC5398
REQUERIDO: ADENILSON BARBOSA PASSOS CPF nº
010.967.782-03, RUA THELMA REGINA 4704 IGARAPÉ - 76824290 - PORTO VELHO - RONDÔNIA
ADVOGADO DO REQUERIDO:
SENTENÇA
Vistos.
Considerando a petição de ID nº 17317670, onde a parte autora
requer a desistência da ação, DECLARO EXTINTO o processo
supra referido, nos termos do artigo 485, inciso VIII do Código de
Processo Civil. Sem custas, conforme o disposto no art. 8º, III da
Lei Estadual nº 3.896/2016.
Posto isso, indefiro o pedido de desbloqueio judicial uma vez que
não chegou a ser feito, e, ainda, indefiro a expedição de ofício aos
órgãos competentes eis que não compete ao Juízo tal medida.
Indefiro o pedido de recolhimento do MANDADO de busca e
apreensão, uma vez que, em consulta ao Sistema de Automação
Processual (SAP) o MANDADO já foi devolvido.
P.R.I. Arquivem-se oportunamente.
Porto Velho 12 de setembro de 2018
Jorge Luiz de Moura Gurgel do Amaral
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 2ª Vara Cível - Fórum Cível
Av. Lauro Sodré, nº 1728, Bairro São João Bosco, CEP 76.803686, Porto Velho, RO 7019898-92.2017.8.22.0001
Valor da Execução / Cálculo / Atualização
EXEQUENTE: SOCIEDADE DE PESQUISA EDUCACAO E
CULTURA, DR. APARICIO CARVALHO DE MORAES LTDA
CNPJ nº 01.129.686/0001-88, RUA DAS ARARAS 241, - DE 1/2 A
240/241 ELDORADO - 76811-678 - PORTO VELHO - RONDÔNIA
ADVOGADO DO EXEQUENTE: CAMILA GONCALVES MONTEIRO
OAB nº RO8348, IZABEL CELINA PESSOA BEZERRA CARDOSO
OAB nº RO796, CAMILA BEZERRA BATISTA OAB nº RO7212
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EXECUTADOS: RAIANE PINHEIRO DA SILVA CPF nº 005.920.01202, RUA TRIÂNGULO 1804, CASA CASTANHEIRA - 76811-454 PORTO VELHO - RONDÔNIA
ANDREIA PINHEIRO DA SILVA CPF nº 889.851.482-49, RUA
DOS LÍRIOS 5415 COHAB - 76807-862 - PORTO VELHO RONDÔNIA
ADVOGADOS DOS EXECUTADOS:
SENTENÇA
Vistos.
Considerando a petição de ID nº 18079724, onde as partes noticiam
o acordo formulado e as condições de seu cumprimento, requerendo
a extinção do feito, homologo por SENTENÇA o acordo e em
consequência JULGO EXTINTO o processo supra referido, onde
figuram como partes EXEQUENTE: SOCIEDADE DE PESQUISA
EDUCACAO E CULTURA, DR. APARICIO CARVALHO DE
MORAES LTDA e EXECUTADOS: RAIANE PINHEIRO DA SILVA,
ANDREIA PINHEIRO DA SILVA, com análise do MÉRITO, nos
termos do art. 487, III, do CPC. Sem custas.
P.R.I. Arquivem-se oportunamente.
Porto Velho 12 de setembro de 2018
Jorge Luiz de Moura Gurgel do Amaral
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 2ª Vara Cível - Fórum Cível
Av. Lauro Sodré, nº 1728, Bairro São João Bosco, CEP 76.803686, Porto Velho, RO 7054152-91.2017.8.22.0001
Concurso de Credores
EXEQUENTE: ASSOCIACAO DE CREDITO CIDADAO DE
RONDONIA CNPJ nº 05.034.322/0001-75, RUA JOÃO GOULART
2051 SÃO CRISTÓVÃO - 76804-034 - PORTO VELHO RONDÔNIA
ADVOGADO DO EXEQUENTE: KARINA DA SILVA SANDRES
OAB nº PA4594
EXECUTADOS: SALMA REJANE COSTA RAMALHO CPF nº
629.312.022-15, RUA JATAÍ 4250, - DE 3864/3865 AO FIM JARDIM
SANTANA - 76828-652 - PORTO VELHO - RONDÔNIA
REJANE ABADIAS CPF nº 759.156.692-04, RUA DO MINEIRO
9841 JARDIM SANTANA - 76847-000 - PORTO VELHO RONDÔNIA
SAIMON RONDON COSTA RAMALHO CPF nº 912.592.582-20,
RUA MINEIROS 9847 JARDIM SANTANA - 76847-000 - PORTO
VELHO - RONDÔNIA
ADVOGADOS DOS EXECUTADOS:
SENTENÇA
Vistos.
Considerando a petição onde as partes noticiam o acordo formulado
e as condições de seu cumprimento, requerendo a extinção do
feito, homologo por SENTENÇA o acordo e em consequência
JULGO EXTINTO o processo supra referido, onde figuram como
partes EXEQUENTE: ASSOCIACAO DE CREDITO CIDADAO
DE RONDONIA e EXECUTADOS: SALMA REJANE COSTA
RAMALHO, REJANE ABADIAS, SAIMON RONDON COSTA
RAMALHO, com análise do MÉRITO, nos termos do art. 487, III,
do CPC. Sem custas.
P.R.I. Arquivem-se oportunamente.
Porto Velho 12 de setembro de 2018
Jorge Luiz de Moura Gurgel do Amaral
Juiz de Direito
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
PODER JUDICIÁRIO
Porto Velho - 2ª Vara Cível - Fórum Cível
7017538-53.2018.8.22.0001
Alienação Fiduciária
AUTOR: BV FINANCEIRA S/A CNPJ nº 01.149.953/0001-89,
AVENIDA DAS NAÇÕES UNIDAS 14.171 VÁRZEA DE BAIXO 04730-090 - SÃO PAULO - SÃO PAULO
ADVOGADO DO AUTOR: GIULIO ALVARENGA REALE OAB nº
AC4193
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RÉU: PEDRO PLINIO MAIA GARCIA CPF nº 084.493.252-34,
RUA DAS SERINGUEIRAS 3108 ELETRONORTE - 76808-630 PORTO VELHO - RONDÔNIA
ADVOGADO DO RÉU:
SENTENÇA
Vistos.
BV Financeira S/A Crédito, Financiamento e Investimento ajuizou
ação de busca e apreensão contra Pedro Plínio Maia Garcia,
alegando, em síntese, que pactuaram contrato com garantia de
alienação fiduciária do bem descrito na inicial, sendo que a parte
requerida ficou inadimplente, tendo sido constituída em mora.
Pleiteou assim, com base no Decreto-Lei n. 911/69, a busca e
apreensão liminar do bem e a procedência do pedido para o fim
de consolidar a propriedade e a posse em suas mãos. Apresentou
procuração e documentos.
Concedida e executada a liminar pleiteada (fls. ID Num. 18728641),
a parte requerida foi regularmente citada (fls. ID Num. 18728563),
todavia, não pagou o débito, tampouco ofertou defesa.
É o relatório.
Decido.
Tratam os autos de pedido de busca e apreensão de bem móvel,
cujo contrato é gravado com cláusula de alienação fiduciária,
decorrente de cédula de crédito bancário.
Conforme se infere nos autos, a parte requerida foi regularmente
citada, mas, permaneceu inerte ao chamamento judicial, levando
ao julgamento antecipado da lide, na forma do inciso II do art. 355
do Código de processo Civil.
De outro lado, os documentos apresentados pela parte requerente
comprovam a existência do contrato, bem como a regular
constituição da requerida em mora.
Esses fatos, principalmente diante da revelia, são suficientes para
acolhimento do pedido inicial, uma vez que presentes todos os
requisitos legais.
A presunção decorrente da revelia não é absoluta, mas, no
presente caso, não existem elementos para se formar convicção
em contrário, sendo razoável o desfecho pretendido pela parte
autora.
Ante o exposto, com fundamento no inciso I do art. 487 do Código
de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial e, em
consequência, DECLARO rescindido o contrato celebrado entre
as partes, e consolido nas mãos da parte autora a posse plena e
exclusiva do bem descrito e caracterizado na petição inicial, cuja
apreensão liminar torno definitiva. Faculto, ainda, a venda do bem
pela parte autora, na forma do §4º do art. 1º do Decreto-Lei n.
911/69.
Cumpra-se o disposto no art. 2º do decreto supracitado, oficiandose ao DETRAN/RO, comunicando estar a parte autora autorizada a
proceder a transferência a terceiros que indicar.
CONDENO a Ré ao pagamento das custas, despesas processuais
e honorários advocatícios, os quais arbitro em 10% (dez por cento)
sobre o valor da condenação, em razão da simplicidade da causa,
nos termos do art. 85, §2º do CPC.
Não havendo o pagamento espontâneo e nem requerimento do
credor para a execução da SENTENÇA dentro do prazo de quinze
dias do trânsito em julgado, proceda o cartório a atualização do
valor da causa, intimando-se, em seguida, para pagamento. Se
não pagas, inscreva-se em dívida ativa e arquivem os autos.
Em caso de interposição de apelação ou de recurso adesivo,
intime-se o recorrido para apresentar suas contrarrazões no prazo
de 15 dias. Com a apresentação das contrarrazões ou o decurso
do referido prazo, subam os autos ao E. TJ/RO, conforme disciplina
o art. 1.010, §§1º, 2º e 3º do Novo Código de Processo Civil.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Porto Velho 12 de setembro de 2018
Jorge Luiz de Moura Gurgel do Amaral
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Av. Lauro Sodré, nº 1728, Bairro São João Bosco, CEP 76.803686, Porto Velho, RO
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
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PODER JUDICIÁRIO
Porto Velho - 2ª Vara Cível - Fórum Cível
7001978-71.2018.8.22.0001
Espécies de Contratos
EXEQUENTE: ASSOCIACAO DOS DOCENTES DA FUND UNIV
FED DE RONDONIA CNPJ nº 15.883.671/0001-15, RODOVIA BR364 km 9,5, CAMPUS UNIR BLOCO 2C ELETRONORTE - 76808695 - PORTO VELHO - RONDÔNIA
ADVOGADO DO EXEQUENTE: CLEVERTON REIKDAL OAB nº
RO6688, EDSON ANTONIO SOUSA PINTO OAB nº RO4643,
GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI OAB nº
RO5546
EXECUTADO: EDILSON LOBO DO NASCIMENTO CPF nº
080.144.002-59, RODOVIA BR-364 KM 9,5, CAMPUS UNIR
DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS ECONÔMICAS ELETRONORTE
- 76808-695 - PORTO VELHO - RONDÔNIA
ADVOGADO DO EXECUTADO:
DESPACHO
Vistos.
O Oficial de Justiça certificou que não encontrou bens do executado,
razão pela qual deixou de realizar penhora. Assim, indefiro o pedido
de ID Num. 19859977.
Apresente a parte EXEQUENTE a planilha atualizada do débito,
informando, ainda, a forma como pretende o prosseguimento da
execução, observando a normativa do art. 17 a 19 da Lei Estadual
n. 3.896/16. Prazo de 5 dias, sob pena de arquivamento.
Porto Velho 12 de setembro de 2018
Jorge Luiz de Moura Gurgel do Amaral
Juiz de Direito
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Av. Lauro Sodré, nº 1728, Bairro São João Bosco, CEP 76.803686, Porto Velho, RO
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
PODER JUDICIÁRIO
Porto Velho - 2ª Vara Cível - Fórum Cível
7036604-19.2018.8.22.0001
Duplicata
AUTOR: MIRIAN AUTO POSTO LTDA CNPJ nº 16.519.674/000137, RODOVIA DOS IMIGRANTES s/n, - DO KM 18,601 AO KM
18,999 - LADO ÍMPAR JEANNE - 78132-400 - VÁRZEA GRANDE
- MATO GROSSO
ADVOGADO DO AUTOR: ANDRE RICARDO STRAPAZZON
DETOFOL OAB nº RO4234
RÉU: ALMIR ALVES BARBOSA CPF nº 345.858.343-20, RUA
NELSON GONÇALVES 2716 JUSCELINO KUBITSCHEK - 76829390 - PORTO VELHO - RONDÔNIA
ADVOGADO DO RÉU:
DESPACHO
Vistos.
Aguarde-se, pelo prazo de 15 dias, o recolhimento das custas
iniciais pela parte Autora, tendo em vista não ter comprovado o
cumprimento da respectiva providência.
Ressalto que de acordo com a Lei Estadual 3896/16 (Nova Lei de
Custas), as custas inicias devem ser recolhidas no importe de 2%
sobre o valor da causa, uma vez que o presente feito não é caso de
realização de audiência preliminar.
Decorrido in albis, o que deverá ser devidamente certificado, voltem
os autos concluso para SENTENÇA de extinção.
Comprovado o recolhimento, o cartório deverá cumprir os demais
itens do presente DESPACHO.
Cite-se a parte requerida para no prazo de 15 dias proceda
ao pagamento da quantia ora pleiteada, bem como honorários
advocatícios de 5% sobre o valor da causa (art. 701 CPC), podendo,
em igual prazo opor, nos próprios autos, embargos à monitória (art.
702 CPC), sendo que, se estes não forem opostos, o MANDADO
inicial ficará convertido em MANDADO de execução, atendendo
ao rito processual previsto no art. 701, §2º do Código de Processo
Civil.
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Saliente-se ao(à) requerido (ré) que, em efetuando o pagamento no
prazo estabelecido alhures, ficará isento das custas processuais.
(art. 701, §1º do CPC).
Havendo embargos, intime-se o Autor para responder a este no
prazo de 15 (quinze) dias (art. 702, §5º do CPC).
Cumpridas as determinações acima, retorne os autos conclusos.
O Prazo processual terá início com a publicação via Sistema/Portal,
para a parte devidamente representada nos autos, ressalvadas as
exceções legais.
VIAS DESTA SERVIRÃO COMO CARTA/MANDADO atendendo
aos requisitos dos arts. 248, 249 e 250.
Requerido: 7036604-19.2018.8.22.0001 RÉU: ALMIR ALVES
BARBOSA CPF nº 345.858.343-20, RUA NELSON GONÇALVES
2716 JUSCELINO KUBITSCHEK - 76829-390 - PORTO VELHO RONDÔNIA
Porto Velho 12 de setembro de 2018
Jorge Luiz de Moura Gurgel do Amaral
Juiz de Direito
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Av. Lauro Sodré, nº 1728, Bairro São João Bosco, CEP 76.803686, Porto Velho, RO
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
PODER JUDICIÁRIO
Porto Velho - 2ª Vara Cível - Fórum Cível 704491618.2017.8.22.0001
Correção Monetária
AUTOR: ASSOCIACAO DOS TRABALHADORES NO SERVICO
PUBLICO NO ESTADO DE RONDONIA - ASPER CNPJ nº
14.000.409/0001-12, RUA BENJAMIN CONSTANT 308, - DE
107/108 A 393/394 ARIGOLÂNDIA - 76801-200 - PORTO VELHO
- RONDÔNIA
ADVOGADO DO AUTOR: ALEXANDRE PAIVA CALIL OAB nº
RO2894
RÉU: GIVELSON ALVES GOMES CPF nº 897.103.472-68,
RODOVIA BR-364 1641, CONDOMÍNIO LIRIO, TORRE 20,
APTO 404 CIDADE JARDIM - 76815-800 - PORTO VELHO RONDÔNIA
ADVOGADO DO RÉU:
SENTENÇA
Vistos.
ASSOCIACAO DOS TRABALHADORES NO SERVICO PUBLICO
NO ESTADO DE RONDONIA - ASPER propôs a presente ação
monitória em desfavor de GIVELSON ALVES GOMES, ambos com
qualificação nos autos, alegando ser credor do valor indicado na
exordial.
Citada, a parte requerida deixou transcorrer o prazo legal para a
apresentação de sua defesa, caracterizando a sua revelia. Assim,
merece aplicação o disposto no art. 701, § 2º, do Código de
Processo Civil.
Ante o exposto, com fundamento no art. 487, I do código de
processo civil, JULGO PROCEDENTE o pedido contido na INICIAL
e CONSTITUO DE PLENO DIREITO o título executivo judicial e
determino a conversão da ação em execução, prosseguindo-se
esta na forma prevista em lei.
Condeno a parte requerida no pagamento das custas processuais
e dos honorários advocatícios, estes que arbitro em 10% sobre o
valor da causa, conforme DESPACHO de ID n. 13843556.
Não havendo o pagamento espontâneo e nem requerimento do
credor para a execução da SENTENÇA dentro do prazo de quinze
dias do trânsito em julgado, proceda a escrivania a atualização
e alteração do valor da causa, intimando-se, em seguida, para
pagamento. Se não pagas, inscreva-se em dívida ativa e arquivem
os autos.
P.R.I.
Porto Velho 12 de setembro de 2018
Jorge Luiz de Moura Gurgel do Amaral
Juiz de Direito
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Av. Lauro Sodré, nº 1728, Bairro São João Bosco, CEP 76.803686, Porto Velho, RO
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PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 2ª Vara Cível - Fórum Cível
Av. Lauro Sodré, nº 1728, Bairro São João Bosco, CEP 76.803686, Porto Velho, RO 7000022-20.2018.8.22.0001
Alienação Fiduciária
AUTOR: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. CNPJ
nº 07.207.996/0001-50, BANCO BRADESCO S.A., CIDADE DE
DEUS VILA YARA - 06029-900 - OSASCO - AMAPÁ
ADVOGADO DO AUTOR: ANTONIO BRAZ DA SILVA OAB nº
AC12450
RÉU: REGINA SOCORRO FREITAS ZOGHBI RIVOREDO CPF nº
161.970.202-97, RUA VALDEMAR ESTRELA 5402 RIO MADEIRA
- 76821-346 - PORTO VELHO - RONDÔNIA
ADVOGADO DO RÉU:
SENTENÇA
Vistos.
Considerando a petição de IDNum. 19137265, onde a parte autora
requer a desistência da ação, DECLARO EXTINTO o processo
supra referido, nos termos do artigo 485, inciso VIII do Código de
Processo Civil. Sem custas, conforme o disposto no art. 8º, III da
Lei Estadual nº 3.896/2016.
Posto isso, indefiro o pedido de desbloqueio judicial uma vez que
não chegou a ser feito, e, ainda, indefiro a expedição de ofício aos
órgãos competentes eis que não compete ao Juízo tal medida.
Indefiro o pedido de recolhimento do MANDADO de busca e
apreensão, uma vez que, em consulta ao Sistema de Automação
Processual (SAP) o MANDADO já foi devolvido.
P.R.I. Arquivem-se oportunamente.
Porto Velho 12 de setembro de 2018
Jorge Luiz de Moura Gurgel do Amaral
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
PODER JUDICIÁRIO
Porto Velho - 2ª Vara Cível - Fórum Cível 703109663.2016.8.22.0001
Perdas e Danos, Indenização por Dano Moral
AUTOR: TERMOAR CLIMATIZACAO LTDA - EPP CNPJ nº
12.965.862/0001-38, AVENIDA PINHEIRO MACHADO 1070, - DE
990 A 1276 - LADO PAR CENTRO - 76801-128 - PORTO VELHO
- RONDÔNIA
ADVOGADO DO AUTOR: FABIO HENRIQUE PEDROSA
TEIXEIRA OAB nº RO6111, HAROLDO BATISTI OAB nº RO2535,
THIAGO DENGER QUEIROZ OAB nº RO2360, WALTER ALVES
MAIA NETO OAB nº RO1943, GLAUBER LUCIANO COSTA
GAHYVA OAB nº RO1768, LUCIANO ALVES DE SOUZA NETO
OAB nº RO2318
RÉU: MARIA ELIZA DE AGUIAR E SILVA CPF nº 886.712.248-72,
RUA ABUNÃ 1475, - DE 1295 A 1645 - LADO ÍMPAR OLARIA 76801-273 - PORTO VELHO - RONDÔNIA
ADVOGADO DO RÉU: ALEXANDRE CAMARGO OAB nº RO704
Vistos em saneador.
Termoar Climatização Ltda EPP propôs ação de indenização em
face da Maria Eliza de Aguiar e Silva, alegando, em síntese, que
negociou com a requerida a venda de um apartamento pelo valor
de R$ 1.500.000,00 no Residencial Maison Chamonix, da seguinte
forma: uma entrada no valor de R$ 35.000,00; o valor de R$
1.240.000,00 para pagamento à vista no dia 23/05/2016, sendo R$
500.000,00 repassado diretamente para a empresa Daikin Mcquay
Ar Condicionado Brasil Ltda, a qual retiraria a hipoteca do imóvel;
pagamento à vista no valor de R$ 25.000,00 pela troca de sete
ares-condicionados; pagamento de nota promissória no valor de
R$ 200.000,00, em julho de 2017. Noticia que a requerida pagou
as arras em 10/05/2016 e, posteriormente, a autora verificou que
o valor exato da sua dívida com a empresa Daikin correspondia a
R$ 603.000,00, tendo repassado a informação para a requerida,
sem oposição desta. Informa que, tendo risco de perder a
representação e sem matéria prima para revender, efetuou uma
compra para restabelecer seu estoque, pelo que a requerida se
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prontificou a pagar os boletos das compras e o valor referente a
hipoteca do imóvel, contudo, no dia 23/05/2016 a requerida pediu
que aguardasse até o dia 01/06/2016 para realizar o pagamento, no
entanto, a requerida não entrou em contato no dia acordado e, sem
nenhuma motivação idônea, no dia 02/06/2016 a autora recebeu
uma notificação extrajudicial formalizando a desistência da compra
e requerendo a devolução do valor pago a título de arras, sob a
alegação de que estava insegura e que o negócio era instável,
quando em verdade encantou-se com outro apartamento do mesmo
residencial e desfez o negócio sem nenhum aviso prévio, mesmo
com a existência da cláusula quinta, a qual as partes renunciam
expressamente ao direito de arrependimento. Aduz que sempre
esteve disposta a negociar da forma que a requerida quisesse e
que deixou de efetuar a venda de um terreno. Ressalta que abre
mão de quaisquer perdas e danos já existentes, caso a requerida
esteja disposta a honrar com o contrato. Requer a concessão da
assistência judiciária gratuita ou o recolhimento ao final e que seja
julgada procedente a ação para declarar as arras pagas, condenar
a requerida ao pagamento de perdas e danos no valor de R$
100.000,00, bem como indenização por danos morais causados no
valor de R$ 50.000,00. Junta documentos e rol de testemunhas.
Sob o ID nº 4887249 foi deferido o recolhimento das custas
processuais para o final da ação.
Citada, a requerida apresentou contestação arguindo preliminar de
inépcia da inicial. No MÉRITO, afirma que assumiu a obrigação de
pagar um único boleto à Daikin no valor de R$ 500.000,00 até o dia
23/05/2016, entretanto, a autora lhe encaminhou quatro boletos que,
somados, totalizam o valor de R$ 1.222.909,29, com vencimentos
entre os dias 25 e 31/05/2016, sendo que nunca concordou com o
envio desses boletos e a alteração da forma de pagamento ajustada
contratualmente, o que impactou negativamente o negócio jurídico,
implicando, pois, na sua rescisão por descumprimento, inclusive com
a obrigação da autora em devolver à requerida o valor antecipado
a título de arras. Argumenta que a autora pede indenização por
perdas e danos decorrentes do não incremento de capital em seu
negócio, mas que não se deve admitir como indenizável o dano
causado por negócios hipotéticos e completamente estranhos à
relação contratual. Aduz que não há prova nos autos de qualquer
fato ensejador ou de que efetivamente houve abalo moral, pois
se trata de descumprimento contratual pela autora. Impugna o
pedido de gratuidade judiciária. Defende que como a inexecução
obrigacional foi da autora, cabe a essa indenizar as arras prestadas
pela requerida, bem como os danos morais sofridos pela requerida,
a qual criou grande expectativa com a aquisição de um apartamento
para moradia própria e se viu obrigada a procurar outro imóvel para
comprar. Requer a improcedência da ação e a procedência da
reconvenção para: a) declarar a resilição do contrato por culpa da
autora em 31 de maio de 2016 (data da notificação); b) condenar a
autora a reembolsar à requerida as arras prestadas, no valor de R$
35.000,00, corrigidas monetariamente e com juros de mora a partir
de seu desembolso (10/05/2016); c) condenar a autora a indenizar
a requerida por danos morais, no valor correspondente às arras
prestadas (R$ 35.000,00). Junta documentos.
Houve réplica sob o ID nº 9722621.
Sob o ID nº 11515650 foi oportunizada a especificação de provas,
pelo que a requerida impugnou os documentos juntados em réplica
e pugnou pelo depoimento pessoal da autora e prova testemunhal.
A parte autora pugnou pela oitiva de testemunhas, apresentando
rol sob o ID nº 14682401.
É o relatório.
Decido.
Inicialmente, importante consignar que a relação contratual
existente entre promitente-comprador e promissário-vendedor é
notadamente de consumo, o que atrai a incidência das normas
consumeristas.
DA IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE JUDICIÁRIA
A parte requerida apresenta impugnação à gratuidade judiciária
defendendo que a autora se trata de empresa em franca atividade
comercial, possuindo um apartamento cujo valor atual beira os dois
milhões de reais, pelo que a requerida sustenta que o referido imóvel

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

ANO XXXVI

NÚMERO 172

DIARIO DA JUSTIÇA

encontra-se hipotecado, bem como que a empresa se encontra em
estado de insolvência e que já comprovou no ID nº 4555168 a sua
situação financeira.
Ora, a gratuidade da justiça não foi acolhida, determinando-se
apenas o recolhimento das custas ao final da ação, o que implica
em uma isenção momentânea do custeio da lide, que ficará
postergada para o final do feito.
Logo, considerando que não houve concessão de assistência
judiciária gratuita de modo a liberar a autora dos ônus financeiros
do processo e capaz de ensejar a presente impugnação, rejeito-a.
DA PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL
A requerida suscita preliminar de inépcia da inicial, sob o argumento
de que a requerente fez pedidos genéricos e inespecíficos, pois
pede uma indenização de R$ 100.000,00 por perdas e danos, sem
especificar se tratam-se de danos emergentes ou lucros cessantes,
ou os dois.
Pois bem! A indenização por perdas e danos, segundo o artigo 402
do Código Civil, engloba tanto o efetivo prejuízo experimentado
pela parte lesada (danos emergentes), como aquilo que a vítima
deixou razoavelmente de lucrar, o que representa a perda de um
ganho esperado (lucros cessantes).
Analisando a inicial, observa-se que a requerente relata sobre os
negócios que restaram prejudicados por conta da expectativa da
venda do apartamento e faturas que foram geradas por considerar
o negócio pactuado, outrossim, no caso de indenização por
perdas e danos é necessário que se demonstre de forma clara
e inequívoca o montante do prejuízo sofrido, pois a condenação
aqui não é ligada a aspectos subjetivos, mas a danos reais ao
menos estimados objetivamente, não sendo admitidos hipotética
ou presumidamente.
Ademais, o pedido de perdas e danos não pode ser vago, pois
corre o risco de prejudicar o exercício do direito de defesa da parte
requerida para impugnar precisamente os elementos e critérios do
cálculo realizado pela autora para se chegar ao valor pleiteado.
Em verdade, constata-se que, no caso em análise, a fundamentação
do pedido de indenização por perdas e danos se confunde com a do
próprio dano moral, em que a requerente afirma que teve inúmeros
danos com a desistência da demandada na compra do imóvel,
pois haviam sido firmados acordos comerciais, inclusive pedidos
para restabelecimento de estoque da empresa e a continuidade na
representação da marca DAIKIN, sendo questionada sua honra,
boa-fama, seu crédito, capacidade de aquisição, etc.
Assim, não se pode considerar o valor de R$ 100.000,00 como
dano material, pois a narrativa converge com a da indenização
por dano moral. Logo, não tendo a demandante quantificado
pormenorizadamente o prejuízo sofrido, decorrente da não
formalização do negócio prenunciado, deve ser acolhida a preliminar
de inépcia de forma parcial da inicial quanto à indenização por
perdas e danos, prosseguindo-se o feito somente em relação aos
pedidos declaratório e de indenização por danos morais. Assm é que
acolho em parte, a preliminar de inépcia da inicial exclusivamente
com relação ao pedido de danos materiais formulados.
DAS PROVAS
O feito se encontra em ordem. As partes são legítimas e estão
devidamente representadas, inexistindo outras nulidades ou
irregularidades a serem supridas, pelo que dou o feito por
saneado.
Quanto a distribuição do ônus da prova, tenho que deva se
aplicar o artigo 373, incisos I e II do CPC, cabendo à parte autora
a prova dos fatos constitutivos do direito vindicado e à parte ré dos
fatos modificativos, impeditivos ou extintivos, registrando que há
reconvenção apresentada.
Na forma do artigo 357 do CPC, fixo como ponto controvertido a
demandar dilação probatória o pedido reconvencional de dano
moral por descumprimento contratual, o qual não demanda a oitiva
de testemunhas, pelo que defiro tão somente o depoimento pessoal
das partes, sob pena de confesso, para tanto, designo audiência de
instrução e julgamento para a data de 06/11/2018 às 09h00.
Intimem-se.
Porto Velho 12/09/2018
Juiz de Direito
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Av. Lauro Sodré, nº 1728, Bairro São João Bosco, CEP 76.803686, Porto Velho, RO
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Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
PODER JUDICIÁRIO
Porto Velho - 2ª Vara Cível - Fórum Cível
7036594-72.2018.8.22.0001
Alienação Fiduciária
AUTOR: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL GAZIN
LTDA CNPJ nº 06.044.551/0001-33, RODOVIA PR 82 KM 01 Sala
01 CENTRO - 87485-000 - DOURADINA - PARANÁ
ADVOGADO DO AUTOR: PEDRO ROBERTO ROMAO OAB nº
AM1023
RÉU: ALESSANDRO ABADIAS DA MOTA CPF nº 013.037.72280, RUA OPALA 4996, - DE 4996/4997 AO FIM COHAB - 76807814 - PORTO VELHO - RONDÔNIA
ADVOGADO DO RÉU:
DECISÃO
Vistos,
Aguarde-se, pelo prazo de 15 dias, o recolhimento das custas
iniciais pela parte autora, tendo em vista não ter comprovado o
cumprimento da respectiva providência.
Ressalto que de acordo com a Lei Estadual 3896/16 (Nova Lei de
Custas), as custas inicias devem ser recolhidas no importe de 2%
sobre o valor da causa, uma vez que o presente feito não é caso de
realização de audiência preliminar.
Decorrido in albis, o que deverá ser devidamente certificado, voltem
os autos conclusos para SENTENÇA de extinção.
Comprovado o recolhimento das custas, o cartório deverá cumprir
os demais itens do presente DESPACHO.
Trata-se de ação de busca e apreensão regido pelo Decreto-Lei
911/1969.
Defiro liminarmente a medida. Expeça-se MANDADO /carta
precatória de busca e apreensão, depositando-se o bem com a
parte autora, ressalvando a necessidade de prévio pagamento de
eventuais taxas administrativas perante o DETRAN.
Executada a liminar, cite-se a parte requerida para, em 05 (cinco)
dias, efetuar o pagamento integral da dívida pendente sob pena de
consolidar-se a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no
patrimônio do Credor Fiduciário (§§1º e 2º, art. 3º, do Decreto-Lei
911/69 com a redação dada pelo art. 56 da Lei 10.931/04).
Efetuado o pagamento a parte requerente deverá restituir o veículo
à parte Requerida, comprovando nos autos.
No prazo de 15 (quinze) dias, a contar da citação, a devedora
fiduciante poderá apresentar contestação, atentando-se ao disposto
no art. 231, II, do NCPC.
O ato processual deverá obedecer ao disposto no art. 212, §2º do
NCPC.
Os autos do processo poderão ser acessados no site do Tribunal
de Justiça de Rondônia, no seguinte endereço eletrônico: http://
www.tjro.jus.br/inicio-pje.
VIAS DESTA SERVIRÃO COMO:
a) CARTA / MANDADO / DE CITAÇÃO / DE BUSCA E APREENSÃO
/ DE AVALIAÇÃO, observando-se o seguinte endereço ou em
quaisquer outros dentro desta jurisdição:
7036594-72.2018.8.22.0001 RÉU: ALESSANDRO ABADIAS DA
MOTA CPF nº 013.037.722-80, RUA OPALA 4996, - DE 4996/4997
AO FIM COHAB - 76807-814 - PORTO VELHO - RONDÔNIA
Expeça-se o necessário.
Porto Velho 12/09/2018
Porto Velho - 2ª Vara Cível - Fórum Cível
Juiz de Direito
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Av. Lauro Sodré, nº 1728, Bairro São João Bosco, CEP 76.803686, Porto Velho, RO
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
PODER JUDICIÁRIO
Porto Velho - 2ª Vara Cível - Fórum Cível 703665275.2018.8.22.0001
Seguro
AUTOR: IVAN HALLEY TELES SANTOS CPF nº 834.234.002-34,
RUA RAIMUNDO CANTUÁRIA 9199, - DE 8340/8341 A 9569/9570
SOCIALISTA - 76829-070 - PORTO VELHO - RONDÔNIA
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ADVOGADO DO AUTOR: THIAGO DE ASSIS DA SILVA OAB nº
SC35135
RÉU: SEGURADORA LIDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO
DPVAT S/A CNPJ nº 09.248.608/0001-04, EDIFÍCIO CITIBANK
100, 18 andar, RUA DA ASSEMBLÉIA 100 CENTRO - 20011-904
- RIO DE JANEIRO - RIO DE JANEIRO
ADVOGADO DO RÉU:
DESPACHO
Vistos,
Emende-se a inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de
indeferimento, devendo a parte autora comprovar a alegação de
incapacidade financeira mediante a apresentação de comprovante
de renda mensal hábil para atestar suas alegações. Isso porque,
não obstante o novo CPC, em seu art. 99, §3º, presumir verdadeira
a alegação de hipossuficiência quando deduzida por pessoa física,
pode o magistrado exigir que o pretendente junte documentos que
permitam a avaliação de sua incapacidade financeira, nos termos
do art. 99, §2º do NCPC.
Porto Velho 12 de setembro de 2018
Jorge Luiz de Moura Gurgel do Amaral
Juiz de Direito
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Av. Lauro Sodré, nº 1728, Bairro São João Bosco, CEP 76.803686, Porto Velho, RO
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 2ª Vara Cível - Fórum Cível
Av. Lauro Sodré, nº 1728, Bairro São João Bosco, CEP 76.803686, Porto Velho, RO 7037997-13.2017.8.22.0001
Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
AUTOR: IVA MARIA SOARES FROTA CPF nº 263.712.86315, RUA AMÉRICA DO SUL 2310 TRÊS MARIAS - 76812-748 PORTO VELHO - RONDÔNIA
ADVOGADO DO AUTOR: MARIA NAZARETE PEREIRA DA SILVA
OAB nº RO1073
RÉU: BANCO BRADESCARD S.A CNPJ nº 04.184.779/000101, ALAMEDA RIO NEGRO 585, ANDAR15,BLOCO D, ED.
JAUAPERI ALPHAVILLE INDUSTRIAL - 06454-000 - BARUERI SÃO PAULO
ADVOGADO DO RÉU: FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES OAB
nº AC4086, RUBENS GASPAR SERRA OAB nº SP119859
SENTENÇA
Vistos.
AUTOR: IVA MARIA SOARES FROTA ajuizou a presente ação em
desfavor de RÉU: BANCO BRADESCARD S.A alegando em síntese
que a despeito da ausência de relação jurídica contratual entre as
partes seu nome foi incluído nos cadastros de inadimplentes por
ordem da requerida e por débito no valor de R$ 2.058,44, referente
ao contrato 4203390027799000, com vencimento em 23/05/2017.
Diz que não reconhece a dívida pela qual seu nome foi incluído
nos cadastros de inadimplentes e que a situação lhe causou
danos morais. Requer a declaração de inexistência dos débitos e
indenização por danos morais, além de antecipação de tutela para
que seu nome seja excluído dos cadastros de inadimplentes. Junta
documentos.
No ID Num. 16153975, foi deferido ao autor o benefício da
assistência judiciária gratuita e o pedido de antecipação de tutela.
O banco requerido apresentou contestação alegando em síntese
que a parte autora pretende enriquecimento ilícito, pois inexiste
dano sofrido. Acrescenta que ainda que se trate de engano do
banco, a autora não apresentou prova de que o equívoco tenha
lhe causado danos morais, sendo seu dever comprovar os fatos
constitutivos de seu direito. Discorre sobre a inversão do ônus da
prova e diz que o valor da indenização deve ser proporcional ao
dano sofrido e em patamar módico. Requer a improcedência da
ação. Junta documentos.
Realizada a audiência de conciliação a tentativa de acordo restou
infrutífera, conforme termo de fls. ID Num. 19828451.
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Réplica no ID Num. 20271656.
É o necessário relatório.
Decido.
A lide comporta julgamento antecipado à luz do que dispõe
o art. 355, I, do CPC, uma vez que a questão é de direito e de
fato, não havendo para elucidação desta, outras provas a serem
produzidas.
No caso em espécie, cuida-se de responsabilidade por dano moral
decorrente de alegada inscrição indevida do nome da parte autora
em órgão de restrição ao crédito.
Compete ao autor a comprovação do fato constitutivo de seu direito
enquanto que ao réu a comprovação de fato extintivo e modificativo
daquele (CPC, art. 373).
No caso em análise, havendo a alegação de que a parte requerente
não realizou o negócio com o requerido, pelo qual foi inscrito em
órgão de restrição ao crédito, caberia à ré provar a existência de
relação jurídica entre as partes, o que legitimaria a cobrança e,
consequente, inscrição do nome da parte requerente nos órgãos
de restrição ao crédito. No entanto, inexiste prova nos autos de
existência de relação jurídica.
Em que pesem as alegações apresentadas, a requerida não se
desincumbiu do ônus de comprovar a contratação do serviço, eis
que somente contrato devidamente assinado pela autora ou prova
fidedigna da prestação do serviço, legitimariam a inclusão do nome
da autora nos cadastros de inadimplentes.
No caso, não há contrato escrito e também não há prova de que a
parte autora usufruiu dos serviços. Portanto, não tendo a requerida
se desincumbido de comprovar a contratação (art. 373, II, do
CPC), tem-se pela veracidade das alegações da parte autora e a
procedência da ação pela inscrição indevida de pessoa que não
se provou ser devedora, sendo o que basta para a configuração
do dano moral indenizável, pois caracterizado está o dano moral
pela simples inscrição indevida nos órgãos de restrição ao crédito,
vejamos:
Indenização. Consumidor. Relação jurídica inexistente. Inscrição
devida. Danos morais. Inexistindo provas acerca da contratação da
prestação de serviço, não há se falar em inadimplemento, sendo
ilícita a negativação do nome do consumidor perante os cadastros
de inadimplentes. Em casos de inscrição irregular em cadastros
de inadimplentes, o dano moral prescinde de prova, ainda que a
prejudicada seja pessoa jurídica. (Apelação, Processo nº 001645534.2012.822.0001, Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia,
1ª Câmara Cível, Relator(a) Des. Raduan Miguel Filho, Data de
julgamento 18/05/2016)
Nos termos do art. 14 do CDC, a responsabilidade do prestador
de serviços é objetiva, em decorrência do denominado “risco
proveito”, em razão do exercício da atividade lucrativa sujeita a
falhas. Somente nos casos de exclusão da responsabilidade do
§ 3º, I e II, do art. 14 é que a prestadora se serviços deixaria de
responder, o que não é o caso dos autos, restando caracterizada a
responsabilidade civil da parte requerida.
Quanto aos critérios para estabelecer um quantum indenizatório,
o julgador deve ponderar-se num juízo de razoabilidade entre a
situação em concreto, a responsabilidade objetiva da requerida, a
situação econômica da requerente e os precedentes jurisprudenciais
que recomendam a fixação em valor razoável.
A jurisprudência tem oferecido alguns critérios para quantificar o
valor do dano moral, havendo entendimento majoritário no sentido
de que se leve em consideração a intensidade da ofensa, a
capacidade financeira do ofensor, o tempo e a condição econômica
do ofendido, de forma que a reparação não represente a ruína para
o devedor, nem constitua fonte de enriquecimento sem causa para
o credor, devendo ser estabelecida criteriosamente.
Do exposto, com fundamento no art. 487, I do CPC, JULGO
PROCEDENTE o pedido inicial para:
a) declarar a inexistência do débito do requerente junto ao requerido
no valor de R$ 2.058,44, referente ao contrato 4203390027799000,
com vencimento em 23/05/2017;
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b) confirmar os efeitos da antecipação da tutela concedida. Oficiese;
c) condenar o requerido a indenizar a parte autora no valor de R$
8.000,00 (oito mil reais), a título de danos morais, nos termos do
art. 6º, VI do CDC, com atualização e aplicação de juros legais de
1% ao mês a partir do arbitramento.
CONDENO a Ré ao pagamento das custas, despesas processuais
e honorários advocatícios, os quais arbitro em 10% (dez por cento)
sobre o valor da condenação, em razão da simplicidade da causa,
nos termos do art. 85, §2º do CPC.
Não havendo o pagamento espontâneo e nem requerimento do
credor para a execução da SENTENÇA dentro do prazo de quinze
dias do trânsito em julgado, proceda a escrivania a atualização
do valor da causa e apuração das custas finais, intimando-se, em
seguida, para pagamento. Se não pagas, inscreva-se em dívida
ativa e arquivem os autos.
Em caso de interposição de apelação ou de recurso adesivo,
intime-se o recorrido para apresentar suas contrarrazões no prazo
de 15 dias. Com a apresentação das contrarrazões ou o decurso
do referido prazo, subam os autos ao E. TJ/RO, conforme disciplina
o art. 1.010, §§1º, 2º e 3º do Novo Código de Processo Civil.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Porto Velho 12 de setembro de 2018
Jorge Luiz de Moura Gurgel do Amaral
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
PODER JUDICIÁRIO
Porto Velho - 2ª Vara Cível - Fórum Cível
7010068-68.2018.8.22.0001
Correção Monetária, Constrição / Penhora / Avaliação /
Indisponibilidade de Bens
EXEQUENTE: INSTITUTO JOAO NEORICO CNPJ nº
08.155.411/0001-68, RODOVIA BR-364, - DO KM 4,500 AO
KM 6,500 CIDADE JARDIM - 76815-800 - PORTO VELHO RONDÔNIA
ADVOGADO DO EXEQUENTE: TIAGO FAGUNDES BRITO OAB
nº RO4239, MARCUS VINICIUS DE OLIVEIRA CAHULLA OAB nº
RO4117
EXECUTADO: VICTOR DE OLIVEIRA SOUZA CPF nº 917.066.10220, AVENIDA AMAZONAS 698, SECRETÁRIA MUNICIPAL DE
TRÂNSITO SANTA BÁRBARA - 76804-210 - PORTO VELHO RONDÔNIA
ADVOGADO DO EXECUTADO:
DESPACHO
Vistos.
Apresente a parte EXEQUENTE a planilha atualizada do débito,
informando, ainda, a forma como pretende o prosseguimento da
execução, observando a normativa do art. 17 a 19 da Lei Estadual
n. 3.896/16. Prazo de 5 dias, sob pena de arquivamento.
Porto Velho 12 de setembro de 2018
Jorge Luiz de Moura Gurgel do Amaral
Juiz de Direito
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Av. Lauro Sodré, nº 1728, Bairro São João Bosco, CEP 76.803686, Porto Velho, RO
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
PODER JUDICIÁRIO
Porto Velho - 2ª Vara Cível - Fórum Cível
7042936-36.2017.8.22.0001
Concurso de Credores
EXEQUENTE: ASSOCIACAO DE CREDITO CIDADAO DE
RONDONIA CNPJ nº 05.034.322/0001-75, RUA JOÃO GOULART
2051 SÃO CRISTÓVÃO - 76804-034 - PORTO VELHO RONDÔNIA
ADVOGADO DO EXEQUENTE: KARINA DA SILVA SANDRES
OAB nº PA4594
EXECUTADOS: LAUDICEIA DE PAULA SANTANA CPF nº
020.971.942-73, AVENIDA RIO DE JANEIRO 4685, - DE 4663
A 4975 - LADO ÍMPAR AGENOR DE CARVALHO - 76820-203 PORTO VELHO - RONDÔNIA
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GILBERTO COLMAN JUNIOR CPF nº 796.007.432-15, AVENIDA
RIO DE JANEIRO 4715, - DE 4663 A 4975 - LADO ÍMPAR AGENOR
DE CARVALHO - 76820-203 - PORTO VELHO - RONDÔNIA
ADVOGADOS DOS EXECUTADOS: VANESSA RODRIGUES
ALVES MOITA OAB nº RO5120
DESPACHO
Vistos.
Considerando a diligência pretendida no ID nº 18914476 , deve a
parte exequente recolher as custas referentes ao art. 17 a 19 da Lei
Estadual n. 3.896/16, no prazo de 5 dias, sob pena de indeferimento
do requerimento.
Porto Velho 12 de setembro de 2018
Jorge Luiz de Moura Gurgel do Amaral
Juiz de Direito
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Av. Lauro Sodré, nº 1728, Bairro São João Bosco, CEP 76.803686, Porto Velho, RO
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
PODER JUDICIÁRIO
Porto Velho - 2ª Vara Cível - Fórum Cível
7044948-23.2017.8.22.0001
Contratos Bancários
EXEQUENTE: BANCO DO BRASIL SA CNPJ nº DESCONHECIDO,
QUADRA SBS QUADRA 4 S/N ASA SUL - 70070-140 - BRASÍLIA
- DISTRITO FEDERAL
ADVOGADO DO EXEQUENTE: RAFAEL SGANZERLA DURAND
OAB nº AC211648
EXECUTADOS: BARATAO COMERCIO DE MATERIAL DE
CONSTRUCAO LTDA - EPP CNPJ nº 04.795.867/0001-31,
AVENIDA AMAZONAS 2765, - DE 1864 A 2360 - LADO PAR NOVA
PORTO VELHO - 76820-114 - PORTO VELHO - RONDÔNIA
DIEGO RODRIGUES PROENCO CPF nº 531.701.482-49, RUA
ATLÂNTICA 2655 FLODOALDO PONTES PINTO - 76820-548 PORTO VELHO - RONDÔNIA
ADVOGADOS DOS EXECUTADOS:
DESPACHO
Vistos.
Considerando a diligência pretendida no ID Num. Num. 19665475,
deve a parte exequente recolher as custas referentes ao art. 17
a 19 da Lei Estadual n. 3.896/16 e ainda apresentar a planilha
atualizada do débito, no prazo de 5 dias, sob pena de indeferimento
do requerimento.
Porto Velho 12 de setembro de 2018
Jorge Luiz de Moura Gurgel do Amaral
Juiz de Direito
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Av. Lauro Sodré, nº 1728, Bairro São João Bosco, CEP 76.803686, Porto Velho, RO
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 2ª Vara Cível - Fórum Cível
Av. Lauro Sodré, nº 1728, Bairro São João Bosco, CEP 76.803686, Porto Velho, RO 7014872-16.2017.8.22.0001
Alienação Fiduciária
REQUERENTE: ITAU SEGUROS S/A CNPJ nº 61.557.039/000107, RUA ARUJÁ 47 PARAÍSO - 04104-040 - SÃO PAULO - SÃO
PAULO
ADVOGADO DO REQUERENTE: MARIA DO CARMO ALVES
OAB nº SP296853
REQUERIDO: WILVANDRO DE SOUZA SILVA CPF nº
408.132.072-15, RUA RAIMUNDO CANTUÁRIA 8506, - DE 8230
A 8800 - LADO PAR TANCREDO NEVES - 76829-572 - PORTO
VELHO - RONDÔNIA
ADVOGADO DO REQUERIDO:
SENTENÇA
Vistos.
Considerando a petição de ID Num. 16159095, onde a parte autora
requer a desistência da ação, DECLARO EXTINTO o processo
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supra referido, nos termos do artigo 485, inciso VIII do Código de
Processo Civil. Sem custas, conforme o disposto no art. 8º, III da
Lei Estadual nº 3.896/2016.
Posto isso, indefiro o pedido de desbloqueio judicial uma vez que
não chegou a ser feito, e, ainda, indefiro a expedição de ofício aos
órgãos competentes eis que não compete ao Juízo tal medida.
Indefiro o pedido de recolhimento do MANDADO de busca e
apreensão, uma vez que, em consulta ao Sistema de Automação
Processual (SAP) o MANDADO já foi devolvido.
P.R.I. Arquivem-se oportunamente.
Porto Velho 12 de setembro de 2018
Jorge Luiz de Moura Gurgel do Amaral
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 2ª Vara Cível - Fórum Cível
Av. Lauro Sodré, nº 1728, Bairro São João Bosco, CEP 76.803686, Porto Velho, RO 7008898-95.2017.8.22.0001
Alienação Fiduciária
REQUERENTE: BANCO PAN S.A. CNPJ nº 58.285.411/0001-13,
AVENIDA PAULISTA 1374, 12 ANDAR BELA VISTA - 01310-000 SÃO PAULO - SÃO PAULO
ADVOGADO DO REQUERENTE: FERNANDO LUZ PEREIRA
OAB nº RO4392
REQUERIDO: JONESON LISBOA DA SILVA CPF nº 816.429.38220, RUA AROEIRA 3841, CASA CONCEIÇÃO - 76808-416 PORTO VELHO - RONDÔNIA
ADVOGADO DO REQUERIDO:
SENTENÇA
Vistos.
Considerando a petição de ID Num. 18521001, onde a parte autora
requer a desistência da ação, DECLARO EXTINTO o processo
supra referido, nos termos do artigo 485, inciso VIII do Código de
Processo Civil. Sem custas, conforme o disposto no art. 8º, III da
Lei Estadual nº 3.896/2016.
Posto isso, indefiro o pedido de desbloqueio judicial uma vez que
não chegou a ser feito, e, ainda, indefiro a expedição de ofício aos
órgãos competentes eis que não compete ao Juízo tal medida.
Indefiro o pedido de recolhimento do MANDADO de busca e
apreensão, uma vez que, em consulta ao Sistema de Automação
Processual (SAP) o MANDADO já foi devolvido.
P.R.I. Arquivem-se oportunamente.
Porto Velho 12 de setembro de 2018
Jorge Luiz de Moura Gurgel do Amaral
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
PODER JUDICIÁRIO
Porto Velho - 2ª Vara Cível - Fórum Cível 704919632.2017.8.22.0001
Cheque
AUTOR: SOEP - SISTEMA ODONTOLOGICO DE ESTUDO E
PESQUISA LTDA - EPP CNPJ nº 07.424.177/0001-64, RUA
EUCLIDES DA CUNHA 2151, - DE 2150/2151 AO FIM CAIARI 76801-164 - PORTO VELHO - RONDÔNIA
ADVOGADO DO AUTOR: PATRICIA OLIVEIRA DE HOLANDA
ROCHA OAB nº RO3582
RÉU: TIAGO SILVA DE OLIVEIRA CPF nº 931.957.612-20, RUA
REVERÊNCIA 1867, - ATÉ 1876/1877 MARIANA - 76813-492 PORTO VELHO - RONDÔNIA
ADVOGADO DO RÉU:
SENTENÇA
Vistos.
SOEP - SISTEMA ODONTOLOGICO DE ESTUDO E PESQUISA
LTDA - EPP propôs a presente ação monitória em desfavor
de TIAGO SILVA DE OLIVEIRA, ambos com qualificação nos
autos, alegando ser credor do valor indicado na exordial.
Citada, a parte requerida deixou transcorrer o prazo legal para a
apresentação de sua defesa, caracterizando a sua revelia. Assim,
merece aplicação o disposto no art. 701, § 2º, do Código de
Processo Civil.
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Ante o exposto, com fundamento no art. 487, I do código de
processo civil, JULGO PROCEDENTE o pedido contido na INICIAL
e CONSTITUO DE PLENO DIREITO o título executivo judicial e
determino a conversão da ação em execução, prosseguindo-se
esta na forma prevista em lei.
Condeno a parte requerida no pagamento das custas processuais
e dos honorários advocatícios, estes que arbitro em 10% sobre o
valor da causa, conforme DESPACHO de ID n. 14587313.
Não havendo o pagamento espontâneo e nem requerimento do
credor para a execução da SENTENÇA dentro do prazo de quinze
dias do trânsito em julgado, proceda a escrivania a atualização
e alteração do valor da causa, intimando-se, em seguida, para
pagamento. Se não pagas, inscreva-se em dívida ativa e arquivem
os autos.
P.R.I.
Porto Velho 12 de setembro de 2018
Jorge Luiz de Moura Gurgel do Amaral
Juiz de Direito
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Av. Lauro Sodré, nº 1728, Bairro São João Bosco, CEP 76.803686, Porto Velho, RO
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
PODER JUDICIÁRIO
Porto Velho - 2ª Vara Cível - Fórum Cível
7036646-68.2018.8.22.0001
Seguro
AUTOR: GEISSIANE CAROLINE SANTOS DE OLIVEIRA CPF nº
042.842.262-40, RUA MAÇÃ 6100 COHAB - 76807-680 - PORTO
VELHO - RONDÔNIA
ADVOGADO DO AUTOR: JOAO CARLOS GOMES DA SILVA
OAB nº RO7588
RÉU: SEGURADORA LIDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO
DPVAT S/A CNPJ nº 09.248.608/0001-04, EDIFÍCIO CITIBANK
100, RUA DA ASSEMBLÉIA, 100, 16 AO 26 ANDAR CENTRO 20011-904 - RIO DE JANEIRO - RIO DE JANEIRO
ADVOGADO DO RÉU:
DESPACHO
Vistos.
Compulsando os autos, oberva-se que a autora é relativamente
incapaz, devendo ser assistida por seus pais, por tutor ou curador,
na forma da lei. Contudo, verifica-se que se encontra assistida na
procuração de ID nº 21380894 por sua avó, Sra Luzia Crispina
de Oliveira, pelo que, fica a parte autora intimada a esclarecer e
demonstrar a legitimidade de sua avó para representá-la em juízo,
no prazo de quinze dias, sob pena de extinção e arquivamento.
Porto Velho 12 de setembro de 2018
Jorge Luiz de Moura Gurgel do Amaral
Juiz de Direito
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Av. Lauro Sodré, nº 1728, Bairro São João Bosco, CEP 76.803686, Porto Velho, RO
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 2ª Vara Cível - Fórum Cível
Av. Lauro Sodré, nº 1728, Bairro São João Bosco, CEP 76.803686, Porto Velho, RO 7027642-75.2016.8.22.0001
Liminar
REQUERENTE: BANCO ITAUCARD S.A. CNPJ nº 17.192.451/000170, ALAMEDA PEDRO CALIL 43 VILA DAS ACÁCIAS - 08557-105
- POÁ - SÃO PAULO
ADVOGADO DO REQUERENTE: PIO CARLOS FREIRIA JUNIOR
OAB nº GO7317, CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES OAB nº
AC4778
REQUERIDO: FRANCISCO ANJO DE ALMEIDA CPF nº
317.034.612-15, RUA FÊNIX 11784 ULYSSES GUIMARÃES 76813-832 - PORTO VELHO - RONDÔNIA
ADVOGADO DO REQUERIDO:
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SENTENÇA
Vistos.
Considerando a petição de ID nº.122345, onde a parte autora
requer a desistência da ação, DECLARO EXTINTO o processo
supra referido, nos termos do artigo 485, inciso VIII do Código de
Processo Civil. Sem custas, conforme o disposto no art. 8º, III da
Lei Estadual nº 3.896/2016.
Posto isso, segue minuta de desbloqueio judicial do veículo.
Indefiro o pedido de recolhimento do MANDADO de busca e
apreensão, uma vez que, em consulta ao Sistema de Automação
Processual (SAP) o MANDADO já foi devolvido.
P.R.I. Arquivem-se oportunamente.
Porto Velho 12 de setembro de 2018
Jorge Luiz de Moura Gurgel do Amaral
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 2ª Vara Cível - Fórum Cível
Av. Lauro Sodré, nº 1728, Bairro São João Bosco, CEP 76.803686, Porto Velho, RO 7003916-04.2018.8.22.0001
Despesas Condominiais
EXEQUENTE: CONDOMINIO RESIDENCIAL MORADAS DO
SUL CNPJ nº 14.490.093/0001-94, RUA PRINCIPAL 850 NOVO
HORIZONTE - 76810-160 - PORTO VELHO - RONDÔNIA
ADVOGADO DO EXEQUENTE: RAZEC CASTRO ANDRADE OAB
nº RO8315
EXECUTADO: ADRIANA SOUZA BRITO CPF nº 614.389.442-68,
RUA PRINCIPAL 850, QUADRA 05, CASA 44 NOVO HORIZONTE
- 76810-160 - PORTO VELHO - RONDÔNIA
ADVOGADO DO EXECUTADO:
SENTENÇA
Vistos.
Considerando a petição onde as partes noticiam o acordo formulado
e as condições de seu cumprimento, requerendo a extinção do
feito, homologo por SENTENÇA o acordo e em consequência
JULGO EXTINTO o processo supra referido, onde figuram como
partes EXEQUENTE: CONDOMINIO RESIDENCIAL MORADAS
DO SUL e EXECUTADO: ADRIANA SOUZA BRITO, com análise
do MÉRITO, nos termos do art. 487, III, do CPC. Sem custas.
P.R.I. Arquivem-se oportunamente.
Porto Velho 12 de setembro de 2018
Jorge Luiz de Moura Gurgel do Amaral
Juiz de Direito
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Porto Velho - Fórum Cível - 2ª Vara Cível
Av. Lauro Sodré, 1728, Bairro Jardim América, CEP 76803-686
Fone: (69) 3217-1320 Fax: (69) 3217-1303
Processo nº 7015088-40.2018.8.22.0001
[Propriedade, Perda da Propriedade, Reivindicação]
PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
Nome: FERNANDO AUGUSTO RODRIGUES DO CARMO
Endereço: Rua Garoupa, 4514, Condomio Rio de Janeiro II, Nova
Porto Velho, Porto Velho - RO - CEP: 76820-034
Advogado do(a) AUTOR: PAULO FERNANDO LERIAS RO0003747
Nome: SANTO ANTONIO ENERGIA S.A.
Endereço: Estrada Santo Antônio, BR 364 KM 9, Triângulo, Porto
Velho - RO - CEP: 76805-812
Advogado do(a) RÉU:
Intimação DE DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA
Ficam as partes INTIMADAS da audiência de Conciliação
designada para 26/11/2018 16:00 na SALA DE AUDIÊNCIA 10 CEJUSC/CÍVEL nos termos do art. 334, NCPC à Av. Governador
Jorge Teixeira, esquina com Rua Quintino Bocaiuva n. 3061 –
Bairro Embratel - Porto Velho/RO - CEP: 76803-859. telefones (69)
3217-5046 / 3217-5049.
Ficando ciente de: I – Devem as partes comparecerem pessoalmente
na audiência de conciliação, admitido preposto apenas para
a pessoa jurídica, devendo estarem acompanhadas por seus
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respectivos advogados. O não comparecimento injustificado do
autor ou do réu à audiência de conciliação é considerado ato
atentatório à dignidade da justiça e será sancionado com multa
de até dois por cento da vantagem econômica pretendida ou do
valor da causa, revertida em favor da União ou do Estado. II - Não
obtida a conciliação, a parte requerida deverá oferecer resposta
escrita, por meio de advogado constituído ou de Defensor Público,
no prazo de 15 dias, a contar da data da audiência, sob pena de
serem considerados verdadeiros os fatos narrados na inicial e
eventual procedência do pedido e ainda, a condenação em custas
e honorários de advogado. Se o réu reconhecer a procedência do
pedido e, simultaneamente, cumprir integralmente a prestação
reconhecida, os honorários serão reduzidos pela metade. III Consigne-se que, restando infrutífera a tentativa de citação, quer
seja por incorreção do endereço indicado ou por falta dos meios
necessários ao cumprimento, para nova diligência deverá a parte
autora recolher as custas do Oficial de Justiça (art. 93 do CPC), no
prazo de 05 (cinco) dias, salvo em caso da autora ser beneficiária
da justiça gratuita. Sobrevindo a comprovação do recolhimento,
expeça-se novo expediente de citação para cumprimento no
endereço indicado pela autora.
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
PODER JUDICIÁRIO
Porto Velho - 2ª Vara Cível - Fórum Cível
7052471-86.2017.8.22.0001
Despejo para Uso Próprio
AUTOR: PORTO VELHO SHOPPING S.A CNPJ nº 08.781.731/000204, AVENIDA RIO MADEIRA FLODOALDO PONTES PINTO 76820-408 - PORTO VELHO - RONDÔNIA
ADVOGADO DO AUTOR: RENATA MARIANA BRASIL FEITOSA
OAB nº RO6818, JAIME PEDROSA DOS SANTOS NETO OAB
nº RO4315, ROCHILMER MELLO DA ROCHA FILHO OAB nº
RO635
RÉUS: DALTIBA ALMEIDA COMERCIO DE ARTIGOS DO
VESTUARIO EIRELI - EPP CNPJ nº 24.979.616/0001-14,
AVENIDA RIO MADEIRA E. C. 226/227, - DE 2784 A 3298 - LADO
PAR FLODOALDO PONTES PINTO - 76820-408 - PORTO VELHO
- RONDÔNIA
EVARISTO DA SILVA ALMEIDA CPF nº 497.664.732-34, AVENIDA
RIO MADEIRA 1881, - DE 1633 A 2301 - LADO ÍMPAR NOVA
PORTO VELHO - 76820-161 - PORTO VELHO - RONDÔNIA
GILCIANE CRISTINA DALTIBA CPF nº 326.801.472-00, AVENIDA
RIO MADEIRA 1881, - DE 1633 A 2301 - LADO ÍMPAR NOVA
PORTO VELHO - 76820-161 - PORTO VELHO - RONDÔNIA
EDMUNDO DE ALMEIDA CPF nº 209.174.069-15, AC ALTO
PARAÍSO L C 105 LT 26, AVENIDA JORGE TEIXEIRA 3628
CENTRO - 76862-000 - ALTO PARAÍSO - RONDÔNIA
FRANCISCA DA SILVA ALMEIDA CPF nº 673.971.152-68, AC
ALTO PARAÍSO L C 105 LT 26, AVENIDA JORGE TEIXEIRA 3628
CENTRO - 76862-000 - ALTO PARAÍSO - RONDÔNIA
ADVOGADOS DOS RÉUS:
DESPACHO
Vistos.
Expeç-se ARMP para citação do requerido Evaristo da Silva
Almeida no endereço indicado sob o ID nº 21006505.
Porto Velho 12 de setembro de 2018
Jorge Luiz de Moura Gurgel do Amaral
Juiz de Direito
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Av. Lauro Sodré, nº 1728, Bairro São João Bosco, CEP 76.803686, Porto Velho, RO
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 2ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, PORTO VELHO RO - CEP: 76803-686 - Fone:( 69) 3217-1320.
Processo nº 0009839-09.2013.8.22.0001
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[Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos]
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
Nome: NATALINA VACARI DA LUZ
Endereço: Av. Amazonas, nº 438, 5º BEC, Porto Velho - RO - CEP:
76800-000
Nome: ANA BORTOLINI VACCARI
Endereço: Rua Castelo Branco, 352, Não consta, Centro, Porto
Velho - RO - CEP: 76800-000
Nome: VALDIR VACARI
Endereço: Av. Marechal Rondon, 5564, s 01 q 41 l 01, 5º BEC,
Porto Velho - RO - CEP: 76800-000
Nome: MARCIA LUCIA REBELATTO
Endereço: Av. José do Patrocínio, 4319, Não consta, Centro, Porto
Velho - RO - CEP: 76800-000
Nome: MARIA VILMA DE SOUZA COSTA OLIVEIRA
Endereço: Av. 7 Setembro, 3.137,,, Porto Velho - RO - CEP: 76800000
Nome: MARIVALDO FERREIRA PEREIRA
Endereço: Rua Joaquim Nabuco, 876, Areal, Porto Velho - RO CEP: 76800-000
Nome: MARIA CONCEICAO VIEIRA GONCALVES
Endereço: Rua Almirante Barroso, 1495, Porto Velho - RO - CEP:
76800-000
Nome: MARIE LUCIA AMARAL
Endereço: Rua Recife, 2057, 2057, Setor 3, Porto Velho - RO CEP: 76800-000
Nome: NILTO VACARI
Endereço: Avenida Capitão Castro, 3396, Sala 03, Porto Velho RO - CEP: 76800-000
Nome: SABINA VACARI DAPPER
Endereço: Rua Alfredo Fontinele, 5517, Porto Velho - RO - CEP:
76800-000
Nome: NADIR VACARI
Endereço: Avenida Castelo Branco, 677, centro, Porto Velho - RO
- CEP: 76800-000
Nome: MARIA APARECIDA VEIT
Endereço: Av. Major Amarante, 2617, Porto Velho - RO - CEP:
76800-000
Nome: LUZIA PAVAM ATALLA
Endereço: Av. Major Amarante, 3201, Porto Velho - RO - CEP:
76800-000
Nome: LUIZA SCHAFEL PROCHNOW
Endereço: Av. dos Expedicionarios, 309, Porto Velho - RO - CEP:
76800-000
Nome: DIVA VACARI SIGNORINI
Endereço: Av. Paraná, 1466, Alto Alegre, Porto Velho - RO - CEP:
76800-000
Advogado do(a) EXEQUENTE: DIRCEU RIBEIRO DE LIMA RO0003471
Advogado do(a) EXEQUENTE: DIRCEU RIBEIRO DE LIMA RO0003471
Advogado do(a) EXEQUENTE: DIRCEU RIBEIRO DE LIMA RO0003471
Advogado do(a) EXEQUENTE: DIRCEU RIBEIRO DE LIMA RO0003471
Advogado do(a) EXEQUENTE: DIRCEU RIBEIRO DE LIMA RO0003471
Advogado do(a) EXEQUENTE: DIRCEU RIBEIRO DE LIMA RO0003471
Advogado do(a) EXEQUENTE: DIRCEU RIBEIRO DE LIMA RO0003471
Advogado do(a) EXEQUENTE: DIRCEU RIBEIRO DE LIMA RO0003471
Advogado do(a) EXEQUENTE: DIRCEU RIBEIRO DE LIMA RO0003471
Advogado do(a) EXEQUENTE: DIRCEU RIBEIRO DE LIMA RO0003471
Advogado do(a) EXEQUENTE: DIRCEU RIBEIRO DE LIMA RO0003471
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Advogado do(a) EXEQUENTE: DIRCEU RIBEIRO DE LIMA RO0003471
Advogado do(a) EXEQUENTE: DIRCEU RIBEIRO DE LIMA RO0003471
Advogado do(a) EXEQUENTE: DIRCEU RIBEIRO DE LIMA RO0003471
Advogado do(a) EXEQUENTE: DIRCEU RIBEIRO DE LIMA RO0003471
Nome: KIRTON BANK S.A. - BANCO MULTIPLO
Endereço: Rua Prudente de Morais, 2.600, Travessa Oliveira Bello,
34, 4ºAndar -Curitiba, Centro, Porto Velho - RO - CEP: 76800-000
Advogados do(a) EXECUTADO: EVARISTO ARAGAO FERREIRA
DOS SANTOS - PR0024498, TERESA CELINA DE ARRUDA
ALVIM WAMBIER - SP0067721
Certidão
Certifico que estes autos foram digitalizados através de sistema
próprio, ficando encerrada a movimentação física através do
Sistema SAP-PG. Ficam as partes, por meio de seus advogados,
intimadas da distribuição em forma digitalizada NO SISTEMA PJE,
SOB MESMA NUMERAÇÃO, no qual deverão ser apresentadas as
petições pertinentes.
Porto Velho, 12 de setembro de 2018.
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 2ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, PORTO VELHO RO - CEP: 76803-686 - Fone:( 69) 3217-1320
Processo nº 7059528-92.2016.8.22.0001
[Indenização por Dano Moral, Dano Ambiental, Indenização por
Dano Moral]
PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
Nome: BENEDITO TICO DE OLIVEIRA
Endereço: Área Rural, LINHA 13, Reassentamento Joana Darc II,
Linha 13, Lote 86-A, Área Rural de Porto Velho, Porto Velho - RO
- CEP: 76834-899
Nome: MARIA JOSE RAMOS
Endereço: Área Rural, LINHA 13, Reassentamento Joana Darc II,
Linha 13, Lote 86-A, Área Rural de Porto Velho, Porto Velho - RO
- CEP: 76834-899
Advogado do(a) AUTOR: SILVANIA FERREIRA WEBER RO7385
Advogado do(a) AUTOR: SILVANIA FERREIRA WEBER RO7385
Nome: SANTO ANTONIO ENERGIA S.A.
Endereço: Rua Dom Pedro II, 637, sala 510, Caiari, Porto Velho RO - CEP: 76801-151
Advogados do(a) RÉU: CLAYTON CONRAT KUSSLER RO0003861, LUCIANA SALES NASCIMENTO - RO0005082,
EVERSON APARECIDO BARBOSA - RO0002803, JULIANA
SAVENHAGO PEREIRA - RO0007681
DESPACHO
Vistos.
I - Deve a escrivania cadastrar os novos causídicos da parte
requerida, conforme petição de fls. ID Num. 20440384.
II - Considerando que os autora residem no assentamento Joana
D’arc II e que nos autos da Ação Civil Pública nº 001443303.2012.8.22.0001, foi prolatada SENTENÇA que julgou
parcialmente procedente os pedidos da inicial, determinando que a
requerida (também demandada nesta ação individual) promovesse
o reassentamento dos moradores dos lotes remanescente dos
Projetos Joana D’arc I, II, e III, diga a parte autora se o seu
lote (JOana D’arc II, Linha 13, Lote 86-A) encontra-se entre os
abrangidos pela referida ACP.
III - Caso positivo, deve a parte autora providenciar a juntada
do Laudo Pericial da ACP, de forma digitalizada, nestes autos,
apontando, na perícia, o seu lote.
Prazo de 20 dias.
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IV - Caso a parte autora promova a juntada da perícia, intime-se a
parte requerida para se manifestar no prazo de 20 dias.
Porto Velho, 12 de setembro de 2018.
JORGE LUIZ DE MOURA GURGEL DO AMARAL
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 2ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, PORTO VELHO RO - CEP: 76803-686 - Fone:( 69) 3217-1320
Processo nº 7017508-23.2015.8.22.0001
[Perdas e Danos]
PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
Nome: FRANCISCO RUI PIO MACHADO
Endereço: RAIMUNDO CANTUARIA, 4384, AGENOR DE
CARVALHO, Porto Velho - RO - CEP: 76820-212
Nome: MARIA CONCEICAO SILVA DE SOUZA
Endereço: VILA MARMELO, EXTREMA, VILA MARMELO, Porto
Velho - RO - CEP: 76900-999
Nome: SHIRLEY DE CASTRO FERREIRA
Endereço: CALAMA, S/N, SAO FRANCISCO, Porto Velho - RO CEP: 76801-000
Nome: SEBASTIAO RODRIGUES DE ARAUJO
Endereço: LAGO CUNIA, S/N, SAO CARLOS, ZONA RURAL,
Porto Velho - RO - CEP: 76801-000
Nome: RENATO CRUZ DOS SANTOS
Endereço: PADRE CHIQUINHO, 2380, SAO CARLOS, Porto Velho
- RO - CEP: 76801-000
Nome: RAIMUNDO NONATA RODRIGUES DE ARAUJO
Endereço: LAGO DO CUNIA, S/N, SAO CARLOS, ZONA RURAL,
Porto Velho - RO - CEP: 76801-000
Nome: MARIA DAS GRACAS FERREIRA DA SILVA
Endereço: RUI BARBOZA, 378, PLANALTO, Porto Velho - RO CEP: 76801-000
Nome: MARIA RAIMUNDA FERREIRA DA SILVA
Endereço: BENEDITO RABELO, 950, SAO SEBASTIAO, Porto
Velho - RO - CEP: 76801-000
Nome: MARINA RODRIGUES GOMES
Endereço: DO AVIAO, 2110, VILA CALAMA, Porto Velho - RO CEP: 76801-000
Nome: ROZANGELA LEMOS DA MOTA
Endereço: CALAMA, S/N, BAIXO MADEIRA, ZONA RURAL, Porto
Velho - RO - CEP: 76801-000
Advogados do(a) AUTOR: GUSTAVO LAURO KORTE JUNIOR
- SP0014983, CLODOALDO LUIS RODRIGUES - RO0002720,
JORGE FELYPE COSTA DE AGUIAR DOS SANTOS RO0002844
Advogados do(a) AUTOR: GUSTAVO LAURO KORTE JUNIOR
- SP0014983, CLODOALDO LUIS RODRIGUES - RO0002720,
JORGE FELYPE COSTA DE AGUIAR DOS SANTOS RO0002844
Advogados do(a) AUTOR: GUSTAVO LAURO KORTE JUNIOR
- SP0014983, CLODOALDO LUIS RODRIGUES - RO0002720,
JORGE FELYPE COSTA DE AGUIAR DOS SANTOS RO0002844
Advogados do(a) AUTOR: GUSTAVO LAURO KORTE JUNIOR
- SP0014983, CLODOALDO LUIS RODRIGUES - RO0002720,
JORGE FELYPE COSTA DE AGUIAR DOS SANTOS RO0002844
Advogados do(a) AUTOR: GUSTAVO LAURO KORTE JUNIOR
- SP0014983, CLODOALDO LUIS RODRIGUES - RO0002720,
JORGE FELYPE COSTA DE AGUIAR DOS SANTOS RO0002844
Advogados do(a) AUTOR: GUSTAVO LAURO KORTE JUNIOR
- SP0014983, CLODOALDO LUIS RODRIGUES - RO0002720,
JORGE FELYPE COSTA DE AGUIAR DOS SANTOS RO0002844
Advogados do(a) AUTOR: GUSTAVO LAURO KORTE JUNIOR
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- SP0014983, CLODOALDO LUIS RODRIGUES - RO0002720,
JORGE FELYPE COSTA DE AGUIAR DOS SANTOS RO0002844
Advogados do(a) AUTOR: GUSTAVO LAURO KORTE JUNIOR
- SP0014983, CLODOALDO LUIS RODRIGUES - RO0002720,
JORGE FELYPE COSTA DE AGUIAR DOS SANTOS RO0002844
Advogados do(a) AUTOR: GUSTAVO LAURO KORTE JUNIOR
- SP0014983, CLODOALDO LUIS RODRIGUES - RO0002720,
JORGE FELYPE COSTA DE AGUIAR DOS SANTOS RO0002844
Advogados do(a) AUTOR: GUSTAVO LAURO KORTE JUNIOR
- SP0014983, CLODOALDO LUIS RODRIGUES - RO0002720,
JORGE FELYPE COSTA DE AGUIAR DOS SANTOS RO0002844
Nome: ENERGIA SUSTENTÁVEL DO BRASIL S.A. - ESBR
Endereço: ALMIRANTE BARROSO, 52, SALA 2802, CENTRO, Rio
de Janeiro - RJ - CEP: 20031-000
Nome: SANTO ANTONIO ENERGIA S.A.
Endereço: Avenida das Nações Unidas, 4777, 6 ANDAR, SALA 1,
Jardim Universidade Pinheiros, São Paulo - SP - CEP: 05477-000
Nome: CONSORCIO CONSTRUTOR SANTO ANTONIO - CCSA
Endereço: desconhecido
Advogados do(a) RÉU: PHILIPPE AMBROSIO CASTRO E SILVA SP0279767, EDGARD HERMELINO LEITE JUNIOR - SP0092114,
GIUSEPPE GIAMUNDO NETO - SP0234412
Advogados do(a) RÉU: ANTONIO CELSO FONSECA PUGLIESE RO0009211, LIGIA FAVERO GOMES E SILVA - RO0009210
Advogado do(a) RÉU: RICARDO GONCALVES MOREIRA SP0215212
DESPACHO
Chamo o feito à ordem.
Compulsando os autos verifico que a contestação apresentada pela
requerida Energia Sustentável do Brasil, fls. ID Num. 1377014 - p.
1, encontra-se incompleta, pois tem início no item 2.3. Outrossim,
analisando os documentos em anexo à referida contestação não foi
possível localizar o complemento.
Assim, para regular saneamento do feito, oportunizo a sua juntada
na íntegra no prazo de 15 dias.
Com a juntada, oportunizo a manifestação da parte autora, no
mesmo prazo.
Porto Velho, 12 de setembro de 2018.
JORGE LUIZ DE MOURA GURGEL DO AMARAL
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 2ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, PORTO VELHO RO - CEP: 76803-686 - Fone:( 69) 3217-1320.
Processo nº 0009839-09.2013.8.22.0001
[Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos]
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
Nome: NATALINA VACARI DA LUZ
Endereço: Av. Amazonas, nº 438, 5º BEC, Porto Velho - RO - CEP:
76800-000
Nome: ANA BORTOLINI VACCARI
Endereço: Rua Castelo Branco, 352, Não consta, Centro, Porto
Velho - RO - CEP: 76800-000
Nome: VALDIR VACARI
Endereço: Av. Marechal Rondon, 5564, s 01 q 41 l 01, 5º BEC,
Porto Velho - RO - CEP: 76800-000
Nome: MARCIA LUCIA REBELATTO
Endereço: Av. José do Patrocínio, 4319, Não consta, Centro, Porto
Velho - RO - CEP: 76800-000
Nome: MARIA VILMA DE SOUZA COSTA OLIVEIRA
Endereço: Av. 7 Setembro, 3.137,,, Porto Velho - RO - CEP: 76800000

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

ANO XXXVI

NÚMERO 172

DIARIO DA JUSTIÇA

Nome: MARIVALDO FERREIRA PEREIRA
Endereço: Rua Joaquim Nabuco, 876, Areal, Porto Velho - RO CEP: 76800-000
Nome: MARIA CONCEICAO VIEIRA GONCALVES
Endereço: Rua Almirante Barroso, 1495, Porto Velho - RO - CEP:
76800-000
Nome: MARIE LUCIA AMARAL
Endereço: Rua Recife, 2057, 2057, Setor 3, Porto Velho - RO CEP: 76800-000
Nome: NILTO VACARI
Endereço: Avenida Capitão Castro, 3396, Sala 03, Porto Velho RO - CEP: 76800-000
Nome: SABINA VACARI DAPPER
Endereço: Rua Alfredo Fontinele, 5517, Porto Velho - RO - CEP:
76800-000
Nome: NADIR VACARI
Endereço: Avenida Castelo Branco, 677, centro, Porto Velho - RO
- CEP: 76800-000
Nome: MARIA APARECIDA VEIT
Endereço: Av. Major Amarante, 2617, Porto Velho - RO - CEP:
76800-000
Nome: LUZIA PAVAM ATALLA
Endereço: Av. Major Amarante, 3201, Porto Velho - RO - CEP:
76800-000
Nome: LUIZA SCHAFEL PROCHNOW
Endereço: Av. dos Expedicionarios, 309, Porto Velho - RO - CEP:
76800-000
Nome: DIVA VACARI SIGNORINI
Endereço: Av. Paraná, 1466, Alto Alegre, Porto Velho - RO - CEP:
76800-000
Advogado do(a) EXEQUENTE: DIRCEU RIBEIRO DE LIMA RO0003471
Advogado do(a) EXEQUENTE: DIRCEU RIBEIRO DE LIMA RO0003471
Advogado do(a) EXEQUENTE: DIRCEU RIBEIRO DE LIMA RO0003471
Advogado do(a) EXEQUENTE: DIRCEU RIBEIRO DE LIMA RO0003471
Advogado do(a) EXEQUENTE: DIRCEU RIBEIRO DE LIMA RO0003471
Advogado do(a) EXEQUENTE: DIRCEU RIBEIRO DE LIMA RO0003471
Advogado do(a) EXEQUENTE: DIRCEU RIBEIRO DE LIMA RO0003471
Advogado do(a) EXEQUENTE: DIRCEU RIBEIRO DE LIMA RO0003471
Advogado do(a) EXEQUENTE: DIRCEU RIBEIRO DE LIMA RO0003471
Advogado do(a) EXEQUENTE: DIRCEU RIBEIRO DE LIMA RO0003471
Advogado do(a) EXEQUENTE: DIRCEU RIBEIRO DE LIMA RO0003471
Advogado do(a) EXEQUENTE: DIRCEU RIBEIRO DE LIMA RO0003471
Advogado do(a) EXEQUENTE: DIRCEU RIBEIRO DE LIMA RO0003471
Advogado do(a) EXEQUENTE: DIRCEU RIBEIRO DE LIMA RO0003471
Advogado do(a) EXEQUENTE: DIRCEU RIBEIRO DE LIMA RO0003471
Nome: KIRTON BANK S.A. - BANCO MULTIPLO
Endereço: Rua Prudente de Morais, 2.600, Travessa Oliveira Bello,
34, 4ºAndar -Curitiba, Centro, Porto Velho - RO - CEP: 76800-000
Advogados do(a) EXECUTADO: EVARISTO ARAGAO FERREIRA
DOS SANTOS - PR0024498, TERESA CELINA DE ARRUDA
ALVIM WAMBIER - SP0067721
Certidão
Certifico que estes autos foram digitalizados através de sistema
próprio, ficando encerrada a movimentação física através do
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Sistema SAP-PG. Ficam as partes, por meio de seus advogados,
intimadas da distribuição em forma digitalizada NO SISTEMA PJE,
SOB MESMA NUMERAÇÃO, no qual deverão ser apresentadas as
petições pertinentes.
Porto Velho, 12 de setembro de 2018.
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 2ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, PORTO VELHO RO - CEP: 76803-686 - Fone:( 69) 3217-1320.
Processo nº 0009839-09.2013.8.22.0001
[Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos]
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
Nome: NATALINA VACARI DA LUZ
Endereço: Av. Amazonas, nº 438, 5º BEC, Porto Velho - RO - CEP:
76800-000
Nome: ANA BORTOLINI VACCARI
Endereço: Rua Castelo Branco, 352, Não consta, Centro, Porto
Velho - RO - CEP: 76800-000
Nome: VALDIR VACARI
Endereço: Av. Marechal Rondon, 5564, s 01 q 41 l 01, 5º BEC,
Porto Velho - RO - CEP: 76800-000
Nome: MARCIA LUCIA REBELATTO
Endereço: Av. José do Patrocínio, 4319, Não consta, Centro, Porto
Velho - RO - CEP: 76800-000
Nome: MARIA VILMA DE SOUZA COSTA OLIVEIRA
Endereço: Av. 7 Setembro, 3.137,,, Porto Velho - RO - CEP: 76800000
Nome: MARIVALDO FERREIRA PEREIRA
Endereço: Rua Joaquim Nabuco, 876, Areal, Porto Velho - RO CEP: 76800-000
Nome: MARIA CONCEICAO VIEIRA GONCALVES
Endereço: Rua Almirante Barroso, 1495, Porto Velho - RO - CEP:
76800-000
Nome: MARIE LUCIA AMARAL
Endereço: Rua Recife, 2057, 2057, Setor 3, Porto Velho - RO CEP: 76800-000
Nome: NILTO VACARI
Endereço: Avenida Capitão Castro, 3396, Sala 03, Porto Velho RO - CEP: 76800-000
Nome: SABINA VACARI DAPPER
Endereço: Rua Alfredo Fontinele, 5517, Porto Velho - RO - CEP:
76800-000
Nome: NADIR VACARI
Endereço: Avenida Castelo Branco, 677, centro, Porto Velho - RO
- CEP: 76800-000
Nome: MARIA APARECIDA VEIT
Endereço: Av. Major Amarante, 2617, Porto Velho - RO - CEP:
76800-000
Nome: LUZIA PAVAM ATALLA
Endereço: Av. Major Amarante, 3201, Porto Velho - RO - CEP:
76800-000
Nome: LUIZA SCHAFEL PROCHNOW
Endereço: Av. dos Expedicionarios, 309, Porto Velho - RO - CEP:
76800-000
Nome: DIVA VACARI SIGNORINI
Endereço: Av. Paraná, 1466, Alto Alegre, Porto Velho - RO - CEP:
76800-000
Advogado do(a) EXEQUENTE: DIRCEU RIBEIRO DE LIMA RO0003471
Advogado do(a) EXEQUENTE: DIRCEU RIBEIRO DE LIMA RO0003471
Advogado do(a) EXEQUENTE: DIRCEU RIBEIRO DE LIMA RO0003471
Advogado do(a) EXEQUENTE: DIRCEU RIBEIRO DE LIMA RO0003471
Advogado do(a) EXEQUENTE: DIRCEU RIBEIRO DE LIMA RO0003471
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Advogado do(a) EXEQUENTE: DIRCEU RIBEIRO DE LIMA RO0003471
Advogado do(a) EXEQUENTE: DIRCEU RIBEIRO DE LIMA RO0003471
Advogado do(a) EXEQUENTE: DIRCEU RIBEIRO DE LIMA RO0003471
Advogado do(a) EXEQUENTE: DIRCEU RIBEIRO DE LIMA RO0003471
Advogado do(a) EXEQUENTE: DIRCEU RIBEIRO DE LIMA RO0003471
Advogado do(a) EXEQUENTE: DIRCEU RIBEIRO DE LIMA RO0003471
Advogado do(a) EXEQUENTE: DIRCEU RIBEIRO DE LIMA RO0003471
Advogado do(a) EXEQUENTE: DIRCEU RIBEIRO DE LIMA RO0003471
Advogado do(a) EXEQUENTE: DIRCEU RIBEIRO DE LIMA RO0003471
Advogado do(a) EXEQUENTE: DIRCEU RIBEIRO DE LIMA RO0003471
Nome: KIRTON BANK S.A. - BANCO MULTIPLO
Endereço: Rua Prudente de Morais, 2.600, Travessa Oliveira Bello,
34, 4ºAndar -Curitiba, Centro, Porto Velho - RO - CEP: 76800-000
Advogados do(a) EXECUTADO: EVARISTO ARAGAO FERREIRA
DOS SANTOS - PR0024498, TERESA CELINA DE ARRUDA
ALVIM WAMBIER - SP0067721
Certidão
Certifico que estes autos foram digitalizados através de sistema
próprio, ficando encerrada a movimentação física através do
Sistema SAP-PG. Ficam as partes, por meio de seus advogados,
intimadas da distribuição em forma digitalizada NO SISTEMA PJE,
SOB MESMA NUMERAÇÃO, no qual deverão ser apresentadas as
petições pertinentes.
Porto Velho, 12 de setembro de 2018.
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
PODER JUDICIÁRIO
Porto Velho - 2ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, n.1728, São João Bosco, Porto Velho - RO
- CEP: 76803-686 - Fone: (69) 3217-1320 - e-mail:pvh2civel@tjro.
jus.br
Processo nº 0010471-69.2012.8.22.0001
[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
Nome: MILTON DA SILVA OLIVEIRA
Endereço: Rua Raimundo Gomes Vieira, 3823, Fundos, Tel: 92371710, Costa e Silva, Porto Velho - RO - CEP: 76800-000
Nome: MARCIO PAIVA DA SILVA
Endereço: Rua Dom Pedro I, 3071, Rua Nova Esperança, Nova
Esperança, Embratel, Porto Velho - RO - CEP: 76800-000
Advogados do(a) EXEQUENTE: GUILBER DINIZ BARROS RO0003310, MICHEL FERNANDES BARROS - RO0001790
Nome: CLEVERSON BRANCALHAO DA SILVA
Endereço: Rua Pio XII, 1221, Trabalho - Fone: 8402-1293,
Pedrinhas, Porto Velho - RO - CEP: 76800-000
Nome: MARCILENE PAIVA DA SILVA
Endereço: Rua Pio XII, 1221A, 1221, Pedrinhas, Porto Velho - RO
- CEP: 76800-000
Advogado do(a) EXECUTADO: KARINA ROCHA PRADO RO0001776
Intimação DOCUMENTO EXPEDIDO
Fica a parte Autora, por via de seu Advogado, no prazo de 05 dias,
intimada de certidão ID n. 21402775, bem como para apresentar
no mesmo prazo, planilha do débito atualizada para expedição de
MANDADO de penhora de salário.
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
PODER JUDICIÁRIO
Porto Velho - 2ª Vara Cível - Fórum
84.2018.8.22.0001
Correção Monetária

Cível

7036729-
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EXEQUENTE: GABRIEL LIMA MONTEIRO DE REZENDE CPF
nº 320.489.047-34, RUA JOSÉ CAMACHO 869, - DE 869 A
1193 - LADO ÍMPAR OLARIA - 76801-313 - PORTO VELHO RONDÔNIA
ADVOGADO DO EXEQUENTE: AMAZONIA QUEIROZ DA
SILVA OAB nº RO3222, JONES SILVA DE MENDONCA OAB nº
RO3073
EXECUTADO: OI MOVEL CNPJ nº 05.423.963/0001-11, EDIFÍCIO
TELEBRASÍLIA, SCN QUADRA 3 BLOCO A ASA NORTE - 70713900 - BRASÍLIA - DISTRITO FEDERAL
ADVOGADO DO EXECUTADO:
DESPACHO
Vistos.
Deve a parte exequente apresentar a certidão de trânsito em
julgado no prazo de 15 dias, sob pena de arquivamento.
Porto Velho 12 de setembro de 2018
Jorge Luiz de Moura Gurgel do Amaral
Juiz de Direito
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Av. Lauro Sodré, nº 1728, Bairro São João Bosco, CEP 76.803686, Porto Velho, RO
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
PODER JUDICIÁRIO
Porto Velho - 2ª Vara Cível - Fórum Cível
7042048-67.2017.8.22.0001
DIREITO DO CONSUMIDOR, Interpretação / Revisão de Contrato,
Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Dever
de Informação, Práticas Abusivas, Irregularidade no atendimento
AUTORES:
ADELINA
FERREIRA
DO
NASCIMENTO
HIRSCHMANN CPF nº 022.926.372-00, RUA DO FERRO 4423
FLODOALDO PONTES PINTO - 76820-692 - PORTO VELHO RONDÔNIA
GILBERTO PAULO HIRSCHMANN CPF nº 507.593.458-72, RUA
DO FERRO 4443 FLODOALDO PONTES PINTO - 76820-692 PORTO VELHO - RONDÔNIA
ADVOGADOS
DOS
AUTORES:
IVONETE
CORDEIRO
TERAMOTO OAB nº RO2964
RÉUS: UNIMED JI PARANA COOPERATIVA DE TRABALHO
MEDICO
CNPJ
nº
00.697.509/0001-35,
AVENIDA
TRANSCONTINENTAL 1019, - DE 849 A 1019 - LADO ÍMPAR
CENTRO - 76900-091 - JI-PARANÁ - RONDÔNIA
UNIMED DE RONDONIA - COOPERATIVA DE TRABALHO
MEDICO CNPJ nº 05.657.234/0001-20, AVENIDA CARLOS
GOMES, - DE 1259 A 1517 - LADO ÍMPAR CENTRO - 76801-109
- PORTO VELHO - RONDÔNIA
ADVOGADOS DOS RÉUS: RODRIGO OTAVIO VEIGA DE
VARGAS OAB nº RO2829, EDSON BERNARDO ANDRADE
REIS NETO OAB nº RO1207, ADEVALDO ANDRADE REIS OAB
nº RO628, EURICO SOARES MONTENEGRO NETO OAB nº
RO1742, CLEBER CARMONA DE FREITAS OAB nº RO3314,
JOAO CARLOS VERIS OAB nº RO906, CHRISTIAN FERNANDES
RABELO OAB nº RO333
DESPACHO
Vistos.
Nos termos do art. 12, I da Lei Estadual 3.896/16, fica a parte autora
intimada a proceder o recolhimento da complementação das custas
iniciais, no prazo de 48 horas, sob pena de extinção.
Comprovado o recolhimento das custas complementares pela parte
autora, considerando a juntada de documento novo em réplica à
contestação, intime-se as requeridas para que se menifestem, nos
termos do art. 437, §1º do CPC, no prazo de 15 dias.
Sem prejuízo, especifiquem as partes circunstanciadamente
as provas que pretendem produzir, indicando sua relevância e
pertinência. Prazo de 15 dias, sob pena de preclusão.
Porto Velho 12/09/2018
Jorge Luiz de Moura Gurgel do Amaral
Juiz de Direito
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Av. Lauro Sodré, nº 1728, Bairro São João Bosco, CEP 76.803686, Porto Velho, RO
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
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PODER JUDICIÁRIO
Porto Velho - 2ª Vara Cível - Fórum Cível
7030644-53.2016.8.22.0001
Indenização por Dano Material, Obrigação de Fazer / Não Fazer
AUTOR: DORIEDSON DOS SANTOS CPF nº 825.794.903-53,
RUA HENRIQUE VALENTE 2686, CASA 3 MARIAS - 76847-000 PORTO VELHO - RONDÔNIA
ADVOGADO DO AUTOR: MARCOS ANTONIO SILVA PEREIRA
OAB nº RO367A
RÉUS: AUTOVEMA VEICULOS LTDA CNPJ nº 03.968.287/000136, AVENIDA GOVERNADOR JORGE TEIXEIRA 700, - DE 700 A
1228 - LADO PAR NOVA PORTO VELHO - 76820-116 - PORTO
VELHO - RONDÔNIA
FIAT AUTOMOVEIS LTDA. CNPJ nº 16.701.716/0001-56, AC
FIAT 3455, AVENIDA CONTORNO 3455 DISTRITO INDUSTRIAL
PAULO CAMILO SUL - 32669-970 - BETIM - MINAS GERAIS
ADVOGADOS DOS RÉUS: FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES
OAB nº AC4086, JOSE CRISTIANO PINHEIRO OAB nº RO1529
DECISÃO
Vistos em saneador.
Doriedson dos Santos propôs ação de obrigação de fazer c/c danos
morais em face da Autovema Veículos Ltda e FCA Fiat Chrysler
Automóveis do Brasil Ltda, alegando, em síntese, que em 15/12/2015
adquiriu na primeira requerida um veículo zero-quilômetro da
marca Fiat Palio Attractive 1.0, ano 2015/2016, pelo preço de R$
37.929,17, contudo, passadas três semanas o veículo começou
a apresentar diversos defeitos, pelo que deixou o seu veículo na
oficina da concessionária em 08/01/2016 por três dias, no entanto,
persistiram os seguintes defeitos: funcionamento irregular, alto
consumo de combustível, dificuldade para dar a partida e zumbido
em alta frequência. Informa que retornou com o seu veículo para a
oficina da primeira requerida nas datas de 24/02/2016, 12/04/2016
e 19/05/2016, chegando a ser motivo de gozação e chacota entre o
gerente da empresa, Sr. Flávio, e seus mecânicos, como se o autor
ficasse criando defeitos para o veículo, tendo o gerente proposto que
trocaria o seu carro por um Fiat Punto usado, já bastante rodado,
que era utilizado pela empresa para fazer test drive, e que teria que
pagar uma diferença em espécie, entre R$ 7.000,00 a R$ 9.000,00,
o que não foi aceito, pelo que, em tom de zombaria, o gerente
mandou que o autor “procurasse os seus direitos”. Argumenta que
as requeridas venderam um bem defeituoso (vício oculto) e não
foram capazes de solucionar o defeito até o momento. Requer
a concessão da assistência judiciária gratuita, a antecipação da
tutela para a imediata substituição do bem e que seja julgada
procedente a ação para determinar a substituição do veículo por
outro veículo novo de igual ano e modelo, arcando com os custos
de tal transação junto aos órgãos de registro de veículos e junto
ao agente financeiro fiduciante, bem como condenar as requeridas
solidariamente ao pagamento de indenização por danos morais
causados ao requerente. Junta documentos.
Sob o ID nº 4719606 foi deferida a assistência judiciária gratuita e
indeferida a antecipação dos efeitos da tutela.
Citada, a requerida FCA Fiat Chrysler Automóveis do Brasil
Ltda apresentou contestação, alegando, em síntese, que as
Ordens de Serviço demonstram que a concessionária realizou os
procedimentos necessários para sanar qualquer irregularidade no
motor e realizou testes eletrônicos e mecânicos no intuito de atestar
a qualidade dos serviços, sendo que o carro foi devolvido para o
autor sem que apresentasse qualquer dos inconvenientes narrados
na exordial. Aduz que não há prova nos autos de qualquer fato
ensejador ou de que efetivamente houve abalo moral. Requer a
improcedência da ação. Junta documentos.
Citada, a requerida Autovema Veículos Ltda apresentou contestação,
alegando, em síntese, que em todas as vezes que o cliente levou
o veículo até a concessionária, o mesmo foi atendido e realizado
todos os procedimentos solicitados por ele, nos ditames adotados
pela fábrica FCA/FIAT, por se tratar de veículo em garantia. Informa
que desconhece o reclamo quanto a tal “partida longa”, sugerindo
que o requerente leve novamente o seu veículo até concessionária
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para que se faça averiguação mais profunda com o engenheiro
da fábrica para se identificar o que realmente está ocasionando
este falha. Afirma que em nenhum momento o cliente sofreu
constrangimento dentro da concessionária requerida, por qualquer
funcionário que seja, houve sim a orientação para troca do veículo
Pálio do requerente por um veículo Punto 2016/2016 1.6, onde o
mesmo pagaria somente a diferença. Aduz que não há prova nos
autos de qualquer fato ensejador ou de que efetivamente houve
abalo moral. Impugna a assistência judiciária gratuita. Requer a
improcedência da ação. Junta documentos.
Houve réplica sob o ID nº 13689633.
Oportunizada a especificação de provas, a requerida FCA Fiat
Chrysler Automóveis do Brasil Ltda pugnou pela realização de perícia
técnica para determinar a procedência ou não dos apontamentos
que levaram a autora a buscar o PODER JUDICIÁRIO, enquanto o
autor e a requerida Autovema Veículos Ltda quedaram-se silentes,
conforme certidão de ID nº 18151818.
É o relatório.
Decido.
Inicialmente, importante consignar que a relação contratual
existente entre as partes é notadamente de consumo, o que atrai a
incidência das normas consumeristas.
DA IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE JUDICIÁRIA
A argumentação de que a impugnada não comprovou sua
impossibilidade em pagar as custas do processo, não é suficiente,
por si só, para possibilitar a revogação dos benefícios, cabendo ao
impugnante apresentar elementos que evidenciem ter a impugnada
recursos suficientes para arcar com as custas, entretanto, não
trouxe aos autos nenhuma prova no sentido de demonstrar fossem
outras as condições da parte autora, pelo que a impugnação deve
ser rejeitada.
DAS PROVAS
O feito se encontra em ordem. As partes são legítimas e estão
devidamente representadas, inexistindo outras nulidades ou
irregularidades a serem supridas, pelo que dou o feito por
saneado.
Quanto a distribuição do ônus da prova, tenho que deva recair nos
termos do artigo 373, incisos I e II do CPC, cabendo à parte autora
a prova dos fatos constitutivos do direito vindicado e à parte ré dos
fatos modificativos, impeditivos ou extintivos.
Na forma do artigo 357 do CPC, fixo como pontos controvertidos:
a) a existência dos defeitos aludidos na inicial; b) a caracterização
de vício de fábrica ou mau uso pelo proprietário; c) a ocorrência da
situação vexatória narrada na exordial.
Defiro como prova a realização de perícia de engenharia mecânica
no veículo do autor, que deverá ser custeada pela requerida FCA
Fiat Chrysler Automóveis do Brasil Ltda que requereu a prova.
Nomeio como perito do Juízo o engenheiro mecânico Kariston Dias
Alves, com cadastro junto ao TJ/RO.
Oportunizo às partes a apresentação dos quesitos e indicação de
assistentes técnicos, no prazo de cinco dias.
Decorrido o prazo assinalado, intime-se o Sr. Perito para, no prazo
de cinco dias, dizer se aceita o mister e apresentar proposta de
honorários.
Com a aceitação, intime-se a requerida FCA Fiat Chrysler
Automóveis do Brasil Ltda para depositar os honorários do perito
em juízo, no prazo de cinco dias, sob pena de ser concluído que
houve desistência quanto à produção da prova requerida.
Realizado o depósito, intime-se o expert para início dos trabalhos,
devendo indicar previamente a hora e local da perícia e apresentar
o laudo pericial no prazo de trinta dias.
Após a apresentação do laudo, intimem-se as partes para se
manifestarem no prazo comum de 10 (dez) dias, sob pena de
preclusão.
Porto Velho 12 de setembro de 2018
Jorge Luiz de Moura Gurgel do Amaral
Juiz de Direito
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Av. Lauro Sodré, nº 1728, Bairro São João Bosco, CEP 76.803686, Porto Velho, RO
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PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 2ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, PORTO VELHO RO - CEP: 76803-686 - Fone:( 69) 3217-1320.
Processo nº 0018840-18.2013.8.22.0001
[Nota Promissória]
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159)
Nome: WALDEMAR LEONCIO MENDES
Endereço: jose rodrigues, 364, Não consta, casa, Porto Velho - RO
- CEP: 76800-000
Advogados
do(a)
EXEQUENTE:
ADRIANA
LONGUINI
RAQUEBAQUE COSTA - RO0005952, JEFERSON NUNES
ARANTES FUHR - RO0005249
Nome: TOME RODRIGUES SOUZA
Endereço: Av. Goiás Lote 01 Quadra 22, Rua Janaina, n. 7362
Esperança da Comunidade, Distrito de Jaci-Paraná, Porto Velho RO - CEP: 76800-000
Advogados do(a) EXECUTADO: ANTONIO DA FONSECA
BARBOSA ATIPOS - RO0003267, ROZINEI TEIXEIRA LOPES RO0005195
Intimação
Fica a parte autora, no prazo de 05 dias, intimada para se manifestar
sobre a Certidão Negativa do Oficial de Justiça (fls. 68/69, ID nº
21328547), sob pena de extinção e arquivamento.
Porto Velho, 12 de setembro de 2018.
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Advogado do(a) AUTOR: FRANCISCO FERREIRA DA SILVA RO0004543
Nome: CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA SA CERON
Endereço: Avenida dos Imigrantes, 4137, - de 3601 a 4635 - lado
ímpar, Industrial, Porto Velho - RO - CEP: 76821-063
Intimação
Certifico, para os devidos fins de direito, que a Contestação (ID nº
17348482) é tempestiva. Fica a parte autora intimada a, querendo,
apresentar réplica no prazo legal.
Porto Velho, 12 de setembro de 2018.

3ª VARA CÍVEL
3º Cartório Cível
Juiz de Direito OSNY CLARO DE OLIVEIRA JÚNIOR
Cristian Eunides Mar
Diretor de Cartório
SUGESTÕES
OU
RECLAMAÇÕES,
FAÇAM-NAS
PESSOALMENTE AO JUIZ OU CONTATE-NO VIA INTERNET.
ENDEREÇO ELETRÔNICO:
JUIZ DIRETOR: pvhjuizcivel@tjro.jus.br
CARTÓRIO: pvh3civel@tjro.jus.br

Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
PODER JUDICIÁRIO
Porto Velho - 2ª Vara Cível - Fórum Cível
0024455-23.2012.8.22.0001
Usucapião Extraordinária
AUTORES: VALDELIZ ARAUJO DO COUTO MOREIRA CPF nº
790.055.002-04, RUA CLARA NUNES 740 UNIÃO - 76800-000 PORTO VELHO - RONDÔNIA
CARLOS ALBERTO VIEIRA MOREIRA CPF nº 204.432.692-20,
RUA CLARA NUNES, 7040 APONIÃ - 76800-000 - PORTO VELHO
- RONDÔNIA
ADVOGADOS DOS AUTORES: DEFENSORIA PÚBLICA DE
RONDÔNIA, DEFENSORIA PÚBLICA DE RONDÔNIA
RÉU: EGO EMPRESA GERAL DE OBRAS S A CNPJ nº
05.722.947/0005-53, RUA ABUNÃ 1506, SALA 01 OLARIA 76800-000 - PORTO VELHO - RONDÔNIA
ADVOGADO DO RÉU: CAMILA CHAUL AIDAR PEREIRA OAB nº
RO5777, GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI OAB
nº RO5546, EDSON ANTONIO SOUSA PINTO OAB nº RO4643,
EDUARDO ABILIO KERBER DINIZ OAB nº RO4389
DESPACHO
Vistos.
Cumpra-se o DESPACHO de fls. 258 (ID nº 21362826), arquivandose os autos.
Porto Velho 12 de setembro de 2018
Jorge Luiz de Moura Gurgel do Amaral
Juiz de Direito
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Av. Lauro Sodré, nº 1728, Bairro São João Bosco, CEP 76.803686, Porto Velho, RO

Proc.: 0019755-67.2013.8.22.0001
Ação:Execução de Título Extrajudicial
Exequente:Cooperativa de Economia e Crédito Mútuo dos
Servidores do Poder Executivo Federal do Estado de Rondônia
CREDIFORT
Advogado:Rozinei Teixeira Lopes (OAB/RO 5195), Antônio da
Fonseca Barbosa Atipos (OAB/RO 3267)
Executado:Carlos Terceiro de Medeiros
DECISÃO:
Vistos, etc.Intime-se a parte exequente, através de seu advogado,
para informar no processo, no prazo de 10 dias, o número da conta
bancária para depósitos mensais efetivados pelo órgão empregador
do executado, tendo em vista que se trata de prestação continuada
por longo período. Havendo cumprimento da determinação supra,
oficie-se ao órgão empregador(fls. 197/198), determinando que
os descontos, a partir de então, sejam depositados diretamente
na conta indicada pela autora. Outrossim, defiro a expedição
de alvará dos valores constantes nos autos em favor da parte
autora(fls. 211), sendo que, após a expedição do alvará, a mesma
deverá retirar referido expediente no prazo de 05 (cinco) dias, bem
como comprovar o levantamento no mesmo prazo, sob pena de
transferência dos valores para conta única do TJ/RO, independente
de nova CONCLUSÃO. Deverá ainda a parte autora no mesmo
prazo acima, apresentar planilha atualizada e discriminada do
débito, descontando os valores já percebidos, para subsidiar
quando da expedição de ofício ao órgão empregador. Cumpridas
as determinações supras, venham os autos conclusos para
extinção. Intime-se. Cumpra-se. Expeça-se o necessário. SIRVA A
PRESENTE COMO CARTA/MANDADO /OFÍCIO.Porto Velho-RO,
quarta-feira, 12 de setembro de 2018.Lucas Niero Flores Juiz de
Direito

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 2ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, PORTO VELHO RO - CEP: 76803-686 - Fone:( 69) 3217-1320.
Processo nº 7014602-89.2017.8.22.0001
[Fornecimento de Energia Elétrica, Energia Elétrica]
PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
Nome: IRACILIA SILVA FERNANDES
Endereço: LINHA F, KM 41, Distrito, UNIAO BANDEIRANTES,
Porto Velho - RO - CEP: 76841-000

Proc.: 0176064-58.2009.8.22.0001
Ação:Cumprimento de SENTENÇA
Requerente:Aldenice Conceição Saldanha
Advogado:Maria Nazarete Pereira da Silva (OAB/RO 1073), Carlos
Alberto Troncoso Justo (OAB/RO 535-A)
Requerido:Editora Adem
DECISÃO:
Vistos,etc.Certifique a escrivania o transito em julgado da
SENTENÇA de fls. 228/229.Os autos encontram-se extintos por
força da SENTENÇA de fls. 228/229 onde foi, inclusive, indeferido
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pedido de fls. 227 para expedição de Certidão de Crédito. Houve
recurso de Embargos de Declaração que embora conhecido, foralhe negado provimento, mantendo a DECISÃO tal como lançada.
Posto isto, INDEFIRO os pedidos constantes das petições de fls.
243/253 uma vez que, já analisados e indeferidos. INDEFIRO ainda,
o pedido constante de fls. 242, mantendo-se DECISÃO lançada às
fls. 208, referente à gratuidade da justiça. Recolha-se a autora as
custas de fls. 239/240, prazo de 05 dias, sob pena de Protesto e
Inclusão em Dívida Ativa Estadual. Cumpridas as determinações
supras, arquive-se os autos. Porto Velho-RO, quarta-feira, 12 de
setembro de 2018.Lucas Niero Flores Juiz de Direito
Proc.: 0146725-93.2005.8.22.0001
Ação:Cumprimento de SENTENÇA
Requerente:Sulamita Neres de Souza, José Carlos de Carvalho
Advogado:Ademar dos Santos Silva (OAB/RO 810)
Requerido:Antonia Regina de Matos Ramires Silva, Edinaldo
Socorro da Silva, Itaú Seguros S. A.
Advogado:Marcos Antonio Araujo dos Santos (OAB/RO 846),
Marcos Antônio Metchko (OAB/RO 1482), Marcos Antônio Araújo
dos Santos ( ), Roberto Jarbas Moura de Souza (OAB/RO 1246),
João Márcio Maciel da Silva (OAB/PE 822A), Manuela Gsellmann
da Costa (OAB/RO 3511), Meire Andrea Gomes ( 1857)
SENTENÇA:
Vistos.Considerando do trânsito em julgado da DECISÃO de fls.
405, mormente o reconhecimento que a execução deve prosseguir
em face da Seguradora até o valor integral da condenação.
Considerando ainda, os novos cálculos da contadoria apontando
saldo em favor do exequente (fls. 407), em contrapartida, o
requerimento do credor pugnando pelo levantamento importância
já depositada para efetiva liquidação do processo, DECLARO
EXTINTA a execução, nos termos do art. 924, inciso II do Novo
Código de Processo Civil.Após o trânsito em julgado, expeça-se
alvará em favor do exequente para levantamento das importâncias
constantes nos autos.Com a expedição do alvará, o exequente
deverá retirar referido expediente no prazo de 05 (cinco) dias,
bem como comprovar o levantamento, sob pena de transferência
dos valores para conta única do TJ/RO independente de nova
CONCLUSÃO.Transcorrido o prazo sem a retirada do alvará,
proceda a escrivania com a transferência dos valores para a conta
única do TJ/RO, independentemente de nova CONCLUSÃO.Após,
arquive-se com as cautelas de praxe.P.R.I.Porto Velho-RO, terçafeira, 11 de setembro de 2018.Lucas Niero Flores Juiz de Direito
Proc.: 0004228-41.2014.8.22.0001
Ação:Usucapião
Requerente:Tatiana Pereira de Abreu
Advogado:Marcio Roberto de Souza (OAB/RO 496E), Sandro Lúcio
de Freitas Nunes (OAB/RO 4529)
Requerido:Chagas Neto Construções e Incorporações Ltda, Vera
Lucia Pereira Silva
DESPACHO:
Vistos, etc.Antes de homologar a minuta do acordo apontada às fls.
173/177, necessário a juntada do original da referida minuta, prazo
de 05 dias.No mesmo prazo acima, manifeste a parte autora sobre
o prosseguimento da ação em relação à 2ª requerida Vera Lucia
Pereira Silva uma vez que, deverá ser intimada para manifestação
através da Defensoria Pública, sob pena de prosseguimento da
ação. Decorrido o prazo supra, com ou sem manifestação, voltem
os autos conclusos para deliberação/SENTENÇA de homologação.
Intime-se. Cumpra-se.Porto Velho-RO, quinta-feira, 13 de setembro
de 2018.Lucas Niero Flores Juiz de Direito
Cristian Eunides Mar
Diretor de Cartório

SEXTA-FEIRA, 14-09-2018

430

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 3ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, Porto Velho - RO - CEP:
76803-686 - Fone:(69). Processo: 7020869-43.2018.8.22.0001
Classe: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
Data da Distribuição: 12/06/2018 09:34:02
Requerente: JOAB DE ARAUJO OLIVEIRA
Advogado do(a) AUTOR: ROBERIO RODRIGUES DE CASTRO SP348669
Requerido: BANCO DO BRASIL S/A
Advogado do(a) RÉU:
DECISÃO
Não verifico a caracterização dos requisitos necessários para a
concessão da tutela pleiteada. Com efeito, os documentos juntados
são insuficientes para garantir a verossimilhança invocada neste
momento processual. Assim, indefiro o pedido.Afinal, o contrato foi
pactuado entre partes capazes.
CITE-SE a parte requerida para, nos termos do art. 334 do CPC,
comparecer à audiência de conciliação a ser agendada pelo cartório
nas dependências da Sala da CEJUSC, Setor de Conciliação,
Núcleo de Conciliação, localizado na Rua Quintino Bocaiuva, nº
3061, esquina com Avenida Jorge Teixeira – Bairro Embratel, Porto
Velho – Rondônia), devendo as partes se fazer acompanhadas por
seus advogados ou Defensores Públicos (art. 334, §9º).
Ficam as partes advertidas, desde já, que o não comparecimento
na audiência será considerado ato atentatório à dignidade da
justiça e será sancionado com multa de até 2% do valor da causa
(art. 334, §8º).
VIAS DESTA SERVIRÃO COMO CARTA/MANDADO.
Porto Velho, Quarta-feira, 12 de Setembro de 2018
Juíz(a) de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 3ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, Porto Velho - RO - CEP:
76803-686 - Fone:(69). Processo: 7026534-74.2017.8.22.0001
Classe: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
Data da Distribuição: 19/06/2017 18:35:31
Requerente: UBIRANI ROCHA SILVA
Advogado do(a) AUTOR: VICTOR ALIPIO AZEVEDO BORGES RO0006985
Requerido: BANCO BRADESCO CARTOES S.A.
Advogado do(a) RÉU: MAURO PAULO GALERA MARI RO0004937
SENTENÇA
UBIRANI ROCHA SILVA ajuizou “ação declaratória de inexistência
de débito cumulada com pedido de indenização por danos morais”
em face de BANCO BRADESCO CARTOES S.A., alegando, em
síntese, que teve seu nome negativado pelo Requerido por força
do débito no valor de R$1.107,41, dívida esta que não reconhece.
Pede seja declarada a inexigibilidade do débito apontado, e seja o
Requerido condenado a lhe pagar indenização por danos morais.
Citado, o Requerido contestou alegando, em síntese, que a
cobrança em foco é devida, vez que a Autora possui cartão de
crédito, estando com saldo devedor e que diante da inadimplência
do Autor, agiu no exercício regular de direito ao negativar seu nome,
não tendo praticado qualquer ilícito a ensejar a indenização visada.
Pugna pela improcedência da ação. Juntou os documentos.
Houve réplica.
Instadas as Partes a se manifestarem sobre as provas que
pretendiam produzir, ambas declararam não as possuir.
É o relatório, decido.
O feito comporta julgamento com base no artigo 355, I, do Código
de Processo Civil, vez que as provas produzidas ao processo são
suficientes para o deslinde da causa.
Na inicial alega o Autor desconhecer o débito que ensejou a
negativação do seu nome pelo Requerido.
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Pelo Requerido foram apresentados os documentos, consistentes
em faturas oriundas de cartão de crédito, a fim de comprovar que a
dívida em questão refere-se à fatura inadimplida pela Requerente.
Em réplica, o Autor não negou a existência de relação jurídica
firmada entre as partes, tendo, todavia, alegado que o Requerido
não demonstrou a origem do suposto débito.
De acordo com a documentação acostada ao processo pelo
Requerido, verifica-se que este apresentou faturas pagas
decorrentes do cartão de crédito contratado pelo Autor, o que
confirma a existência de relação jurídica entre elas, não negada
pelo Requerente.
A partir da fatura com vencimento em janeiro/2013, não se verificou
mais pagamento pelo Autor, o que ensejou a restrição em seu nome
no cadastro do SPC.
Assim, diante da inadimplência do Requerente, com o pagamento
da fatura acima mencionada, legítima a negativação efetuada em
seu nome pelo Requerido, que agiu no exercício regular de direito,
não havendo que se falar em ilícito indenizável.
Frise-se, por oportuno, que a comunicação reclamada pelo Autor
é de responsabilidade do órgão mantenedor do cadastro. Nestes
termos, a Súmula 359 do Superior Tribunal de Justiça, a seguir
transcrita: Cabe ao órgão mantenedor do cadastro de proteção ao
crédito a notificação do devedor antes de proceder à inscrição.
Em face deste panorama, não há como se acolher o pleito contido
na inicial.
Posto isto, JULGO IMPROCEDENTE a ação, condenando o Autor
o pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que
fixo em 10%, (dez por cento), sobre o valor atualizado da causa,
verbas estas que poderão ser cobradas nos termos do artigo 98,
parágrafo 3º, do Código de Processo Civil.
Porto Velho, Quarta-feira, 12 de Setembro de 2018
Juíz(a) de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 3ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, Porto Velho - RO - CEP:
76803-686 - Fone:(69). Processo: 7013641-22.2015.8.22.0001
Classe: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
Data da Distribuição: 29/09/2015 11:35:14
Requerente: RAFAELA FREIRE DE OLIVEIRA
Advogado do(a) AUTOR: MARIA NAZARETE PEREIRA DA SILVA
- RO0001073
Requerido: CLUB ADMINISTRADORA DE CARTOES DE
CREDITO S.A.
Advogados do(a) RÉU: JOSE CAMPELLO TORRES NETO RJ122539, THIAGO MAHFUZ VEZZI - RO0006476
SENTENÇA
Vistos.
RAFAELA FREIRE DE OLIVEIRA, devidamente qualificada, ajuizou
ação declaratória em face de Club Administradora de Cartões de
Crédito LTDA, também devidamente qualificada, alegando, em
suma, ao tentar efetuar a compra de uma moto, tomou conhecimento
de que seu nome tinha sido inscrito em órgãos de proteção ao
crédito, pela ré, no valor de R$530,50. Informa que não firmou com
a parte ré qualquer avença nos termos supracitados. Requereu a
concessão dos benefícios da justiça gratuita e o deferimento de tutela
antecipada a fim de que seu nome fosse retirado dos cadastros dos
órgãos de proteção ao crédito. Pugna pela procedência da ação a
fim de que seja declarada a inexistência da dívida e a nulidade do
apontamento, bem como que a ré seja condenada no pagamento
de R$ 10.000,00, a título de indenização por danos morais. Juntou
documentos.
Foi determinada emenda a inicial.
Sobreveio DECISÃO indeferindo o pedido de concessão de tutela
antecipada formulado pela autora, e concedendo ao requerente os
benefícios da justiça gratuita.
A ré apresentou contestação, alegando, em síntese, que cumpre
rigorosamente todas as normas legais, respeitando os direitos dos
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consumidores e, por isso, exige de todos os clientes, no ato da
transação comercial, a apresentação de documentos pessoais
originais, visando evitar eventuais fraudes, e que não constava
nenhum alerta referente a extravio/furto ou roubo dos documentos
pessoais, de modo que não havia motivo para obstar a compra
pretendida. Aduz, também, que nenhuma indenização é devida
a autora, visto que o cadastro em órgão de proteção ao crédito
é exercício regular de um direito em face do inadimplemento
do requerente. Pleiteia pela improcedência da ação. Juntou
documentos.
Houve apresentação de réplica.
As partes foram instadas a especificarem as provas que pretendiam
produzir, sendo que ambas manifestaram.
O feito foi saneado, com a determinação da realização da prova
pericial grafotécnica.
O perito judicial agendou data, hora e local para a coleta do material.
Intimadas, as partes não compareceram. A autora não esclareceu
o motivo da ausência.
É o relatório
DECIDO.
O processo comporta o julgamento antecipado, incidindo a regra
do artigo 355, I, do Código de Processo Civil.
Primeiramente, ante a falta de comparecimento da autora à perícia,
sendo certo que não comprovou qualquer motivo impeditivo para sua
realização, embora regularmente intimada para comparecimento,
de se declarar a preclusão da prova. Daí porque o autor deve
assumir as consequências advindas de sua inércia.
Trata-se de relação de consumo, “ex vi” dos artigos 2º e 3º da Lei
nº 8078/90 e, nos termos do artigo 6º, inciso VIII, da mesma lei,
inverte-se o ônus da prova.
Com efeito, a autora alega que o débito que lhe é imputado é
inexistente.
Contudo, a empresa ré apresentou o contrato de proposta de
adesão – Cartão Marisa, assinado pela autora, cujo inadimplemento
resultou na inscrição no cadastro de devedores.
Por sua vez, a autora não compareceu na data designada para a
realização da coleta do material grafotécnico, nem justificou sua
ausência.
Assim, ainda que tenha havido a inversão do ônus da prova neste
caso, a pretensão inaugural é improcedente, haja vista que a ré
logrou êxito em comprovar a existência do contrato de venda a
prazo regularmente assinado pela autora, de forma a legitimar a
exigibilidade das cobranças.
Além disso, não havendo comprovação de que a autora tenha sido
atingida em sua honra ou de que tenha sido humilhada em razão
dos fatos, impossível o acolhimento da pretensão inicial.
Por fim, há que se reconhecer à parte autora a condição de litigante
de má-fé, pois ficou evidente que se utilizou do processo de maneira
indevida, objetivando fim diverso daquele que se espera de uma
tutela jurisdicional justa. Para tanto, inclusive, alterou a verdade dos
fatos, questionando a existência da dívida, quando, na realidade,
havia utilizado o crédito que fora cedido.
Assim, verificada a litigância de má-fé, nos termos dos artigos 77,
80 e 81 do CPC, CONDENO, de forma solidária, a parte autora e
seu advogado, diante do dever de comportamento ético das partes
e seus procuradores, ao pagamento de multa equivalente a 1%
do valor da causa e de indenização equivalente a 1% do valor da
causa, a ser paga à parte ré, tudo devidamente corrigido até o
desembolso, consoante o artigo 81 do mesmo Código.
Nesse sentido:
Ação declaratória de inexistência de débito c. indenização por danos
morais. Nome da Autora levado ao cadastro de inadimplentes.
Negativação devida. Demonstração pelo Réu de que existia débito
pendente relativo à utilização de cartão de crédito. Alegações
genéricas da Autora que foram afastadas pela demonstração da
origem do débito. Inviabilidade da alteração da causa de pedir.
Inexistência de ilicitude pelo Réu. Não caracterização do dano
moral. Comunicação prévia relativa à negativação do nome que
compete ao mantenedor do cadastro de devedores (Súmula 359
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do STJ). Ação julgada improcedente. Condenação da Autora nas
penas pela litigância de má-fé que deve ser mantida. Alteração
da verdade dos fatos e o uso do processo para obter vantagem
indevida. SENTENÇA mantida. Recurso não provido. (TJ-SP APL
1024505-65.2015.8.26.0405 - 37ª Câmara de Direito Privado Data
do julgamento: 22/11/2016 Rel. João Pazine Neto).
Apelação. Ação indenizatória e declaratória julgada improcedente.
Apelo da parte autora. Alegação de desconhecimento da dívida.
Não comprovação. SENTENÇA de improcedência. Manutenção do
julgado. Relação entre as partes inserida no âmbito das relações
de consumo. Apresentação de documentos convincentes pela
fornecedora do serviço. Prova a sugerir conduta no exercício
regular de direito. Exigibilidade dos créditos. Litigância de má-fé
do apelante de fato verificada. Recurso desprovido. (TJ-SP APL
1027349-54.2015.8.26.0577 - 20ª Câmara de Direito Privado- Data
do julgamento: 01/08/2016 Rel. Roberto Maia).
“Responsabilidade civil. Declaratória de inexigibilidade de débito
c.c. indenização por danos morais. Anotação de débito em órgão
de proteção ao crédito, cuja dívida é negada. Ação julgada
improcedente. Documentos que comprovam a existência de vínculo
contratual entre as partes, com assinatura e correspondência
do valor inscrito (duas parcelas). Exercício regular de direito na
inscrição do nome do autor no órgão de proteção ao crédito em
caso de inadimplência. Litigância de má-fé da parte e do procurador.
Penalidade aplicada nos termos dos arts. 77, 80 e 81, todos do
CPC. Multa de 8% do valor da causa. Recurso desprovido, com
observação. Diante da demonstração da existência de vínculo
contratual e correspondência da inscrição com o valor anotado (duas
parcelas), bem como sem impugnação acerca da assinatura e sem
prova de quitação, tem-se que a inclusão do nome da autora nos
serviços de proteção ao crédito se mostra legítima, tratando-se de
exercício regular de direito, decorrente de contrato firmado entre as
partes. Não há qualquer ofensa a direito de personalidade, inclusive
ostentando a parte outras inscrições. A conduta processual não
pode ser tolerada, eis que foram apresentadas razões infundadas,
contrárias à prova dos autos, tentando alterar a verdade dos fatos,
bem como contrária a atos próprios, cabendo impor a multa por
litigância de má-fé à parte e ao advogado, solidariamente, diante
do dever de comportamento ético, nos termos dos arts. 77, 80 e
81 do CPC, fixada em 8% do valor da causa.” (TJ-SP - Apelação
nº 1009252-08.2016.8.26.0565 – 32ª Câmara de Direito Privado
Desemb. Relator Kioitsi Chicuta julgado em 29/06/2017).
Desta feita, a improcedência dos pedidos é de rigor.
Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial
ajuizado por RAFAELA FREIRE DE OLIVEIRA em face de Club
Administradora de Cartões de Crédito LTDA. CONDENO a autora
a pagar as custas e despesas processuais, bem como honorários
advocatícios da ré, que ora fixo em 10% sobre o valor atualizado da
causa, com fulcro no artigo 85, § 2º do Código de Processo Civil,
observando-se a gratuidade processual concedida ao requerente,
nos termos do artigo 98, § 3° do CPC. CONDENO, ainda,
solidariamente, o autor e seu procurador, pela prática de litigância
de má-fé, ao pagamento de multa equivalente a 1% do valor da
causa e de indenização equivalente a 1% do valor da causa, a
ser paga à parte ré, tudo devidamente corrigido até o desembolso,
consignando que a pena de litigância não é abrangida pela
gratuidade. Em desembolso, consignando que a pena de litigância
não é abrangida pela gratuidade. Em consequência, JULGO
EXTINTO o processo, o que faço com fundamento no artigo 487,
inciso I, do Código de Processo Civil.
Regularizados, comunique-se e arquivem-se os autos com as
cautelas de praxe.
P.I.C.
Porto Velho, Quarta-feira, 12 de Setembro de 2018
Juíz(a) de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 3ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, Porto Velho - RO - CEP:
76803-686 - Fone:(69). Processo: 7034591-81.2017.8.22.0001
Classe: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
Data da Distribuição: 04/08/2017 10:24:06
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Requerente: DANIEL BARBOSA ROCHA
Advogado do(a) AUTOR: JEFERSON DE SOUZA RODRIGUES RO0007544
Requerido: PORTO VELHO SHOPPING S.A
Advogado do(a) RÉU: ROCHILMER MELLO DA ROCHA FILHO RO0000635
SENTENÇA
I – RELATÓRIO
DANIEL BARBOSA ROCHA, devidamente qualificado, ajuizou
a presente ação indenizatória por danos morais em face de
PORTO VELHO SHOPPING S/A, alegando, em síntese, que o
dia 06/06/2017 às 19h50min, acompanhado de sua esposa, ao
chegar no Shopping, estacionando a sua motocicleta CG 150,
marca Honda, placa OHD-0466, no estacionamento destinado as
motocicletas, prendeu 02 capacetes, na lateral da moto, haja vista
que ela dispõe de um sistema de cadeado próprio.
Alegou ainda, que permaneceu no local pelo período de 1h12min
e, ao retornarem para o estacionamento, encontraram apenas um
capacete, pois o outro havia sido furtado. Diante disso, procurou o
setor administrativo do requerido, e requereu o ressarcimento do
prejuízo que sofreu, mas sem êxito.
Asseverou que devido o avançado da hora e por não ter outro
capacete para sua esposa, decidiu pegar sua motocicleta, e
confiando na sorte, sua esposa acabou indo para casa sem
capacete. Por tais razões, requereu a condenação do requerido ao
pagamento de indenização por danos morais, valor não inferior a
R$ 10.000,00 (dez mil reais). Juntou documentos.
Citado, o requerido apresentou contestação (Id nº 14538827),
na qual, preliminarmente, arguiu ausência de legitimidade ativa,
por não ter o autor apresentado a comprovação de propriedade
ou posse da motocicleta e do objeto supostamente furtado;
ilegitimidade passiva, por consistir na administração imobiliária,
e não na exploração de serviço de estacionamento; inépcia da
inicial, por ausência de pedido certo e determinado. No MÉRITO,
requereu a improcedência do pedido, por não ter como atribuir ao
requerido a responsabilidade pelo evento narrado, por ausência de
comprovação.
Houve réplica. (id nº 14570320)
Instados a especificarem provas, o autor requereu a produção
de prova oral (id nº 15020240), enquanto o requerido se quedou
silente.
É a síntese do necessário.
II – FUNDAMENTAÇÃO
É comportável o julgamento antecipado da demanda, tal como
preconiza o artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil. É
o caso dos autos, vez que desnecessária dilação probatória,
porquanto as alegações controvertidas encontram-se elucidadas
pela prova documental, não tendo o condão a prova oral de trazer
quaisquer esclarecimentos relevantes para seu deslinde.
A ilegitimidade ativa do autor deve ser afastada. Por certo, no
campo das condições da ação, sua relação jurídica com a parte
requerida, está bem delineada e demonstrada pelos documentos
dos autos. Ademais, o autor fundamenta a pretensão indenizatória
e a discussão acerca da ocorrência ou não desses danos, sendo
esta questão de MÉRITO, e assim será analisada.
Destarte, não há também que se falar em ilegitimidade passiva
ad causam na espécie, pois a requerida ao disponibilizar
estacionamento para os veículos de seus clientes durante o
período de suas compras, mormente oneroso, se compromete a
guardá-los e a devolvê-los em idênticas condições àquelas em que
se encontravam no momento em lhe foram entregues para guarda.
Considerando ainda que tal disponibilização tem como escopo atrair
a clientela com a promessa de maior comodidade e segurança,
assume a parte requerida os riscos decorrentes de eventual falha
na prestação do serviço, independentemente da terceirização da
administração do estacionamento.
Quanto a preliminar de inépcia da inicial, em relação à forma
com que foram postos os pedidos, afasto-a tendo em vista que
tais afirmações dizem respeito ao MÉRITO e deverão ser com ele
analisadas.
Em relação ao MÉRITO, o que se discute não é furto da motocicleta,
mas o furto de seu acessório (capacete) no estacionamento da
requerida. Ocorre que, no presente caso, não há como se imputar
responsabilidade alguma. Aliás, a petição inicial veio acompanhada
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somente do comprovante do estacionamento (ilegível) e boletim de
ocorrência, entretanto, não houve comprovação da existência do
bem, tampouco, a propriedade da motocicleta ou capacete.
Neste diapasão, fácil constatar que não há nenhum documento
capaz de comprovar, de fato, a propriedade, posse ou até mesmo a
existência do bem. Esta prova poderia se dar por meio de nota fiscal
em nome do Autor, indicando a data, local de compra e descrição
do bem móvel, o que verdadeiramente não ocorreu.
Além de que, não há nos autos sequer prova de que houve
danos na motocicleta ou no suposto local de travamento para
retirada do capacete, como alega o autor na inicial, o que poderia
ser demonstrado por simples fotografias. Bem por isso, não se
vislumbra no caso presente verossimilhança nas alegações do
requerente apta a ensejar a inversão do ônus da prova, tal qual
disciplina o art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor.
Logo, induvidosa a ausência de responsabilidade por parte da
ré, por ter havido culpa exclusiva do consumidor, hipótese de
excludente da responsabilidade do fornecedor do serviço (artigo
12, § 3º, inciso III, do Código de Defesa do Consumidor).
III – DISPOSITIVO
Ante o exposto, com fulcro no art. 487, I do Código de Processo
Civil, JULGO, por SENTENÇA com resolução de MÉRITO,
IMPROCEDENTES os pedidos formulados na inicial. Sucumbente,
arcará a parte autora com as custas e despesas processuais, bem
como honorários advocatícios, que, com fulcro no art. 85, § 2º,
do Código de Processo Civil, fixo em 10% do valor atualizado da
causa, todavia, por ser o autor beneficiário da justiça gratuita ficará
suspensa a exigibilidade, conforme regra posta no artigo 98, §§ 2º
e 3º do CPC.
Oportunamente, com o trânsito em julgado e nada sendo requerido,
arquivem-se com as cautelas de praxe.
P.R.I.
PODER JUDICIÁRIO
Porto Velho - 3ª Vara Cível - Fórum Cível
PROCESSO: 7008936-10.2017.8.22.0001
ASSUNTO:DIREITO DO CONSUMIDOR, Indenização por Dano
Moral, Indenização por Dano Material, Práticas Abusivas
CLASSE PROCESSUAL:Procedimento Comum
AUTORES: EVALDO DA ROCHA MAIA, EVALDO DA ROCHA
MAIA EPP
ADVOGADOS DOS AUTORES: AUGUSTO DE ALMEIDA MAIA
OAB nº RO7390
RÉU: OI MOVEL S.A
ADVOGADO DO RÉU: ALESSANDRA MONDINI CARVALHO
OAB nº RO4240, ROCHILMER MELLO DA ROCHA FILHO OAB
nº RO635
DESPACHO
Proceda a escrivania com a inclusão dos advogados nos termos da
petição de ID 21193679.
Em atenção aos princípios doutrinários da não-surpresa, e em
obediência ao estabelecido no art. 437, § 1º do CPC, determino que
o Requerido, no prazo de 15 dias, manifeste-se quanto aos novos
documentos apresentados pelo autor.
Intime-se e cumpra-se.
Lucas Niero Flores
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Porto Velho - 3ª Vara Cível
Processo: 7034433-89.2018.8.22.0001
Classe: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
AUTOR: LUCIANA SILVA MARTINS
Advogado do(a) AUTOR: THIAGO DE ASSIS DA SILVA SC0035135
RÉU: SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO
DPVAT SA
Advogado do(a) RÉU:
DESPACHO
Vistos etc...
Trata-se de ação de cobrança de seguro DPVAT.
Neste tipo de ação é quase sempre necessária a realização de
perícia para verificar o grau das lesões sofridas pela parte autora.
Considerando o sucesso dos mutirões passados, designo uma
nova data para realizar outro mutirão nesta vara.
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Cite-se e intime-se a parte ré para comparecer à audiência de
conciliação no dia 24/10/2018, às 10:20 horas (FÓRUM CÍVEL –
Av. Lauro Sodré, 1728 - São João Bosco Porto Velho - Rondônia CEP 76803-686) e, fazendo-se constar as advertências do art. 248
e 344 do NCPC. O prazo de defesa será de 15 dias úteis a partir do
dia da realização da audiência acima mencionada.
Determino, desde logo, a realização de perícia na parte autora, a ser
paga pela Seguradora, a fim de apurar o grau de invalidez. Faculto
às partes trazerem seus assistentes técnicos para acompanhar o
exame e apresentar manifestação em separado.
A realização da perícia será na data da audiência de conciliação,
com a presença do perito médico, Dr. FERNANDO ANTÔNIO
PEREIRA - CRM 060.
Tratando-se de mutirão que será realizado no âmbito desta Vara,
fixo os honorários do perito em R$ 350,00 (trezentos e cinquenta
reais), que deverão ser pagos através de depósito judicial nos
autos até a data da audiência para facilitar o levantamento do valor
pelo perito.
Na solenidade deverá comparecer a parte autora com todos os
documentos e laudos médicos realizados em razão do seu acidente,
além dos respectivos advogados e prepostos com poderes para
transigir.
Caberá ao advogado comunicar ao respectivo autor/cliente a data
da conciliação e perícia. No caso do não comparecimento do autor,
sem justificativa legal na solenidade, os autos serão extintos sem
julgamento de MÉRITO, por falta de pressuposto de constituição
válido e regular do processo.
Caso não haja acordo na audiência de conciliação, o prazo para
oferecimento de contestação é de 15 (quinze) dias úteis, a iniciarse da data da audiência, salvo hipóteses dos incisos II e III do art.
335, NCPC.
Findo o prazo para contestação, com sua apresentação, dê-se
vista dos autos à parte autora para manifestação em 15 (quinze)
dias úteis, nos termos do art. 350/351, NCPC.
Após, com ou sem impugnação do autor, o que deverá ser
certificado, retornem-me os autos conclusos para providências
preliminares e/ou saneamento do feito (art. 347, NCPC).
Conste do AR ou MANDADO de citação que os autos do processo
poderão ser acessados no site do Tribunal de Justiça de Rondônia,
no seguinte endereço eletrônico: http://www.tjro.jus.br/inicio-pje.
Intimem-se.
Osny Claro de Oliveira Júnior
Assinado eletronicamente por: OSNY CLARO DE OLIVEIRA
JUNIOR
http://pje.tjro.jus.br/pg/Processo/ConsultaDocumento/listView.
seam
ID do documento: 21281214
Data de assinatura: Quinta-feira, 06/09/2018 12:40:48
18090612422600000000019874419
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 3ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, Porto Velho - RO - CEP:
76803-686 - Fone:(69). Processo: 7030688-72.2016.8.22.0001
Classe: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
Data da Distribuição: 15/06/2016 13:34:28
Requerente: JOSE ADEMIR NASCIMENTO CRUZ
Advogado do(a) EXEQUENTE: RENAN GOMES MALDONADO
DE JESUS - RO0005769
Requerido: Tim Celular
Advogados do(a) EXECUTADO: LUIS CARLOS MONTEIRO
LAURENCO - BA0016780, ADAIR MARZOLLA - RO0003026
DESPACHO
Considerando os termos do Ofício 1157/2018 – 2º DEJUCÍVEL, Id
20723197, referente ao agravo de instrumento provido nos termos
do voto do relator, à unanimidade (0801291/86.2018.22.0000),
proceda a escrivania a com a expedição de alvará do valor
incontroverso (R$ 45.021,85) em favor do requerente, com as
anotações e recomendações de praxe.
Porto Velho, Terça-feira, 12 de Setembro de 2018.
LUCAS NIERO FLORES
JUIZ SUBSTITUTO
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4ª VARA CÍVEL
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 4ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, PORTO VELHO RO - CEP: 76803-686 - Fone:(69) 3217-1334
Processo nº: 7028212-90.2018.8.22.0001
Classe: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
Autor: FREDERICO REIS VERSALLI
Advogado: Advogado do(a) AUTOR: TIAGO IUDI MONTEIRO MOTOMYA - RO7872
Réu: RÉU: SKY BRASIL SERVICOS LTDA
Despacho
Vistos,
1 - DEFIRO os benefícios da justiça gratuita com fulcro no art. 98
NCPC/15 e Lei 1.060/50;
2 - Postergo a análise do pedido de tutela antecipada para após o
decurso de prazo para Resposta do Requerido.
3 - CITE-SE e INTIME-SE o réu para a audiência de conciliação, na
forma do artigo 334 do Novo Código de Processo Civil.
3 - DESIGNO audiência de tentativa de conciliação para a data de
15/10/2018, às 16h30min, sala nº 11, a realizar-se pela Central de
Conciliação, no seguinte endereço: Avenida Jorge Teixeira (BR319) esquina com Quintino Bocaiúva, no bairro Embratel.
Intime-se a parte autora por meio de seu advogado (art. 334, 3º,
do CPC).
Cite-se e intime-se a parte requerida para comparecer a audiência
acima, acompanhada de advogado ou Defensor Público.
O prazo para oferecimento da contestação é de 15 (quinze) dias, a
iniciar da data da audiência de tentativa de conciliação, caso frustrada, salvo hipóteses dos incisos II e III do art. 335 do CPC.
Na hipótese de desinteresse na realização de audiência de conciliação, deverá a parte requerida fazê-lo expressamente com antecedência mínima de 10 (dez) dias de sua realização, ocasião em
que o prazo para defesa se iniciará do protocolo da petição.
Se a parte requerida não contestar a ação, será considerado revel
e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pela
parte autora (art. 344 do CPC).
Advirto as partes, também, que na hipótese de não comparecimento injustificado a tal audiência de conciliação, que estarão sujeitas
a uma multa equivalente a até 2% (dois por cento) da vantagem
econômica pretendida ou do valor da causa (CPC, art. 334, § 8º).
Int.
VIAS DESTE DESPACHO SERVIRÃO COMO CARTA/MANDADO
NOME: RÉU: SKY BRASIL SERVICOS LTDA , pessoa jurídica de
direito privado, CNPJ 72.820.822/0001-20, IE Única 113.905.179.11
ENDEREÇO: Av. Das Nações Unidas, 12.901 – 14º, 15º e 26º Andares – Torre Norte – Brooklin Paulista – São Paulo – SP – CEP:
04578-910.
ADVERTÊNCIAS: A petição inicial e documentos que instruem
poderão ser consultados no sitio eletrônico http://pje.tjro.jus.br/pg/
ConsultaPublica/listView.seam, nos termos do Art. 20, da Resolução 185/2013 – CNJ.
As informações do processo poderão ser consultadas no site do
Tribunal de Justiça de Rondônia, no seguinte endereço eletrônico:
http://www.tjro.jus.br/inicio-pje.
Porto Velho/RO, 10 de setembro de 2018
Juiz(a) de Direito
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 4ª Vara Cível - Fórum Cível
Av. Lauro Sodré, nº 1728, Bairro São João Bosco, CEP 78.904300, Porto Velho, RO 7036442-24.2018.8.22.0001
Procedimento Comum
C. S. COMERCIO DE COSMETICOS E PERFUMARIA LTDA
ADVOGADO DO AUTOR: REYNALDO DINIZ PEREIRA NETO
OAB nº RO4180
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ACRISIO SILVESTRE GOMES FILHO
ADVOGADO DO RÉU:
DESPACHO
Vistos,
1 - Compulsano os autos verifico que não há pedido de gratuidade
processual, nem recolhimento das custas.
Ademais a lei possibilita o recolhimento de apenas 1% do valor no
momento da distribuição da ação e o diferimento do 1% remanescente para após a audiência de conciliação, caso não reste frutífera. Essa sistemática se aplica aos processos sob a égide do rito
comum, vez que há previsão de audiência de conciliação.
Assim sendo, determino à parte autora que, no prazo de 15 (quinze) dias que, emende a inicial, acostando aos autos o comprovante
de recolhimento das custas iniciais de, uma vez que estas devem
perfazer o quantum de 1% (um por cento) incidentes sobre o valor
da causa, devendo ser respeitado o valor mínimo previsto na Lei de
Custas (art.12, §1º, Lei 3.896/2016), ou, se necessário faça a alteração dos pedidos (acompanhado dos documento que comprovem
a hopossuficiência), sob pena de extinção e arquivamento.
2 - Se, não houver manifestação da Autora, ou se, houver alteração
dos pedidos, voltem os autos conclusos.
3 - Com a juntada do comprovante de recolhimento das custas,
deverá o cartório proceder a citação do Requerido e intimação das
partes, nos demais termos do despacho que seguem abaixo:
4 - DESIGNO audiência de tentativa de conciliação para a data de
31/11/2018, às 08h30min, sala nº 09 , a realizar-se pela Central de
Conciliação, no seguinte endereço: Avenida Jorge Teixeira (BR319) esquina com Quintino Bocaiúva, no bairro Embratel. ou na
Sala de Audiência da 4ª Vara Cível, na Avenida Lauro Sodré, 1728,
São João Bosco, Porto Velho/RO, CEP 76.803-686.
A ela deverão comparecer os advogados das partes, os quais, querendo, deverão convidá-las para se fazerem presentes.
5 - CITE-SE e INTIME-SE o réu para a audiência de conciliação,
na forma do artigo 334 do Novo Código de Processo Civil, acompanhada de advogado ou Defensor Público.
O prazo para oferecimento da contestação é de 15 (quinze) dias, a
iniciar da data da audiência de tentativa de conciliação, caso frustrada, salvo hipóteses dos incisos II e III do art. 335 do CPC.
Na hipótese de desinteresse na realização de audiência de conciliação, deverá a parte requerida fazê-lo expressamente com antecedência mínima de 10 (dez) dias de sua realização, ocasião em
que o prazo para defesa se iniciará do protocolo da petição.
Se a parte requerida não contestar a ação, será considerado revel
e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pela
parte autora (art. 344 do CPC).
6 - Intime-se a parte autora por meio de seu advogado (art. 334,
3º, do CPC).
Fica advertida a parte autora, desde já, a sua obrigatoriedade de
recolher e comprovar nestes autos, no prazo de 5 (cinco) dias, improrrogável, o recolhimento do remanescente das custas iniciais,
no equivalente a 1% do valor da causa, na hipótese de insucesso
da conciliação, independentemente, portanto, de nova intimação,
sob pena de extinção do processo.
7 - Advirto as partes, também, que na hipótese de não comparecimento injustificado a tal audiência de conciliação, que estarão
sujeitas a uma multa equivalente a até 2% (dois por cento) da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa (CPC, art. 334,
§ 8º).
Int.
VIAS DESTE DESPACHO SERVIRÃO COMO CARTA/MANDADO
NOME: ACRISIO SILVESTRE GOMES FILHO
ENDEREÇO: Rua Figueiropolis, nº. 2302, Bairro Castanheira, CEP
76811-350
FINALIDADE: Citar a parte Requerida para comparecer à audiência de conciliação juntamente com seu advogado ou Defensor Público. Bem como, responder a ação no prazo de 15 dias a partir da
audiência de conciliação, em caso de desinteresse na realização
da mesma, deverá a parte requerida fazê-lo expressamente com
antecedência mínima de 10 (dez) dias de sua realização, ocasião
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em que o prazo para defesa se iniciará do protocolo da petição.
ADVERTÊNCIAS: Se a parte requerida não contestar a ação, será
considerado revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de
fato formuladas pela parte autora.
As informações do processo poderão ser consultadas no site do
Tribunal de Justiça de Rondônia, no seguinte endereço eletrônico:
http://www.tjro.jus.br/inicio-pje.
Porto Velho , quarta-feira, 12 de setembro de 2018
Audarzean Santana da Silva
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 4ª Vara Cível - Fórum Cível
Av. Lauro Sodré, nº 1728, Bairro São João Bosco, CEP 78.904300, Porto Velho, RO 7036303-72.2018.8.22.0001
Procedimento Comum
JOSE NORMANDO DE SOUSA FILHO
ADVOGADO DO AUTOR: CESARO MACEDO DE SOUZA OAB nº
RO6358, FRANCISCO ALVES PINHEIRO FILHO OAB nº AM568
TAM LINHAS AEREAS S/A.
Vistos,
1 - Compulsano os autos verifico que não há pedido de gratuidade
processual, nem recolhimento das custas.
Ademais a lei possibilita o recolhimento de apenas 1% do valor no
momento da distribuição da ação e o diferimento do 1% remanescente para após a audiência de conciliação, caso não reste frutífera. Essa sistemática se aplica aos processos sob a égide do rito
comum, vez que há previsão de audiência de conciliação.
Assim sendo, determino à parte autora que, no prazo de 15 (quinze) dias que, emende a inicial, acostando aos autos o comprovante
de recolhimento das custas iniciais de, uma vez que estas devem
perfazer o quantum de 1% (um por cento) incidentes sobre o valor
da causa, devendo ser respeitado o valor mínimo previsto na Lei de
Custas (art.12, §1º, Lei 3.896/2016), ou, se necessário faça a alteração dos pedidos (acompanhado dos documento que comprovem
a hopossuficiência), sob pena de extinção e arquivamento.
2 - Se, não houver manifestação da Autora, ou se, houver alteração
dos pedidos, voltem os autos conclusos.
3 - Com a juntada do comprovante de recolhimento das custas,
deverá o cartório proceder a citação do Requerido e intimação das
partes, nos demais termos do despacho que seguem abaixo:
4 - DESIGNO audiência de tentativa de conciliação para a data de
26/11/2018, às 11h00min, sala nº 9, a realizar-se pela Central de
Conciliação, no seguinte endereço: Avenida Jorge Teixeira (BR319) esquina com Quintino Bocaiúva, no bairro Embratel.
A ela deverão comparecer os advogados das partes, os quais, querendo, deverão convidá-las para se fazerem presentes.
5 - CITE-SE e INTIME-SE o réu para a audiência de conciliação,
na forma do artigo 334 do Novo Código de Processo Civil, acompanhada de advogado ou Defensor Público.
O prazo para oferecimento da contestação é de 15 (quinze) dias, a
iniciar da data da audiência de tentativa de conciliação, caso frustrada, salvo hipóteses dos incisos II e III do art. 335 do CPC.
Na hipótese de desinteresse na realização de audiência de conciliação, deverá a parte requerida fazê-lo expressamente com antecedência mínima de 10 (dez) dias de sua realização, ocasião em
que o prazo para defesa se iniciará do protocolo da petição.
Se a parte requerida não contestar a ação, será considerado revel
e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pela
parte autora (art. 344 do CPC).
6 - Intime-se a parte autora por meio de seu advogado (art. 334,
3º, do CPC).
Fica advertida a parte autora, desde já, a sua obrigatoriedade de
recolher e comprovar nestes autos, no prazo de 5 (cinco) dias, improrrogável, o recolhimento do remanescente das custas iniciais,
no equivalente a 1% do valor da causa, na hipótese de insucesso
da conciliação, independentemente, portanto, de nova intimação,
sob pena de extinção do processo.
7 - Advirto as partes, também, que na hipótese de não comparecimento injustificado a tal audiência de conciliação, que estarão
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sujeitas a uma multa equivalente a até 2% (dois por cento) da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa (CPC, art. 334,
§ 8º).
Int.
VIAS DESTE DESPACHO SERVIRÃO COMO CARTA/MANDADO
NOME: RÉU: TAM LINHAS AEREAS S/A. CNPJ nº 02.012.862/000160
ENDEREÇO: Rua Verbo Divino, n° 2001, Andares do 3º ao 6º,
Bairro Chácara Santo Antônio, na cidade de São Paulo, CEP nº
04719-002.
FINALIDADE: Citar a parte Requerida para comparecer à audiência de conciliação juntamente com seu advogado ou Defensor Público. Bem como, responder a ação no prazo de 15 dias a partir da
audiência de conciliação, em caso de desinteresse na realização
da mesma, deverá a parte requerida fazê-lo expressamente com
antecedência mínima de 10 (dez) dias de sua realização, ocasião
em que o prazo para defesa se iniciará do protocolo da petição.
ADVERTÊNCIAS: Se a parte requerida não contestar a ação, será
considerado revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de
fato formuladas pela parte autora.
As informações do processo poderão ser consultadas no site do
Tribunal de Justiça de Rondônia, no seguinte endereço eletrônico:
http://www.tjro.jus.br/inicio-pje.
Porto Velho , quarta-feira, 12 de setembro de 2018
Audarzean Santana da Silva
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 4ª Vara Cível - Fórum Cível
Av. Lauro Sodré, nº 1728, Bairro São João Bosco, CEP 78.904300, Porto Velho, RO
0001338-32.2014.8.22.0001
Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária
BANCO PAN S.A.
ADVOGADO DO AUTOR: CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES
OAB nº AC4778, PIO CARLOS FREIRIA JUNIOR OAB nº GO7317,
ALAN FERREIRA DE SOUZA OAB nº CE21801
FRANCISCO DAS CHAGAS LIMA DA SILVA
DESPACHO
Recebo o pedido da petição ID 20365814, para converter a ação
de Busca e Apreensão em ação de excução de título extrajudicial.
Posto isso, à Escrivania, retifique a autuação processual para alterar sua classe, bem como, para atualizar o valor a ação, conforme
demonstrativo de cálculo constante na petição supramencionada.
Cite-se em execução o executado para que, no prazo de três dias,
efetue o pagamento da dívida e dos honorários advocatícios, que
fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor do débito (art. 829, do
NCPC).
Caso haja o pagamento integral da dívida, no prazo de três dias,
a verba honorária será reduzida pela metade (art. 827, § 1º do
NCPC).
Saliento que, a teor do art. 915, do NCPC, eventual defesa através
de embargos deverá ser oferecida no prazo de 15 (quinze) dias, na
forma do art. 231 do NCPC.
Restando infrutífera a tentativa de citação ou penhora de bens, deverá a parte autora apresentar novo endereço sob pena de extinção e arquivamento.
Cumpridas as determinações acima, retornem-me os autos conclusos.
O prazo processual terá início com a publicação via Sistema/Portal,
para a parte devidamente representada nos autos, ressalvadas as
exceções legais.
Int.
VIAS DESTE DESPACHO SERVIRÃO COMO CARTA/MANDADO
NOME: RÉU: FRANCISCO DAS CHAGAS LIMA DA SILVA CPF nº
603.928.192-87
Endereço: Rua Bangu, 3471, Lagoinha - Porto Velho/RO.
FINALIDADE: Pagar em 03 (três) dias, a importância de R$
113.319,42 (cento e treze mil trezentos e dezenove reais e quarenta
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e dois centavos) referente ao valor principal, R$ 103,.017,66 (cento
e três mil dezessete reais e sessenta e seis centavo) acrescido de
10% (dez por cento) de honorários advocatícios, ou nomear bens
à penhora, sob pena de, não o fazendo, serem-lhes penhorados
tantos bens quantos bastem a integral quitação do débito. E, querendo, poderá apresentar embargos no prazo legal. Obs. havendo
penhora, intime-a desta, para, querendo, oferecer Embargos, no
prazo de 15 (quinze) dias, conforme art. 231 do NCPC.
PRAZO: 15 (quinze) dias.
ADVERTÊNCIA: Não sendo apresentados embargos, presumir-se-ão aceitos pelo réu, como verdadeiros os fatos articulados pelo
autor. Caso haja o pagamento integral da dívida, no prazo de três
dias, a verba honorária será reduzida pela metade (art. 827, §1º, do
NCPC). Saliento que, a teor do art. 915, do NCPC, eventual defesa
através de embargos deverá ser oferecida no prazo de quinze dias,
contados, conforme art. 231, do CPC).
As informações do processo poderão ser consultadas no site do
Tribunal de Justiça de Rondônia, no seguinte endereço eletrônico:
http://www.tjro.jus.br/inicio-pje
Porto Velho ,quarta-feira, 12 de setembro de 2018
Audarzean Santana da Silva
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 4ª Vara Cível - Fórum Cível
Av. Lauro Sodré, nº 1728, Bairro São João Bosco, CEP 78.904300, Porto Velho, RO 7034392-25.2018.8.22.0001
Execução de Título Extrajudicial
ASSOCIACAO DE CREDITO CIDADAO DE RONDONIA
ADVOGADO DO EXEQUENTE: KARINA DA SILVA SANDRES
OAB nº PA4594
LEUDENILSON DIAS PESTANA, FLAVIANE LOPES SIQUEIRA,
MARIA LEIDIANE FURTADO DOS SANTOS
ADVOGADOS DOS EXECUTADOS:
SENTENÇA
Vistos,
Considerando o peticionado, ante ao pagamento do débito, nos termos do art. 924, II do CPC, JULGO EXTINTO este processo, movido por ASSOCIACAO DE CREDITO CIDADAO DE RONDONIA
CONTRA LEUDENILSON DIAS PESTANA, FLAVIANE LOPES
SIQUEIRA, MARIA LEIDIANE FURTADO DOS SANTOS e, em
consequência, arquve-se com observação das cautelas de praxe.
P.R.I
Cumpra-se.
Porto Velho - quarta-feira, 12 de setembro de 2018
Audarzean Santana da Silva
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 4ª Vara Cível - Fórum Cível
Av. Lauro Sodré, nº 1728, Bairro São João Bosco, CEP 78.904300, Porto Velho, RO 7060318-76.2016.8.22.0001
Cumprimento de sentença
CENTRO DE ENSINO SAO LUCAS LTDA
ADVOGADO DO EXEQUENTE: DIOGENES NUNES DE ALMEIDA NETO OAB nº RO3831
JOCASTA DE SOUZA MARQUES DA SILVA, PEDRO PAULO DA
SILVA MOURA
ADVOGADOS DOS EXECUTADOS:
DESPACHO
Defiro o pedido retro.
Serve
esta
decisão
como
ofício
nº
706031876.2016.8.22.0001/12092018/GAB para que o Instituto Nacional
de Seguridade Social - INSS, realize consulta em seu banco de
dados( CNIS - Cadastro Nacional de Informações Sociais), e, informe ao exequente ou seu patrono, no prazo de 15(quinze) dias,
se as partes executadas, JOCASTA DE SOUZA MARQUES – CPF
nº 532.273.792-87 e PEDRO PAULO DA SILVA MOURA – CPF nº
608.296.482-91, possuem vínculo empregatício, e, em caso positi-
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vo, especifiquem a fonte pagadora. Este ofício será entregue pela
parte exequente ou seu patrono e o INSS deverá responder ao
exequente ou seu patrono.
Int.
Cumpra-se.
SERVE O PRESENTE COMO OFÍCIO/MANDADO/INTIMAÇÃO.
Porto Velho quarta-feira, 12 de setembro de 2018
Audarzean Santana da Silva
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 4ª Vara Cível - Fórum Cível
Av. Lauro Sodré, nº 1728, Bairro São João Bosco, CEP 78.904300, Porto Velho, RO 7020172-27.2015.8.22.0001
Cumprimento de sentença
CONDOMINIO RESIDENCIAL ICARAI II
ADVOGADO DO EXEQUENTE: CAIO SERGIO CAMPOS MACIEL
OAB nº RO5878
SANDRA FIGUEIREDO MARQUES
ADVOGADO DO EXECUTADO: DEFENSORIA PÚBLICA DE
RONDÔNIA
DESPACHO
Vistos,
Em tempo, no intuito de viabilização da presente demanda, e em
nome do princípio da oralidade, celeridade e cooperação já que
em audiência as questões pendentes podem ser resolvidas para
permitir que o processo encaminhe mais rapidamente para seu
fim, visando a solução consensual do litígio, entendo necessário
a designação de audiência de tentativa de conciliação para o dia
29/11/2018, às 11 horas, a realizar-se na sede deste juízo da 4ª
Vara Cível (Av. Lauro Sodré n. 1728, Jardim América, nesta).
A ela deverão comparecer os advogados das partes, os quais, querendo, deverão convidá-las para se fazerem presentes.
Int.
Cumpra-se.
SERVE o presente de OFÍCIO/MANDADO/INTIMAÇÃO.
Porto Velho quarta-feira, 12 de setembro de 2018
Audarzean Santana da Silva
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 4ª Vara Cível - Fórum Cível
Av. Lauro Sodré, nº 1728, Bairro São João Bosco, CEP 78.904300, Porto Velho, RO 7023480-66.2018.8.22.0001
Execução de Título Extrajudicial
G3 COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP
ADVOGADO DO EXEQUENTE: ANDRE MUNIR NOACK OAB nº
RO8320
MSD TREINAMENTOS PROFISSIONALIZANTES EIRELI - ME
ADVOGADO DO EXECUTADO:
Vistos, etc...
Homologo o acordo celebrado entre as partes (ID 21348462), para
que produza seus jurídicos e legais efeitos e, por consequência,
com fundamento no artigo 924, inc. II, do Novo Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO o presente processo em que são
partes G3 COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP em face de MSD
TREINAMENTOS PROFISSIONALIZANTES EIRELI - ME, ambas
qualificadas nos autos, e ordeno o seu arquivamento.
Em razão do pactuado, declaro insubsistente a penhora de bens
constantes do ID 20613814.
Sem custas.
P.R.I.
Porto Velhoquarta-feira, 12 de setembro de 2018
Audarzean Santana da Silva
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 4ª Vara Cível - Fórum Cível
Av. Lauro Sodré, nº 1728, Bairro São João Bosco, CEP 78.904300, Porto Velho, RO 7016423-94.2018.8.22.0001
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Execução de Título Extrajudicial
SBS EMPREENDIMENTOS LTDA
ADVOGADO DO EXEQUENTE: MARCELO ESTEBANEZ MARTINS OAB nº RO3208
FERNANDO GUIMARAES FILHO
ADVOGADO DO EXECUTADO:
DESPACHO
Realizado pedido de bloqueio on-line, revela a Ordem de Detalhamento que restou infrutífera a tentativa.
Intime-se a parte autora para promover o regular andamento do
feito, indicando bens passíveis de constrição judicial, no prazo de
5 dias.
Havendo pedido de expedição de mandado para penhora, defiro,
devendo ser expedido independentemente de nova conclusão,
desde que apresentado o respectivo endereço e comprovado o recolhimento das custas para cumprimento da medida por oficial de
justiça.
Caso pugne pela suspensão do trâmite processual, desde já defiro,
pelo prazo de um ano, devendo o feito ser suspenso provisoriamente.
Em sendo localizados e indicados bens, no período de um ano,
não haverá necessidade de pagamento de taxa para o seu desarquivamento.
Int.
PVH- quarta-feira, 12 de setembro de 2018
Audarzean Santana da Silva
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 4ª Vara Cível - Fórum Cível
Av. Lauro Sodré, nº 1728, Bairro São João Bosco, CEP 78.904300, Porto Velho, RO 7022415-70.2017.8.22.0001
Execução de Título Extrajudicial
SOCIEDADE DE PESQUISA EDUCACAO E CULTURA, DR. APARICIO CARVALHO DE MORAES LTDA
ADVOGADO DO EXEQUENTE: CAMILA BEZERRA BATISTA
OAB nº RO7212, IZABEL CELINA PESSOA BEZERRA CARDOSO OAB nº RO796
ALEXANDRE DOS SANTOS FERREIRA, FRANCISCA TRAJANO
DOS SANTOS
ADVOGADOS DOS EXECUTADOS:
DESPACHO
No novo CPC inexiste a vedação contida no art. 222, d, do CPC/73.
Contudo, em seu art. 829, § 1º, há expressa previsão de que, no
caso de citação para pagamento de quantia certa, deve ocorrer
através de mandado, já que demais atos se seguirão, como a penhora e a avaliação.
Sendo assim, entendo que em duas situações a citação por carta é
proibida, afigurando-se verdadeiras exceções: a) quando existir expressa proibição legal desse meio (como nos casos do art. 247 do
CPC/2015) ou previsão expressa em lei de outro meio de citação
(ex: por mandado, exigida no art. 829, § 1º, do novo CPC, para a
execução extrajudicial por quantia certa); b) quando houver a necessidade da prática de outros atos, como o depósito, a penhora
e a avaliação, deve ser expedido mandado, para ser cumprido por
oficial de justiça.
Por tais motivos, indefiro o pedido de citação através de carta com
aviso de recebimento.
Desta forma, intime-se a parte exequente, para manifestação e
providências pertinentes no prazo de 15(quinze) dias.
Porto Velho quarta-feira, 12 de setembro de 2018
Audarzean Santana da Silva
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 4ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, Porto Velho - RO - CEP:
76803-686 - Fone:(69) . Processo: 7029037-68.2017.8.22.0001
Classe: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159)
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Data da Distribuição: 03/07/2017 17:36:56
Requerente: CONDOMINIO RESIDENCIAL ENSEADA
Advogados do(a) EXEQUENTE: JOICE FERNANDA OLIVEIRA LARA - RO0008517, SAMUEL DOS SANTOS JUNIOR RO0001238
Requerido: S. S. D. R.
Advogados do(a) EXECUTADO: GRACILIANO ORTEGA SANCHEZ - RO0005194, RAIMUNDO SOARES DE LIMA NETO RO0006232
Vistos,
Na forma do art. 139, V, do CPC/2015, designo audiência de tentativa de conciliação para o dia 11/10/2018, às 10:00 horas, a realizar-se na sede deste juízo da 4ª Vara Cível (Av. Lauro Sodré n.
1728, Jardim América, nesta).
A ela deverão comparecer os advogados das partes, os quais, querendo, deverão convidá-las para se fazerem presentes.
Int.
Porto Velho, Quarta-feira, 12 de Setembro de 2018
Juíz(a) de Direito
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 4ª Vara Cível - Fórum Cível
Av. Lauro Sodré, nº 1728, Bairro São João Bosco, CEP 78.904300, Porto Velho, RO 7007843-75.2018.8.22.0001
Discriminatória
AUTOR: JOSE NUNES DOS SANTOS
ADVOGADO DO AUTOR: CLAYTON DE SOUZA PINTO OAB nº
RO6908
RÉUS: JOSE EUDES DE OLIVEIRA, BENONIAS JOSE DE ARAUJO, ROBERVALDO ARAUJO
ADVOGADOS DOS RÉUS:
DESPACHO
Vistos,
1 - DEFIRO os benefícios da justiça gratuita com fulcro no art. 98
NCPC/15 e Lei 1.060/50;
2 - CITE-SE e INTIME-SE o réu para a audiência de conciliação, na
forma do artigo 334 do Novo Código de Processo Civil.
3 - DESIGNO audiência de tentativa de conciliação para a data de
01/10/2018, às11:00horas, sala nº 11, a realizar-se pela Central de
Conciliação, no seguinte endereço: Avenida Jorge Teixeira (BR319) esquina com Quintino Bocaiúva, no bairro Embratel.
A ela deverão comparecer os advogados das partes, os quais, querendo, deverão convidá-las para se fazerem presentes.
Intime-se a parte autora por meio de seu advogado (art. 334, 3º,
do CPC).
Cite-se e intime-se a parte requerida para comparecer a audiência
acima, acompanhada de advogado ou Defensor Público.
O prazo para oferecimento da contestação é de 15 (quinze) dias, a
iniciar da data da audiência de tentativa de conciliação, caso frustrada, salvo hipóteses dos incisos II e III do art. 335 do CPC.
Na hipótese de desinteresse na realização de audiência de conciliação, deverá a parte requerida fazê-lo expressamente com antecedência mínima de 10 (dez) dias de sua realização, ocasião em
que o prazo para defesa se iniciará do protocolo da petição.
Se a parte requerida não contestar a ação, será considerado revel
e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pela
parte autora (art. 344 do CPC).
Advirto as partes, também, que na hipótese de não comparecimento injustificado a tal audiência de conciliação, que estarão sujeitas
a uma multa equivalente a até 2% (dois por cento) da vantagem
econômica pretendida ou do valor da causa (CPC, art. 334, § 8º).
Int.
Porto Velho , quinta-feira, 6 de setembro de 2018
Gleucival Zeed Estevão
VIAS DESTE DESPACHO SERVIRÃO COMO CARTA/MANDADO
REQUERIDO: JOSE EUDES DE OLIVEIRA, RUA EMÍDIO ALVES
FEITOSA 2220, - DE 2167/2168 A 2375/2376 FLODOALDO PONTES PINTO - 76820-398 - PORTO VELHO - RONDÔNIA;
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REQUERIDO: BENONIAS JOSE DE ARAUJO, RUA IDALVA FRAGA MOREIRA 3283, - DE 3036/3037 A 3350/3351 JUSCELINO
KUBITSCHEK - 76829-440 - PORTO VELHO - RONDÔNIA;
REQUERIDO: ROBERVALDO ARAUJO, RUA ARUBA 8796, - DE
9241/9242 AO FIM SOCIALISTA - 76829-180 - PORTO VELHO RONDÔNIA
¿¿¿¿¿¿¿FINALIDADE: Citar a parte Requerida para comparecer
à audiência de conciliação juntamente com seu advogado ou Defensor Público. Bem como, responder a ação no prazo de 15 dias
a partir da audiência de conciliação, em caso de desinteresse na
realização da mesma, deverá a parte requerida fazê-lo expressamente com antecedência mínima de 10 (dez) dias de sua realização, ocasião em que o prazo para defesa se iniciará do protocolo
da petição.
ADVERTÊNCIAS: Se a parte requerida não contestar a ação, será
considerado revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de
fato formuladas pela parte autora.
As informações do processo poderão ser consultadas no site do
Tribunal de Justiça de Rondônia, no seguinte endereço eletrônico:
http://www.tjro.jus.br/inicio-pje.
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 4ª Vara Cível - Fórum Cível
Av. Lauro Sodré, nº 1728, Bairro São João Bosco, CEP 78.904300, Porto Velho, RO 7046741-94.2017.8.22.0001
Execução de Título Extrajudicial
S. MONTEIRO SENA EIRELI - EPP
ADVOGADO DO EXEQUENTE: LUAN ICAOM DE ALMEIDA AMARAL OAB nº RO7651
REGINA DIAS PINTO BARBOSA
ADVOGADO DO EXECUTADO:
Despacho
Vou apreciar o pedido de arresto, como medida cautelar, após a
parte exequente pagar a custa de R$ 15,29 para o arresto via BACENJUD.
Ainda, promova o requerente diligências no sentido de localizar o
endereço da parte requerida, no prazo de 15 (quinze) dias, através de pesquisas de endereços através dos sistemas RENAJUD,
BACENJUD, SIEL e INFOJUD, com o devido pagamento das
custas(R$ 15,29), cada uma delas.
Int.
Porto Velho quarta-feira, 12 de setembro de 2018
Audarzean Santana da Silva
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 4ª Vara Cível - Fórum Cível
Av. Lauro Sodré, nº 1728, Bairro São João Bosco, CEP 78.904300, Porto Velho, RO 7036230-03.2018.8.22.0001
Procedimento Comum
MARIA DO CARMO LEITAO
ADVOGADO DO AUTOR: GENIVAL FERNANDES DE LIMA OAB
nº RO2366
SEGURADORA LIDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT
S/A
ADVOGADO DO RÉU:
Vistos,
DEFIRO os benefícios da justiça gratuita com fulcro no art. 98
NCPC/15 e Lei 1.060/50.
Trata-se de ação de cobrança de seguro DPVAT, na qual a parte
autora alega que no dia 22/09/2017 seu filho se envolveu em acidente de trânsito vindo a óbito, razão pela qual, alega a Autora ter
direito a receber indenização.
Pois bem. Neste tipo de ação é quase sempre necessária a realização de perícia para aferir o grau das lesões sofridas pela parte
autora.
Por iniciativa de nossa Corregedoria-Geral do Tribunal de Justiça,
houve a realização de mutirões, e outros por iniciativa deste juízo.
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Todos surtiram efeitos acima do esperado, posto que em quase
todos os processos pautados houveram sentenças de mérito ou
acordo. Os únicos que não restaram solucionados foram os que as
partes autoras não compareceram para perícia.
Assim, considerando o sucesso dos mutirões passados, designo
uma nova data para realizar outro mutirão nesta vara. Com efeito, cite-se e intime-se a parte ré, nos termos dos art. 334 e 335
do NCPC, para comparecer à audiência no dia 30/11/2018, às
12h20min, na Sala 11 em mutirão realizado pela Central de Conciliação - CEJUSC (Av. Jorge Teixeira, esquina com Quintino Bocaiuva).
A ela deverão comparecer os advogados das partes, os quais, querendo, deverão convidá-las para se fazerem presentes.
Caberá ao advogado comunicar ao respectivo autor/cliente a data
da conciliação e perícia. No caso do não comparecimento do autor,
sem justificativa legal na solenidade, os autos serão extintos sem
julgamento de mérito, por falta de pressuposto de constituição válido e regular do processo.
Int.
Porto Velho quarta-feira, 12 de setembro de 2018
Audarzean Santana da Silva
VIAS DESTE DESPACHO SERVIRÃO COMO CARTA/MANDADO
Nome: Seguradora Lider dos Consorcios do Seguro DPVAT S/A,
Endereço: Rua Senador Dantas, 74, 5 Andar, Centro, Rio de Janeiro - RJ - CEP: 20031-205.
FINALIDADE: cite-se e intime-se a parte ré, nos termos dos art.
334 e 335 do NCPC, para comparecer na audiência de Conciliação
supramencionada, bem como para contestar a ação.
ADVERTÊNCIA: O prazo para responder à ação é de 15 (quinze)
dias, contados da audiência de conciliação, quando qualquer parte
não comparecer ou, comparecendo, não houver autocomposição
(artigo 335, inciso I, NCPC). Não sendo contestada a ação, presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo autor.
Os autos do processo poderão ser acessados no site do Tribunal
de Justiça de Rondônia, no seguinte endereço eletrônico: http://
www.tjro.jus.br/inicio-pje
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 4ª Vara Cível - Fórum Cível
Av. Lauro Sodré, nº 1728, Bairro São João Bosco, CEP 78.904300, Porto Velho, RO 7004430-54.2018.8.22.0001
Cumprimento de sentença
NOEMIA FERNANDES SALTAO
ADVOGADO DO EXEQUENTE: NOEMIA FERNANDES SALTAO
OAB nº RO1355
JOAO CLAIR REGINATO
ADVOGADO DO EXECUTADO: VALERIA MARIA VIEIRA PINHEIRO OAB nº RO1528, JOSE CRISTIANO PINHEIRO OAB nº
RO1529, ELENRRIZIA SCHNEIDER DA SILVA OAB nº RO1748
DESPACHO
Vistos,
Em que pese o argumento apresentado, determino a suspensão da
execução, até que se localize bens da parte executada passível de
constrição pelo período de um 1 (um) ano, nos termos do art. 921,
III, § 1º do CPC.
Ressalto que os autos poderão ser desarquivados para o prosseguimento da execução na hipótese de serem encontrados bens
penhoráveis da parte executada, conforme art. 921, § 3º do CPC.
Decorrido o prazo de 1 (um) ano sem que seja localizado bens
penhoráveis, o feito será remetido ao arquivo, independentemente
de nova intimação, iniciando-se a contagem do prazo da prescrição
intercorrente.
Int.
Porto Velho quarta-feira, 12 de setembro de 2018
Audarzean Santana da Silva
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PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 4ª Vara Cível - Fórum Cível
Av. Lauro Sodré, nº 1728, Bairro São João Bosco, CEP 78.904300, Porto Velho, RO 7016603-13.2018.8.22.0001
Procedimento Comum
CENTRO DE ENSINO SAO LUCAS LTDA
ADVOGADO DO AUTOR: ALEXANDRE CAMARGO OAB nº
RO704
RONEI CRISTIAN FRANKLIN POND
ADVOGADO DO RÉU:
DESPACHO
Intime-se a parte exequente para pagamento do valor correspondente as custas, referente a diligência requerida a ser realizada
pelo Oficial de Justiça para citação/intimação, no prazo de 15 dias.
Com isso, tornem concluso.
Porto Velho quarta-feira, 12 de setembro de 2018
Audarzean Santana da Silva
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 4ª Vara Cível - Fórum Cível
Av. Lauro Sodré, nº 1728, Bairro São João Bosco, CEP 78.904300, Porto Velho, RO 7036468-22.2018.8.22.0001
Procedimento Comum
C. S. COMERCIO DE COSMETICOS E PERFUMARIA LTDA
ADVOGADO DO AUTOR: REYNALDO DINIZ PEREIRA NETO
OAB nº RO4180
ANGELO JOSE MACIEL DE MELO
ADVOGADO DO RÉU:
DESPACHO
Vistos,
1 - Compulsano os autos verifico que não há pedido de gratuidade
processual, nem recolhimento das custas.
Ademais a lei possibilita o recolhimento de apenas 1% do valor no
momento da distribuição da ação e o diferimento do 1% remanescente para após a audiência de conciliação, caso não reste frutífera. Essa sistemática se aplica aos processos sob a égide do rito
comum, vez que há previsão de audiência de conciliação.
Assim sendo, determino à parte autora que, no prazo de 15 (quinze) dias que, emende a inicial, acostando aos autos o comprovante
de recolhimento das custas iniciais de, uma vez que estas devem
perfazer o quantum de 1% (um por cento) incidentes sobre o valor
da causa, devendo ser respeitado o valor mínimo previsto na Lei de
Custas (art.12, §1º, Lei 3.896/2016), ou, se necessário faça a alteração dos pedidos (acompanhado dos documento que comprovem
a hopossuficiência), sob pena de extinção e arquivamento.
2 - Se, não houver manifestação da Autora, ou se, houver alteração
dos pedidos, voltem os autos conclusos.
3 - Com a juntada do comprovante de recolhimento das custas,
deverá o cartório proceder a citação do Requerido e intimação das
partes, nos demais termos do despacho que seguem abaixo:
4 - DESIGNO audiência de tentativa de conciliação para a data de
31/11/2018, às 11h, sala nº 09, a realizar-se pela Central de Conciliação, no seguinte endereço: Avenida Jorge Teixeira (BR-319)
esquina com Quintino Bocaiúva, no bairro Embratel. ou na Sala de
Audiência da 4ª Vara Cível, na Avenida Lauro Sodré, 1728, São
João Bosco, Porto Velho/RO, CEP 76.803-686.
A ela deverão comparecer os advogados das partes, os quais, querendo, deverão convidá-las para se fazerem presentes.
5 - CITE-SE e INTIME-SE o réu para a audiência de conciliação,
na forma do artigo 334 do Novo Código de Processo Civil, acompanhada de advogado ou Defensor Público.
O prazo para oferecimento da contestação é de 15 (quinze) dias, a
iniciar da data da audiência de tentativa de conciliação, caso frustrada, salvo hipóteses dos incisos II e III do art. 335 do CPC.
Na hipótese de desinteresse na realização de audiência de conciliação, deverá a parte requerida fazê-lo expressamente com antecedência mínima de 10 (dez) dias de sua realização, ocasião em
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que o prazo para defesa se iniciará do protocolo da petição.
Se a parte requerida não contestar a ação, será considerado revel
e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pela
parte autora (art. 344 do CPC).
6 - Intime-se a parte autora por meio de seu advogado (art. 334,
3º, do CPC).
Fica advertida a parte autora, desde já, a sua obrigatoriedade de
recolher e comprovar nestes autos, no prazo de 5 (cinco) dias, improrrogável, o recolhimento do remanescente das custas iniciais,
no equivalente a 1% do valor da causa, na hipótese de insucesso
da conciliação, independentemente, portanto, de nova intimação,
sob pena de extinção do processo.
7 - Advirto as partes, também, que na hipótese de não comparecimento injustificado a tal audiência de conciliação, que estarão
sujeitas a uma multa equivalente a até 2% (dois por cento) da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa (CPC, art. 334,
§ 8º).
Int.
VIAS DESTE DESPACHO SERVIRÃO COMO CARTA/MANDADO
NOME: ANGELO JOSE MACIEL DE MELO
ENDEREÇO: Rua dos Brasília, nº. 2238, Bairro Tucumanzal, CEP
76804-490
FINALIDADE: Citar a parte Requerida para comparecer à audiência de conciliação juntamente com seu advogado ou Defensor Público. Bem como, responder a ação no prazo de 15 dias a partir da
audiência de conciliação, em caso de desinteresse na realização
da mesma, deverá a parte requerida fazê-lo expressamente com
antecedência mínima de 10 (dez) dias de sua realização, ocasião
em que o prazo para defesa se iniciará do protocolo da petição.
ADVERTÊNCIAS: Se a parte requerida não contestar a ação, será
considerado revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de
fato formuladas pela parte autora.
As informações do processo poderão ser consultadas no site do
Tribunal de Justiça de Rondônia, no seguinte endereço eletrônico:
http://www.tjro.jus.br/inicio-pje.
Porto Velho , quarta-feira, 12 de setembro de 2018
Audarzean Santana da Silva
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 4ª Vara Cível - Fórum Cível
Av. Lauro Sodré, nº 1728, Bairro São João Bosco, CEP 78.904300, Porto Velho, RO 7049174-71.2017.8.22.0001
Cumprimento de sentença
CARLOS ALBERTO BALESTIERI
ADVOGADO DO EXEQUENTE: CRISTIAN DE SOUZA ARAUJO
OAB nº RO6563
JOSE EDSON FIGUEIREDO REIS
ADVOGADO DO EXECUTADO:
DESPACHO
Vistos,
Intime-se a parte autora para que em 10 (dez) dias, apresente o
endereço correto para citação, sob pena de extinção/arquivamento
do feito.
Cumpra-se.
Porto Velho quarta-feira, 12 de setembro de 2018
Audarzean Santana da Silva
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 4ª Vara Cível - Fórum Cível
Av. Lauro Sodré, nº 1728, Bairro São João Bosco, CEP 78.904300, Porto Velho, RO
7020969-95.2018.8.22.0001
Procedimento Comum
MARTINHO SANTOS BANDEIRA
ADVOGADO DO AUTOR: PAULO FERNANDO LERIAS OAB nº
RO3747, PAULO ROBERTO DA SILVA MACIEL OAB nº RO4132
SANTO ANTONIO ENERGIA S.A.
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ADVOGADO DO RÉU: IRAN DA PAIXAO TAVARES JUNIOR OAB
nº RO5087, PAULO BARROSO SERPA OAB nº RO4923, ANDREY CAVALCANTE DE CARVALHO OAB nº RO303B, THALINE
ANGELICA DE LIMA OAB nº RO7196
DESPACHO
Vistos,
Como há muitos processos conclusos em gabinete, em homenagem ao princípio da cooperação, levando em conta o disposto no
NCPC que prevê audiência para saneamento em cooperação com
as partes (art. 357, § 3º, NCPC), em nome do princípio da oralidade
e celeridade já que em audiência as questões pendentes podem
ser resolvidas para permitir que o processo encaminhe mais rapidamente para seu fim, como a audiência com as partes poderá
ser mais uma oportunidade para a solução consensual do litígio,
DESIGNO audiência de CONCILIAÇÃO/SANEAMENTO para o dia
29/11/2018, às 10 horas, a realizar-se na sede deste juízo da 4ª
Vara Cível (Av. Lauro Sodré n. 1728, Jardim América, nesta).
Os patronos deverão comparecer à audiência com peça escrita
que contenha: a) sugestão de questão de fato sobre as quais deverá recair a atividade probatória (art. 357, II, NCPC); b) indicação
das provas que deseja produzir de forma justificada, com apresentação do rol de testemunhas (se desejar prova oral) e dos quesitos
(se desejar prova pericial); e, c) indicação das questões de direito
relevantes para decisão de mérito (art. 357, IV, NCP). ADVIRTO
que a ausência à solenidade ou a falta de apresentação da peça
determinada neste parágrafo significará que a parte deseja o julgamento antecipado do mérito (art. 355, I, NCPC).
Intimação via DJE na pessoa do(a) patrono(a) das partes.
Int.
Porto Velho quarta-feira, 12 de setembro de 2018
Audarzean Santana da Silva
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 4ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, Porto Velho - RO - CEP:
76803-686 - Fone:(69) . Processo: 7010405-28.2016.8.22.0001
Classe: EMBARGOS À EXECUÇÃO (172)
Data da Distribuição: 27/02/2016 14:54:52
Requerente: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Advogado do(a) EMBARGANTE:
Requerido: Pedro Della Betta
Advogado do(a) EMBARGADO:
Vistos,
Em análise dos autos, verifico que já houve o trânsito em julgado
da sentença que julgou procedente a impugnação ao cumprimento
de sentença - autos nº 0251971-39.2008.8.22.0001, conforme certificado (Id. 15300588).
Assim, determino o arquivamento do feito.
Int.
Porto Velho, Quarta-feira, 12 de Setembro de 2018
Juíz(a) de Direito
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 4ª Vara Cível - Fórum Cível
Av. Lauro Sodré, nº 1728, Bairro São João Bosco, CEP 78.904300, Porto Velho, RO
7000114-95.2018.8.22.0001
Procedimento Comum
AUTOR: MARIA RODRIGUES RIBEIRO DA SILVA
ADVOGADO DO AUTOR: DEFENSORIA PÚBLICA DE RONDÔNIA
RÉU: ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO RONDÔNIA
ADVOGADO DO RÉU: ERICA CRISTINA CLAUDINO OAB nº
RO6207
Vistos,
Como há muitos processos conclusos em gabinete, em homenagem ao princípio da cooperação, levando em conta o disposto no
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NCPC que prevê audiência para saneamento em cooperação com
as partes (art. 357, § 3º, NCPC), em nome do princípio da oralidade
e celeridade já que em audiência as questões pendentes podem
ser resolvidas para permitir que o processo encaminhe mais rapidamente para seu fim, como a audiência com as partes poderá
ser mais uma oportunidade para a solução consensual do litígio,
DESIGNO audiência de CONCILIAÇÃO/SANEAMENTO para o dia
21/11/2018, às 10:00 horas, a realizar-se na sede deste juízo da 4ª
Vara Cível (Av. Lauro Sodré n. 1728, Jardim América, nesta).
Os patronos deverão comparecer à audiência com peça escrita
que contenha: a) sugestão de questão de fato sobre as quais deverá recair a atividade probatória (art. 357, II, NCPC); b) indicação
das provas que deseja produzir de forma justificada, com apresentação do rol de testemunhas (se desejar prova oral) e dos quesitos
(se desejar prova pericial); e, c) indicação das questões de direito
relevantes para decisão de mérito (art. 357, IV, NCP). ADVIRTO
que a ausência à solenidade ou a falta de apresentação da peça
determinada neste parágrafo significará que a parte deseja o julgamento antecipado do mérito (art. 355, I, NCPC).
Intimação via DJE na pessoa do(a) patrono(a) das partes.
Int.
Porto Velho quinta-feira, 6 de setembro de 2018
Gleucival Zeed Estevão
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 4ª Vara Cível - Fórum Cível
Av. Lauro Sodré, nº 1728, Bairro São João Bosco, CEP 78.904300, Porto Velho, RO 7036034-33.2018.8.22.0001
Procedimento Comum
AUTOR: C. S. COMERCIO DE COSMETICOS E PERFUMARIA
LTDA
ADVOGADO DO AUTOR: REYNALDO DINIZ PEREIRA NETO
OAB nº RO4180
RÉU: ALDENELDA SOUZA DOS SANTOS
ADVOGADO DO RÉU:
Vistos,
1 - Compulsano os autos verifico que não há pedido de gratuidade
processual, nem recolhimento das custas.
Ademais a lei possibilita o recolhimento de apenas 1% do valor no
momento da distribuição da ação e o diferimento do 1% remanescente para após a audiência de conciliação, caso não reste frutífera. Essa sistemática se aplica aos processos sob a égide do rito
comum, vez que há previsão de audiência de conciliação.
Assim sendo, determino à parte autora que, no prazo de 15 (quinze) dias que, emende a inicial, acostando aos autos o comprovante
de recolhimento das custas iniciais de, uma vez que estas devem
perfazer o quantum de 1% (um por cento) incidentes sobre o valor
da causa, devendo ser respeitado o valor mínimo previsto na Lei de
Custas (art.12, §1º, Lei 3.896/2016), ou, se necessário faça a alteração dos pedidos (acompanhado dos documento que comprovem
a hopossuficiência), sob pena de extinção e arquivamento.
2 - Se, não houver manifestação da Autora, ou se, houver alteração
dos pedidos, voltem os autos conclusos.
3 - Com a juntada do comprovante de recolhimento das custas,
deverá o cartório proceder a citação do Requerido e intimação das
partes, nos demais termos do despacho que seguem abaixo:
4 - DESIGNO audiência de tentativa de conciliação para a data de
19/11/2018, às 8h30min, sala nº 9, a realizar-se pela Central de
Conciliação, no seguinte endereço: Avenida Jorge Teixeira (BR319) esquina com Quintino Bocaiúva, no bairro Embratel.
A ela deverão comparecer os advogados das partes, os quais, querendo, deverão convidá-las para se fazerem presentes.
5 - CITE-SE e INTIME-SE o réu para a audiência de conciliação,
na forma do artigo 334 do Novo Código de Processo Civil, acompanhada de advogado ou Defensor Público.
O prazo para oferecimento da contestação é de 15 (quinze) dias, a
iniciar da data da audiência de tentativa de conciliação, caso frustrada, salvo hipóteses dos incisos II e III do art. 335 do CPC.
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Na hipótese de desinteresse na realização de audiência de conciliação, deverá a parte requerida fazê-lo expressamente com antecedência mínima de 10 (dez) dias de sua realização, ocasião em
que o prazo para defesa se iniciará do protocolo da petição.
Se a parte requerida não contestar a ação, será considerado revel
e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pela
parte autora (art. 344 do CPC).
6 - Intime-se a parte autora por meio de seu advogado (art. 334,
3º, do CPC).
Fica advertida a parte autora, desde já, a sua obrigatoriedade de
recolher e comprovar nestes autos, no prazo de 5 (cinco) dias, improrrogável, o recolhimento do remanescente das custas iniciais,
no equivalente a 1% do valor da causa, na hipótese de insucesso
da conciliação, independentemente, portanto, de nova intimação,
sob pena de extinção do processo.
7 - Advirto as partes, também, que na hipótese de não comparecimento injustificado a tal audiência de conciliação, que estarão
sujeitas a uma multa equivalente a até 2% (dois por cento) da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa (CPC, art. 334,
§ 8º).
Int.
VIAS DESTE DESPACHO SERVIRÃO COMO CARTA/MANDADO
NOME: RÉU: ALDENELDA SOUZA DOS SANTOS CPF nº
004.290.192-89
ENDEREÇO: Rua Eduardo Lima e Silva, nº. 2105, Bairro Flodoaldo
Pontes Pinto, neste município de Porto Velho – CEP 76820-394.
FINALIDADE: Citar a parte Requerida para comparecer à audiência de conciliação juntamente com seu advogado ou Defensor Público. Bem como, responder a ação no prazo de 15 dias a partir da
audiência de conciliação, em caso de desinteresse na realização
da mesma, deverá a parte requerida fazê-lo expressamente com
antecedência mínima de 10 (dez) dias de sua realização, ocasião
em que o prazo para defesa se iniciará do protocolo da petição.
ADVERTÊNCIAS: Se a parte requerida não contestar a ação, será
considerado revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de
fato formuladas pela parte autora.
As informações do processo poderão ser consultadas no site do
Tribunal de Justiça de Rondônia, no seguinte endereço eletrônico:
http://www.tjro.jus.br/inicio-pje.
Porto Velho , quinta-feira, 6 de setembro de 2018
Gleucival Zeed Estevão
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 4ª Vara Cível - Fórum Cível
Av. Lauro Sodré, nº 1728, Bairro São João Bosco, CEP 78.904300, Porto Velho, RO 7030743-52.2018.8.22.0001
Procedimento Comum
AUTORES: MIGUEL LIMA ARAUJO, MARIA EDUARDA LIMA
ARAUJO
ADVOGADOS DOS AUTORES: MARIA LIDIA BRITO GONCALVES OAB nº RO318
RÉU: TAM LINHAS AEREAS S/A.
ADVOGADO DO RÉU: FABIO RIVELLI OAB nº BA34908
Vistos,
1 - CITE-SE e INTIME-SE o réu para a audiência de conciliação, na
forma do artigo 334 do Novo Código de Processo Civil.
2 - DESIGNO audiência de tentativa de conciliação para a data de
01/10/2018, às 16hs30min, sala nº 11, a realizar-se pela Central de
Conciliação, no seguinte endereço: Avenida Jorge Teixeira (BR319) esquina com Quintino Bocaiúva, no bairro Embratel.
A ela deverão comparecer os advogados das partes, os quais, querendo, deverão convidá-las para se fazerem presentes.
Intime-se a parte autora por meio de seu advogado (art. 334, 3º,
do CPC).
Cite-se e intime-se a parte requerida para comparecer a audiência
acima, acompanhada de advogado ou Defensor Público.
O prazo para oferecimento da contestação é de 15 (quinze) dias, a
iniciar da data da audiência de tentativa de conciliação, caso frus-
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trada, salvo hipóteses dos incisos II e III do art. 335 do CPC.
Na hipótese de desinteresse na realização de audiência de conciliação, deverá a parte requerida fazê-lo expressamente com antecedência mínima de 10 (dez) dias de sua realização, ocasião em
que o prazo para defesa se iniciará do protocolo da petição.
Se a parte requerida não contestar a ação, será considerado revel
e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pela
parte autora (art. 344 do CPC).
Advirto as partes, também, que na hipótese de não comparecimento injustificado a tal audiência de conciliação, que estarão sujeitas
a uma multa equivalente a até 2% (dois por cento) da vantagem
econômica pretendida ou do valor da causa (CPC, art. 334, § 8º).
Int.
Porto Velho , quinta-feira, 6 de setembro de 2018
Gleucival Zeed Estevão
VIAS DESTE DESPACHO SERVIRÃO COMO CARTA/MANDADO
NOME: RÉU: TAM LINHAS AEREAS S/A., AVENIDA GOVERNADOR JORGE TEIXEIRA, - DE 6320/6321 AO FIM AEROPORTO
- 76803-250 - PORTO VELHO - RONDÔNIA
ENDEREÇO: (endereço completo)
FINALIDADE: Citar a parte Requerida para comparecer à audiência de conciliação juntamente com seu advogado ou Defensor Público. Bem como, responder a ação no prazo de 15 dias a partir da
audiência de conciliação, em caso de desinteresse na realização
da mesma, deverá a parte requerida fazê-lo expressamente com
antecedência mínima de 10 (dez) dias de sua realização, ocasião
em que o prazo para defesa se iniciará do protocolo da petição.
ADVERTÊNCIAS: Se a parte requerida não contestar a ação, será
considerado revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de
fato formuladas pela parte autora.
As informações do processo poderão ser consultadas no site do
Tribunal de Justiça de Rondônia, no seguinte endereço eletrônico:
http://www.tjro.jus.br/inicio-pje.
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 4ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, Porto Velho - RO - CEP:
76803-686 - Fone:(69) . Processo: 7010767-64.2015.8.22.0001
Classe: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
Data da Distribuição: 16/09/2015 09:11:10
Requerente: JAILSON DOS SANTOS CAMPOS
Advogado do(a) EXEQUENTE: MARIA NAZARETE PEREIRA DA
SILVA - RO0001073
Requerido: TELEFONICA BRASIL S.A.
Advogado do(a) EXECUTADO: WILKER BAUHER VIEIRA LOPES
- GO0029320
Vistos,
Intime-se o apelado para, no prazo de 15 dias, apresentar contrarrazões. Após, considerando o disposto no art. 1.010, § 3º, do
Código de Processo Civil, com ou sem manifestação da parte recorrida, remetam-se os autos ao egrégio Tribunal de Justiça, com
as nossas homenagens.
Int.
Porto Velho, Quarta-feira, 12 de Setembro de 2018
Juíz(a) de Direito
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 4ª Vara Cível - Fórum Cível
Av. Lauro Sodré, nº 1728, Bairro São João Bosco, CEP 78.904300, Porto Velho, RO 7005925-41.2015.8.22.0001
Procedimento Comum
JOSEFA MARIA MARTINS
ADVOGADO DO AUTOR: CASIMIRO ANCILON DE ALENCAR
NETO OAB nº AM4569
CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA SA CERON
ADVOGADO DO RÉU: DANIEL PENHA DE OLIVEIRA OAB nº
MG87318, ERICA CRISTINA CLAUDINO OAB nº RO6207, MARCELO RODRIGUES XAVIER OAB nº RO2391

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

ANO XXXVI

NÚMERO 172

DIARIO DA JUSTIÇA

DESPACHO
Vistos,
1) Dê-se ciência às partes do retorno dos autos do Tribunal de Justiça, e em nada mais requerendo no prazo de cinco dias, apure-se
a escrivania o valor de eventuais custas e despesas processuais e
intime-se a parte devedora para pagamento, sob pena de inscrição
na dívida ativa. Oficie-se, se inerte.
2) Após, arquivem-se os autos com as baixas e anotações pertinentes.
Int.
Porto Velho quarta-feira, 12 de setembro de 2018
Audarzean Santana da Silva
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 4ª Vara Cível - Fórum Cível
Av. Lauro Sodré, nº 1728, Bairro São João Bosco, CEP 78.904300, Porto Velho, RO 7017609-55.2018.8.22.0001
Busca e Apreensão
BV FINANCEIRA S/A
ADVOGADO DO REQUERENTE: MOISES BATISTA DE SOUZA
OAB nº SP149225, FERNANDO LUZ PEREIRA OAB nº RO4392
FABIO DE ALMEIDA SILVA
ADVOGADO DO REQUERIDO:
Vistos,
Considerando a manifestação da parte Autora, pedido de desistência, nos termos do art. 485, inc. VIII, do Novo Código de Processo
Civil, JULGO EXTINTO o presente processo promovido por BV FINANCEIRA S/A , em face de FABIO DE ALMEIDA SILVA , e, em
consequência, ordeno o seu arquivamento.
Tratando-se de pedido de desistência do feito verifica-se a ocorrência da preclusão lógica no tangente ao prazo recursal, razão pela
qual considero o trânsito em julgado nesta data.
Sem custas.
P.R.I.
Após, arquive-se.
Porto Velho quarta-feira, 12 de setembro de 2018
Audarzean Santana da Silva
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 4ª Vara Cível - Fórum Cível
Av. Lauro Sodré, nº 1728, Bairro São João Bosco, CEP 78.904300, Porto Velho, RO 7036255-16.2018.8.22.0001
Execução de Título Extrajudicial
SOCIEDADE DE PESQUISA EDUCACAO E CULTURA, DR. APARICIO CARVALHO DE MORAES LTDA
ADVOGADO DO EXEQUENTE: CAMILA BEZERRA BATISTA
OAB nº RO7212, IZABEL CELINA PESSOA BEZERRA CARDOSO OAB nº RO796
TEREZINHA DE JESUS SANTOS, ANDREIA SANTOS PAES
DESPACHO
A lei possibilita o recolhimento de apenas 1% do valor no momento
da distribuição da ação e o diferimento do 1% remanescente para
após a audiência de conciliação, caso não reste frutífera.
Essa sistemática, contudo, aplica-se tão somente aos processos
sob a égide do rito comum, vez que não há previsão de audiência
obrigatória para os processos de execução de título extrajudicial ou
procedimentos especiais.
Assim, sendo, determino à parte autora que, no prazo de 15 (quinze) dias, emende a inicial, acostando aos autos o comprovante de
recolhimento das custas iniciais, uma vez que estas devem perfazer o quantum de 2% (dois por cento) incidentes sobre o valor da
causa, devendo ser respeitado o valor mínimo previsto na Lei de
Custas (art.12, §1º, Lei 3.896/2016).
Decorrido in albis, o que deverá ser devidamente certificado, voltem os autos conclusos para sentença de extinção.
Comprovado o recolhimento, o cartório deverá cumprir os demais
itens da presente decisão.
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Cite-se em execução para que, no prazo de três dias, efetue o pagamento da dívida e dos honorários advocatícios, que fixo em 10%
(dez por cento) sobre o valor do débito (art. 829, do NCPC).
Caso haja o pagamento integral da dívida, no prazo de três dias,
a verba honorária será reduzida pela metade (art. 827, § 1º do
NCPC).
Saliento que, a teor do art. 915, do NCPC, eventual defesa através
de embargos deverá ser oferecida no prazo de 15 (quinze) dias, na
forma do art. 231 do NCPC.
Restando infrutífera a tentativa de citação ou penhora de bens, deverá a parte autora apresentar novo endereço sob pena de extinção e arquivamento.
Cumpridas as determinações acima, retornem-me os autos conclusos.
O prazo processual terá início com a publicação via Sistema/Portal,
para a parte devidamente representada nos autos, ressalvadas as
exceções legais.
Int.
VIAS DESTE DESPACHO SERVIRÃO COMO CARTA/MANDADO
NOME: ANDREIA DOS SANTOS PAES, brasileira, portadora do
documento de identidade nº 780464 SSP/RO, inscrita no CPF sob
o nº 728.221.982-68.
TEREZINHA DE JESUS SANTOS, brasileira, portadora do documento de identidade nº 49508 SSP/RO, inscrita no CPF sob o nº
106.734.232-04.
Endereço: Rua da Prata, nº 3707, bairro Marechal Rondon – CEP
76.820-668 – Porto Velho/RO.
FINALIDADE: Pagar em 03 (três) dias, a importância de R$
16.306,12 (dezesseis mil trezentos e seis reais e doze centavos)
referente ao valor principal, R$14.823,75 quatorze mil, oitocentos e
vinte e três reais e setenta e cinco centavos acrescido de 10% (dez
por cento) de honorários advocatícios, ou nomear bens à penhora,
sob pena de, não o fazendo, serem-lhes penhorados tantos bens
quantos bastem a integral quitação do débito. E, querendo, poderá apresentar embargos no prazo legal. Obs. havendo penhora,
intime-a desta, para, querendo, oferecer Embargos, no prazo de 15
(quinze) dias, conforme art. 231 do NCPC.
PRAZO: 15 (quinze) dias.
ADVERTÊNCIA: Não sendo apresentados embargos, presumir-se-ão aceitos pelo réu, como verdadeiros os fatos articulados pelo
autor. Caso haja o pagamento integral da dívida, no prazo de três
dias, a verba honorária será reduzida pela metade (art. 827, §1º, do
NCPC). Saliento que, a teor do art. 915, do NCPC, eventual defesa
através de embargos deverá ser oferecida no prazo de quinze dias,
contados, conforme art. 231, do CPC).
As informações do processo poderão ser consultadas no site do
Tribunal de Justiça de Rondônia, no seguinte endereço eletrônico:
http://www.tjro.jus.br/inicio-pje
Porto Velho ,quarta-feira, 12 de setembro de 2018
Audarzean Santana da Silva
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 4ª Vara Cível - Fórum Cível
Av. Lauro Sodré, nº 1728, Bairro São João Bosco, CEP 78.904300, Porto Velho, RO 7031348-32.2017.8.22.0001
Execução de Título Extrajudicial
IVAM JOSE REIS
ADVOGADO DO EXEQUENTE: PAULINO PALMERIO QUEIROZ
OAB nº RO208
GERALDO MANGELO DA COSTA
ADVOGADO DO EXECUTADO: MARCOS ANTONIO SILVA PEREIRA OAB nº RO367A
DESPACHO
Vistos,
Em tempo, no intuito de viabilização da presente demanda, e em
nome do princípio da oralidade, celeridade e cooperação já que
em audiência as questões pendentes podem ser resolvidas para
permitir que o processo encaminhe mais rapidamente para seu
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fim, visando a solução consensual do litígio, entendo necessário
a designação de audiência de tentativa de conciliação para o dia
23/11/2018, às 10 horas, a realizar-se na sede deste juízo da 4ª
Vara Cível (Av. Lauro Sodré n. 1728, Jardim América, nesta).
A ela deverão comparecer os advogados das partes, os quais, querendo, deverão convidá-las para se fazerem presentes.
Int.
Cumpra-se.
SERVE o presente de OFÍCIO/MANDADO/INTIMAÇÃO.
Porto Velho quarta-feira, 12 de setembro de 2018
Audarzean Santana da Silva
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 4ª Vara Cível - Fórum Cível
Av. Lauro Sodré, nº 1728, Bairro São João Bosco, CEP 78.904300, Porto Velho, RO 7036384-21.2018.8.22.0001
Alienação Fiduciária
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
ADVOGADO DO REQUERENTE: ROSANGELA DA ROSA CORREA OAB nº AC5398
ROSAURO FERREIRA DE AQUINO
ADVOGADO DO REQUERIDO:
Vistos
1 - Compulsano os autos verifico que não há pedido de gratuidade
processual, nem recolhimento das custas.
Assim sendo, determino à parte autora que, no prazo de 15 (quinze) dias que, emende a inicial, acostando aos autos o comprovante
de recolhimento das custas iniciais de, uma vez que estas devem
perfazer o quantum de 2% (dois por cento) incidentes sobre o valor
da causa, devendo ser respeitado o valor mínimo previsto na Lei de
Custas (art.12, §1º, Lei 3.896/2016), ou, se necessário faça a alteração dos pedidos (acompanhado dos documento que comprovem
a hopossuficiência), sob pena de extinção e arquivamento.
2 - Se, não houver manifestação da Autora, ou se, houver alteração
dos pedidos, voltem os autos conclusos.
3 - Com a juntada do comprovante de recolhimento das custas,
deverá o cartório cumprir os demais termos do despacho que seguem abaixo:
4 - Diante da argumentação apresentada pelo Autor e a documentação colacionada, vislumbro os requisitos legais previstos no art.
3º do Dec. lei 911/69. Assim, determino liminarmente a busca,
apreensão e vistoria do veículo objeto do contrato firmado entre as
partes, depositando-se o bem em mãos do representante legal do
Autor, com a ressalva de que o veículo não deverá ser retirado da
Comarca até a consolidação da posse.
5 - Executada a liminar, cite-se a Requerida para, em 05 (cinco)
dias, comprovar o pagamento integral da dívida pendente, sob
pena de consolidar-se a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do Credor Fiduciário (§ § 1º e 2º, art.
3º, do Decreto-Lei 911/69 com a redação dada pelo art. 56 da Lei
10.931/04).
6 - Comprovado o pagamento, o Requerente deverá restituir o veículo ao Requerido, comprovando nos autos.
No prazo de 15 dias a contar da citação o devedor fiduciante poderá apresentar contestação.
7 - Restando infrutífera a tentativa de citação, deverá a parte Autora, no prazo de 10 (dez) dias, indicar novo endereço para que a relação jurídico-processual seja estabelecida (art. 240, § 2º, NCPC),
sob pena de extinção e arquivamento do feito por ausência de
pressuposto processual de existência.
Defiro os benefícios contidos no § 2º do art. 212, do Novo Código
de Processo Civil.
Intime-se.
Porto Velho quarta-feira, 12 de setembro de 2018
Audarzean Santana da Silva
VIAS DESTA DECISÃO SERVIRÃO COMO MANDADO.
NOME: ROSAURO FERREIRA DE AQUINO
ENDEREÇO: Rua Larimar, nº 8765, bairro: socialista, CEP: 76829246 , Município de Porto Velho/RO
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FINALIDADE: Proceda o Senhor Oficial de Justiça a BUSCA E
APREENSÃO E VISTORIA do veículo a saber: “AUTOMÓVEL, Modelo: FOX G2 1.0 8V FLEX 2p ETA/GAS, Marca: VOLKSWAGEN,
Chassi: 9BWAA05Z1A4118258, Ano Fabricação: 2010, Ano Modelo: 2010, Cor: PRETA, Placa: MZR2041, Renavan: 194055248”,
que se encontra em poder e guarda da parte requerida, passando-o ao representante legal do autor. Ato contínuo, CITE-SE a parte
Requerida, oportunizando que pague a dívida pendente ou conteste a ação, no prazo legal.
Advertência: Caso a parte requerida queira impedir a consolidação
da propriedade e a posse plena e exclusiva do bem pelo Credor
Fiduciário, deverá comprovar o pagamento integral da dívida pendente, no prazo de 05 (cinco) dias, da data de cumprimento da liminar. O prazo para contestar será de 15 (quinze) dias, contado da
juntada do mandado nos autos do processo. Não sendo contestada
a ação, presumir-se-ão aceitos como sendo verdadeiro os fatos
articulados pela parte autora.
Os autos do processo poderão ser acessados no site do Tribunal
de Justiça de Rondônia, no seguinte endereço eletrônico: http://
www.tjro.jus.br/inicio-pje
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 4ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, Porto Velho - RO - CEP:
76803-686 - Fone:(69) . Processo: 7018822-96.2018.8.22.0001
Classe: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
Data da Distribuição: 14/05/2018 08:37:10
Requerente: MARCIO BARBOSA CARVALHO
Advogado do(a) AUTOR: ALEXSANDRA MANOEL GARCIA SP315805
Requerido: UNIMED DE RONDONIA - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
Advogado do(a) RÉU:
Vistos,
1- Trata-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER c. c. PEDIDO
DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA, movida por MARCIO BARBOSA
CARVALHO em face de UNIMED DE RONDONIA - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO.
Nela, narra em síntese necessitar urgentemente realizar procedimentos minimamente invasivos para alivio de dores na região lombar, ( (Discografia 1x, TUSS 40814106, Rizotomia percutânea por
segmento 4x TUSS 31403336, Osteoplastia ou discetomia percutânea (vertebroplastia e outras) 2x TUSS 40814092 e Monitorização
Neurofisiológica intraoperatoria 1x TUSS 20202040), exatamente
em razão de acidente/queda que lesionou parte de seu ombro.
Afirma, também, que em 29/04/2018, a parte requerida emitiu autorização parcial para realização dos procedimentos, e negou a realização dos procedimentos de Osteoplastia ou discetomia percutânea (vertebroplastia e outras) 2x TUSS 40814092 e Monitorização
Neurofisiológica intraoperatoria 1x TUSS 20202040), bem como,
limitou a quantidade de materiais.
Diz, ainda, que o médico especialista solicitou todos os exames,
requisitando a cirurgia, para ser realizada com urgência, tendo em
vista, que o autor não aguenta mais suportar as fortes dores que
está sentindo.
Requereu a concessão de tutela provisória de urgência em caráter
antecedente, para determinar que autorize a realização da cirurgia
em caráter de urgência, com a colocação dos materiais elencados
na guia de solicitação de internação, sob pena de multa.
Vieram-me os autos conclusos.
Passo a analisar o pedido de tutela de urgência.
A teor do contido no art. 300, do CPC, para a concessão de tutela
de urgência, necessária a presença de elementos que evidenciem
a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado
útil do processo.
Quanto ao requisito “probabilidade do direito”, constato que os documentos apresentados com inicial revelam a indicação de internação à pessoa do autor, para realizar a cirurgia que nela mencionou.
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O Relatório Médico (Id. 18313272), revela tratar-se de cirurgia de
urgência, em razão das fortes dores sentidas pelo paciente, exigindo intervenção médica de imediato.
De tal fato extrai-se a presença do segundo requisito, qual seja, o
perigo de dano, justamente em função das dores insuportáveis que
o autor alega sentir.
Assim, considerando a documentação apresentada e os aspectos
acima pontuados, em um juízo de cognição sumária, único possível
neste momento, tenho que evidenciados os requisitos necessários
à pretensão do autor, quanto ao pedido de tutela de urgência.
2- Ante ao exposto, presentes os requisitos exigidos em lei, DEFIRO o pedido de tutela de urgência e, por consequência, DETERMINO que a empresa requerida, às suas expensas, providencie, no
prazo máximo de cinco dias, a realização de cirurgia no autor, com
a utilização de todo o material necessário, além de suas instalações, ou instalações diversas, acaso necessário, inclusive no pré e
pós-operatório, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil
reais), até o limite de dez dias, valor este que poderá ser majorado,
além da caracterização de crime de desobediência.
3- Outrossim, DEFIRO os benefícios da justiça gratuita com fulcro
no art. 98 NCPC/15 e Lei 1.060/50;
4 - CITE-SE e INTIME-SE o réu para a audiência de conciliação, na
forma do artigo 334 do Novo Código de Processo Civil.
5 - DESIGNO audiência de tentativa de conciliação para a data de
08/10/2018, às 08h30min, sala nº 10, a realizar-se pela Central de
Conciliação, no seguinte endereço: Avenida Jorge Teixeira (BR319) esquina com Quintino Bocaiúva, no bairro Embratel.
A ela deverão comparecer os advogados das partes, os quais, querendo, deverão convidá-las para se fazerem presentes.
Intime-se a parte autora por meio de seu advogado (art. 334, 3º,
do CPC).
Cite-se e intime-se a parte requerida para comparecer a audiência
acima, acompanhada de advogado ou Defensor Público.
O prazo para oferecimento da contestação é de 15 (quinze) dias, a
iniciar da data da audiência de tentativa de conciliação, caso frustrada, salvo hipóteses dos incisos II e III do art. 335 do CPC.
Na hipótese de desinteresse na realização de audiência de conciliação, deverá a parte requerida fazê-lo expressamente com antecedência mínima de 10 (dez) dias de sua realização, ocasião em
que o prazo para defesa se iniciará do protocolo da petição.
Se a parte requerida não contestar a ação, será considerado revel
e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pela
parte autora (art. 344 do CPC).
Advirto as partes, também, que na hipótese de não comparecimento injustificado a tal audiência de conciliação, que estarão sujeitas
a uma multa equivalente a até 2% (dois por cento) da vantagem
econômica pretendida ou do valor da causa (CPC, art. 334, § 8º).
Int.
Porto Velho, Quarta-feira, 05 de Setembro de 2018
Juiz(a) de Direito
VIAS DESTE DESPACHO SERVIRÃO COMO CARTA/MANDADO
NOME: UNIMED DE RONDONIA - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, com endereço na AV CARLOS GOMES , n.º 1259,
Centro, Porto Velho - RO, CEP: 78.900-030.
Finalidade: Citar a parte Requerida para comparecer à audiência
de conciliação juntamente com seu advogado ou Defensor Público. Bem como, responder a ação no prazo de 15 dias a partir da
audiência de conciliação, em caso de desinteresse na realização
da mesma, deverá a parte requerida fazê-lo expressamente com
antecedência mínima de 10 (dez) dias de sua realização, ocasião
em que o prazo para defesa se iniciará do protocolo da petição.
ADVERTÊNCIAS: Se a parte requerida não contestar a ação, será
considerado revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de
fato formuladas pela parte autora.
As informações do processo poderão ser consultadas no site do
Tribunal de Justiça de Rondônia, no seguinte endereço eletrônico:
http://www.tjro.jus.br/inicio-pje.
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PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 4ª Vara Cível - Fórum Cível
Av. Lauro Sodré, nº 1728, Bairro São João Bosco, CEP 78.904300, Porto Velho, RO 7036164-23.2018.8.22.0001
Procedimento Comum
JANAYNA DE LIMA FERREIRA, KAUANE EVLIS FERREIRA RODRIGUES
ADVOGADOS DOS AUTORES: FELIPE BRAGA PEREIRA FURTADO OAB nº RO9230
SEGURADORA LIDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT
S/A
Vistos,
DEFIRO os benefícios da justiça gratuita com fulcro no art. 98
NCPC/15 e Lei 1.060/50.
Trata-se de ação de cobrança de seguro DPVAT, na qual a parte
autora alega que no dia 09/04/2018 envolveu-se em acidente de
trânsito e que em decorrência deste sofreu lesões que lhe acarretaram sequelas, razão pela qual, tem direito a receber indenização.
Pois bem. Neste tipo de ação é quase sempre necessária a realização de perícia para aferir o grau das lesões sofridas pela parte
autora.
Por iniciativa de nossa Corregedoria-Geral do Tribunal de Justiça,
houve a realização de mutirões, e outros por iniciativa deste juízo.
Todos surtiram efeitos acima do esperado, posto que em quase
todos os processos pautados houveram sentenças de mérito ou
acordo. Os únicos que não restaram solucionados foram os que as
partes autoras não compareceram para perícia.
Assim, considerando o sucesso dos mutirões passados, designo
uma nova data para realizar outro mutirão nesta vara. Com efeito, cite-se e intime-se a parte ré, nos termos dos art. 334 e 335
do NCPC, para comparecer à audiência no dia 30/11/2018, às
12h40min, na Sala 11 em mutirão realizado pela Central de Conciliação - CEJUSC (Av. Jorge Teixeira, esquina com Quintino Bocaiuva).
A ela deverão comparecer os advogados das partes, os quais, querendo, deverão convidá-las para se fazerem presentes.
Determino, desde logo, a realização de perícia na parte autora, a
ser paga pela Seguradora, a fim de apurar o grau de invalidez. Faculto às partes trazerem assistentes técnicos para acompanharem
o exame e apresentarem suas manifestações em separado.
A realização da perícia será na data da audiência, com o perito, Dr.
JOÃO PAULO CUADAL SOARES, CRM/RO 2217, domiciliado na
Rua Júlio de Castilho, n. 269, esq. com Dom Pedro II, Centro, Porto
Velho/RO. Proceda-se o cartório com a intimação do referido expert pelo telefone (69) 99979-0070 OU 3212-1112, certificando-se.
Tratando-se de mutirão que será realizado no âmbito desta vara,
fixo os honorários do perito em R$ 350,00 (trezentos e cinquenta
reais), que deverão ser pagos através de depósito judicial nestes
autos até a data da audiência.
Deverá, ainda, ser instado o referido profissional de medicina para
dizer se aceita o encargo. Em caso de aceite, expeça-se Ofício de
Transferência em favor do expert (Banco Sicoob -756-, Agência
5018, C/C 1173-8, CPF 418.737.852-91, em titularidade de João
Paulo Cuadal Soares), após a realização da perícia.
É muito importante frisar que esta importância arbitrada não acarretará à pessoa da requerida a menor onerosidade, máxime diante
de seu reconhecido poder econômico e, ainda, por ser certo que
seu é o grande desejo de ver resolvido, no menor tempo possível,
a presente lide e, ainda, da mesma forma por não lhe interessar
espécie alguma de conflito judicial.
Na solenidade deverá comparecer a parte ré, e a parte autora com
todos os documentos e laudos médicos realizados em razão do
seu acidente, além dos respectivos advogados e prepostos com
poderes para transigir.
Caberá ao advogado comunicar ao respectivo autor/cliente a data
da conciliação e perícia. No caso do não comparecimento do autor,
sem justificativa legal na solenidade, os autos serão extintos sem
julgamento de mérito, por falta de pressuposto de constituição válido e regular do processo.
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Int.
Porto Velho quarta-feira, 12 de setembro de 2018
Audarzean Santana da Silva
VIAS DESTE DESPACHO SERVIRÃO COMO CARTA/MANDADO
Nome: Seguradora Lider dos Consorcios do Seguro DPVAT S/A,
Endereço: Rua Senador Dantas, 74, 5 Andar, Centro, Rio de Janeiro - RJ - CEP: 20031-205.
FINALIDADE: cite-se e intime-se a parte ré, nos termos dos art.
334 e 335 do NCPC, para comparecer na audiência de Conciliação
supramencionada, bem como para contestar a ação.
ADVERTÊNCIA: O prazo para responder à ação é de 15 (quinze)
dias, contados da audiência de conciliação, quando qualquer parte
não comparecer ou, comparecendo, não houver autocomposição
(artigo 335, inciso I, NCPC). Não sendo contestada a ação, presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo autor.
Os autos do processo poderão ser acessados no site do Tribunal
de Justiça de Rondônia, no seguinte endereço eletrônico: http://
www.tjro.jus.br/inicio-pje
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 4ª Vara Cível - Fórum Cível
Av. Lauro Sodré, nº 1728, Bairro São João Bosco, CEP 78.904300, Porto Velho, RO
7001508-40.2018.8.22.0001
Cumprimento de sentença
ROCICLEY CARIOCA DE HOLANDA CAMPOS
ADVOGADO DO EXEQUENTE: DEFENSORIA PÚBLICA DE
RONDÔNIA
EGO EMPRESA GERAL DE OBRAS S A
ADVOGADO DO EXECUTADO: EDUARDO ABILIO KERBER DINIZ OAB nº RO4389
Vistos,
1 - Defiro a expedição de ofício à SEMUR, acompanhando de fotocópia da inicial e documento, nos termos da sentença proferida,
para que seja providenciado o desmembramento da área usucapida, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de desobediêcia, com
elaboração da respectiva planta e memorial descritivo do imóvel,
para futuro registro junto ao serviço Registral.
2 - Realizado o trabalho, expeça-se mandado ao Cartório de Registro de Imóveis, para fins de registo do bem em nome dos autores,
ATENTANDO-SE o Serviço Registral à condição de serem beneficiários da Justiça Gratuita.
3 - Expeça-se mandado de penhora/avaliação dos bens que se
encontrarem na sede da Requerida, na avenida abunã, 1506, Sala
1 - Bairro Olaria - Porto Velho/RO.
4 - SERVE O PRESENTE como mandado/ofício.
Porto Velho quarta-feira, 12 de setembro de 2018
Audarzean Santana da Silva
1) Ao Senhor(a)
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA E
HABITAÇÃO - SEMUR
Av. Governador Jorge Teixeira, 1325, São Cristóvão - Porto Velho/
RO.
Determinamos a Vossa Senhoria que, no prazo de 30 (trinta) dias,
efetue o desmembramento da área usucapida (cuja localização
segue anexa), com a elaboração da respectiva certidão para futuro registro junto ao Serviço Registral. Documentos necessário em
anexo.
2) NOME: EXECUTADO: EGO EMPRESA GERAL DE OBRAS S A
CNPJ nº 05.722.947/0001-20
ENDEREÇO: Avenida abunã, 1506, Sala 1 - Bairro Olaria - Porto
Velho/RO.
FINALIDADE: Proceda o Sr. Oficial de Justiça a PENHORA/AVALIAÇÃO de bens que se encontrarem na sede do executado, suficientes para assegurar o pagamento do principal e cominações legais (art. 831 do NCPC), no valor de R$1.025,37 ( mil, vinte e cinco
reais e trinta e sete centavos ) Efetivada a penhora, INTIME-SE-A
desta, para querendo oferecer Impugnação/Embargos, dentro de
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quinze (15) dias. O Oficial de Justiça deverá proceder de acordo
com r. Despacho abaixo transcrito e as observações abaixo.
OBSERVAÇÃO: Nos termos do art. 841. Formalizada a penhora
por qualquer dos meios legais, dela será imediatamente intimado o
executado pessoalmente caso não tenha constituído advogado ou
a penhora tenha sido realizada na presença do executado, que se
reputa intimado. Recaindo a penhora sobre bem imóvel ou direito
real sobre imóvel, será intimado também o cônjuge do executado,
salvo se forem casados em regime de separação absoluta de bens.
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 4ª Vara Cível - Fórum Cível
Av. Lauro Sodré, nº 1728, Bairro São João Bosco, CEP 78.904300, Porto Velho, RO 7036144-32.2018.8.22.0001
Procedimento Comum
C. S. COMERCIO DE COSMETICOS E PERFUMARIA LTDA
ADVOGADO DO AUTOR: REYNALDO DINIZ PEREIRA NETO
OAB nº RO4180
SAMIA DANIELLY CASTRO DA SILVA PINHEIRO
ADVOGADO DO RÉU:
Vistos,
1 - Compulsano os autos verifico que não há pedido de gratuidade
processual, nem recolhimento das custas.
Ademais a lei possibilita o recolhimento de apenas 1% do valor no
momento da distribuição da ação e o diferimento do 1% remanescente para após a audiência de conciliação, caso não reste frutífera. Essa sistemática se aplica aos processos sob a égide do rito
comum, vez que há previsão de audiência de conciliação.
Assim sendo, determino à parte autora que, no prazo de 15 (quinze) dias que, emende a inicial, acostando aos autos o comprovante
de recolhimento das custas iniciais de, uma vez que estas devem
perfazer o quantum de 1% (um por cento) incidentes sobre o valor
da causa, devendo ser respeitado o valor mínimo previsto na Lei de
Custas (art.12, §1º, Lei 3.896/2016), ou, se necessário faça a alteração dos pedidos (acompanhado dos documento que comprovem
a hopossuficiência), sob pena de extinção e arquivamento.
2 - Se, não houver manifestação da Autora, ou se, houver alteração
dos pedidos, voltem os autos conclusos.
3 - Com a juntada do comprovante de recolhimento das custas,
deverá o cartório proceder a citação do Requerido e intimação das
partes, nos demais termos do despacho que seguem abaixo:
4 - DESIGNO audiência de tentativa de conciliação para a data de
26/11/2018, às 8h30min, sala nº 9, a realizar-se pela Central de
Conciliação, no seguinte endereço: Avenida Jorge Teixeira (BR319) esquina com Quintino Bocaiúva, no bairro Embratel.
A ela deverão comparecer os advogados das partes, os quais, querendo, deverão convidá-las para se fazerem presentes.
5 - CITE-SE e INTIME-SE o réu para a audiência de conciliação,
na forma do artigo 334 do Novo Código de Processo Civil, acompanhada de advogado ou Defensor Público.
O prazo para oferecimento da contestação é de 15 (quinze) dias, a
iniciar da data da audiência de tentativa de conciliação, caso frustrada, salvo hipóteses dos incisos II e III do art. 335 do CPC.
Na hipótese de desinteresse na realização de audiência de conciliação, deverá a parte requerida fazê-lo expressamente com antecedência mínima de 10 (dez) dias de sua realização, ocasião em
que o prazo para defesa se iniciará do protocolo da petição.
Se a parte requerida não contestar a ação, será considerado revel
e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pela
parte autora (art. 344 do CPC).
6 - Intime-se a parte autora por meio de seu advogado (art. 334,
3º, do CPC).
Fica advertida a parte autora, desde já, a sua obrigatoriedade de
recolher e comprovar nestes autos, no prazo de 5 (cinco) dias, improrrogável, o recolhimento do remanescente das custas iniciais,
no equivalente a 1% do valor da causa, na hipótese de insucesso
da conciliação, independentemente, portanto, de nova intimação,
sob pena de extinção do processo.
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7 - Advirto as partes, também, que na hipótese de não comparecimento injustificado a tal audiência de conciliação, que estarão
sujeitas a uma multa equivalente a até 2% (dois por cento) da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa (CPC, art. 334,
§ 8º).
Int.
VIAS DESTE DESPACHO SERVIRÃO COMO CARTA/MANDADO
NOME: RÉU: SAMIA DANIELLY CASTRO DA SILVA PINHEIRO
CPF nº 873.236.212-91
ENDEREÇO: Rua José Viera Caúla, nº. 7082, Bairro Esperança
da Comunidade, neste município de Porto Velho – CEP 76825-018
FINALIDADE: Citar a parte Requerida para comparecer à audiência de conciliação juntamente com seu advogado ou Defensor Público. Bem como, responder a ação no prazo de 15 dias a partir da
audiência de conciliação, em caso de desinteresse na realização
da mesma, deverá a parte requerida fazê-lo expressamente com
antecedência mínima de 10 (dez) dias de sua realização, ocasião
em que o prazo para defesa se iniciará do protocolo da petição.
ADVERTÊNCIAS: Se a parte requerida não contestar a ação, será
considerado revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de
fato formuladas pela parte autora.
As informações do processo poderão ser consultadas no site do
Tribunal de Justiça de Rondônia, no seguinte endereço eletrônico:
http://www.tjro.jus.br/inicio-pje.
Porto Velho , quarta-feira, 12 de setembro de 2018
Audarzean Santana da Silva
Processo nº: 7057057-06.2016.8.22.0001
Classe: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
Autor: EXEQUENTE: MARINA CARNEIRO VASCONCELOS
Advogado: Advogados do(a) EXEQUENTE: DANIELE MEIRA
COUTO - RO0002400, MARCELO ESTEBANEZ MARTINS RO0003208
Réu: EXECUTADO: KENNER ROGIO PEREIRA DA SILVA
Advogado: Advogado do(a) EXECUTADO:
Certidão
Certifico que a parte autora solicitou a busca de endereços, bloqueio de bens e valores, através dos sistemas BACENJUD, RENAJUD E INFOJUD e não comprovou o pagamento da taxa para
realização de tais atos. Fica a parte autora intimada para recolher
o valor para cada providência solicitada, no prazo de 5 (cinco) dias
úteis. Devendo utilizar o site: www.tjro.jus.br, para impressão do
boleto.
Porto Velho/RO, Quinta-feira, 13 de Setembro de 2018
JOAO AFRO MARIANO VIEIRA
Diretor de Secretaria
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 4ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, PORTO VELHO RO - CEP: 76803-686 - Fone:(69) 3217-1334
Processo nº: 7021486-37.2017.8.22.0001
Classe: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
Autor: ESTEVAM PEREIRA
Advogado: Advogados do(a) AUTOR: PAULO ROBERTO DA
SILVA MACIEL - RO0004132, PAULO FERNANDO LERIAS RO0003747, CYANIRA DE FATIMA SOUSA OLIVEIRA MACIEL
- RO0005449, CLAIR BORGES DOS SANTOS - RO7688
Réu: RÉU: SANTO ANTONIO ENERGIA S.A.
Advogado: Advogados do(a) RÉU: THALINE ANGELICA DE LIMA RO0007196, IRAN DA PAIXAO TAVARES JUNIOR - RO0005087,
PAULO BARROSO SERPA - RO0004923, ANDREY CAVALCANTE DE CARVALHO - RO000303B
Vistos,
Como há muitos processos conclusos em gabinete, em homenagem ao princípio da cooperação, levando em conta o disposto no
NCPC que prevê audiência para saneamento em cooperação com
as partes (art. 357, § 3º, NCPC), em nome do princípio da oralidade
e celeridade já que em audiência as questões pendentes podem
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ser resolvidas para permitir que o processo encaminhe mais rapidamente para seu fim, como a audiência com as partes poderá
ser mais uma oportunidade para a solução consensual do litígio,
DESIGNO audiência de CONCILIAÇÃO/SANEAMENTO para o dia
23/11/2018, às 9 horas, a realizar-se na sede deste juízo da 4ª Vara
Cível (Av. Lauro Sodré n. 1728, Jardim América, nesta).
Os patronos deverão comparecer à audiência com peça escrita
que contenha: a) sugestão de questão de fato sobre as quais deverá recair a atividade probatória (art. 357, II, NCPC); b) indicação
das provas que deseja produzir de forma justificada, com apresentação do rol de testemunhas (se desejar prova oral) e dos quesitos
(se desejar prova pericial); e, c) indicação das questões de direito
relevantes para decisão de mérito (art. 357, IV, NCP). ADVIRTO
que a ausência à solenidade ou a falta de apresentação da peça
determinada neste parágrafo significará que a parte deseja o julgamento antecipado do mérito (art. 355, I, NCPC).
Intimação via DJE na pessoa do(a) patrono(a) das partes.
Int.
Porto Velho/RO, 10 de setembro de 2018
Juiz(a) de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 4ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, PORTO VELHO RO - CEP: 76803-686 - Fone:(69) 3217-1334
Processo nº: 7021486-37.2017.8.22.0001
Classe: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
Autor: ESTEVAM PEREIRA
Advogado: Advogados do(a) AUTOR: PAULO ROBERTO DA
SILVA MACIEL - RO0004132, PAULO FERNANDO LERIAS RO0003747, CYANIRA DE FATIMA SOUSA OLIVEIRA MACIEL
- RO0005449, CLAIR BORGES DOS SANTOS - RO7688
Réu: RÉU: SANTO ANTONIO ENERGIA S.A.
Advogado: Advogados do(a) RÉU: THALINE ANGELICA DE LIMA RO0007196, IRAN DA PAIXAO TAVARES JUNIOR - RO0005087,
PAULO BARROSO SERPA - RO0004923, ANDREY CAVALCANTE DE CARVALHO - RO000303B
Vistos,
Como há muitos processos conclusos em gabinete, em homenagem ao princípio da cooperação, levando em conta o disposto no
NCPC que prevê audiência para saneamento em cooperação com
as partes (art. 357, § 3º, NCPC), em nome do princípio da oralidade
e celeridade já que em audiência as questões pendentes podem
ser resolvidas para permitir que o processo encaminhe mais rapidamente para seu fim, como a audiência com as partes poderá
ser mais uma oportunidade para a solução consensual do litígio,
DESIGNO audiência de CONCILIAÇÃO/SANEAMENTO para o dia
23/11/2018, às 9 horas, a realizar-se na sede deste juízo da 4ª Vara
Cível (Av. Lauro Sodré n. 1728, Jardim América, nesta).
Os patronos deverão comparecer à audiência com peça escrita
que contenha: a) sugestão de questão de fato sobre as quais deverá recair a atividade probatória (art. 357, II, NCPC); b) indicação
das provas que deseja produzir de forma justificada, com apresentação do rol de testemunhas (se desejar prova oral) e dos quesitos
(se desejar prova pericial); e, c) indicação das questões de direito
relevantes para decisão de mérito (art. 357, IV, NCP). ADVIRTO
que a ausência à solenidade ou a falta de apresentação da peça
determinada neste parágrafo significará que a parte deseja o julgamento antecipado do mérito (art. 355, I, NCPC).
Intimação via DJE na pessoa do(a) patrono(a) das partes.
Int.
Porto Velho/RO, 10 de setembro de 2018
Juiz(a) de Direito
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 4ª Vara Cível - Fórum Cível
Av. Lauro Sodré, nº 1728, Bairro São João Bosco, CEP 78.904300, Porto Velho, RO 7031348-32.2017.8.22.0001
Execução de Título Extrajudicial
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IVAM JOSE REIS
ADVOGADO DO EXEQUENTE: PAULINO PALMERIO QUEIROZ
OAB nº RO208
GERALDO MANGELO DA COSTA
ADVOGADO DO EXECUTADO: MARCOS ANTONIO SILVA PEREIRA OAB nº RO367A
DESPACHO
Vistos,
Em tempo, no intuito de viabilização da presente demanda, e em
nome do princípio da oralidade, celeridade e cooperação já que
em audiência as questões pendentes podem ser resolvidas para
permitir que o processo encaminhe mais rapidamente para seu
fim, visando a solução consensual do litígio, entendo necessário
a designação de audiência de tentativa de conciliação para o dia
23/11/2018, às 10 horas, a realizar-se na sede deste juízo da 4ª
Vara Cível (Av. Lauro Sodré n. 1728, Jardim América, nesta).
A ela deverão comparecer os advogados das partes, os quais, querendo, deverão convidá-las para se fazerem presentes.
Int.
Cumpra-se.
SERVE o presente de OFÍCIO/MANDADO/INTIMAÇÃO.
Porto Velho quarta-feira, 12 de setembro de 2018
Audarzean Santana da Silva
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 4ª Vara Cível - Fórum Cível
Av. Lauro Sodré, nº 1728, Bairro São João Bosco, CEP 78.904300, Porto Velho, RO 7031348-32.2017.8.22.0001
Execução de Título Extrajudicial
IVAM JOSE REIS
ADVOGADO DO EXEQUENTE: PAULINO PALMERIO QUEIROZ
OAB nº RO208
GERALDO MANGELO DA COSTA
ADVOGADO DO EXECUTADO: MARCOS ANTONIO SILVA PEREIRA OAB nº RO367A
DESPACHO
Vistos,
Em tempo, no intuito de viabilização da presente demanda, e em
nome do princípio da oralidade, celeridade e cooperação já que
em audiência as questões pendentes podem ser resolvidas para
permitir que o processo encaminhe mais rapidamente para seu
fim, visando a solução consensual do litígio, entendo necessário
a designação de audiência de tentativa de conciliação para o dia
23/11/2018, às 10 horas, a realizar-se na sede deste juízo da 4ª
Vara Cível (Av. Lauro Sodré n. 1728, Jardim América, nesta).
A ela deverão comparecer os advogados das partes, os quais, querendo, deverão convidá-las para se fazerem presentes.
Int.
Cumpra-se.
SERVE o presente de OFÍCIO/MANDADO/INTIMAÇÃO.
Porto Velho quarta-feira, 12 de setembro de 2018
Audarzean Santana da Silva
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 4ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, Porto Velho - RO - CEP:
76803-686 - Fone:(69) . Processo: 7051866-43.2017.8.22.0001
Classe: EMBARGOS À EXECUÇÃO (172)
Data da Distribuição: 17/01/2018 11:36:11
Requerente: THIAGO LUIZ ATTIE e outros
Advogado do(a) EMBARGANTE: LETICIA MOREIRA BARBOSA
DE FREITAS - RO8759
Advogado do(a) EMBARGANTE: LETICIA MOREIRA BARBOSA
DE FREITAS - RO8759
Requerido: BANCO BRADESCO SA
Advogado do(a) EMBARGADO: NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - RO0004875
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Despacho
No intuito de viabilização da presente demanda, e em nome do
princípio da oralidade, celeridade e cooperação já que em audiência as questões pendentes podem ser resolvidas para permitir
que o processo encaminhe mais rapidamente para seu fim, mesmo
em se tratando de Embargos, visando a solução consensual do
litígio, entendo necessário a designação de audiência de tentativa
de conciliação para o dia 23/11/2018, às 8 horas, a realizar-se na
sede deste juízo da 4ª Vara Cível (Av. Lauro Sodré n. 1728, Jardim
América, nesta).
A ela deverão comparecer os advogados das partes, os quais, querendo, deverão convidá-las para se fazerem presentes.
Int.
Cumpra-se.
SERVE o presente de OFÍCIO/MANDADO/INTIMAÇÃO.
Porto Velho, data inserida na movimentação.
Assinado Digitalmente
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 4ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, Porto Velho - RO - CEP:
76803-686 - Fone:(69) . Processo: 7051866-43.2017.8.22.0001
Classe: EMBARGOS À EXECUÇÃO (172)
Data da Distribuição: 17/01/2018 11:36:11
Requerente: THIAGO LUIZ ATTIE e outros
Advogado do(a) EMBARGANTE: LETICIA MOREIRA BARBOSA
DE FREITAS - RO8759
Advogado do(a) EMBARGANTE: LETICIA MOREIRA BARBOSA
DE FREITAS - RO8759
Requerido: BANCO BRADESCO SA
Advogado do(a) EMBARGADO: NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - RO0004875
Despacho
No intuito de viabilização da presente demanda, e em nome do
princípio da oralidade, celeridade e cooperação já que em audiência as questões pendentes podem ser resolvidas para permitir
que o processo encaminhe mais rapidamente para seu fim, mesmo
em se tratando de Embargos, visando a solução consensual do
litígio, entendo necessário a designação de audiência de tentativa
de conciliação para o dia 23/11/2018, às 8 horas, a realizar-se na
sede deste juízo da 4ª Vara Cível (Av. Lauro Sodré n. 1728, Jardim
América, nesta).
A ela deverão comparecer os advogados das partes, os quais, querendo, deverão convidá-las para se fazerem presentes.
Int.
Cumpra-se.
SERVE o presente de OFÍCIO/MANDADO/INTIMAÇÃO.
Porto Velho, data inserida na movimentação.
Assinado Digitalmente
Processo nº: 7011838-96.2018.8.22.0001
Classe: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
Autor: EXEQUENTE: MARIA BATISTA CORREA
Advogado: Advogados do(a) EXEQUENTE: DIEGO JOSE NASCIMENTO BARBOSA - RO0005184, CASIMIRO ANCILON DE
ALENCAR NETO - RO0004569, BRENDA RODRIGUES DOS
SANTOS - RO8648
Réu: EXECUTADO: ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO RONDONIA
Advogado: Advogados do(a) EXECUTADO: BRUNA TATIANE
DOS SANTOS PINHEIRO SARMENTO - RO0005462, MARCELO
RODRIGUES XAVIER - RO0002391, DANIEL PENHA DE OLIVEIRA - RO0003434
CARTA DE INTIMAÇÃO
Área Cível
Fica intimada a parte Executada, bem como seu advogado, para
recolhimento do débito relativo a custas finais nos autos mencionados, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de protesto e encaminhamento do débito à Fazenda Pública para inscrição em Dívida
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Ativa, conforme art.12, § 1º da Lei 3.896 de 24 de agosto de 2016.
Porto Velho/RO, Quarta-feira, 12 de Setembro de 2018
JOAO AFRO MARIANO VIEIRA
Diretor de Secretaria
Assina por determinação do MM. Juiz de Direito
Processo nº: 0005165-51.2014.8.22.0001
Classe: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159)
Autor: EXEQUENTE: INSTITUTO JOAO NEORICO
Advogado: Advogados do(a) EXEQUENTE: MARCUS VINICIUS
DE OLIVEIRA CAHULLA - RO0004117, ELIANE CARNEIRO DE
ALCANTARA - RO0004300
Réu: EXECUTADO: JANDES DA SILVA EDUARDO
Advogado: Advogado do(a) EXECUTADO:
Certidão
Certifico que a parte autora solicitou a busca de endereços, bloqueio de bens e valores, através dos sistemas BACENJUD, RENAJUD E INFOJUD e não comprovou o pagamento da taxa para
realização de tais atos. Fica a parte autora intimada para recolher
o valor para cada providência solicitada, no prazo de 5 (cinco) dias
úteis. Devendo utilizar o site: www.tjro.jus.br, para impressão do
boleto.
Porto Velho/RO, Quarta-feira, 12 de Setembro de 2018
MARCOS ANTONIO NOBRE DA SILVA
Técnico Judiciário
Processo nº: 7025087-17.2018.8.22.0001
Classe: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159)
Autor: EXEQUENTE: M. S. COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA DE ALIMENTOS LTDA
Advogado: Advogado do(a) EXEQUENTE: FLAVIANA LETICIA
RAMOS MOREIRA - RO0004867
Réu: EXECUTADO: LOPES MENDONCA COMERCIO LTDA - ME
Advogado: Advogado do(a) EXECUTADO:
Intimação
Por ordem do(a) Exmo(a). Dr(a). Juiz(a) de Direito do Porto Velho - 4ª Vara Cível, fica a parte autora intimada, para no prazo de
5 (cinco) dias, manifestar sobre a certidão negativa do oficial de
justiça. sob pena de extinção e arquivamento. Caso, solicite nova
diligência pelo oficial de justiça ou busca de endereços, bloqueio
de bens e valores, através dos sistemas BACENJUD, RENAJUD E
INFOJUD deverá comprovar o pagamento da taxa para realização
de tais atos. Devendo utilizar o site: www.tjro.jus.br, para impressão
do boleto.
Quarta-feira, 12 de Setembro de 2018
MARCOS ANTONIO NOBRE DA SILVA
Técnico Judiciário
Processo nº: 7016038-83.2017.8.22.0001
Classe: CÍVEL - BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA (81)
Autor: AUTOR: BANCO BRADESCO
Advogado: Advogado do(a) AUTOR: MAURO PAULO GALERA
MARI - RO0004937
Réu: RÉU: VALDECIR PAES
Advogado: Advogado do(a) RÉU:
Intimação
Por ordem do(a) Exmo(a). Dr(a). Juiz(a) de Direito do Porto Velho
- 4ª Vara Cível, fica a parte autora intimada, para no prazo de 5
(cinco) dias, manifestar sobre a certidão do oficial de justiça.
Quarta-feira, 12 de Setembro de 2018
MARCOS ANTONIO NOBRE DA SILVA
Técnico Judiciário
Processo nº: 7023775-06.2018.8.22.0001
Classe: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159)
Autor: EXEQUENTE: COOPERATIVA DE CREDITO RURAL DE
PORTO VELHO LTDA
Advogado: Advogado do(a) EXEQUENTE: WYLIANO ALVES
CORREIA - RO0002715
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Réu: EXECUTADO: JOSE CARLOS RODRIGUES DE OLIVEIRA
e outros
Advogado: Advogado do(a) EXECUTADO:
Advogado do(a) EXECUTADO:
Intimação
Por ordem do(a) Exmo(a). Dr(a). Juiz(a) de Direito do Porto Velho - 4ª Vara Cível, fica a parte autora intimada, para no prazo de
5 (cinco) dias, manifestar sobre a certidão negativa do oficial de
justiça, sob pena de extinção e arquivamento. Caso, solicite nova
diligência pelo oficial de justiça ou busca de endereços, bloqueio
de bens e valores, através dos sistemas BACENJUD, RENAJUD E
INFOJUD deverá comprovar o pagamento da taxa para realização
de tais atos. Devendo utilizar o site: www.tjro.jus.br, para impressão
do boleto.
Quarta-feira, 12 de Setembro de 2018
MARCOS ANTONIO NOBRE DA SILVA
Técnico Judiciário
Processo nº: 7008926-29.2018.8.22.0001
Classe: CÍVEL - BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA (81)
Autor: AUTOR: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
Advogado: Advogado do(a) AUTOR: ANTONIO BRAZ DA SILVA
- RO0006557
Réu: RÉU: SANDRO SA DE OLIVEIRA
Advogado: Advogado do(a) RÉU:
Intimação
Por ordem do(a) Exmo(a). Dr(a). Juiz(a) de Direito do Porto Velho - 4ª Vara Cível, fica a parte autora intimada, para no prazo de
10 (dez) dias, manifestar sobre a certidão negativa do oficial de
justiça. sob pena de extinção e arquivamento. Caso, solicite nova
diligência pelo oficial de justiça ou busca de endereços, bloqueio
de bens e valores, através dos sistemas BACENJUD, RENAJUD E
INFOJUD deverá comprovar o pagamento da taxa para realização
de tais atos. Devendo utilizar o site: www.tjro.jus.br, para impressão
do boleto.
Quarta-feira, 12 de Setembro de 2018
MARCOS ANTONIO NOBRE DA SILVA
Técnico Judiciário
Processo nº: 7023607-38.2017.8.22.0001
Classe: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159)
Autor: EXEQUENTE: EINSTEIN INSTITUIÇÃO DE ENSINO LTDA.
EPP
Advogado: Advogado do(a) EXEQUENTE: IGOR JUSTINIANO
SARCO - RO0007957
Réu: EXECUTADO: ANALIA MARIA DE SOUZA SANTOS
Advogado: Advogado do(a) EXECUTADO:
Intimação
Fica a parte autora/exequente intimada para manifestar em termos
de prosseguimento no prazo de 05 (cinco) dias úteis. Silenciando,
intime-se nos moldes do art. 485, parágrafo 1º, do NCPC.
Porto Velho/RO, Quarta-feira, 12 de Setembro de 2018
MARCOS ANTONIO NOBRE DA SILVA
Técnico Judiciário
Processo nº: 7026287-59.2018.8.22.0001
Classe: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159)
Autor: EXEQUENTE: ASSOCIACAO DE CREDITO CIDADAO DE
RONDONIA
Advogado: Advogado do(a) EXEQUENTE: KARINA DA SILVA
SANDRES - RO0004594
Réu: EXECUTADO: LUZIA PINHEIRO DE FRANCA e outros
Advogado: Advogado do(a) EXECUTADO:
Advogado do(a) EXECUTADO:
Certidão
Certifico que a parte autora informou novo endereço para diligência
porém, não comprovou o recolhimento da diligência do oficial de
justiça. Fica a parte autora intimada para recolher, no prazo de 5
(cinco) dias úteis, o valor para nova diligência do oficial de justiça.
Porto Velho, Quarta-feira, 12 de Setembro de 2018
MARCOS ANTONIO NOBRE DA SILVA
Técnico Judiciário
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PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 4ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, PORTO VELHO RO - CEP: 76803-686 - Fone:(69) 3217-1334
Processo nº: 7027312-10.2018.8.22.0001
Classe: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
Autor: ELISSANDRA CANDIDA RODRIGUES LIMA
Advogado: Advogados do(a) AUTOR: TERESA CRISTINA ARANHA DE BRITO - RO0005798, MARCIA YUMI MITSUTAKE RO7835, FELIPE GOES GOMES DE AGUIAR - RO0004494
Réu: RÉU: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Advogado: Advogado do(a) RÉU:
Despacho
Vistos,
1 - DEFIRO os benefícios da justiça gratuita com fulcro no art. 98
NCPC/15 e Lei 1.060/50;
2 - INTIME-SE a parte Autora para, no prazo de 15 (quinze) dias,
Emende a inicial, a fim de acostar aos autos os quesitos que deverão ser respondidos pelo perito. Bem como, juntar cópia de sua
carteirinha do SUS, sob pena de indeferimento da Inicial.
Após, com ou sem manifestação, volte os autos conclusos.
Int.
Porto Velho/RO, 10 de setembro de 2018
Juiz(a) de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 4ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, PORTO VELHO RO - CEP: 76803-686 - Fone:(69) 3217-1334
Processo nº: 7025249-12.2018.8.22.0001
Classe: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
Autor: IVALDETE COELHO FARIA
Advogado: Advogado do(a) AUTOR: RAIMUNDO GONCALVES
DE ARAUJO - RO0003300
Réu: RÉU: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Vistos,
1. Defiro os benefícios da justiça gratuita.
2. IVALDETE COELHO FARIA propôs a presente AÇÃO PREVIDENCIARIA DE RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIODOENÇA
ACIDENTÁRIO C/C ANTECIPAÇÃO DA TUTELA em face de INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS.
Nela, diz o autor, em síntese, se empregada da empresa Marisa
Lojas Varejustas Ltda, desde 17/08/2006 como auxiliar de serviços
gerais, até sofre acidente de trabalho em 18/04/2008.
A requerente alega passar a ter limitações de mobilidade e a sentir
fortíssimas dores articulares e musculares por lesões por esforços
repetitivos-LER/DORT, hérnias de disco, osteoporose e outros problemas ortopédicos em razão de sua atividade de trabalho.
Diante disso, apresentou pedido de benefício de auxílio-doença
acidentário á autarquia-ré, sendo ele deferido em 18/04/08 (docs.
em anexo). Tal benefício foi encerrado em 15/06/18, devido o médico-pericial do INSS entender que as condições incapacitantes ao
labor da Requerente cessaram.
Ao final, com base nessa retórica, propugna que, em tutela antecipada, seja determinado à autarquia requerida que proceda o
restabelecimento do benefício de auxílio-doença acidentário em
favor da Requerente. Demais, no mérito, pugna pela concessão de
auxílio-doença à autora.
Com a inicial vieram procuração e documentos.
Vieram-me os autos conclusos.
DECIDO.
Como sabido, a tutela de urgência será concedida quando houver
elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de
dano ou risco ao resultado útil do processo. Havendo perigo de
irreversibilidade dos efeitos da tutela de urgência de natureza antecipada, esta não será concedida (art. 300, §3º, CPC).
Pois bem. A probabilidade do direito e o perigo de dano estão presentes no presente caso, em razão da natureza assistencial do be-
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nefício (caráter alimentar). Ademais, tendo a parte autora acostado
aos autos o “laudo médico” ID. ------, com a anotação de que o
autor tem limitação de mobilidade que prejudica sua capacidade
laborativa. CID M51, entendo devida a antecipação dos efeitos da
tutela para restabelecimento do benefício de auxílio-doença acidentário (espécie 91). Nesse sentido:
Assim, presentes os requisitos exigidos pelo art. 300 do Novo Código de Processo Civil, antecipo os efeitos da tutela para determinar que a parte requerida (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO
SOCIAL - INSS) restabeleça o auxílio-doença acidentário (espécie
91), em favor da parte autora.
3. Em homenagem aos princípios da economia e celeridades processuais e efetividade, bem ainda considerando o teor das Recomendações Conjuntas n. 01, de 15.12.2015 e n. 04, de 17.05.2012,
ambas do CNJ e foi realizada reunião entre a Corregedoria de Justiça do Eg. TJ/RO e o INSS, para padronizar fluxo de processos
sobre o objeto desta ação, sendo aberto SEI sob o n. 000268060.2017.8.22.8800. Em face destas, o fluxo processual ocorrerá
conforme alinhavado adiante.
4. Considerando que a natureza da presente demanda evidencia
a necessidade de realização de prova pericial, determino a expedição de OFÍCIO à Policlínica Osvaldo Cruz (encaminhando em
anexo fotocópia da petição inicial e dos documentos que a acompanham), requisitando a indicação de profissional apto a fazê-la
gratuitamente, bem como a indicação de dia, hora e local para realização dos trabalhos, com antecedência mínima de 40 (quarenta) dias. O cartório deverá providenciar os atos necessários para
designação da perícia, no prazo de 05(cinco) dias.
O laudo deverá ser entregue no prazo máximo de 1 (um) mês, devendo informar ao Juízo a data de início dos trabalhos com antecedência mínima de 20 (vinte) dias, a fim de viabilizar a intimação
das partes.
Ao juízo, o perito deverá esclarecer, nos termos da Recomendação
Conjunta n. 01/CNJ, de 15/12/2015, os seguintes quesitos:
I – Exame clínico e considerações médico-periciais sobre a patologia
a) Queixa que o(a) periciado apresenta no ato da perícia.
b) Doença, lesão ou deficiência diagnosticada por ocasião da perícia (com CID).
c) Causa provável da(s) doença/moléstia(a)/incapacidade.
d) Doença/moléstia ou lesão decorrem do trabalho exercido? Justifique indicando o agente de risco ou agente nocivo causador.
e) A doença/moléstia ou lesão decorrem de acidente de trabalho?
Em caso positivo, circunstanciar o fato, com data e local, bem como
se reclamou assistência médica e/ou hospitalar.
f) Doença/moléstia ou lesão torna o(a) periciado(a) incapacitado(a)
para o exercício do último trabalho ou atividade habitual? Justifique a resposta, descrevendo os elementos nos quais se baseou
a conclusão.
g) Sendo positiva a resposta ao quesito anterior, a incapacidade
do(a) periciado(a) é de natureza permanente ou temporária? Parcial ou total?
h) Data provável do início da(s) doença/lesão/moléstia() que
acomete(m) o (a) periciado(a).
i) Data provável de início da incapacidade identificada. Justifique.
j) Incapacidade remonta à data de início da(s) doença/moléstia(s)
ou decorre de progressão ou agravamento dessa patologia? Justifique.
k) É possível afirmar se havia incapacidade entre a data do indeferimento ou da cessão do benefício administrativo e a data da
realização da perícia judicial? Se positivo, justificar apontando os
elementos para esta conclusão.
l) Caso se conclua pela incapacidade parcial e permanente, é possível afirmar se o(a) periciado(a) está apto para o exercício de outra
atividade profissional ou para a reabilitação? Qual atividade?
m) Sendo positiva a existência de incapacidade total e permanente, o(a) periciado(a) necessita de assistência permanente de outra
pessoa para as atividades diárias? A partir de quando?
n) Qual ou quais são os exames clínicos, laudos ou elementos considerados para o presente ato médico pericial?
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o) O(a) periciado(a) está realizando tratamento? Qual a previsão
de duração do tratamento? Há previsão ou foi realizado tratamento
cirúrgico? O tratamento é oferecido pelo SUS?
p) É possível estimar qual o tempo e o eventual tratamento necessários para que o(a) periciado(a) se recupere e tenha condições de
voltar a exercer seu trabalho ou atividade habitual (data de cessação da incapacidade)?
q) Preste o perito demais esclarecimentos que entenda serem pertinentes para melhor elucidação da causa.
r) Pode o perito afirmar se existe qualquer indício ou sinais de dissimulação ou de exacerbação de sintomas? Responda apenas em
caso afirmativo.
II – Quesitos específicos: auxílio-acidente
a) O(a) periciado(a) é portador de lesão ou perturbação funcional
que implique redução de sua capacidade para o trabalho? Qual?
b) Se houver lesão ou perturbação funcional, decorre de acidente
de trabalho ou de qualquer natureza? Em caso positivo, indique
o agente causador ou circunstancie o fato, com data e local, bem
como indique se o(a) periciado(a) reclamou assistência médica e/
ou hospitalar.
c) O(a) periciado(a) apresenta sequelas de acidente de qualquer
natureza, que causam dispêndio de maior esforço na execução da
atividade habitual?
d) Se positiva a resposta ao quesito anterior, quais são as dificuldades encontradas pelo(a) periciado(a) para continuar desempenhando suas funções habituais? Tais sequelas são permanentes,
ou seja, não passíveis de cura?
e) Houve alguma perda anatômica? Qual? A força muscular está
mantida?
f) A mobilidade das articulações está preservada?
g) A sequela ou lesão porventura verificada se enquadra em alguma
das situações discriminadas no Anexo III do Decreto 3.048/1999?
5. CITE-SE parte requerida para apresentar sua defesa, no prazo
de 30 dias (art. 335, CPC/15), cujo prazo se iniciará após ciência do
resultado da perícia. No prazo de defesa o requerido deverá apresentar cópia do procedimento administrativo referente ao benefício
previdenciário pleiteado pelo requerente. Ficando advertida a parte
que, se não contestar a ação, será considerada revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo autor (art.
344, CPC/2015).
6. Com a apresentação do laudo, dê-se vistas as partes para manifestação e eventual acordo. Prazo: 15(quinze) dias. A petição inicial poderá ser consultada pelo endereço eletrônico:
http://pje.tjro.jus.br/pg/Processo/ConsultaDocumento/listView.
seam (nos termos do artigo 19 e 20 da Resolução 185, de 18 de
dezembro de 2013 do Conselho Nacional de Justiça).
7. SERVE COMO OFÍCIO/CARTA/MANDADO
Endereço: POLICLÍNICA OSVALDO CRUZ: AVENIDA JORGE
TEIXEIRA, No 3682, BAIRRO INDUSTRIAL, PORTO VELHO/RO,
CEP: 76.821-096.
Endereço: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS:
AVENIDA NAÇÕES UNIDAS, No 271, KM 01, PORTO VELHO/RO,
CEP: 76.804-061.
Endereço: GERENTE APS/ADJ - Avenida Campos Sales, n. 3132,
Olaria - Porto Velho/RO. Fone (69) 3533-5147 / 3533-5000. email:
neder.silva@inss.gov.br ou apsdj26001200@inss.gov.br.
Porto Velho/RO, 10 de setembro de 2018
Juiz(a) de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 4ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, Porto Velho - RO CEP: 76803-686 - Fone:(5) . Processo: 7042059-96.2017.8.22.0001
Classe: MONITÓRIA (40)
Data da Distribuição: 22/09/2017 15:04:02
Requerente: EDIMAQ EMPRESA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE MAQ LTDA
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Advogado do(a) AUTOR: ALEXANDRE CAMARGO - RO0000704
Requerido: A.P.DE AGUIAR
Advogado do(a) RÉU:
DECISÃO
Vistos,
Nos moldes do art. 701, § 2º, do CPC, registro estar constituído o
título executivo judicial.
Fica intimada a parte autora para que apresente cálculo de atualização do débito.
Após, atento ao disposto no art. 513, § 2º, ambos do CPC, expeça-se carta destinada à intimação pessoal do requerido para pagar o
débito em quinze dias, sob pena de aplicação da multa prevista no
art. 523, § 1º, do NCPC (10%), e fixação de honorários na fase de
cumprimento do julgado (10%).
Transcorrido tal prazo de quinze dias, sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que o executado,
independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos
próprios autos, sua impugnação (CPC, art. 525).
Altere-se a fase em que se encontra o feito.
Int.
Porto Velho, Segunda-feira, 10 de Setembro de 2018
AUDARZEAN SANTANA DA SILVA
Juíz(a) de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 4ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, Porto Velho - RO - CEP:
76803-686 - Fone:(69) . Processo: 7017133-22.2015.8.22.0001
Classe: JUIZADOS - PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL
CÍVEL (436)
Data da Distribuição: 05/11/2015 12:50:26
Requerente: MARIA OLICEIA ACASIO DE SA
Advogado do(a) REQUERENTE: ALEXANDRE AZEVEDO ANTUNES - MT8843/O
Requerido: BANCO BRADESCO S.A.
Advogado do(a) REQUERIDO: NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - RO0004875
Vistos;
1 - Inexistindo preliminares, declaro saneado o feito;
2 - Fixo como ponto controvertido saber se a assinatura constante
no contrato juntado nos autos (ID 6774788), no caso, é ou não, do
próprio punho da parte autora.Por isso, defiro a produção de prova
pericial.
3 - Nomeio perito judicial para a realização de tal labor exatamente
o profissional que há tempos realiza referido tipo de perícia neste
juízo, Sr. Urbano de Paula Filho, que pode ser localizado junto ao
Instituto de Criminalística de Rondônia, fixando seus honorários no
valor de R$ 1.300,00.
4 - Como a prova interessa ao deslinde da causa, os honorários
periciais deverão ser antecipados metade por cada parte no prazo
de dez dias.
5 - Como a autora é empregada doméstica e requereu o benefício
da justiça gratuita, faculto à ela que deposite a sua cota-parte de
antecipação em três vezes, a primeira em dez dias, a segunda em
40 dias e a terceira em 70 dias. O não recolhimento será entendido
como desinteresse na realização da prova pericial, com o julgamento do feito no estado em que se encontra.
6 - Feito o depósito, tornem-me os autos conclusos para designação de data para colheita do material para a realização da perícia,
além das providências do art. 474 do CPC/15;
7 - Contacte a escrivania com o expert para dizer se aceita o encargo e se a perícia pode ser feita com o documento existente nos
autos ou se precisa do original.
8 - Por fim, corrija a classe processual, porque está constando
como Juizados.
Int.
Porto Velho, Terça-feira, 11 de Setembro de 2018
Juíz(a) de Direito
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Tribunal de Justiça de Rondônia
PODER JUDICIÁRIO
Porto Velho - 4ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, Porto Velho - RO CEP: 76803-686 - Fone:(69)
EDITAL DE CITAÇÃO
( Prazo: 20 dias)
DE: KAGEL TRANSPORTES DE CARGAS LTDA, pessoa jurídica
de direito privado, inscrita no CNPJ sob nº. 84.722.632/0001-86, na
pessoa de seu representante legal, atualmente em lugar incerto e
não sabido.
Finalidade: CITAÇÃO para PAGAR em 03 (três) dias, a importância de R$109.217,32 ( cento e nove mil, duzentos e dezessete reais e trinta e dois centavos), referente ao valor principal acrescido
de 10% de honorários advocatícios, sob pena de, não o fazendo,
serem-lhes penhorados tantos bens quantos bastem para a garantia de execução e acréscimos legais. ADVERTÊNCIA: Não sendo
apresentados embargos, presumir-se-ão aceitos pelo réu, como
verdadeiros os fatos articulados pelo autor. Caso haja o pagamento integral da dívida, no prazo de três dias, a verba honorária será
reduzida pela metade (art. 827, §1º do CPC). Saliento que, a teor
do art. 914 e 915 ambos do NCPC, eventual defesa através de
embargos deverá ser oferecida no prazo de quinze dias úteis, contando-se a partir da dilação do prazo deste edital. OBSERVAÇÃO:
Caso não tenha condições de constituir advogado, deverá procurar
o Defensor Público desta cidade, junto a Defensoria Pública do Estado. E para constar, expediu-se o presente, que será afixado no
local de costume e publicado na forma da lei.
Vara : 4ª Vara Cível
Processo : 0021899-82.2011.8.22.0001
Classe : Execução de Título Extrajudicial
Parte Autora : Petrobrás Distribuidora S/A
Advogado: Daniel Penha de Oliveira OAB/RO 3434.
Parte Requerida: Kagel Transportes de Cargas Ltda
Valor da Ação : R$ 99.288,48+ 10%= R$ 109.217,32
Decisão: “ Vistos,Considerando as tentativas frustradas de localizar os requeridos para fins de citação, defiro o pleito de fl. 63, no
sentido de realizá-la por meio de edital, nos termos do art. 256 e
art. 257, III do CPC, no prazo de 20 (vinte) dias úteis.Deverá a exequentee, em 10 dias, comprovar o recolhimento das custas para
a publicação do edital no site do Tribunal de Justiça do Estado de
Rondônia, e plataforma de editais do Conselho Nacional de Justiça,
que deve ser certificada nos autos.Int.Porto Velho-RO, quarta-feira,
6 de setembro de 2017.José Antônio Robles. Juiz de Direito “ .
Sede do Juízo: FÓRUM CÍVEL DESEMBARGADOR CÉSAR MONTENEGRO – Avenida Lauro Sodré, nº 1728, Jd. América – Bairro
São João Bosco – Porto Velho/RO – fone 3217-1334 – fax (069)
3217-1303 – e-mail: pvh4civel@tj.ro.jus.br.
Porto Velho, 22 de fevereiro de 2018.
Belª Irene Costa Lira Souza
Diretora de Cartório
Assina por determinação do MM. Juiz de Direito
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
PODER JUDICIÁRIO
Porto Velho - 4ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, Porto Velho - RO CEP: 76803-686 - Fone:(69)
Processo nº 0006498-04.2015.8.22.0001
Polo Ativo: LUCIANE SOUSA SAMPAIO
Advogado do(a) AUTOR: MOISES MARINHO DA SILVA RO0005163
Polo Passivo: CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA SA CERON
Advogados do(a) RÉU: ERICA CRISTINA CLAUDINO - RO0006207,
ALEX CAVALCANTE DE SOUZA - RO0001818, BRUNA TATIANE
DOS SANTOS PINHEIRO SARMENTO - RO0005462
Certidão
Certifico que estes autos foram digitalizados através de sistema
próprio, ficando encerrada a movimentação física através do Sistema SAP-PG.
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Ficam as partes, por meio de seus advogados, intimadas da distribuição em forma digitalizada NO SISTEMA PJE, SOB MESMA
NUMERAÇÃO, no qual deverão ser apresentadas as petições pertinentes.
Porto Velho, 12 de setembro de 2018
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 4ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, Porto Velho - RO - CEP:
76803-686 - Fone:(69) . Processo: 7023482-41.2015.8.22.0001
Classe: MONITÓRIA (40)
Data da Distribuição: 19/11/2015 14:56:30
Requerente: ASSOCIACAO EDUCACIONAL DE RONDONIA
Advogados do(a) AUTOR: LILIAN MARIANE LIRA - RO0003579,
DIOGENES NUNES DE ALMEIDA NETO - RO0003831
Requerido: ROGERIO MIGUEL FAGUNDES
Advogado do(a) RÉU:
Despacho
Realizadas pesquisas de endereço pertencente a parte requerida/
executada, por meio do sistema BACENJUD, INFOJUD, SIEL e
RENAJUD, fica intimada a parte autora para que diga o que pretende em termos de prosseguimento, no prazo 15(quinze) dias,
considerando as respectivas respostas às pesquisas eletrônicas,
conforme documentos anexos.
Int.
Porto Velho, data inserida na movimentação.
Assinado Digitalmente
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 4ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, PORTO VELHO RO - CEP: 76803-686 - Fone:( )
Processo nº: 7019589-37.2018.8.22.0001
Classe: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
Autor: JOAO PEQUENO NETO
Advogado: Advogado do(a) AUTOR: LAERCIO BATISTA DE LIMA
- RO0000843
Réu: RÉU: TIAGO RODRIGUES DOS SANTOS
Advogado: Advogado do(a) RÉU:
Vistos,
Cite-se e intime-se o réu para a audiência de conciliação, na forma
do artigo 334 do Novo Código de Processo Civil.
Designo audiência de tentativa de conciliação para a data de
11/10/2018, às 08h30min, sala nº 09, a realizar-se pela Central de
Conciliação, no seguinte endereço: Avenida Jorge Teixeira (BR319) esquina com Quintino Bocaiúva, no bairro Embratel.
Intime-se a parte autora por meio de seu advogado (art. 334, 3º,
do CPC).
Cite-se e intime-se a parte requerida para comparecer a audiência
acima, acompanhada de advogado ou Defensor Público.
O prazo para oferecimento da contestação é de 15 (quinze) dias, a
iniciar da data da audiência de tentativa de conciliação, caso frustrada, salvo hipóteses dos incisos II e III do art. 335 do CPC.
Na hipótese de desinteresse na realização de audiência de conciliação, deverá a parte requerida fazê-lo expressamente com antecedência mínima de 10 (dez) dias de sua realização, ocasião em
que o prazo para defesa se iniciará do protocolo da petição.
Se a parte requerida não contestar a ação, será considerado revel
e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pela
parte autora (art. 344 do CPC).
Fica advertida a parte autora, desde já, a sua obrigatoriedade de
recolher e comprovar nestes autos, no prazo de 5 (cinco) dias, improrrogável, o recolhimento do remanescente das custas iniciais,
no equivalente a 1% do valor da causa, na hipótese de insucesso
da conciliação, independentemente, portanto, de nova intimação,
sob pena de extinção do processo.
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Advirto as partes, também, que na hipótese de não comparecimento injustificado a tal audiência de conciliação, que estarão sujeitas
a uma multa equivalente a até 2% (dois por cento) da vantagem
econômica pretendida ou do valor da causa (CPC, art. 334, § 8º).
Int.
Porto Velho - RO, 2 de agosto de 2018.
Juiz de Direito
VIAS DESTE DESPACHO SERVIRÃO COMO CARTA/MANDADO
ENDEREÇO: Nome: TIAGO RODRIGUES DOS SANTOS
Endereço: Rua Dez, 891, Setor 2, Apoio Social, Ariquemes - RO CEP: 76873-305
ADVERTÊNCIA: A petição inicial e documentos que a instruem
poderão ser consultados no sitio eletrônico http://pje.tjro.jus.br/pg/
ConsultaPublica/listView.seam, nos termos do Art. 20, da Resolução 185/2013 – CNJ.
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 4ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, Porto Velho - RO - CEP:
76803-686 - Fone:(69) . Processo: 7051866-43.2017.8.22.0001
Classe: EMBARGOS À EXECUÇÃO (172)
Data da Distribuição: 17/01/2018 11:36:11
Requerente: THIAGO LUIZ ATTIE e outros
Advogado do(a) EMBARGANTE: LETICIA MOREIRA BARBOSA
DE FREITAS - RO8759
Advogado do(a) EMBARGANTE: LETICIA MOREIRA BARBOSA
DE FREITAS - RO8759
Requerido: BANCO BRADESCO SA
Advogado do(a) EMBARGADO: NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - RO0004875
Despacho
No intuito de viabilização da presente demanda, e em nome do
princípio da oralidade, celeridade e cooperação já que em audiência as questões pendentes podem ser resolvidas para permitir
que o processo encaminhe mais rapidamente para seu fim, mesmo
em se tratando de Embargos, visando a solução consensual do
litígio, entendo necessário a designação de audiência de tentativa
de conciliação para o dia 23/11/2018, às 8 horas, a realizar-se na
sede deste juízo da 4ª Vara Cível (Av. Lauro Sodré n. 1728, Jardim
América, nesta).
A ela deverão comparecer os advogados das partes, os quais, querendo, deverão convidá-las para se fazerem presentes.
Int.
Cumpra-se.
SERVE o presente de OFÍCIO/MANDADO/INTIMAÇÃO.
Porto Velho, data inserida na movimentação.
Assinado Digitalmente
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 4ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, PORTO VELHO RO - CEP: 76803-686 - Fone:(69) 3217-1334
Processo nº: 7022982-67.2018.8.22.0001
Classe: BUSCA E APREENSÃO (181)
Autor: B. A. D. C. L.
Advogado: Advogado do(a) REQUERENTE: ROBERTA BEATRIZ
DO NASCIMENTO - SP0192649
Réu: REQUERIDO: C. L. C. -. M.
Advogado: Advogado do(a) REQUERIDO:
Vistos,
Determino que a parte autora, no prazo de 15 ( quinze ) dias, emende a inicial com a finalidade de acostar aos autos, contrato de alienação fiduciária, bem como indicar o bem que pretende ver restituído, sob pena de extinção e arquivamento.
Int.
Porto Velho - RO, 11 de setembro de 2018.
Juiz de Direito
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PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 4ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, Porto Velho - RO - CEP:
76803-686 - Fone:(69) . Processo: 7034073-28.2016.8.22.0001
Classe: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
Data da Distribuição: 04/07/2016 11:21:25
Requerente: RAIMUNDO CHAVES PAIVA
Advogados do(a) AUTOR: MIRIAM BARNABE DE SOUZA RO0005950, ARTUR HENRIQUE NASCIMENTO SANTOS RO6772
Requerido: SKY BRASIL SERVICOS LTDA
Advogado do(a) RÉU: RICHARD LEIGNEL CARNEIRO RN0009555
Vistos,
Considerando que a parte executada não foi intimada para cumprimento voluntário do julgado, o que é necessário, determino que
seja intimada para que, no prazo de quinze dias, pague o débito
espontaneamente, sob pena de aplicação da multa prevista no art.
523, § 1º, do CPC (10%), e fixação de honorários na fase de cumprimento do julgado (10%). Transcorrido tal prazo de quinze dias,
sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias
para que o executado, independentemente de penhora ou nova
intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação (CPC,
art. 525).
Int.
Porto Velho, Segunda-feira, 10 de Setembro de 2018
Juíz(a) de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 4ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, Porto Velho - RO CEP: 76803-686 - Fone:(69)
Processo nº: 7024364-95.2018.8.22.0001
Classe: BUSCA E APREENSÃO (181)
REQUERENTE: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA.
Advogado do(a) REQUERENTE: AMANDIO FERREIRA TERESO
JUNIOR - SP0107414-A
REQUERIDO: PAULO RODRIGUES DUARTE
Advogado do(a) REQUERIDO:
Nome: PAULO RODRIGUES DUARTE
Endereço: Rua Belém Novo, 7994, Tiradentes, Porto Velho - RO CEP: 76824-644
Sentença
Atento à petição de ID: 21051447 e considerando a ausência de
citação, com fundamento no inciso VIII do art. 485 do Código de
Processo Civil, homologo a desistência da ação e julgo extinta,
sem resolução de mérito.
Considerando a preclusão lógica o feito transita em julgado nesta data. Assim procedam-se às anotações necessárias e baixas,
arquivando-se os autos.
Publique-se. Registre-se. Intime-se.
Porto Velho, data inserida na movimentação.
Assinado Digitalmente
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 4ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, Porto Velho - RO - CEP:
76803-686 - Fone:(69) . Processo: 7019833-63.2018.8.22.0001
Classe: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
Data da Distribuição: 18/05/2018 12:12:59
Requerente: RAUL HENRIQUE DA SILVA FILHO
Advogado do(a) AUTOR: CASSIO FABIANO REGO DIAS RO0001514
Requerido: I MENDES FEITOZA - ME
Advogado do(a) RÉU:
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Vistos,
Determino que o autor, no prazo de 15 ( quinze ) dias, emende a
inicial com a finalidade de acostar aos autos, comprovante de hipossuficiência econômica, exatamente para que se possa verificar
a impossibilidade de arcar com os custos do processo sem prejuízo
de seu patrimônio mínimo, nos termos do disposto no art. 5º, LXXIV
da CF/88 e art. 98 do CPC ou, alternativamente, recolher as custas,
sob pena de extinção e arquivamento.
Int.
Porto Velho, Terça-feira, 11 de Setembro de 2018
Juíz(a) de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 4ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, Porto Velho - RO - CEP:
76803-686 - Fone:(69) . Processo: 7032171-40.2016.8.22.0001
Classe: MONITÓRIA (40)
Data da Distribuição: 23/06/2016 15:42:54
Requerente: BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A-EM LIQUIDACAO
EXTRAJUDICIAL
Advogado do(a) AUTOR: CARLOS EDUARDO PEREIRA TEIXEIRA - SP0327026
Requerido: ERICA MENDES DE OLIVEIRA
Advogado do(a) RÉU: EUDISLENE MENDES DE OLIVEIRA RO0001462
Vistos,
Conforme verifica-se no documento (Id. 20636530), o recurso de
apelação interposto nos autos de n. 001061-76.2013.8.22.0001 –
9ª Vara Cível, foi provido para que os descontos respeitem a margem consignável da renda da parte requerida.
Assim, atento ao disposto no artigo 9º, do CPC, e considerando
que o provimento do recurso influenciará no julgamento desta
ação, determino que a parte autora manifeste-se, no prazo de 15
dias, dizendo o que pretende acerca do prosseguimento do feito,
sob pena de extinção do feito.
Int.
Porto Velho, Terça-feira, 11 de Setembro de 2018
Juíz(a) de Direito
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 4ª Vara Cível - Fórum Cível
Av. Lauro Sodré, nº 1728, Bairro São João Bosco, CEP 78.904300, Porto Velho, RO 7014882-60.2017.8.22.0001
Despejo por Falta de Pagamento Cumulado Com Cobrança
AUTOR: SOCIAL ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA - EPP
ADVOGADO DO AUTOR: MARIA ALDICLEIA FERREIRA OAB nº
RO6169, JOSE VITOR COSTA JUNIOR OAB nº RO4575
RÉU: VALERIA CRISTINA FERREIRA E SILVA
ADVOGADO DO RÉU:
Vistos,
I – RELATÓRIO
AUTOR: SOCIAL ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA - EPP
propôs a presente Despejo por Falta de Pagamento Cumulado
Com CobrançaDespejo para Uso Próprio, Cobrança de Aluguéis
- Sem despejo em face de AUTOR: SOCIAL ADMINISTRADORA
DE IMOVEIS LTDA - EPP.
Nela, narra a Autora, em síntese, que firmou contrato de locação
com a Requerida,e 10/03/2014 de imóvel urbano localizado na rua
José Camacho, n. 1028, apt 03 - Residencial Marquesin, Olaria Porto Velho/RO. Informa que a parte ré não tem efetuado o pagamento dos aluguéis vencidos desde o mês de dezembro de 2016,
totalizando o montante de R$ 12.156,46 (doze mi cento e cinquenta
e seis reais e quarenta e seis centavos), já inclusos os aluguéis
vencidos, energia, IPTU, multa e honorários advocatícios contratuais, atualiados até a propositura da ação.
Ao final, com base nessa retórica, bem ainda de não ter obtido
êxito quanto a tal adimplemento, propugna para que seja julgada
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procedente a presente ação judicial, declarando-se a rescisão do
contrato de locação, condenando-o ao pagamento dos aluguéis
vencidos desde o mês de dezembro de 2016, bem como as demais despesas decorrentes do atraso, totalizando o montante de
12.156,46 (doze mi cento e cinquenta e seis reais e quarenta e seis
centavos), os aluguéis que vencerem durante o curso da lide, bem
como, custas e verbas de sucumbência. Requereu ainda, a expedição de mandado de despejo.
Com a inicial vieram procuração e documentos.
Citado, deixou o requerido de apresentar contestação.
A autora manifestou-se pugnando pela decretação da revelia, e o
julgamento antecipado do feito (Id. 21005510).
Não houve especificação de provas.
Vieram-me os autos conclusos.
É o breve relatório.
II - DECIDO
Conforme se infere nos autos, o Requerido foi regularmente citado, mas permaneceu inerte ao chamamento judicial, o que leva ao
julgamento antecipado da lide, na forma do inciso II do art. 355 do
Código de processo Civil.
No mérito, o pedido inicial deve ser julgado procedente, pois em
razão da revelia, presumem-se aceitos como verdadeiros os fatos
articulados na inicial (art. 344 do CPC), conforme expressa advertência constante no mandado de citação.
A presunção não é absoluta, mas no presente caso concreto, tratando-se exclusivamente de matéria fática, diante dos documentos
apresentados – contrato e instrumento de notificação – não existem
elementos para se formar convicção em contrário, sendo razoável
o desfecho pretendido pela parte autora, com o parcial acolhimento
da pretensão inicial.
Feito tal esclarecimento, passo ao cerne dos autos.
É cediço que o contrato de locação não é solene, prescindindo,
assim, de forma especial, aperfeiçoando-se com o simples acordo
entre as partes.
No aspecto, leciona Sílvio de Salvo Venosa que o contrato locatício é “não solene porque a lei não exige forma especial, embora
na Lei do Inquilinato o contrato escrito conceda maior proteção ao
inquilino. Nada impede, porém, que seja verbal” (in Direito Civil, 5ª
edição, Editora Atlas S/A, página 147).
Assim, tendo em vista que o requerido, foi citado pessoalmente e,
por consequência, ciente dos termos da inicial, quedou-se inerte,
deixando de contestar o que em seu desfavor fora alegado, inclusive no que se refere à purgação da mora, entendo como incontroversa a relação ex-locato, assim como a existência do débito
reclamado nesta querela, devendo, por tudo isso, ser reconhecida a procedência da pretensão deduzida pela requerente da ação
quanto a cobrança dos aluguéis em atraso e multa contratual.
É de se registrar que a presunção de veracidade, diante da revelia,
é relativa, contudo, no caso dos autos, considerando os elementos
nele constantes, inexiste elemento algum para que se forme conclusão oposta à pretensão da requerente. A propósito:
PROCESSUAL. AÇÃO DE DESPEJO. FALTA DE PAGAMENTO.
REVELIA. NÃO QUITAÇÃO DO DÉBITO REMANESCENTE. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. 1. A ausência de contestação no prazo
legal, acrescida do não depósito do débito remanescente, apesar
da efetiva intimação do locatário, acarreta a procedência do pedido de despejo por falta de pagamento. 2. Recurso não provido.
(20080710348725APC, Relator JOÃO MARIOSA, 3ª Turma Cível,
julgado em 25/11/2009, DJ 11/01/2010 p. 57).
APELAÇÃO CÍVEL. LOCAÇÃO. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA
DE PAGAMENTO C/C COBRANÇA DE MULTA CONTRATUAL.
REVELIA. PRESUNÇÃO RELATIVA.INADIMPLEMENTO INCONTROVERSO. PROPOSTA DE ACORDO INEXITOSA. Mesmo que
não apresentada contestação, a presunção de veracidade dos
fatos afirmados pela autora não induz, necessariamente, à procedência do pedido, pois não dispensa a presença nos autos de
elementos necessários para convencer o julgador. No entanto, os
requeridos nada trouxeram a desconstituir as alegações da parte
autora, limitando-se, o que não se admite, a teor do artigo 333,
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inciso II, do código de processo civil, que sempre foi a sua intenção
celebrar o acordo, reconhecendo estarem inadimplentes. Inexitosa
a proposta de acordo, resta mantida a presunção de veracidade
acerca do inadimplemento. Pretensão de afastamento da revelia,
desconstituição da sentença, designação de audiência para celebração de acordo rejeitada. Expedição de ofício ao município de
Gramado para devolução de cheques e manifestação acerca da situação do proprietário perante o fisco desnecessária. APELAÇÃO
DESPROVIDA. (Apelação Cível Nº 70055906812, Décima Quinta
Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ana Beatriz Iser,
Julgado em 18/09/2013).
III – CONCLUSÃO
Diante do exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos realizados por AUTOR: SOCIAL ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA
- EPP nesta ação de Despejo para Uso Próprio, Cobrança de
Aluguéis - Sem despejo, movida em desfavor de RÉU: VALERIA
CRISTINA FERREIRA E SILVA, e, por consequência:
1 - DECLARO rescindido o contrato de locação celebrado entre as
partes desta demanda;
2- DECRETO o despejo de RÉU: VALERIA CRISTINA FERREIRA
E SILVA referente ao imóvel descrito no contrato (Id. 9635532), fixando o prazo de 15 dias (art. 63, § 1º, a e b, da Lei 8245/91) da intimação (independente do trânsito) para desocupação espontânea;
3 - CONDENO o requerido ao pagamento dos aluguéis vencidos
desde o mês de dezembro de 2016, até a efetiva desocupação
do imóvel, acrescidos de correção monetária – INPC - a contar do
vencimento de cada parcela, além de juros de mora de 1% ao mês
a contar da citação;
4 - e considerando que a autora decaiu em parte mínima dos seus
pedidos, CONDENÁ-LO, ainda, ao pagamento de honorários advocatícios em favor do patrono da parte autora, no percentual de 10%
do débito, além das custas e despesas processuais.
Serve esta sentença como MANDADO para o(a) oficial(a) realizar:
a) INTIMAÇÃO DO RÉU: VALERIA CRISTINA FERREIRA E SILVA, RUA JOSÉ CAMACHO 1028, APTO 03 OLARIA - 76801-312
- PORTO VELHO - RONDÔNIA para desocupação voluntária em
15 dias da intimação;
b) descrever os bens penhoráveis do requerido; e,
c) DESOCUPAÇÃO FORÇADA (despejo) com auxílio de força policial (se necessário) se no 16º dia o requerido não tiver desocupado
voluntariamente o imóvel. O local de cumprimento do mandado é
do imóvel locado. Qualquer dúvida no cumprimento, o(a) oficial(a)
deverá reportar ao juízo por telefone ou pessoalmente.
Espero e torço que a Requerida atenderá à determinação judicial e
legal (art. 63, § 1º, Lei 8245/91) para saída voluntária. Se a requerida não cumprir a lei, infelizmente só restará a retirada forçada,
o que gerará inegável desgaste à ela e família, o que deve ser
evitado.
Se interposto recurso de apelação, deverá ser observado o disposto no art. 1.010, do CPC, lembrando que o recurso não suspende
o despejo.
P.R.I.
Porto Velho - quarta-feira, 12 de setembro de 2018
Audarzean Santana da Silva
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 4ª Vara Cível - Fórum Cível
Av. Lauro Sodré, nº 1728, Bairro São João Bosco, CEP 78.904300, Porto Velho, RO 7051700-11.2017.8.22.0001
Execução de Título Extrajudicial
PVH PROJETOS COMERCIO E ENGENHARIA LTDA - ME
ADVOGADO DO EXEQUENTE: JAIRO PELLES OAB nº RO1736
CRISTHINA C. LOPES FERREIRA - ME
ADVOGADO DO EXECUTADO:
Despacho
Intime-se a parte exequente para pagamento do valor correspondente as custas, referente a diligência requerida a ser realizada pelo
Oficial de Justiça – composta – intimação/penhora/avaliação(R$
129,95), no prazo de 15 dias.
Com isso, tornem concluso.
Porto Velho quarta-feira, 12 de setembro de 2018
Audarzean Santana da Silva
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PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 4ª Vara Cível - Fórum Cível
Av. Lauro Sodré, nº 1728, Bairro São João Bosco, CEP 78.904300, Porto Velho, RO
7063205-33.2016.8.22.0001
Execução de Título Extrajudicial
EXEQUENTE: ASSOCIACAO ECOVILLE
ADVOGADO DO EXEQUENTE: GEISEBEL ERECILDA MARCOLAN OAB nº RS3956
EXECUTADO: MAX FERREIRA ROLIM
ADVOGADO DO EXECUTADO: MAX FERREIRA ROLIM OAB nº
RO984
Vistos,
Em homenagem ao princípio da cooperação e da celeridade, já
que em audiência, as questões pendentes podem ser resolvidas
para permitindo que o processo se resolva o mais breve possível, pressupondo também que, em audiência as partes poderão
ter uma oportunidade de solução consensual do litígio, DESIGNO
audiência de CONCILIAÇÃO para o dia 28/11/2018, às 11h00min,
a realizar-se na sede deste juízo da 4ª Vara Cível (Av. Lauro Sodré
n. 1728, Jardim América, nesta).
Int.
Porto Velho quarta-feira, 12 de setembro de 2018
Audarzean Santana da Silva
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 4ª Vara Cível - Fórum Cível
Av. Lauro Sodré, nº 1728, Bairro São João Bosco, CEP 78.904300, Porto Velho, RO 7027616-77.2016.8.22.0001
Procedimento Comum
EDIVAL DE SOUSA PEREIRA
ADVOGADO DO AUTOR: WILSON MOLINA PORTO OAB nº
RO6291
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
ADVOGADO DO RÉU: PROCURADORIA FEDERAL EM RONDÔNIA
Vistos,
1 - Cumpra o determinado no Despacho ID 13846668, devendo
ser oficiado à Policlínica Osvaldo Cruz , requisitando a indicação
de profissional apto a realizar a perícia gratuitamente, bem como a
indicação de dia, hora e local para realização dos trabalhos, com
antecedência mínima de 40 (quarenta) dias. O cartório deverá providenciar os atos necessários para designação da perícia, no prazo
de 05(cinco) dias.
O laudo deverá ser entregue no prazo máximo de 1 (um) mês, contada da realização da perícia.
Ao juízo, o perito deverá esclarecer, nos termos da Recomendação
Conjunta n. 01/CNJ, de 15/12/2015, os seguintes quesitos:
I – Exame clínico e considerações médico-periciais sobre a patologia
a) Queixa que o(a) periciado apresenta no ato da perícia.
b) Doença, lesão ou deficiência diagnosticada por ocasião da perícia (com CID).
c) Causa provável da(s) doença/moléstia(a)/incapacidade.
d) Doença/moléstia ou lesão decorrem do trabalho exercido? Justifique indicando o agente de risco ou agente nocivo causador.
e) A doença/moléstia ou lesão decorrem de acidente de trabalho?
Em caso positivo, circunstanciar o fato, com data e local, bem como
se reclamou assistência médica e/ou hospitalar.
f) Doença/moléstia ou lesão torna o(a) periciado(a) incapacitado(a)
para o exercício do último trabalho ou atividade habitual? Justifique a resposta, descrevendo os elementos nos quais se baseou
a conclusão.
g) Sendo positiva a resposta ao quesito anterior, a incapacidade
do(a) periciado(a) é de natureza permanente ou temporária? Parcial ou total?
h) Data provável do início da(s) doença/lesão/moléstia() que
acomete(m) o (a) periciado(a).
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i) Data provável de início da incapacidade identificada. Justifique.
j) Incapacidade remonta à data de início da(s) doença/moléstia(s)
ou decorre de progressão ou agravamento dessa patologia? Justifique.
k) É possível afirmar se havia incapacidade entre a data do indeferimento ou da cessão do benefício administrativo e a data da
realização da perícia judicial? Se positivo, justificar apontando os
elementos para esta conclusão.
l) Caso se conclua pela incapacidade parcial e permanente, é possível afirmar se o(a) periciado(a) está apto para o exercício de outra
atividade profissional ou para a reabilitação? Qual atividade?
m) Sendo positiva a existência de incapacidade total e permanente, o(a) periciado(a) necessita de assistência permanente de outra
pessoa para as atividades diárias? A partir de quando?
n) Qual ou quais são os exames clínicos, laudos ou elementos considerados para o presente ato médico pericial?
o) O(a) periciado(a) está realizando tratamento? Qual a previsão
de duração do tratamento? Há previsão ou foi realizado tratamento
cirúrgico? O tratamento é oferecido pelo SUS?
p) É possível estimar qual o tempo e o eventual tratamento necessários para que o(a) periciado(a) se recupere e tenha condições de
voltar a exercer seu trabalho ou atividade habitual (data de cessação da incapacidade)?
q) Preste o perito demais esclarecimentos que entenda serem pertinentes para melhor elucidação da causa.
r) Pode o perito afirmar se existe qualquer indício ou sinais de dissimulação ou de exacerbação de sintomas? Responda apenas em
caso afirmativo.
II – Quesitos específicos: auxílio-acidente
a) O(a) periciado(a) é portador de lesão ou perturbação funcional
que implique redução de sua capacidade para o trabalho? Qual?
b) Se houver lesão ou perturbação funcional, decorre de acidente
de trabalho ou de qualquer natureza? Em caso positivo, indique
o agente causador ou circunstancie o fato, com data e local, bem
como indique se o(a) periciado(a) reclamou assistência médica e/
ou hospitalar.
c) O(a) periciado(a) apresenta sequelas de acidente de qualquer
natureza, que causam dispêndio de maior esforço na execução da
atividade habitual?
d) Se positiva a resposta ao quesito anterior, quais são as dificuldades encontradas pelo(a) periciado(a) para continuar desempenhando suas funções habituais? Tais sequelas são permanentes,
ou seja, não passíveis de cura?
e) Houve alguma perda anatômica? Qual? A força muscular está
mantida?
f) A mobilidade das articulações está preservada?
g) A sequela ou lesão porventura verificada se enquadra em alguma
das situações discriminadas no Anexo III do Decreto 3.048/1999?
2 - Com a apresentação do laudo, dê-se vistas as partes para manifestação e eventual acordo, no prazo de 15 (quinze) dias.
SERVE COMO OFÍCIO/CARTA/MANDADO
Endereço: POLICLINICA OSVALDO CRUZ: AVENIDA JORGE
TEICEIRA, No 3682, BAIRRO INDUSTRIAL, PORTO VELHO/RO,
CEP: 76.821-096.
Porto Velho , quarta-feira, 12 de setembro de 2018
Audarzean Santana da Silva
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 4ª Vara Cível - Fórum Cível
Av. Lauro Sodré, nº 1728, Bairro São João Bosco, CEP 78.904300, Porto Velho, RO 7026764-19.2017.8.22.0001
Execução de Título Extrajudicial
JOVANDER PEREIRA ROSA
ADVOGADO DO EXEQUENTE: REGIANE FELIX SOUZA DE
CASTRO DO NASCIMENTO OAB nº RO7636
JORDEVAL LOPES DE SOUZA
ADVOGADO DO EXECUTADO:
DESPACHO
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Vistos,
O Autor requereu pesquisa ao Sistema SIEL, porém, não comprovou recolhimentos das custas da diligência requerida. Diante disso,
intime-se para no prazo de 15 (quinze) dias comprovar o recolhimento da diligência requerida.
Após, com ou sem manifestação, retorne os autos conclusos.
Porto Velho , quarta-feira, 12 de setembro de 2018
Audarzean Santana da Silva
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 4ª Vara Cível - Fórum Cível
Av. Lauro Sodré, nº 1728, Bairro São João Bosco, CEP 78.904300, Porto Velho, RO 7027446-37.2018.8.22.0001
Embargos à Execução
EMBARGANTES: MARIA DE FATIMA SILVA LIMA OLIVEIRA, IDA
CARMEM RODRIGUES DE LIMA
ADVOGADOS DOS EMBARGANTES: CARL TESKE JUNIOR
OAB nº RO3297
EMBARGADO: SOCIEDADE DE PESQUISA EDUCACAO E CULTURA, DR. APARICIO CARVALHO DE MORAES LTDA
ADVOGADO DO EMBARGADO: IZABEL CELINA PESSOA BEZERRA CARDOSO OAB/RO 796, MARCOS RODRIGO BENTES
BEZERRA OAB/RO 644 e CAMILA BEZERRA BATISTA MONTEIRO OAB/RO 7.212
Despacho
Vistos,
Em tempo, no intuito de viabilização da presente demanda, e em
nome do princípio da oralidade, celeridade e cooperação já que
em audiência as questões pendentes podem ser resolvidas para
permitir que o processo encaminhe mais rapidamente para seu
fim, visando a solução consensual do litígio, entendo necessário
a designação de audiência de tentativa de conciliação para o dia
23/11/2018, às 11 horas, a realizar-se na sede deste juízo da 4ª
Vara Cível (Av. Lauro Sodré n. 1728, Jardim América, nesta).
A ela deverão comparecer os advogados das partes, os quais, querendo, deverão convidá-las para se fazerem presentes.
Int.
Cumpra-se.
SERVE o presente de OFÍCIO/MANDADO/INTIMAÇÃO.
Porto Velho quarta-feira, 12 de setembro de 2018
Audarzean Santana da Silva
Processo nº: 7032708-02.2017.8.22.0001
Classe: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
Autor: AUTOR: FABIANO EMANOEL FERNANDES CAETANO
Advogado: Advogado do(a) AUTOR: NEIDY JANE DOS REIS RO0001268
Réu: RÉU: VRG LINHAS AEREAS S.A.
Advogado: Advogado do(a) RÉU: BERNARDO AUGUSTO GALINDO COUTINHO - RO0002991
CARTA DE INTIMAÇÃO
Área Cível
Fica intimada a parte Requerida/Executada, bem como seu advogado, para recolhimento do débito relativo a custas finais, a ser
emitida e atualizada no site www.tjro.jus.br no prazo de 15 (quinze)
dias, sob pena de protesto e posterior encaminhamento do débito à
Fazenda Pública para inscrição em Dívida Ativa, conforme art.12, §
1º da Lei 3.896 de 24 de agosto de 2016.
Porto Velho/RO, Quarta-feira, 12 de Setembro de 2018
MARCOS ANTONIO NOBRE DA SILVA
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 4ª Vara Cível - Fórum Cível
Av. Lauro Sodré, nº 1728, Bairro São João Bosco, CEP 78.904300, Porto Velho, RO 7011624-42.2017.8.22.0001
Procedimento Comum
AUTOR: JAIRO TOSTA MARQUES
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ADVOGADO DO AUTOR: STEFFANO JOSE DO NASCIMENTO
RODRIGUES OAB nº RO1336
RÉU: CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA SA CERON
ADVOGADO DO RÉU: SILVIA DE OLIVEIRA OAB nº RO1285, DANIEL PENHA DE OLIVEIRA OAB nº MG87318
Despacho
Vistos,
1) Dê-se ciência às partes do retorno dos autos do Tribunal de Justiça, e em nada mais requerendo no prazo de cinco dias, apure-se
a escrivania o valor de eventuais custas e despesas processuais e
intime-se a parte devedora para pagamento, sob pena de inscrição
na dívida ativa. Oficie-se, se inerte.
2) Após, arquivem-se os autos com as baixas e anotações pertinentes.
Int.
Porto Velho quarta-feira, 12 de setembro de 2018
Audarzean Santana da Silva
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
PODER JUDICIÁRIO
Porto Velho - 4ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, Porto Velho - RO CEP: 76803-686 - Fone:(69)
Processo nº 0017083-23.2012.8.22.0001
Polo Ativo: JULIO CESAR CORTEZ OLIVEIRA e outros
Advogados do(a) AUTOR: JORGE FELYPE COSTA DE AGUIAR
DOS SANTOS - RO0002844, CLODOALDO LUIS RODRIGUES RO0002720
Advogados do(a) AUTOR: JORGE FELYPE COSTA DE AGUIAR
DOS SANTOS - RO0002844, CLODOALDO LUIS RODRIGUES RO0002720
Advogados do(a) AUTOR: JORGE FELYPE COSTA DE AGUIAR
DOS SANTOS - RO0002844, CLODOALDO LUIS RODRIGUES RO0002720
Advogados do(a) AUTOR: JORGE FELYPE COSTA DE AGUIAR
DOS SANTOS - RO0002844, CLODOALDO LUIS RODRIGUES RO0002720
Advogados do(a) AUTOR: JORGE FELYPE COSTA DE AGUIAR
DOS SANTOS - RO0002844, CLODOALDO LUIS RODRIGUES RO0002720
Advogados do(a) AUTOR: JORGE FELYPE COSTA DE AGUIAR
DOS SANTOS - RO0002844, CLODOALDO LUIS RODRIGUES RO0002720
Advogados do(a) AUTOR: JORGE FELYPE COSTA DE AGUIAR
DOS SANTOS - RO0002844, CLODOALDO LUIS RODRIGUES RO0002720
Advogados do(a) AUTOR: JORGE FELYPE COSTA DE AGUIAR
DOS SANTOS - RO0002844, CLODOALDO LUIS RODRIGUES RO0002720
Advogados do(a) AUTOR: JORGE FELYPE COSTA DE AGUIAR
DOS SANTOS - RO0002844, CLODOALDO LUIS RODRIGUES RO0002720
Advogados do(a) AUTOR: JORGE FELYPE COSTA DE AGUIAR
DOS SANTOS - RO0002844, CLODOALDO LUIS RODRIGUES RO0002720
Polo Passivo: ENERGIA SUSTENTÁVEL DO BRASIL S.A. - ESBR
e outros
Advogados do(a) RÉU: MARCELO LESSA PEREIRA - RO0001501,
ROCHILMER MELLO DA ROCHA FILHO - RO0000635, GIUSEPPE GIAMUNDO NETO - SP0234412, EDGARD HERMELINO
LEITE JUNIOR - SP0092114
Advogado do(a) RÉU: RICARDO GONCALVES MOREIRA SP0215212
Advogados do(a) RÉU: LIGIA FAVERO GOMES E SILVA
- SP0235033, ANTONIO CELSO FONSECA PUGLIESE SP0155105, CLAYTON CONRAT KUSSLER - RO0003861
Certidão
Certifico que estes autos foram digitalizados através de sistema
próprio, ficando encerrada a movimentação física através do Sistema SAP-PG.
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Ficam as partes, por meio de seus advogados, intimadas da distribuição em forma digitalizada NO SISTEMA PJE, SOB MESMA
NUMERAÇÃO, no qual deverão ser apresentadas as petições pertinentes.
Porto Velho, 12 de setembro de 2018
Processo nº: 7029185-79.2017.8.22.0001
Classe: CÍVEL - BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA (81)
Autor: AUTOR: BANCO ITAUCARD S.A.
Advogado: Advogado do(a) AUTOR: CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES - RO0004778
Réu: RÉU: CHARLLES ARAUJO DA SILVA
Advogado: Advogado do(a) RÉU: CARLOS FREDERICO MEIRA
BORRE - RO0003010
CARTA DE INTIMAÇÃO
Área Cível
Fica intimada a parte Requerida/Executada, bem como seu advogado, para recolhimento do débito relativo a custas finais, a ser
emitida e atualizada no site www.tjro.jus.br no prazo de 15 (quinze)
dias, sob pena de protesto e posterior encaminhamento do débito à
Fazenda Pública para inscrição em Dívida Ativa, conforme art.12, §
1º da Lei 3.896 de 24 de agosto de 2016.
Porto Velho/RO, Quarta-feira, 12 de Setembro de 2018
MARCOS ANTONIO NOBRE DA SILVA
Processo nº: 7043282-84.2017.8.22.0001
Classe: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
Autor: AUTOR: JOSE NELSON CARDOZO DA ROCHA
Advogado: Advogado do(a) AUTOR: CHARLES MARCIO ZIMMERMANN - RO0002733
Réu: RÉU: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Advogado: Advogado do(a) RÉU:
Intimação
Fica a parte autora intimada da perícia que está agendada para o
dia 06/10/2018 às 08h, com o médico ortopedista Dr. André Bessa,
na policlínica Oswaldo Cruz. O periciando deverá se apresentar
portando todos os exames que houver, cartão do SUS e documentos pessoais.
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
PODER JUDICIÁRIO
Porto Velho - 4ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, Porto Velho - RO CEP: 76803-686 - Fone:(69)
Processo nº 0001966-84.2015.8.22.0001
Polo Ativo: CENTRO DE ENSINO SAO LUCAS LTDA
Advogado do(a) EXEQUENTE: DIOGENES NUNES DE ALMEIDA
NETO - RO0003831
Polo Passivo: POLIANA NATALIA XIMENES RIOS
Advogado do(a) EXECUTADO: REGINALDO ADAUTO MARQUES
JUNIOR - RO0000330
Certidão
Certifico que estes autos foram digitalizados através de sistema
próprio, ficando encerrada a movimentação física através do Sistema SAP-PG.
Ficam as partes, por meio de seus advogados, intimadas da distribuição em forma digitalizada NO SISTEMA PJE, SOB MESMA
NUMERAÇÃO, no qual deverão ser apresentadas as petições pertinentes.
Porto Velho, 12 de setembro de 2018
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 4ª Vara Cível - Fórum Cível
Av. Lauro Sodré, nº 1728, Bairro São João Bosco, CEP 78.904300, Porto Velho, RO 7032226-20.2018.8.22.0001
Procedimento Comum
AUTOR: AURISTELA LUCAS DE OLIVEIRA

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

ANO XXXVI

NÚMERO 172

DIARIO DA JUSTIÇA

ADVOGADO DO AUTOR: CARLOS HENRIQUE GAZZONI OAB nº
RO6722, ANITA DE CACIA NOTARGIACOMO SALDANHA OAB
nº RO3644
COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS SERVIDORES DO PO
ADVOGADO DO RÉU:
DESPACHO
Vistos,
1 - DEFIRO os benefícios da justiça gratuita com fulcro no art. 98
NCPC/15 e Lei 1.060/50;
2 - Postergo a análise do pedido de tutela antecipada, para após o
decurso do prazo de Resposta.
3 - CITE-SE e INTIME-SE o réu para a audiência de conciliação, na
forma do artigo 334 do Novo Código de Processo Civil.
4 - DESIGNO audiência de tentativa de conciliação para a data de
27/11/2018, às 9h00min, a realizar-se na Sala de Audiência da 4ª
Vara Cível, na Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, Porto
Velho/RO, CEP 76.803-686.
A ela deverão comparecer os advogados das partes, os quais, querendo, deverão convidá-las para se fazerem presentes.
Intime-se a parte autora por meio de seu advogado (art. 334, 3º,
do CPC).
Cite-se e intime-se a parte requerida para comparecer a audiência
acima, acompanhada de advogado ou Defensor Público.
O prazo para oferecimento da contestação é de 15 (quinze) dias, a
iniciar da data da audiência de tentativa de conciliação, caso frustrada, salvo hipóteses dos incisos II e III do art. 335 do CPC.
Na hipótese de desinteresse na realização de audiência de conciliação, deverá a parte requerida fazê-lo expressamente com antecedência mínima de 10 (dez) dias de sua realização, ocasião em
que o prazo para defesa se iniciará do protocolo da petição.
Se a parte requerida não contestar a ação, será considerado revel
e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pela
parte autora (art. 344 do CPC).
Advirto as partes, também, que na hipótese de não comparecimento injustificado a tal audiência de conciliação, que estarão sujeitas
a uma multa equivalente a até 2% (dois por cento) da vantagem
econômica pretendida ou do valor da causa (CPC, art. 334, § 8º).
Int.
VIAS DESTE DESPACHO SERVIRÃO COMO CARTA/MANDADO
NOME: RÉU: COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS SERVIDORES DO PO, RUA JOÃO GOULART 1500,
- DE 1238/1239 A 1399/1400 NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS
- 76804-172 - PORTO VELHO - RONDÔNIA
FINALIDADE: Citar a parte Requerida para comparecer à audiência de conciliação juntamente com seu advogado ou Defensor Público. Bem como, responder a ação no prazo de 15 dias a partir da
audiência de conciliação, em caso de desinteresse na realização
da mesma, deverá a parte requerida fazê-lo expressamente com
antecedência mínima de 10 (dez) dias de sua realização, ocasião
em que o prazo para defesa se iniciará do protocolo da petição.
ADVERTÊNCIAS: Se a parte requerida não contestar a ação, será
considerado revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de
fato formuladas pela parte autora.
As informações do processo poderão ser consultadas no site do
Tribunal de Justiça de Rondônia, no seguinte endereço eletrônico:
http://www.tjro.jus.br/inicio-pje.
Porto Velho , quinta-feira, 6 de setembro de 2018
Gleucival Zeed Estevão
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 4ª Vara Cível - Fórum Cível
Av. Lauro Sodré, nº 1728, Bairro São João Bosco, CEP 78.904300, Porto Velho, RO 7032757-09.2018.8.22.0001
Procedimento Comum
AUTORES: JULIA VICENTINI SOUZA DA COSTA, RAFAEL VICENTINI SOUZA DA COSTA, FELIPE VICENTINI SOUZA DA
COSTA
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ADVOGADOS DOS AUTORES: MARIA LIDIA BRITO GONCALVES OAB nº RO318
RÉU: TAM LINHAS AEREAS S/A.
ADVOGADO DO RÉU: FABIO RIVELLI OAB nº BA34908
DESPACHO
Vistos,
1 - CITE-SE e INTIME-SE o réu para a audiência de conciliação, na
forma do artigo 334 do Novo Código de Processo Civil.
2 - DESIGNO audiência de tentativa de conciliação para a data de
08/10/2018, às 11h00min, sala nº 9, a realizar-se pela Central de
Conciliação, no seguinte endereço: Avenida Jorge Teixeira (BR319) esquina com Quintino Bocaiúva, no bairro Embratel.
A ela deverão comparecer os advogados das partes, os quais, querendo, deverão convidá-las para se fazerem presentes.
Intime-se a parte autora por meio de seu advogado (art. 334, 3º,
do CPC).
Cite-se e intime-se a parte requerida para comparecer a audiência
acima, acompanhada de advogado ou Defensor Público.
O prazo para oferecimento da contestação é de 15 (quinze) dias, a
iniciar da data da audiência de tentativa de conciliação, caso frustrada, salvo hipóteses dos incisos II e III do art. 335 do CPC.
Na hipótese de desinteresse na realização de audiência de conciliação, deverá a parte requerida fazê-lo expressamente com antecedência mínima de 10 (dez) dias de sua realização, ocasião em
que o prazo para defesa se iniciará do protocolo da petição.
Se a parte requerida não contestar a ação, será considerado revel
e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pela
parte autora (art. 344 do CPC).
Fica advertida a parte autora, desde já, a sua obrigatoriedade de
recolher e comprovar nestes autos, no prazo de 5 (cinco) dias, improrrogável, o recolhimento do remanescente das custas iniciais,
no equivalente a 1% do valor da causa, na hipótese de insucesso
da conciliação, independentemente, portanto, de nova intimação,
sob pena de extinção do processo.
Advirto as partes, também, que na hipótese de não comparecimento injustificado a tal audiência de conciliação, que estarão sujeitas
a uma multa equivalente a até 2% (dois por cento) da vantagem
econômica pretendida ou do valor da causa (CPC, art. 334, § 8º).
Int.
VIAS DESTE DESPACHO SERVIRÃO COMO CARTA/MANDADO
NOME: RÉU: TAM LINHAS AEREAS S/A., AVENIDA GOVERNADOR JORGE TEIXEIRA, - DE 6320/6321 AO FIM AEROPORTO
- 76803-250 - PORTO VELHO - RONDÔNIA
ENDEREÇO: Avenida Governador Jorge Teixeira, s/n – Aeroporto
Internacional de Porto Velho.
FINALIDADE: Citar a parte Requerida para comparecer à audiência de conciliação juntamente com seu advogado ou Defensor Público. Bem como, responder a ação no prazo de 15 dias a partir da
audiência de conciliação, em caso de desinteresse na realização
da mesma, deverá a parte requerida fazê-lo expressamente com
antecedência mínima de 10 (dez) dias de sua realização, ocasião
em que o prazo para defesa se iniciará do protocolo da petição.
ADVERTÊNCIAS: Se a parte requerida não contestar a ação, será
considerado revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de
fato formuladas pela parte autora.
As informações do processo poderão ser consultadas no site do
Tribunal de Justiça de Rondônia, no seguinte endereço eletrônico:
http://www.tjro.jus.br/inicio-pje.
Porto Velho , quinta-feira, 6 de setembro de 2018
Gleucival Zeed Estevão
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 4ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, Porto Velho - RO - CEP:
76803-686 - Fone:(69) . Processo: 7029037-68.2017.8.22.0001
Classe: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159)
Data da Distribuição: 03/07/2017 17:36:56
Requerente: CONDOMINIO RESIDENCIAL ENSEADA
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Advogados do(a) EXEQUENTE: JOICE FERNANDA OLIVEIRA LARA - RO0008517, SAMUEL DOS SANTOS JUNIOR RO0001238
Requerido: S. S. D. R.
Advogados do(a) EXECUTADO: GRACILIANO ORTEGA SANCHEZ - RO0005194, RAIMUNDO SOARES DE LIMA NETO RO0006232
Vistos,
Na forma do art. 139, V, do CPC/2015, designo audiência de tentativa de conciliação para o dia 11/10/2018, às 10:00 horas, a realizar-se na sede deste juízo da 4ª Vara Cível (Av. Lauro Sodré n.
1728, Jardim América, nesta).
A ela deverão comparecer os advogados das partes, os quais, querendo, deverão convidá-las para se fazerem presentes.
Int.
Porto Velho, Quarta-feira, 12 de Setembro de 2018
Juíz(a) de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 4ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, Porto Velho - RO - CEP:
76803-686 - Fone:(69) . Processo: 7029037-68.2017.8.22.0001
Classe: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159)
Data da Distribuição: 03/07/2017 17:36:56
Requerente: CONDOMINIO RESIDENCIAL ENSEADA
Advogados do(a) EXEQUENTE: JOICE FERNANDA OLIVEIRA LARA - RO0008517, SAMUEL DOS SANTOS JUNIOR RO0001238
Requerido: S. S. D. R.
Advogados do(a) EXECUTADO: GRACILIANO ORTEGA SANCHEZ - RO0005194, RAIMUNDO SOARES DE LIMA NETO RO0006232
Vistos,
Na forma do art. 139, V, do CPC/2015, designo audiência de tentativa de conciliação para o dia 11/10/2018, às 10:00 horas, a realizar-se na sede deste juízo da 4ª Vara Cível (Av. Lauro Sodré n.
1728, Jardim América, nesta).
A ela deverão comparecer os advogados das partes, os quais, querendo, deverão convidá-las para se fazerem presentes.
Int.
Porto Velho, Quarta-feira, 12 de Setembro de 2018
Juíz(a) de Direito
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 4ª Vara Cível - Fórum Cível
Av. Lauro Sodré, nº 1728, Bairro São João Bosco, CEP 78.904300, Porto Velho, RO
7063205-33.2016.8.22.0001
Execução de Título Extrajudicial
EXEQUENTE: ASSOCIACAO ECOVILLE
ADVOGADO DO EXEQUENTE: GEISEBEL ERECILDA MARCOLAN OAB nº RS3956
EXECUTADO: MAX FERREIRA ROLIM
ADVOGADO DO EXECUTADO: MAX FERREIRA ROLIM OAB nº
RO984
Vistos,
Em homenagem ao princípio da cooperação e da celeridade, já
que em audiência, as questões pendentes podem ser resolvidas
para permitindo que o processo se resolva o mais breve possível, pressupondo também que, em audiência as partes poderão
ter uma oportunidade de solução consensual do litígio, DESIGNO
audiência de CONCILIAÇÃO para o dia 28/11/2018, às 11h00min,
a realizar-se na sede deste juízo da 4ª Vara Cível (Av. Lauro Sodré
n. 1728, Jardim América, nesta).
Int.
Porto Velho quarta-feira, 12 de setembro de 2018
Audarzean Santana da Silva
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PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 4ª Vara Cível - Fórum Cível
Av. Lauro Sodré, nº 1728, Bairro São João Bosco, CEP 78.904300, Porto Velho, RO 7027446-37.2018.8.22.0001
Embargos à Execução
EMBARGANTES: MARIA DE FATIMA SILVA LIMA OLIVEIRA, IDA
CARMEM RODRIGUES DE LIMA
ADVOGADOS DOS EMBARGANTES: CARL TESKE JUNIOR
OAB nº RO3297
EMBARGADO: SOCIEDADE DE PESQUISA EDUCACAO E CULTURA, DR. APARICIO CARVALHO DE MORAES LTDA
ADVOGADO DO EMBARGADO: IZABEL CELINA PESSOA BEZERRA CARDOSO OAB/RO 796, MARCOS RODRIGO BENTES
BEZERRA OAB/RO 644 e CAMILA BEZERRA BATISTA MONTEIRO OAB/RO 7.212
DESPACHO
Vistos,
Em tempo, no intuito de viabilização da presente demanda, e em
nome do princípio da oralidade, celeridade e cooperação já que
em audiência as questões pendentes podem ser resolvidas para
permitir que o processo encaminhe mais rapidamente para seu
fim, visando a solução consensual do litígio, entendo necessário
a designação de audiência de tentativa de conciliação para o dia
23/11/2018, às 11 horas, a realizar-se na sede deste juízo da 4ª
Vara Cível (Av. Lauro Sodré n. 1728, Jardim América, nesta).
A ela deverão comparecer os advogados das partes, os quais, querendo, deverão convidá-las para se fazerem presentes.
Int.
Cumpra-se.
SERVE o presente de OFÍCIO/MANDADO/INTIMAÇÃO.
Porto Velho quarta-feira, 12 de setembro de 2018
Audarzean Santana da Silva
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 4ª Vara Cível - Fórum Cível
Av. Lauro Sodré, nº 1728, Bairro São João Bosco, CEP 78.904300, Porto Velho, RO 7027446-37.2018.8.22.0001
Embargos à Execução
EMBARGANTES: MARIA DE FATIMA SILVA LIMA OLIVEIRA, IDA
CARMEM RODRIGUES DE LIMA
ADVOGADOS DOS EMBARGANTES: CARL TESKE JUNIOR
OAB nº RO3297
EMBARGADO: SOCIEDADE DE PESQUISA EDUCACAO E CULTURA, DR. APARICIO CARVALHO DE MORAES LTDA
ADVOGADO DO EMBARGADO: IZABEL CELINA PESSOA BEZERRA CARDOSO OAB/RO 796, MARCOS RODRIGO BENTES
BEZERRA OAB/RO 644 e CAMILA BEZERRA BATISTA MONTEIRO OAB/RO 7.212
DESPACHO
Vistos,
Em tempo, no intuito de viabilização da presente demanda, e em
nome do princípio da oralidade, celeridade e cooperação já que
em audiência as questões pendentes podem ser resolvidas para
permitir que o processo encaminhe mais rapidamente para seu
fim, visando a solução consensual do litígio, entendo necessário
a designação de audiência de tentativa de conciliação para o dia
23/11/2018, às 11 horas, a realizar-se na sede deste juízo da 4ª
Vara Cível (Av. Lauro Sodré n. 1728, Jardim América, nesta).
A ela deverão comparecer os advogados das partes, os quais, querendo, deverão convidá-las para se fazerem presentes.
Int.
Cumpra-se.
SERVE o presente de OFÍCIO/MANDADO/INTIMAÇÃO.
Porto Velho quarta-feira, 12 de setembro de 2018
Audarzean Santana da Silva
Processo nº: 0086588-09.2009.8.22.0001
Classe: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
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Autor: EXEQUENTE: CONDOMINIO AMAZONIA
Advogado: Advogados do(a) EXEQUENTE: RAIMISSON MIRANDA DE SOUZA - RO0005565, OCTAVIA JANE LEDO SILVA RO0001160
Réu: EXECUTADO: MARIO ANTONIO DA SILVA FERREIRA
Advogado: Advogado do(a) EXECUTADO:
Intimação
Fica a parte autora/exequente intimada para, no prazo de 05 dias,
apresentar endereço atualizado da parte requerida, para que seja
possível a sua intimação para comparecer na audiência designada.
Porto Velho/RO, Quinta-feira, 13 de Setembro de 2018
MARCOS ANTONIO NOBRE DA SILVA
Técnico Judiciário
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 4ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, PORTO VELHO RO - CEP: 76803-686 - Fone:(69) 3217-1334
Processo nº: 7031476-52.2017.8.22.0001
Classe: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
Autor: RUTE FERREIRA DA SILVA DE SOUZA e outros (6)
Advogado: Advogados do(a) AUTOR: VALNEI GOMES DA CRUZ
ROCHA - RO0002479, DENISE GONCALVES DA CRUZ ROCHA
- RO0001996
Réu: RÉU: SANTO ANTONIO ENERGIA S.A.
Advogado: Advogado do(a) RÉU: CLAYTON CONRAT KUSSLER
- RO0003861
Vistos,
Como há muitos processos conclusos em gabinete, em homenagem ao princípio da cooperação, levando em conta o disposto no
NCPC que prevê audiência para saneamento em cooperação com
as partes (art. 357, § 3º, NCPC), em nome do princípio da oralidade
e celeridade já que em audiência as questões pendentes podem
ser resolvidas para permitir que o processo encaminhe mais rapidamente para seu fim, como a audiência com as partes poderá
ser mais uma oportunidade para a solução consensual do litígio,
DESIGNO audiência de CONCILIAÇÃO/SANEAMENTO para o dia
15/04/2019, às 10h, a realizar-se na sede deste juízo da 4ª Vara
Cível (Av. Lauro Sodré n. 1728, Jardim América, nesta).
Os patronos deverão comparecer à audiência com peça escrita
que contenha: a) sugestão de questão de fato sobre as quais deverá recair a atividade probatória (art. 357, II, NCPC); b) indicação
das provas que deseja produzir de forma justificada, com apresentação do rol de testemunhas (se desejar prova oral) e dos quesitos
(se desejar prova pericial); e, c) indicação das questões de direito
relevantes para decisão de mérito (art. 357, IV, NCP). ADVIRTO
que a ausência à solenidade ou a falta de apresentação da peça
determinada neste parágrafo significará que a parte deseja o julgamento antecipado do mérito (art. 355, I, NCPC).
Intimação via DJE na pessoa do(a) patrono(a) das partes.
Int.
Porto Velho/RO, 20 de agosto de 2018
Juiz(a) de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 4ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, PORTO VELHO RO - CEP: 76803-686 - Fone:(69) 3217-1334
Processo nº: 7031476-52.2017.8.22.0001
Classe: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
Autor: RUTE FERREIRA DA SILVA DE SOUZA e outros (6)
Advogado: Advogados do(a) AUTOR: VALNEI GOMES DA CRUZ
ROCHA - RO0002479, DENISE GONCALVES DA CRUZ ROCHA
- RO0001996
Réu: RÉU: SANTO ANTONIO ENERGIA S.A.
Advogado: Advogado do(a) RÉU: CLAYTON CONRAT KUSSLER
- RO0003861
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Vistos,
Como há muitos processos conclusos em gabinete, em homenagem ao princípio da cooperação, levando em conta o disposto no
NCPC que prevê audiência para saneamento em cooperação com
as partes (art. 357, § 3º, NCPC), em nome do princípio da oralidade
e celeridade já que em audiência as questões pendentes podem
ser resolvidas para permitir que o processo encaminhe mais rapidamente para seu fim, como a audiência com as partes poderá
ser mais uma oportunidade para a solução consensual do litígio,
DESIGNO audiência de CONCILIAÇÃO/SANEAMENTO para o dia
15/04/2019, às 10h, a realizar-se na sede deste juízo da 4ª Vara
Cível (Av. Lauro Sodré n. 1728, Jardim América, nesta).
Os patronos deverão comparecer à audiência com peça escrita
que contenha: a) sugestão de questão de fato sobre as quais deverá recair a atividade probatória (art. 357, II, NCPC); b) indicação
das provas que deseja produzir de forma justificada, com apresentação do rol de testemunhas (se desejar prova oral) e dos quesitos
(se desejar prova pericial); e, c) indicação das questões de direito
relevantes para decisão de mérito (art. 357, IV, NCP). ADVIRTO
que a ausência à solenidade ou a falta de apresentação da peça
determinada neste parágrafo significará que a parte deseja o julgamento antecipado do mérito (art. 355, I, NCPC).
Intimação via DJE na pessoa do(a) patrono(a) das partes.
Int.
Porto Velho/RO, 20 de agosto de 2018
Juiz(a) de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 4ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, PORTO VELHO RO - CEP: 76803-686 - Fone:(69) 3217-1334
Processo nº: 7031566-60.2017.8.22.0001
Classe: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
Autor: CRISTIANE BRAGA DO AMARAL e outros (4)
Advogado: Advogados do(a) AUTOR: DEBORA PANTOJA BASTOS
- RO0007217, VALNEI GOMES DA CRUZ ROCHA - RO0002479,
DENISE GONCALVES DA CRUZ ROCHA - RO0001996
Réu: RÉU: SANTO ANTONIO ENERGIA S.A.
Advogado: Advogado do(a) RÉU: CLAYTON CONRAT KUSSLER
- RO0003861
Vistos,
Como há muitos processos conclusos em gabinete, em homenagem ao princípio da cooperação, levando em conta o disposto no
NCPC que prevê audiência para saneamento em cooperação com
as partes (art. 357, § 3º, NCPC), em nome do princípio da oralidade
e celeridade já que em audiência as questões pendentes podem
ser resolvidas para permitir que o processo encaminhe mais rapidamente para seu fim, como a audiência com as partes poderá
ser mais uma oportunidade para a solução consensual do litígio,
DESIGNO audiência de CONCILIAÇÃO/SANEAMENTO para o dia
24/04/2019, às 8h, a realizar-se na sede deste juízo da 4ª Vara
Cível (Av. Lauro Sodré n. 1728, Jardim América, nesta).
Os patronos deverão comparecer à audiência com peça escrita
que contenha: a) sugestão de questão de fato sobre as quais deverá recair a atividade probatória (art. 357, II, NCPC); b) indicação
das provas que deseja produzir de forma justificada, com apresentação do rol de testemunhas (se desejar prova oral) e dos quesitos
(se desejar prova pericial); e, c) indicação das questões de direito
relevantes para decisão de mérito (art. 357, IV, NCP). ADVIRTO
que a ausência à solenidade ou a falta de apresentação da peça
determinada neste parágrafo significará que a parte deseja o julgamento antecipado do mérito (art. 355, I, NCPC).
Intimação via DJE na pessoa do(a) patrono(a) das partes.
Int.
Porto Velho/RO, 20 de agosto de 2018
Juiz(a) de Direito
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PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 4ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, PORTO VELHO RO - CEP: 76803-686 - Fone:(69) 3217-1334
Processo nº: 7031566-60.2017.8.22.0001
Classe: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
Autor: CRISTIANE BRAGA DO AMARAL e outros (4)
Advogado: Advogados do(a) AUTOR: DEBORA PANTOJA BASTOS
- RO0007217, VALNEI GOMES DA CRUZ ROCHA - RO0002479,
DENISE GONCALVES DA CRUZ ROCHA - RO0001996
Réu: RÉU: SANTO ANTONIO ENERGIA S.A.
Advogado: Advogado do(a) RÉU: CLAYTON CONRAT KUSSLER
- RO0003861
Vistos,
Como há muitos processos conclusos em gabinete, em homenagem ao princípio da cooperação, levando em conta o disposto no
NCPC que prevê audiência para saneamento em cooperação com
as partes (art. 357, § 3º, NCPC), em nome do princípio da oralidade
e celeridade já que em audiência as questões pendentes podem
ser resolvidas para permitir que o processo encaminhe mais rapidamente para seu fim, como a audiência com as partes poderá
ser mais uma oportunidade para a solução consensual do litígio,
DESIGNO audiência de CONCILIAÇÃO/SANEAMENTO para o dia
24/04/2019, às 8h, a realizar-se na sede deste juízo da 4ª Vara
Cível (Av. Lauro Sodré n. 1728, Jardim América, nesta).
Os patronos deverão comparecer à audiência com peça escrita
que contenha: a) sugestão de questão de fato sobre as quais deverá recair a atividade probatória (art. 357, II, NCPC); b) indicação
das provas que deseja produzir de forma justificada, com apresentação do rol de testemunhas (se desejar prova oral) e dos quesitos
(se desejar prova pericial); e, c) indicação das questões de direito
relevantes para decisão de mérito (art. 357, IV, NCP). ADVIRTO
que a ausência à solenidade ou a falta de apresentação da peça
determinada neste parágrafo significará que a parte deseja o julgamento antecipado do mérito (art. 355, I, NCPC).
Intimação via DJE na pessoa do(a) patrono(a) das partes.
Int.
Porto Velho/RO, 20 de agosto de 2018
Juiz(a) de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 4ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, PORTO VELHO RO - CEP: 76803-686 - Fone:(69) 3217-1334
Processo nº: 7002905-71.2017.8.22.0001
Classe: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
Autor: UILTON PEREIRA DO AMARAL e outros (4)
Advogado: Advogados do(a) AUTOR: ANTONIO DE CASTRO
ALVES JUNIOR - RO0002811, JEANNE LEITE OLIVEIRA RO0001068
Réu: RÉU: SANTO ANTONIO ENERGIA S.A.
Advogado: Advogado do(a) RÉU: CLAYTON CONRAT KUSSLER
- RO0003861
Vistos,
Como há muitos processos conclusos em gabinete, em homenagem ao princípio da cooperação, levando em conta o disposto no
NCPC que prevê audiência para saneamento em cooperação com
as partes (art. 357, § 3º, NCPC), em nome do princípio da oralidade
e celeridade já que em audiência as questões pendentes podem
ser resolvidas para permitir que o processo encaminhe mais rapidamente para seu fim, como a audiência com as partes poderá
ser mais uma oportunidade para a solução consensual do litígio,
DESIGNO audiência de CONCILIAÇÃO/SANEAMENTO para o dia
23/04/2019, às 11h, a realizar-se na sede deste juízo da 4ª Vara
Cível (Av. Lauro Sodré n. 1728, Jardim América, nesta).
Os patronos deverão comparecer à audiência com peça escrita
que contenha: a) sugestão de questão de fato sobre as quais de-
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verá recair a atividade probatória (art. 357, II, NCPC); b) indicação
das provas que deseja produzir de forma justificada, com apresentação do rol de testemunhas (se desejar prova oral) e dos quesitos
(se desejar prova pericial); e, c) indicação das questões de direito
relevantes para decisão de mérito (art. 357, IV, NCP). ADVIRTO
que a ausência à solenidade ou a falta de apresentação da peça
determinada neste parágrafo significará que a parte deseja o julgamento antecipado do mérito (art. 355, I, NCPC).
Intimação via DJE na pessoa do(a) patrono(a) das partes.
Int.
Porto Velho/RO, 20 de agosto de 2018
Juiz(a) de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 4ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, PORTO VELHO RO - CEP: 76803-686 - Fone:(69) 3217-1334
Processo nº: 7002905-71.2017.8.22.0001
Classe: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
Autor: UILTON PEREIRA DO AMARAL e outros (4)
Advogado: Advogados do(a) AUTOR: ANTONIO DE CASTRO
ALVES JUNIOR - RO0002811, JEANNE LEITE OLIVEIRA RO0001068
Réu: RÉU: SANTO ANTONIO ENERGIA S.A.
Advogado: Advogado do(a) RÉU: CLAYTON CONRAT KUSSLER
- RO0003861
Vistos,
Como há muitos processos conclusos em gabinete, em homenagem ao princípio da cooperação, levando em conta o disposto no
NCPC que prevê audiência para saneamento em cooperação com
as partes (art. 357, § 3º, NCPC), em nome do princípio da oralidade
e celeridade já que em audiência as questões pendentes podem
ser resolvidas para permitir que o processo encaminhe mais rapidamente para seu fim, como a audiência com as partes poderá
ser mais uma oportunidade para a solução consensual do litígio,
DESIGNO audiência de CONCILIAÇÃO/SANEAMENTO para o dia
23/04/2019, às 11h, a realizar-se na sede deste juízo da 4ª Vara
Cível (Av. Lauro Sodré n. 1728, Jardim América, nesta).
Os patronos deverão comparecer à audiência com peça escrita
que contenha: a) sugestão de questão de fato sobre as quais deverá recair a atividade probatória (art. 357, II, NCPC); b) indicação
das provas que deseja produzir de forma justificada, com apresentação do rol de testemunhas (se desejar prova oral) e dos quesitos
(se desejar prova pericial); e, c) indicação das questões de direito
relevantes para decisão de mérito (art. 357, IV, NCP). ADVIRTO
que a ausência à solenidade ou a falta de apresentação da peça
determinada neste parágrafo significará que a parte deseja o julgamento antecipado do mérito (art. 355, I, NCPC).
Intimação via DJE na pessoa do(a) patrono(a) das partes.
Int.
Porto Velho/RO, 20 de agosto de 2018
Juiz(a) de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 4ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, PORTO VELHO RO - CEP: 76803-686 - Fone:(69) 3217-1334
Processo nº: 7014048-57.2017.8.22.0001
Classe: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
Autor: ANTONIO NUNES DA COSTA e outros
Advogado: Advogados do(a) AUTOR: ELIANE MARA DE MIRANDA - RO0007904, RENAN GOMES MALDONADO DE JESUS
- RO0005769, ANTONIO CARLOS MENDONCA TAVERNARD RO0004206
Réu: RÉU: SANTO ANTONIO ENERGIA S.A.
Advogado: Advogado do(a) RÉU: CLAYTON CONRAT KUSSLER
- RO0003861
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Vistos,
Como há muitos processos conclusos em gabinete, em homenagem ao princípio da cooperação, levando em conta o disposto no
NCPC que prevê audiência para saneamento em cooperação com
as partes (art. 357, § 3º, NCPC), em nome do princípio da oralidade
e celeridade já que em audiência as questões pendentes podem
ser resolvidas para permitir que o processo encaminhe mais rapidamente para seu fim, como a audiência com as partes poderá
ser mais uma oportunidade para a solução consensual do litígio,
DESIGNO audiência de CONCILIAÇÃO/SANEAMENTO para o dia
02/05/2019, às 8h, a realizar-se na sede deste juízo da 4ª Vara
Cível (Av. Lauro Sodré n. 1728, Jardim América, nesta).
Os patronos deverão comparecer à audiência com peça escrita
que contenha: a) sugestão de questão de fato sobre as quais deverá recair a atividade probatória (art. 357, II, NCPC); b) indicação
das provas que deseja produzir de forma justificada, com apresentação do rol de testemunhas (se desejar prova oral) e dos quesitos
(se desejar prova pericial); e, c) indicação das questões de direito
relevantes para decisão de mérito (art. 357, IV, NCP). ADVIRTO
que a ausência à solenidade ou a falta de apresentação da peça
determinada neste parágrafo significará que a parte deseja o julgamento antecipado do mérito (art. 355, I, NCPC).
Intimação via DJE na pessoa do(a) patrono(a) das partes.
Int.
Porto Velho/RO, 20 de agosto de 2018
Juiz(a) de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 4ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, PORTO VELHO RO - CEP: 76803-686 - Fone:(69) 3217-1334
Processo nº: 7014048-57.2017.8.22.0001
Classe: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
Autor: ANTONIO NUNES DA COSTA e outros
Advogado: Advogados do(a) AUTOR: ELIANE MARA DE MIRANDA - RO0007904, RENAN GOMES MALDONADO DE JESUS
- RO0005769, ANTONIO CARLOS MENDONCA TAVERNARD RO0004206
Réu: RÉU: SANTO ANTONIO ENERGIA S.A.
Advogado: Advogado do(a) RÉU: CLAYTON CONRAT KUSSLER
- RO0003861
Vistos,
Como há muitos processos conclusos em gabinete, em homenagem ao princípio da cooperação, levando em conta o disposto no
NCPC que prevê audiência para saneamento em cooperação com
as partes (art. 357, § 3º, NCPC), em nome do princípio da oralidade
e celeridade já que em audiência as questões pendentes podem
ser resolvidas para permitir que o processo encaminhe mais rapidamente para seu fim, como a audiência com as partes poderá
ser mais uma oportunidade para a solução consensual do litígio,
DESIGNO audiência de CONCILIAÇÃO/SANEAMENTO para o dia
02/05/2019, às 8h, a realizar-se na sede deste juízo da 4ª Vara
Cível (Av. Lauro Sodré n. 1728, Jardim América, nesta).
Os patronos deverão comparecer à audiência com peça escrita
que contenha: a) sugestão de questão de fato sobre as quais deverá recair a atividade probatória (art. 357, II, NCPC); b) indicação
das provas que deseja produzir de forma justificada, com apresentação do rol de testemunhas (se desejar prova oral) e dos quesitos
(se desejar prova pericial); e, c) indicação das questões de direito
relevantes para decisão de mérito (art. 357, IV, NCP). ADVIRTO
que a ausência à solenidade ou a falta de apresentação da peça
determinada neste parágrafo significará que a parte deseja o julgamento antecipado do mérito (art. 355, I, NCPC).
Intimação via DJE na pessoa do(a) patrono(a) das partes.
Int.
Porto Velho/RO, 20 de agosto de 2018
Juiz(a) de Direito
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PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 4ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, PORTO VELHO RO - CEP: 76803-686 - Fone:(69) 3217-1334
Processo nº: 7030015-45.2017.8.22.0001
Classe: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
Autor: MARIA ESTEVO DE LIMA e outros
Advogado: Advogados do(a) AUTOR: DEBORA PANTOJA BASTOS
- RO0007217, VALNEI GOMES DA CRUZ ROCHA - RO0002479,
DENISE GONCALVES DA CRUZ ROCHA - RO0001996
Réu: RÉU: SANTO ANTONIO ENERGIA S.A.
Advogado: Advogado do(a) RÉU: CLAYTON CONRAT KUSSLER
- RO0003861
Vistos,
Como há muitos processos conclusos em gabinete, em homenagem ao princípio da cooperação, levando em conta o disposto no
NCPC que prevê audiência para saneamento em cooperação com
as partes (art. 357, § 3º, NCPC), em nome do princípio da oralidade
e celeridade já que em audiência as questões pendentes podem
ser resolvidas para permitir que o processo encaminhe mais rapidamente para seu fim, como a audiência com as partes poderá
ser mais uma oportunidade para a solução consensual do litígio,
DESIGNO audiência de CONCILIAÇÃO/SANEAMENTO para o dia
03/05/2019, às 10h, a realizar-se na sede deste juízo da 4ª Vara
Cível (Av. Lauro Sodré n. 1728, Jardim América, nesta).
Os patronos deverão comparecer à audiência com peça escrita
que contenha: a) sugestão de questão de fato sobre as quais deverá recair a atividade probatória (art. 357, II, NCPC); b) indicação
das provas que deseja produzir de forma justificada, com apresentação do rol de testemunhas (se desejar prova oral) e dos quesitos
(se desejar prova pericial); e, c) indicação das questões de direito
relevantes para decisão de mérito (art. 357, IV, NCP). ADVIRTO
que a ausência à solenidade ou a falta de apresentação da peça
determinada neste parágrafo significará que a parte deseja o julgamento antecipado do mérito (art. 355, I, NCPC).
Intimação via DJE na pessoa do(a) patrono(a) das partes.
Int.
Porto Velho/RO, 20 de agosto de 2018
Juiz(a) de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 4ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, PORTO VELHO RO - CEP: 76803-686 - Fone:(69) 3217-1334
Processo nº: 7030015-45.2017.8.22.0001
Classe: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
Autor: MARIA ESTEVO DE LIMA e outros
Advogado: Advogados do(a) AUTOR: DEBORA PANTOJA BASTOS
- RO0007217, VALNEI GOMES DA CRUZ ROCHA - RO0002479,
DENISE GONCALVES DA CRUZ ROCHA - RO0001996
Réu: RÉU: SANTO ANTONIO ENERGIA S.A.
Advogado: Advogado do(a) RÉU: CLAYTON CONRAT KUSSLER
- RO0003861
Vistos,
Como há muitos processos conclusos em gabinete, em homenagem ao princípio da cooperação, levando em conta o disposto no
NCPC que prevê audiência para saneamento em cooperação com
as partes (art. 357, § 3º, NCPC), em nome do princípio da oralidade
e celeridade já que em audiência as questões pendentes podem
ser resolvidas para permitir que o processo encaminhe mais rapidamente para seu fim, como a audiência com as partes poderá
ser mais uma oportunidade para a solução consensual do litígio,
DESIGNO audiência de CONCILIAÇÃO/SANEAMENTO para o dia
03/05/2019, às 10h, a realizar-se na sede deste juízo da 4ª Vara
Cível (Av. Lauro Sodré n. 1728, Jardim América, nesta).
Os patronos deverão comparecer à audiência com peça escrita
que contenha: a) sugestão de questão de fato sobre as quais de-
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verá recair a atividade probatória (art. 357, II, NCPC); b) indicação
das provas que deseja produzir de forma justificada, com apresentação do rol de testemunhas (se desejar prova oral) e dos quesitos
(se desejar prova pericial); e, c) indicação das questões de direito
relevantes para decisão de mérito (art. 357, IV, NCP). ADVIRTO
que a ausência à solenidade ou a falta de apresentação da peça
determinada neste parágrafo significará que a parte deseja o julgamento antecipado do mérito (art. 355, I, NCPC).
Intimação via DJE na pessoa do(a) patrono(a) das partes.
Int.
Porto Velho/RO, 20 de agosto de 2018
Juiz(a) de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 4ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, PORTO VELHO RO - CEP: 76803-686 - Fone:(69) 3217-1334
Processo nº: 7028486-88.2017.8.22.0001
Classe: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
Autor: ALEXANDRE SILVA DA CRUZ
Advogado: Advogados do(a) AUTOR: MARCIO FABIO ALVES DA
SILVA JUNIOR - RO8624, RENAN GOMES MALDONADO DE JESUS - RO0005769
Réu: RÉU: SANTO ANTONIO ENERGIA S.A.
Advogado: Advogado do(a) RÉU: CLAYTON CONRAT KUSSLER
- RO0003861
Vistos,
Como há muitos processos conclusos em gabinete, em homenagem ao princípio da cooperação, levando em conta o disposto no
NCPC que prevê audiência para saneamento em cooperação com
as partes (art. 357, § 3º, NCPC), em nome do princípio da oralidade
e celeridade já que em audiência as questões pendentes podem
ser resolvidas para permitir que o processo encaminhe mais rapidamente para seu fim, como a audiência com as partes poderá
ser mais uma oportunidade para a solução consensual do litígio,
DESIGNO audiência de CONCILIAÇÃO/SANEAMENTO para o dia
02/05/2019, às 11h, a realizar-se na sede deste juízo da 4ª Vara
Cível (Av. Lauro Sodré n. 1728, Jardim América, nesta).
Os patronos deverão comparecer à audiência com peça escrita
que contenha: a) sugestão de questão de fato sobre as quais deverá recair a atividade probatória (art. 357, II, NCPC); b) indicação
das provas que deseja produzir de forma justificada, com apresentação do rol de testemunhas (se desejar prova oral) e dos quesitos
(se desejar prova pericial); e, c) indicação das questões de direito
relevantes para decisão de mérito (art. 357, IV, NCP). ADVIRTO
que a ausência à solenidade ou a falta de apresentação da peça
determinada neste parágrafo significará que a parte deseja o julgamento antecipado do mérito (art. 355, I, NCPC).
Intimação via DJE na pessoa do(a) patrono(a) das partes.
Int.
Porto Velho/RO, 20 de agosto de 2018
Juiz(a) de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 4ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, PORTO VELHO RO - CEP: 76803-686 - Fone:(69) 3217-1334
Processo nº: 7010266-42.2017.8.22.0001
Classe: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
Autor: VALDE LOURDE MACIEL DOS SANTOS e outros
Advogado: Advogado do(a) AUTOR: DENISE GONCALVES DA
CRUZ ROCHA - RO0001996
Réu: RÉU: SANTO ANTONIO ENERGIA S.A.
Advogado: Advogado do(a) RÉU: CLAYTON CONRAT KUSSLER
- RO0003861
Vistos,
Como há muitos processos conclusos em gabinete, em homenagem ao princípio da cooperação, levando em conta o disposto no
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NCPC que prevê audiência para saneamento em cooperação com
as partes (art. 357, § 3º, NCPC), em nome do princípio da oralidade
e celeridade já que em audiência as questões pendentes podem
ser resolvidas para permitir que o processo encaminhe mais rapidamente para seu fim, como a audiência com as partes poderá
ser mais uma oportunidade para a solução consensual do litígio,
DESIGNO audiência de CONCILIAÇÃO/SANEAMENTO para o dia
30/04/2017, às 11h, a realizar-se na sede deste juízo da 4ª Vara
Cível (Av. Lauro Sodré n. 1728, Jardim América, nesta).
Os patronos deverão comparecer à audiência com peça escrita
que contenha: a) sugestão de questão de fato sobre as quais deverá recair a atividade probatória (art. 357, II, NCPC); b) indicação
das provas que deseja produzir de forma justificada, com apresentação do rol de testemunhas (se desejar prova oral) e dos quesitos
(se desejar prova pericial); e, c) indicação das questões de direito
relevantes para decisão de mérito (art. 357, IV, NCP). ADVIRTO
que a ausência à solenidade ou a falta de apresentação da peça
determinada neste parágrafo significará que a parte deseja o julgamento antecipado do mérito (art. 355, I, NCPC).
Intimação via DJE na pessoa do(a) patrono(a) das partes.
Int.
Porto Velho/RO, 20 de agosto de 2018
Juiz(a) de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 4ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, PORTO VELHO RO - CEP: 76803-686 - Fone:(69) 3217-1334
Processo nº: 7010266-42.2017.8.22.0001
Classe: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
Autor: VALDE LOURDE MACIEL DOS SANTOS e outros
Advogado: Advogado do(a) AUTOR: DENISE GONCALVES DA
CRUZ ROCHA - RO0001996
Réu: RÉU: SANTO ANTONIO ENERGIA S.A.
Advogado: Advogado do(a) RÉU: CLAYTON CONRAT KUSSLER
- RO0003861
Vistos,
Como há muitos processos conclusos em gabinete, em homenagem ao princípio da cooperação, levando em conta o disposto no
NCPC que prevê audiência para saneamento em cooperação com
as partes (art. 357, § 3º, NCPC), em nome do princípio da oralidade
e celeridade já que em audiência as questões pendentes podem
ser resolvidas para permitir que o processo encaminhe mais rapidamente para seu fim, como a audiência com as partes poderá
ser mais uma oportunidade para a solução consensual do litígio,
DESIGNO audiência de CONCILIAÇÃO/SANEAMENTO para o dia
30/04/2017, às 11h, a realizar-se na sede deste juízo da 4ª Vara
Cível (Av. Lauro Sodré n. 1728, Jardim América, nesta).
Os patronos deverão comparecer à audiência com peça escrita
que contenha: a) sugestão de questão de fato sobre as quais deverá recair a atividade probatória (art. 357, II, NCPC); b) indicação
das provas que deseja produzir de forma justificada, com apresentação do rol de testemunhas (se desejar prova oral) e dos quesitos
(se desejar prova pericial); e, c) indicação das questões de direito
relevantes para decisão de mérito (art. 357, IV, NCP). ADVIRTO
que a ausência à solenidade ou a falta de apresentação da peça
determinada neste parágrafo significará que a parte deseja o julgamento antecipado do mérito (art. 355, I, NCPC).
Intimação via DJE na pessoa do(a) patrono(a) das partes.
Int.
Porto Velho/RO, 20 de agosto de 2018
Juiz(a) de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 4ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, PORTO VELHO RO - CEP: 76803-686 - Fone:(69) 3217-1334
Processo nº: 7028486-88.2017.8.22.0001
Classe: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
Autor: ALEXANDRE SILVA DA CRUZ
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Advogado: Advogados do(a) AUTOR: MARCIO FABIO ALVES DA
SILVA JUNIOR - RO8624, RENAN GOMES MALDONADO DE JESUS - RO0005769
Réu: RÉU: SANTO ANTONIO ENERGIA S.A.
Advogado: Advogado do(a) RÉU: CLAYTON CONRAT KUSSLER
- RO0003861
Vistos,
Como há muitos processos conclusos em gabinete, em homenagem ao princípio da cooperação, levando em conta o disposto no
NCPC que prevê audiência para saneamento em cooperação com
as partes (art. 357, § 3º, NCPC), em nome do princípio da oralidade
e celeridade já que em audiência as questões pendentes podem
ser resolvidas para permitir que o processo encaminhe mais rapidamente para seu fim, como a audiência com as partes poderá
ser mais uma oportunidade para a solução consensual do litígio,
DESIGNO audiência de CONCILIAÇÃO/SANEAMENTO para o dia
02/05/2019, às 11h, a realizar-se na sede deste juízo da 4ª Vara
Cível (Av. Lauro Sodré n. 1728, Jardim América, nesta).
Os patronos deverão comparecer à audiência com peça escrita
que contenha: a) sugestão de questão de fato sobre as quais deverá recair a atividade probatória (art. 357, II, NCPC); b) indicação
das provas que deseja produzir de forma justificada, com apresentação do rol de testemunhas (se desejar prova oral) e dos quesitos
(se desejar prova pericial); e, c) indicação das questões de direito
relevantes para decisão de mérito (art. 357, IV, NCP). ADVIRTO
que a ausência à solenidade ou a falta de apresentação da peça
determinada neste parágrafo significará que a parte deseja o julgamento antecipado do mérito (art. 355, I, NCPC).
Intimação via DJE na pessoa do(a) patrono(a) das partes.
Int.
Porto Velho/RO, 20 de agosto de 2018
Juiz(a) de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 4ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, PORTO VELHO RO - CEP: 76803-686 - Fone:(69) 3217-1334
Processo nº: 7023417-12.2016.8.22.0001
Classe: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
Autor: DANIELA PANTOJA PINHEIRO e outros
Advogado: Advogado do(a) AUTOR: DENISE GONCALVES DA
CRUZ ROCHA - RO0001996
Advogado do(a) AUTOR: DENISE GONCALVES DA CRUZ ROCHA - RO0001996
Réu: RÉU: SANTO ANTONIO ENERGIA S.A.
Advogado: Advogado do(a) RÉU: CLAYTON CONRAT KUSSLER
- RO0003861
Vistos,
Como há muitos processos conclusos em gabinete, em homenagem ao princípio da cooperação, levando em conta o disposto no
NCPC que prevê audiência para saneamento em cooperação com
as partes (art. 357, § 3º, NCPC), em nome do princípio da oralidade
e celeridade já que em audiência as questões pendentes podem
ser resolvidas para permitir que o processo encaminhe mais rapidamente para seu fim, como a audiência com as partes poderá
ser mais uma oportunidade para a solução consensual do litígio,
DESIGNO audiência de CONCILIAÇÃO/SANEAMENTO para o dia
02/05/2019, às 9h, a realizar-se na sede deste juízo da 4ª Vara
Cível (Av. Lauro Sodré n. 1728, Jardim América, nesta).
Os patronos deverão comparecer à audiência com peça escrita
que contenha: a) sugestão de questão de fato sobre as quais deverá recair a atividade probatória (art. 357, II, NCPC); b) indicação
das provas que deseja produzir de forma justificada, com apresentação do rol de testemunhas (se desejar prova oral) e dos quesitos
(se desejar prova pericial); e, c) indicação das questões de direito
relevantes para decisão de mérito (art. 357, IV, NCP). ADVIRTO
que a ausência à solenidade ou a falta de apresentação da peça
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determinada neste parágrafo significará que a parte deseja o julgamento antecipado do mérito (art. 355, I, NCPC).
Intimação via DJE na pessoa do(a) patrono(a) das partes.
Int.
Porto Velho/RO, 20 de agosto de 2018
Juiz(a) de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 4ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, PORTO VELHO RO - CEP: 76803-686 - Fone:(69) 3217-1334
Processo nº: 7023417-12.2016.8.22.0001
Classe: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
Autor: DANIELA PANTOJA PINHEIRO e outros
Advogado: Advogado do(a) AUTOR: DENISE GONCALVES DA
CRUZ ROCHA - RO0001996
Advogado do(a) AUTOR: DENISE GONCALVES DA CRUZ ROCHA - RO0001996
Réu: RÉU: SANTO ANTONIO ENERGIA S.A.
Advogado: Advogado do(a) RÉU: CLAYTON CONRAT KUSSLER
- RO0003861
Vistos,
Como há muitos processos conclusos em gabinete, em homenagem ao princípio da cooperação, levando em conta o disposto no
NCPC que prevê audiência para saneamento em cooperação com
as partes (art. 357, § 3º, NCPC), em nome do princípio da oralidade
e celeridade já que em audiência as questões pendentes podem
ser resolvidas para permitir que o processo encaminhe mais rapidamente para seu fim, como a audiência com as partes poderá
ser mais uma oportunidade para a solução consensual do litígio,
DESIGNO audiência de CONCILIAÇÃO/SANEAMENTO para o dia
02/05/2019, às 9h, a realizar-se na sede deste juízo da 4ª Vara
Cível (Av. Lauro Sodré n. 1728, Jardim América, nesta).
Os patronos deverão comparecer à audiência com peça escrita
que contenha: a) sugestão de questão de fato sobre as quais deverá recair a atividade probatória (art. 357, II, NCPC); b) indicação
das provas que deseja produzir de forma justificada, com apresentação do rol de testemunhas (se desejar prova oral) e dos quesitos
(se desejar prova pericial); e, c) indicação das questões de direito
relevantes para decisão de mérito (art. 357, IV, NCP). ADVIRTO
que a ausência à solenidade ou a falta de apresentação da peça
determinada neste parágrafo significará que a parte deseja o julgamento antecipado do mérito (art. 355, I, NCPC).
Intimação via DJE na pessoa do(a) patrono(a) das partes.
Int.
Porto Velho/RO, 20 de agosto de 2018
Juiz(a) de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 4ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, Porto Velho - RO - CEP:
76803-686 - Fone:(69) . Processo: 7041093-36.2017.8.22.0001
Classe: PROCEDIMENTO SUMÁRIO (22)
Data da Distribuição: 16/09/2017 16:17:41
Requerente: FRANCISCO JANAIR ALVES FERREIRA
Advogado do(a) AUTOR: EDNA GONCALVES DE SOUZA RO6874
Requerido: YMPACTUS COMERCIAL S/A
Advogado do(a) RÉU:
Vistos,
Trata-se de AÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA proposta por
FRANCISCO JANAIR ALVES FERREIRA em face de YMPACTUS
COMERCIAL LTDA – ME (TELEXFREE).
Nela, objetiva a autora, em síntese, liquidar crédito que afirma possuir junto à empresa ré, decorrente de contrato de adesão, ao fundamento de que em sentença proferida pela 2ª Vara Cível da comarca de Rio Branco/AC, especificamente nos autos da ação civil
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pública promovida Ministério Público em face da mesma, e na qual
figurou outras pessoas, processo nº. 0800224-44.2013.8.01.0001,
julgada parcialmente procedente, foi declarada a nulidade de todos
esses tipos de contratos firmados, condenando-a na obrigação de
lhes restituir os valores que recebidos - a título de Fundo de Caução
Retornável e a título de Kit contendo dez contas VoIP 99Telexfree.
Demais disso, diz, ter adquirido uma Adcentral family, no valor de
R$ 2.950,00 (Dois mil novecentos e cinquenta reais), com objetivo
de fazer os anúncios e ganhar a bonificação diária, cujo valor atualizado até a data do ajuizamento da ação perfaz o montante de
R$ 5.819,89 (Cinco mil oitocentos e dezenove reais, oitenta e nove
centavos).
Ao final, com base nessa retórica e, portanto, dizendo-se legítimo
credor de crédito junto à empresa ré, propugna, para que seja ofíciado ao Juízo da 2º Vara Cível de Rio Branco, Acre, nos autos da
Ação Civil Pública n.º 0800224-44.2013.8.01.0001, a fim de que os
valores devidos ao liquidante, sejam separados e transferidos para
conta deste juízo, bem como, ao final, seja julgada procedente a
presente ação, a fim de proferir sentença fixando a quantia devida
ao autor.
Com a inicial vieram procuração e documentos.
A parte executada foi citada para responder a ação pelo rito ordinário (Id. 14446311).
Vieram-me os autos conclusos.
No caso dos autos, verifico que o autor pretende liquidar a sentença proferida em Ação Civil Pública no Tribunal de Justiça do
Acre referente aos investidores da Ympactus Comercial Ltda (Telexfree), cujos documentos relativos aos negócios realizados entre
as partes, são de dificílima obtenção por parte dos investidores,
situação que entendo ser cabível a inversão do ônus da prova em
desfavor da empresa.
A inversão dinâmica do ônus da prova admitida em nosso ordenamento jurídico também pode ocorrer quando aquele que detinha
o ônus estiver diante de peculiaridades da causa relacionadas à
impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo
nos termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do
fato contrário (§ 1º do art. 373 CPC).
Nesse sentido, cito precedentes jurisprudenciais:
EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO PROCESSO CIVIL LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA CASO TELEXFREE ÔNUS DA PROVA DE DIFÍCIL CUMPRIMENTO POSSIBILIDADE DE INVERSÃO
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1 A inversão dinâmica do ônus da prova admitida em nosso ordenamento jurídico também pode ocorrer quando aquele que detinha o ônus
estiver diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos
do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário (§ 1º do art. 373 CPC). 2 Caso concreto em que se pretende
liquidar a sentença proferida em Ação Civil Pública no Tribunal de
Justiça do Acre referente aos investidores da Ympactus Comercial
Ltda (Telexfree), cujos documentos requisitos no Primeiro Grau de
Jurisdição, relativos aos negócios realizados entre as partes, são
de dificílima obtenção por parte dos investidores, cabendo, pois, a
inversão do ônus da prova em desfavor da empresa. Precedentes
específicos do e. TJES. 3 Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJ-ES - AI: 00029338120188080012, Relator: ARTHUR JOSÉ
NEIVA DE ALMEIDA, Data de Julgamento: 20/08/2018, QUARTA
CÂMARA CÍVEL).
Assim, revejo o despacho (Id. 13650534), e determino a intimação
da parte executada, para no prazo de 15 dias, apresente todos os
documentos relativos aos negócios realizados com o autor entre as
partes, sob as penas da lei.
Determino ainda, seja oficiado ao Juízo da 2ª Vara Cível de Rio Branco, Acre, para que informe acerca de eventual valor existente nos
autos da Ação Civil Pública (n.º 0800224-44.2013.8.01.0001), em
favor do autor Francisco Janair Alves Ferreira (CPF: 023.305.20204).
Tornem-me os autos conclusos oportunamente.
Int.
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Porto Velho, Quinta-feira, 13 de Setembro de 2018
Juíz(a) de Direito
VIAS DESTE SERVIRÃO DE MANDADO/OFÍCIO/CARTA.
YMPACTUS COMERCIAL LTDA – ME (TELEXFREE): Avenida
Nossa Senhora dos Navegantes, nº451 (Edifício torre Tower, andar
20, sala 2002-2003), Enseada do Suá, Vitória–ES, CEP: 29.050335.
2ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE RIO BRANCO/AC: Rua Benjamin Constant, nº 1165, Bairro Centro, Cep: 69.900-064, Fórum Barão de Rio Branco, telefone: (068) 3211-5471 – e-mail vaciv2rb@
tjac.jus.br.
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 4ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, PORTO VELHO RO - CEP: 76803-686 - Fone:(69) 3217-1334
Processo nº: 7056447-38.2016.8.22.0001
Classe: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
Autor: FRANCISCA FRANCA SILVA
Advogado: Advogado do(a) AUTOR: DENISE GONCALVES DA
CRUZ ROCHA - RO0001996
Réu: RÉU: SANTO ANTONIO ENERGIA S.A.
Advogado: Advogado do(a) RÉU: CLAYTON CONRAT KUSSLER
- RO0003861
Vistos,
Como há muitos processos conclusos em gabinete, em homenagem ao princípio da cooperação, levando em conta o disposto no
NCPC que prevê audiência para saneamento em cooperação com
as partes (art. 357, § 3º, NCPC), em nome do princípio da oralidade
e celeridade já que em audiência as questões pendentes podem
ser resolvidas para permitir que o processo encaminhe mais rapidamente para seu fim, como a audiência com as partes poderá
ser mais uma oportunidade para a solução consensual do litígio,
DESIGNO audiência de CONCILIAÇÃO/SANEAMENTO para o dia
03/05/2019, às 11h, a realizar-se na sede deste juízo da 4ª Vara
Cível (Av. Lauro Sodré n. 1728, Jardim América, nesta).
Os patronos deverão comparecer à audiência com peça escrita
que contenha: a) sugestão de questão de fato sobre as quais deverá recair a atividade probatória (art. 357, II, NCPC); b) indicação
das provas que deseja produzir de forma justificada, com apresentação do rol de testemunhas (se desejar prova oral) e dos quesitos
(se desejar prova pericial); e, c) indicação das questões de direito
relevantes para decisão de mérito (art. 357, IV, NCP). ADVIRTO
que a ausência à solenidade ou a falta de apresentação da peça
determinada neste parágrafo significará que a parte deseja o julgamento antecipado do mérito (art. 355, I, NCPC).
Intimação via DJE na pessoa do(a) patrono(a) das partes.
Int.
Porto Velho/RO, 20 de agosto de 2018
Juiz(a) de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 4ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, Porto Velho - RO - CEP:
76803-686 - Fone:(69) . Processo: 7009462-11.2016.8.22.0001
Classe: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
Data da Distribuição: 24/02/2016 16:02:46
Requerente: EUDIMAR DA SILVA OLIVEIRA
Advogado do(a) AUTOR: MARIA NAZARETE PEREIRA DA SILVA
- RO0001073
Requerido: BANCO ITAUCARD S.A.
Advogado do(a) RÉU: JOSE ALMIR DA ROCHA MENDES JUNIOR - RN000392A
Vistos,
Em análise dos autos, verifico que a parte requerida em sua peça
defensiva (Id. 3454964), indicou como documentos hábeis a comprovar o vinculo contratual com a parte autora,o instrumento con-
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tratual ; registro de contato do autor com a central de atendimento
do réu.
Para o saneamento, dou prazo de 15 dias às partes para: a) dizer
qual prova deseja produzir e justificar sua necessidade; e, b) apresentar as provas documentais para prova de suas alegações.
Advirto que o silêncio será entendido como desinteresse na produção de outras provas o que ensejará o julgamento antecipado
da lide.
Tornem-me os autos conclusos oportunamente para saneador ou
julgamento antecipado.
Int.
Porto Velho, Quarta-feira, 12 de Setembro de 2018
Juíz(a) de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 4ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, PORTO VELHO RO - CEP: 76803-686 - Fone:(69) 3217-1334
Processo nº: 7056447-38.2016.8.22.0001
Classe: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
Autor: FRANCISCA FRANCA SILVA
Advogado: Advogado do(a) AUTOR: DENISE GONCALVES DA
CRUZ ROCHA - RO0001996
Réu: RÉU: SANTO ANTONIO ENERGIA S.A.
Advogado: Advogado do(a) RÉU: CLAYTON CONRAT KUSSLER
- RO0003861
Vistos,
Como há muitos processos conclusos em gabinete, em homenagem ao princípio da cooperação, levando em conta o disposto no
NCPC que prevê audiência para saneamento em cooperação com
as partes (art. 357, § 3º, NCPC), em nome do princípio da oralidade
e celeridade já que em audiência as questões pendentes podem
ser resolvidas para permitir que o processo encaminhe mais rapidamente para seu fim, como a audiência com as partes poderá
ser mais uma oportunidade para a solução consensual do litígio,
DESIGNO audiência de CONCILIAÇÃO/SANEAMENTO para o dia
03/05/2019, às 11h, a realizar-se na sede deste juízo da 4ª Vara
Cível (Av. Lauro Sodré n. 1728, Jardim América, nesta).
Os patronos deverão comparecer à audiência com peça escrita
que contenha: a) sugestão de questão de fato sobre as quais deverá recair a atividade probatória (art. 357, II, NCPC); b) indicação
das provas que deseja produzir de forma justificada, com apresentação do rol de testemunhas (se desejar prova oral) e dos quesitos
(se desejar prova pericial); e, c) indicação das questões de direito
relevantes para decisão de mérito (art. 357, IV, NCP). ADVIRTO
que a ausência à solenidade ou a falta de apresentação da peça
determinada neste parágrafo significará que a parte deseja o julgamento antecipado do mérito (art. 355, I, NCPC).
Intimação via DJE na pessoa do(a) patrono(a) das partes.
Int.
Porto Velho/RO, 20 de agosto de 2018
Juiz(a) de Direito
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
PODER JUDICIÁRIO
Porto Velho - 4ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, Porto Velho - RO CEP: 76803-686 - Fone:(69)
Processo nº 0007958-65.2011.8.22.0001
Polo Ativo: BANCO BRADESCO S.A.
Advogado do(a) EXEQUENTE: MAURO PAULO GALERA MARI RO0004937
Polo Passivo: COMERCIO DE COURO FINO RONDONIA LTDA ME e outros
Advogado do(a) EXECUTADO:
Advogado do(a) EXECUTADO:
Advogados do(a) EXECUTADO: WALMAR MEIRA PAES BARRETO NETO - RO0002047, JOSE EDUVIRGE ALVES MARIANO RO000324A
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Certidão
Certifico que estes autos foram digitalizados através de sistema
próprio, ficando encerrada a movimentação física através do Sistema SAP-PG.
Ficam as partes, por meio de seus advogados, intimadas da distribuição em forma digitalizada NO SISTEMA PJE, SOB MESMA
NUMERAÇÃO, no qual deverão ser apresentadas as petições pertinentes.
O referido é verdade. Dou fé.
Porto Velho, 13 de setembro de 2018
Chefe de Secretaria
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
PODER JUDICIÁRIO
Porto Velho - 4ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, Porto Velho - RO CEP: 76803-686 - Fone:(69)
Processo nº 0000562-95.2015.8.22.0001
Polo Ativo: REGINALDO ALBUQUERQUE DE FARIAS
Advogado do(a) AUTOR:
Polo Passivo: GREICO FABIO CAMURCA GRABNER
Advogado do(a) RÉU: SANDRA MARIA FELICIANO DA SILVA RO0000597
Certidão
Certifico que estes autos foram digitalizados através de sistema
próprio, ficando encerrada a movimentação física através do Sistema SAP-PG.
Ficam as partes, por meio de seus advogados, intimadas da distribuição em forma digitalizada NO SISTEMA PJE, SOB MESMA
NUMERAÇÃO, no qual deverão ser apresentadas as petições pertinentes.
Porto Velho, 13 de setembro de 2018
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
PODER JUDICIÁRIO
Porto Velho - 4ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, Porto Velho - RO CEP: 76803-686 - Fone:(69)
Processo nº 0021986-04.2012.8.22.0001
Polo Ativo: HAROLDO LOPES LACERDA
Advogado do(a) EXEQUENTE: HAROLDO LOPES LACERDA RO0000962
Polo Passivo: MAIARA SANTOS RODRIGUES
Advogado do(a) EXECUTADO:
Certidão
Certifico que estes autos foram digitalizados através de sistema
próprio, ficando encerrada a movimentação física através do Sistema SAP-PG.
Ficam as partes, por meio de seus advogados, intimadas da distribuição em forma digitalizada NO SISTEMA PJE, SOB MESMA
NUMERAÇÃO, no qual deverão ser apresentadas as petições pertinentes.
Porto Velho, 13 de setembro de 2018
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
PODER JUDICIÁRIO
Porto Velho - 4ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, Porto Velho - RO CEP: 76803-686 - Fone:(69)
Processo nº 0015625-39.2010.8.22.0001
Polo Ativo: WALTER GUSTAVO DA SILVA LEMOS e outros
Advogado do(a) EXEQUENTE: WALTER GUSTAVO DA SILVA
LEMOS - RO000655A
Advogado do(a) EXEQUENTE: WALTER GUSTAVO DA SILVA
LEMOS - RO000655A
Advogado do(a) EXEQUENTE: WALTER GUSTAVO DA SILVA
LEMOS - RO000655A
Polo Passivo: HAROLDO RATES GOMES NETO
Advogado do(a) EXECUTADO:
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Certidão
Certifico que estes autos foram digitalizados através de sistema
próprio, ficando encerrada a movimentação física através do Sistema SAP-PG.
Ficam as partes, por meio de seus advogados, intimadas da distribuição em forma digitalizada NO SISTEMA PJE, SOB MESMA
NUMERAÇÃO, no qual deverão ser apresentadas as petições pertinentes.
Porto Velho, 13 de setembro de 2018
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
PODER JUDICIÁRIO
Porto Velho - 4ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, Porto Velho - RO CEP: 76803-686 - Fone:(69)
Processo nº 0004528-08.2011.8.22.0001
Polo Ativo: BANCO VOLKSWAGEN S.A.
Advogado do(a) AUTOR: MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO RO0004658
Polo Passivo: ANIBAL DURAN PINHEIRO
Advogado do(a) RÉU:
Certidão
Certifico que estes autos foram digitalizados através de sistema
próprio, ficando encerrada a movimentação física através do Sistema SAP-PG.
Ficam as partes, por meio de seus advogados, intimadas da distribuição em forma digitalizada NO SISTEMA PJE, SOB MESMA
NUMERAÇÃO, no qual deverão ser apresentadas as petições pertinentes.
Porto Velho, 13 de setembro de 2018
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
PODER JUDICIÁRIO
Porto Velho - 4ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, Porto Velho - RO CEP: 76803-686 - Fone:(69)
Processo nº 0005656-58.2014.8.22.0001
Polo Ativo: ELOM BATISTA DO NASCIMENTO
Advogado do(a) EXEQUENTE: FRANCISCO RICARDO VIEIRA
OLIVEIRA - RO0001959
Polo Passivo: JOAO FELICIANO DE ASSIS NETO
Advogado do(a) EXECUTADO:
Certidão
Certifico que estes autos foram digitalizados através de sistema
próprio, ficando encerrada a movimentação física através do Sistema SAP-PG.
Ficam as partes, por meio de seus advogados, intimadas da distribuição em forma digitalizada NO SISTEMA PJE, SOB MESMA
NUMERAÇÃO, no qual deverão ser apresentadas as petições pertinentes.
Porto Velho, 13 de setembro de 2018
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
PODER JUDICIÁRIO
Porto Velho - 4ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, Porto Velho - RO CEP: 76803-686 - Fone:(69)
Processo nº 0004696-05.2014.8.22.0001
Polo Ativo: CARLOS BARROS ELIAS
Advogados do(a) AUTOR: CAMILA VARELA GREGORIO RO0004133, VITOR MARTINS NOE - RO0003035
Polo Passivo: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Advogado do(a) RÉU:
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Certidão
Certifico que estes autos foram digitalizados através de sistema
próprio, ficando encerrada a movimentação física através do Sistema SAP-PG.
Ficam as partes, por meio de seus advogados, intimadas da distribuição em forma digitalizada NO SISTEMA PJE, SOB MESMA
NUMERAÇÃO, no qual deverão ser apresentadas as petições pertinentes.
Porto Velho, 13 de setembro de 2018
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
PODER JUDICIÁRIO
Porto Velho - 4ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, Porto Velho - RO CEP: 76803-686 - Fone:(69)
Processo nº 0011896-29.2015.8.22.0001
Polo Ativo: RAFAEL RODRIGUES DA SILVA
Advogado do(a) AUTOR: DOUGLAS RICARDO ARANHA DA SILVA - RO0001779
Polo Passivo: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS PCG-BRASIL MULTICARTEIRA
Advogados do(a) RÉU: EDUARDO MONTENEGRO DOTTA
- SP0155456, CARLOS EDUARDO COIMBRA DONEGATTI SP0290089
Certidão
Certifico que estes autos foram digitalizados através de sistema
próprio, ficando encerrada a movimentação física através do Sistema SAP-PG.
Ficam as partes, por meio de seus advogados, intimadas da distribuição em forma digitalizada NO SISTEMA PJE, SOB MESMA
NUMERAÇÃO, no qual deverão ser apresentadas as petições pertinentes.
Porto Velho, 13 de setembro de 2018
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
PODER JUDICIÁRIO
Porto Velho - 4ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, Porto Velho - RO CEP: 76803-686 - Fone:(69)
Processo nº 0006894-78.2015.8.22.0001
Polo Ativo: EVANDRO ZACARIAS MOTA
Advogado do(a) AUTOR: DANIEL MENDONCA LEITE DE SOUZA
- RO0006115
Polo Passivo: CONDOMINIO GARDEN CLUB
Advogado do(a) RÉU: JETER BARBOSA MAMANI - RO0005793
Certidão
Certifico que estes autos foram digitalizados através de sistema
próprio, ficando encerrada a movimentação física através do Sistema SAP-PG.
Ficam as partes, por meio de seus advogados, intimadas da distribuição em forma digitalizada NO SISTEMA PJE, SOB MESMA
NUMERAÇÃO, no qual deverão ser apresentadas as petições pertinentes.
Porto Velho, 13 de setembro de 2018
Processo nº: 7004958-59.2016.8.22.0001
Classe: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
Autor: EXEQUENTE: FRANCINETE SILVA DE OLIVEIRA
Advogado: Advogado do(a) EXEQUENTE: MARIA NAZARETE PEREIRA DA SILVA - RO0001073
Réu: EXECUTADO: DIGITI BRASIL COMERCIO DE LIVROS EIRELI - ME e outros
Advogado: Advogado do(a) EXECUTADO:
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Advogado do(a) EXECUTADO:
Intimação
Fica a parte autora/exequente intimada para, no prazo de 05 dias,
se manifestar acerca do retorno do A.R negativo de ID. 21446393.
Silenciando, intime-se nos moldes do art. 485, parágrafo 1º, do
NCPC.
Porto Velho/RO, Quinta-feira, 13 de Setembro de 2018
MARCOS ANTONIO NOBRE DA SILVA
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 4ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, Porto Velho - RO CEP: 76803-686 - Fone:(5) . Processo: 7021713-90.2018.8.22.0001
Classe: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
Data da Distribuição: 04/06/2018 16:36:40
Requerente: LAIS SILVA GOMES
Advogados do(a) AUTOR: PATRICK DE SOUZA CORREA RO9121, JOSE VITOR COSTA JUNIOR - RO0004575, JESSICA
EMILLE SILVA LIMA - RO8787
Requerido: ANA LAURA GUEDES DE MESQUITA TURISMO - ME
Advogados do(a) RÉU: LUIZ GUILHERME DE CASTRO RO0008025, FREDERICO DE MOURA LEITE ESTEFAN - RJ79995
SENTENÇA
Vistos, etc...
Homologo o acordo celebrado entre as partes (ID 21368434), para
que produza seus jurídicos e legais efeitos e, em consequência,
com fundamento no artigo 487, inc. III, “b”, do Novo Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO o presente processo em que são
partes LAÍS SILVA GOMES em face ANA LAURA GUEDES DE
MESQUITA TURISMO - ME, ambas qualificadas nos autos, e ordeno o seu arquivamento.
Sem custas.
P.R.I.
Porto Velho, Terça-feira, 11 de Setembro de 2018
AUDARZEAN SANTANA DA SILVA
Juíz(a) de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 4ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, Porto Velho - RO CEP: 76803-686 - Fone:(5) . Processo: 7021713-90.2018.8.22.0001
Classe: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
Data da Distribuição: 04/06/2018 16:36:40
Requerente: LAIS SILVA GOMES
Advogados do(a) AUTOR: PATRICK DE SOUZA CORREA RO9121, JOSE VITOR COSTA JUNIOR - RO0004575, JESSICA
EMILLE SILVA LIMA - RO8787
Requerido: ANA LAURA GUEDES DE MESQUITA TURISMO - ME
Advogados do(a) RÉU: LUIZ GUILHERME DE CASTRO RO0008025, FREDERICO DE MOURA LEITE ESTEFAN - RJ79995
SENTENÇA
Vistos, etc...
Homologo o acordo celebrado entre as partes (ID 21368434), para
que produza seus jurídicos e legais efeitos e, em consequência,
com fundamento no artigo 487, inc. III, “b”, do Novo Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO o presente processo em que são
partes LAÍS SILVA GOMES em face ANA LAURA GUEDES DE
MESQUITA TURISMO - ME, ambas qualificadas nos autos, e ordeno o seu arquivamento.
Sem custas.
P.R.I.
Porto Velho, Terça-feira, 11 de Setembro de 2018
AUDARZEAN SANTANA DA SILVA
Juíz(a) de Direito
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5ª VARA CÍVEL
PODER JUDICIÁRIO
Porto Velho - 5ª Vara Cível - Fórum Cível Processo: 704107464.2016.8.22.0001
Classe: Procedimento Comum
Assunto: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Parte autora: WALDIMIR GOMES DE FARIAS
Advogado da parte autora: ADVOGADO DO AUTOR: MARIA NAZARETE PEREIRA DA SILVA OAB nº RO1073
Parte requerida: RÉU: OI MOVEL
Advogado da parte requerida: ADVOGADO DO RÉU: MARCELO LESSA PEREIRA OAB nº RO1501, ALESSANDRA MONDINI
CARVALHO OAB nº RO4240, ROCHILMER MELLO DA ROCHA
FILHO OAB nº RO635
DECISÃO
Em todas as demandas da executada os advogados subscritores
da petição de id. 21270330 tem solicitado que as intimações passem a ser feitas de forma exclusiva em seu nome, contudo, em nenhuma destas demandas apresentam procuração ou substabelecimento outorgando poderes, o que impede a mudança do cadastro
de advogados nos autos.
Cuida-se de “manifestação” apresentada por OI MOVEL S.A. em
face do cumprimento de sentença que lhe move WALDIMIR GOMES DE FARIAS. Aduz a executada, em suma, a impossibilidade
de prática de atos de constrição contra o seu patrimônio, visto que,
em decorrência da homologação do plano de recuperação judicial,
tais atos somente podem ser determinados pelo Juízo da recuperação, conforme decisão judicial exarada nos autos do processo de
recuperação judicial, em trâmite perante a 7ª Vara Empresarial da
Comarca do Rio de Janeiro/RJ; alegou, ainda, que face a previsão
contida no artigo 61 da Lei 11.101/05, de que a empresa recuperada se submeterá às obrigações previstas no plano de recuperação,
todos os atos de constrição devem partir do Juízo da recuperação,
sob pena de prejuízo à estabilidade da empresa, além de sustentar
a existência de excesso de execução.
DECIDO.
Inicialmente, cumpre verificar se o crédito do exequente, constituído nestes autos, estava incluído no pedido de recuperação judicial
da executada.
A esse respeito, determina o artigo 49, caput, da Lei 11.101/05:
Art. 49. Estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos.
Portanto, face a expressa disposição legal, somente os créditos
constituídos até a data em que for requerida a recuperação judicial
serão por esta alcançados (deferida em 21/06/2016).
Todavia, o crédito do exequente restou formalizado somente com
o trânsito em julgado da sentença condenatória, ocorrido em
24.07.2018 (id. 20043484).
Como o crédito do exequente foi constituído em data posterior, o
presente feito não se submete às regras da recuperação judicial.
Nesse sentido, é pacífico o entendimento jurisprudencial:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - EMPRESA EM RECUPERAÇÃO
JUDICIAL - TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL CONSTITUIDO EM
DATA POSTERIOR AO PEDIDO DE RECUPERAÇÃO - ARTIGO
49, LEI n. 11.101/2005 - CRÉDITO NÃO SE SUJEITA AOS EFEITOS DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL - PROSSEGUIMENTO DO
CUMPRIMENTODA SENTENÇA - DECISÃO MANTIDA - RECURSO IMPROVIDO.(Relator(a): Renata Martins de Carvalho; Comarca: São Paulo; Órgão julgador:2ª Turma Recursal Cível; Data do
julgamento: 01/06/2016; Data de registro:06/06/2016).
Conforme Fábio Ulhoa Coelho:
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A recuperação atinge como regra, todos os credores existentes ao
tempo da impetração do benefício. Os credores cujos créditos se
constituírem depois de o devedor ter ingressado em juízo com o
pedido de recuperação judicial estão absolutamente excluídos dos
efeitos deste. Quer dizer, não poderão ter os seus créditos alterados ou novados pelo Plano de Recuperação Judicial. (...) Assim,
não se sujeita aos efeitos da recuperação judicial (tais como a suspensão da execução, novação, ou alteração pelo plano aprovado
em assembleia, participação em assembleia etc.) aquele credor
cuja obrigação constituiu-se após o dia da distribuição do pedido de
recuperação judicial (in ‘Comentários à Lei de Falências e de Recuperação de Empresas’, 8ª edição 2011, Editora Saraiva, p. 191).
Recuperação judicial. Execução de verbas sucumbenciais contra
a recuperanda, decorrentes da improcedência de ação revisional
de contrato. Determinação de penhora no rosto dos autos de ação
de consignação em pagamento. Agravo de instrumento interposto pela recuperanda pretendendo a suspensão da execução e a
sujeição do crédito aos efeitos da recuperação judicial. Inadmissibilidade. Recuperação judicial ajuizada em novembro de 2006 e
sentença condenatória na ação revisional de contrato só transitada
em julgado posteriormente, ou seja, em 2008. Só estão sujeitos à
recuperação judicial os créditos existentes na datado pedido (caput
do art. 49 da LFR). Enquanto não há sentença condenatória com
trânsito em julgado, só existe expectativa de direito. Execução que
deve prosseguir, inclusive com a penhora ordenada, revogado o
efeito suspensivo antes concedido. Agravo de instrumento não provido (TJSP Ag. 99409338650Rel. Romeu Ricupero 27.07.2010).
Trata-se, a toda evidência, de crédito extraconcursal.
No entanto, consoante recente decisão do juízo universal, o pagamento dos créditos extraconcursais será realizado mensalmente
por ordem cronológica no próprio juízo universal a partir de julho
de 2018.
Assim, não serão praticados atos de constrição nos juízos singulares.
Nesse ponto, a irresginação da executada quanto ao valor executado não merece prosperar. O título executivo judicial formado nestes
autos decorre de sentença judicial transitada em julgado, na qual
se fixou os parâmetros de correção e incidência de juros e em face
da mesma não se comporta qualquer discussão. Suas alegações
de parâmetros diversos de atualização se dão apenas em face dos
créditos habilitados na recuperação judicial (concursais), não sendo o caso dos autos.
Dito isto, rejeito a alegação de excesso de execução e homologo
os cálculos do credor.
Nesse viés, expeça-se ofício ao juízo da 7ª Vara Empresarial da Comarca do Rio de Janeiro/RJ, autos de n. 020371165.2016.8.19.0001 (incidente de créditos extraconcursais), postulando o pagamento da dívida da executada OI S.A. no montante
de R$ 8.214,49 (oito mil duzentos e quatorze reais e quarenta e
nove centavos), em favor da parte exequente WALDIMIR GOMES DE FARIAS (CPF: 059.425.862-68), valores atualizados até
07.08.2018, consoante planilha de cálculos de id. 21429637.
Após a expedição do ofício, mantenham os autos suspensos aguardando o depósito do montante.
Intimem-se.
quinta-feira, 13 de setembro de 2018
Dalmo Antônio de Castro Bezerra
Juiz de Direito
Av. Lauro Sodré, nº 1728, Bairro São João Bosco , CEP 76.803686, Porto Velho, RO
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PODER JUDICIÁRIO
Porto Velho - 5ª Vara Cível - Fórum Cível Processo: 701604660.2017.8.22.0001
Classe: Procedimento Comum
Assunto: Aposentadoria por Invalidez, Auxílio-Doença Acidentário,
Restabelecimento, Conversão
Parte autora: JOSIEL LOPES DOS SANTOS
Advogado da parte autora: ADVOGADO DO AUTOR: WILSON
MOLINA PORTO OAB nº RO6291
Parte requerida: RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Advogado da parte requerida: ADVOGADO DO RÉU: PROCURADORIA FEDERAL EM RONDÔNIA
DECISÃO
Considerando a reiterada inércia da Secretaria Estadual de Saúde
para designação de perícia, embora devidamente intimada, bem
como tendo em vista que as partes não podem ser prejudicadas
pela demora da prestação do serviço público, além da necessidade
da celeridade processual, torno sem efeito a determinação para
realização de perícia por médico do Estado.
Nomeio o médico perito Hemanoel Fernando dos Anjos Ferro, Ortopedista e Traumatologista, CRM 2141/RO, com endereço na Rua
Marechal Deodoro, 1947, Centro, Telefone 3217 0800, para identificar o grau de incapacidade, classificada com o seu percentual,
sua duração, e a sua relação com a atividade realizada pela parte
autora, e eventualmente, para outras funções e sua vida cotidiana.
Encaminhem-se estes autos para o sistema MUTIRÃO, no qual
será realizada a perícia na Central de Conciliações, CEJUSC –
Centro Judiciário de solução de Conflitos e Cidadania, à Rua Quintino Bocaiúva, n. 3061, esquina com Avenida Gov. Jorge Teixeira,
Bairro Embratel, em Porto Velho (RO), devendo as partes comparecerem acompanhadas de seus advogados, oportunidade em que
será realizada a perícia.
Data e horário de realização do mutirão: 27 de novembro de 2018,
às 10horas.
O não comparecimento da parte no dia, hora e local agendados
pelo perito fará presumir recusa a produção da prova, ensejando o
julgamento antecipado da lide (CC, art. 232).
Nos termos do art. 2º, § 4º da Resolução n. 232/2016/CNJ, arbitro
honorários periciais em R$ 600,00(seiscentos reais), considerando
que os órgãos públicos a disposição do juízo não suportam o atendimento destas perícias, sem prejuízo de seu atendimento ordinário; diante da dificuldade nomear peritos nestas áreas, bem ainda,
diante do fato de que o ônus decorrente do trabalho pericial será
suportado pelo próprio perito nomeado.
Os honorários periciais serão depositados pela parte requerida, no
prazo de 45 (quarenta e cinco) dias.
O laudo deverá ser entregue no prazo máximo de 1 (um) mês.
Ficam as partes intimadas para em 15 (quinze) dias:
a) arguir impedimento ou suspeição do perito, se for o caso:
b) indicar assistentes técnicos;
c) apresentar quesitos.
Ao juízo, o perito deverá esclarecer, nos termos da Recomendação
Conjunta n. 01/CNJ, de 15/12/2015, os seguintes quesitos:
I - Exame clínico e considerações médico-periciais sobre a patologia
a) Queixa que o(a) periciado apresenta no ato da perícia.
b) Doença, lesão ou deficiência diagnosticada por ocasião da perícia (com CID).
c) Causa provável da(s) doença/moléstia(a)/incapacidade.
d) Doença/moléstia ou lesão decorrem do trabalho exercido? Justifique indicando o agente de risco ou agente nocivo causador.
e) A doença/moléstia ou lesão decorrem de acidente de trabalho?
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Em caso positivo, circunstanciar o fato, com data e local, bem como
se reclamou assistência médica e/ou hospitalar.
f) Doença/moléstia ou lesão torna o(a) periciado(a) incapacitado(a)
para o exercício do último trabalho ou atividade habitual? Justifique a resposta, descrevendo os elementos nos quais se baseou
a conclusão.
g) Sendo positiva a resposta ao quesito anterior, a incapacidade
do(a) periciado(a) é de natureza permanente ou temporária? Parcial ou total?
h) Data provável do início da(s) doença/lesão/moléstia() que
acomete(m) o (a) periciado(a).
i) Data provável de início da incapacidade identificada. Justifique.
j) Incapacidade remonta à data de início da(s) doença/moléstia(s)
ou decorre de progressão ou agravamento dessa patologia? Justifique.
k) É possível afirmar se havia incapacidade entre a data do indeferimento ou da cessão do benefício administrativo e a data da
realização da perícia judicial? Se positivo, justificar apontando os
elementos para esta conclusão.
l) Caso se conclua pela incapacidade parcial e permanente, é possível afirmar se o(a) periciado(a) está apto para o exercício de outra
atividade profissional ou para a reabilitação? Qual atividade?
m) Sendo positiva a existência de incapacidade total e permanente, o(a) periciado(a) necessita de assistência permanente de outra
pessoa para as atividades diárias? A partir de quando?
n) Qual ou quais são os exames clínicos, laudos ou elementos considerados para o presente ato médico pericial?
o) O(a) periciado(a) está realizando tratamento? Qual a previsão
de duração do tratamento? Há previsão ou foi realizado tratamento
cirúrgico? O tratamento é oferecido pelo SUS?
p) É possível estimar qual o tempo e o eventual tratamento necessários para que o(a) periciado(a) se recupere e tenha condições de
voltar a exercer seu trabalho ou atividade habitual (data de cessação da incapacidade)?
q) Preste o perito demais esclarecimentos que entenda serem pertinentes para melhor elucidação da causa.
r) Pode o perito afirmar se existe qualquer indício ou sinais de dissimulação ou de exacerbação de sintomas? Responda apenas em
caso afirmativo.
II - Quesitos específicos: auxílio-acidente
a) O(a) periciado(a) é portador de lesão ou perturbação funcional
que implique redução de sua capacidade para o trabalho? Qual?
b) Se houver lesão ou perturbação funcional, decorre de acidente
de trabalho ou de qualquer natureza? Em caso positivo, indique
o agente causador ou circunstancie o fato, com data e local, bem
como indique se o(a) periciado(a) reclamou assistência médica e/
ou hospitalar.
c) O(a) periciado(a) apresenta sequelas de acidente de qualquer
natureza, que causam dispêndio de maior esforço na execução da
atividade habitual?
d) Se positiva a resposta ao quesito anterior, quais são as dificuldades encontradas pelo(a) periciado(a) para continuar desempenhando suas funções habituais? Tais sequelas são permanentes,
ou seja, não passíveis de cura?
e) Houve alguma perda anatômica? Qual? A força muscular está
mantida?
f) A mobilidade das articulações está preservada?
g) A sequela ou lesão porventura verificada se enquadra em alguma
das situações discriminadas no Anexo III do Decreto 3.048/1999?
Deverá acompanhar o mandado os quesitos apresentados pelas
partes.
Sobrevindo a prova, as partes serão intimadas para, querendo,
manifestar-se sobre o laudo do perito do juízo no prazo comum de
15 (quinze) dias. Em igual prazo, o assistente técnico de cada uma
das partes poderá apresentar seu respectivo parecer, nos termos
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do §1º do art. 477 do Novo CPC.
Em seguida intimem-se as partes para que apresentem suas razões finais, no prazo comum de 15 (dez) dias, a começar pela parte
autora.
Intimem-se.
quinta-feira, 13 de setembro de 2018
Dalmo Antônio de Castro Bezerra
Juiz de Direito
Av. Lauro Sodré, nº 1728, Bairro São João Bosco , CEP 76.803686, Porto Velho, RO
PODER JUDICIÁRIO
Porto Velho - 5ª Vara Cível - Fórum Cível Processo: 705385606.2016.8.22.0001
Classe: Procedimento Comum
Assunto: Incapacidade Laborativa Permanente, Restabelecimento,
Honorários Advocatícios
Parte autora: LEANDRO ROCHA PINHEIRO
Advogado da parte autora: ADVOGADO DO AUTOR: FABRICIO
MATOS DA COSTA OAB nº RO3270
Parte requerida: RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Advogado da parte requerida: ADVOGADO DO RÉU: PROCURADORIA FEDERAL EM RONDÔNIA
DECISÃO
Considerando a reiterada inércia da Secretaria Estadual de Saúde
para designação de perícia, já tendo sido intimada por duas vezes,
estando o juízo aguardando há mais de 1 (um) ano pela designação da perícia, bem como tendo em vista que as partes não podem ser prejudicadas pela demora da prestação do serviço público,
além da necessidade da celeridade processual, torno sem efeito
a determinação para realização de perícia por médico do Estado.
Nomeio o médico perito Hemanoel Fernando dos Anjos Ferro, Ortopedista e Traumatologista, CRM 2141/RO, com endereço na Rua
Marechal Deodoro, 1947, Centro, Telefone 3217 0800, para identificar o grau de incapacidade, classificada com o seu percentual,
sua duração, e a sua relação com a atividade realizada pela parte
autora, e eventualmente, para outras funções e sua vida cotidiana.
Encaminhem-se estes autos para o sistema MUTIRÃO, no qual
será realizada a perícia na Central de Conciliações, CEJUSC –
Centro Judiciário de solução de Conflitos e Cidadania, à Rua Quintino Bocaiúva, n. 3061, esquina com Avenida Gov. Jorge Teixeira,
Bairro Embratel, em Porto Velho (RO), devendo as partes comparecerem acompanhadas de seus advogados, oportunidade em que
será realizada a perícia.
Data e horário de realização do mutirão: 27 de novembro de 2018,
às 16horas.
O não comparecimento da parte no dia, hora e local agendados
pelo perito fará presumir recusa a produção da prova, ensejando o
julgamento antecipado da lide (CC, art. 232).
Nos termos do art. 2º, § 4º da Resolução n. 232/2016/CNJ, arbitro
honorários periciais em R$ 600,00(seiscentos reais), considerando
que os órgãos públicos a disposição do juízo não suportam o atendimento destas perícias, sem prejuízo de seu atendimento ordinário; diante da dificuldade nomear peritos nestas áreas, bem ainda,
diante do fato de que o ônus decorrente do trabalho pericial será
suportado pelo próprio perito nomeado.
Os honorários periciais serão depositados pela parte requerida, no
prazo de 45 (quarenta e cinco) dias.
O laudo deverá ser entregue no prazo máximo de 1 (um) mês.
Ficam as partes intimadas para em 15 (quinze) dias:
a) arguir impedimento ou suspeição do perito, se for o caso:
b) indicar assistentes técnicos;
c) apresentar quesitos.
Ao juízo, o perito deverá esclarecer, nos termos da Recomendação
Conjunta n. 01/CNJ, de 15/12/2015, os seguintes quesitos:
I - Exame clínico e considerações médico-periciais sobre a patologia
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a) Queixa que o(a) periciado apresenta no ato da perícia.
b) Doença, lesão ou deficiência diagnosticada por ocasião da perícia (com CID).
c) Causa provável da(s) doença/moléstia(a)/incapacidade.
d) Doença/moléstia ou lesão decorrem do trabalho exercido? Justifique indicando o agente de risco ou agente nocivo causador.
e) A doença/moléstia ou lesão decorrem de acidente de trabalho?
Em caso positivo, circunstanciar o fato, com data e local, bem como
se reclamou assistência médica e/ou hospitalar.
f) Doença/moléstia ou lesão torna o(a) periciado(a) incapacitado(a)
para o exercício do último trabalho ou atividade habitual? Justifique a resposta, descrevendo os elementos nos quais se baseou
a conclusão.
g) Sendo positiva a resposta ao quesito anterior, a incapacidade
do(a) periciado(a) é de natureza permanente ou temporária? Parcial ou total?
h) Data provável do início da(s) doença/lesão/moléstia() que
acomete(m) o (a) periciado(a).
i) Data provável de início da incapacidade identificada. Justifique.
j) Incapacidade remonta à data de início da(s) doença/moléstia(s)
ou decorre de progressão ou agravamento dessa patologia? Justifique.
k) É possível afirmar se havia incapacidade entre a data do indeferimento ou da cessão do benefício administrativo e a data da
realização da perícia judicial? Se positivo, justificar apontando os
elementos para esta conclusão.
l) Caso se conclua pela incapacidade parcial e permanente, é possível afirmar se o(a) periciado(a) está apto para o exercício de outra
atividade profissional ou para a reabilitação? Qual atividade?
m) Sendo positiva a existência de incapacidade total e permanente, o(a) periciado(a) necessita de assistência permanente de outra
pessoa para as atividades diárias? A partir de quando?
n) Qual ou quais são os exames clínicos, laudos ou elementos considerados para o presente ato médico pericial?
o) O(a) periciado(a) está realizando tratamento? Qual a previsão
de duração do tratamento? Há previsão ou foi realizado tratamento
cirúrgico? O tratamento é oferecido pelo SUS?
p) É possível estimar qual o tempo e o eventual tratamento necessários para que o(a) periciado(a) se recupere e tenha condições de
voltar a exercer seu trabalho ou atividade habitual (data de cessação da incapacidade)?
q) Preste o perito demais esclarecimentos que entenda serem pertinentes para melhor elucidação da causa.
r) Pode o perito afirmar se existe qualquer indício ou sinais de dissimulação ou de exacerbação de sintomas? Responda apenas em
caso afirmativo.
II - Quesitos específicos: auxílio-acidente
a) O(a) periciado(a) é portador de lesão ou perturbação funcional
que implique redução de sua capacidade para o trabalho? Qual?
b) Se houver lesão ou perturbação funcional, decorre de acidente
de trabalho ou de qualquer natureza? Em caso positivo, indique
o agente causador ou circunstancie o fato, com data e local, bem
como indique se o(a) periciado(a) reclamou assistência médica e/
ou hospitalar.
c) O(a) periciado(a) apresenta sequelas de acidente de qualquer
natureza, que causam dispêndio de maior esforço na execução da
atividade habitual?
d) Se positiva a resposta ao quesito anterior, quais são as dificuldades encontradas pelo(a) periciado(a) para continuar desempenhando suas funções habituais? Tais sequelas são permanentes,
ou seja, não passíveis de cura?
e) Houve alguma perda anatômica? Qual? A força muscular está
mantida?
f) A mobilidade das articulações está preservada?
g) A sequela ou lesão porventura verificada se enquadra em alguma
das situações discriminadas no Anexo III do Decreto 3.048/1999?
Deverá acompanhar o mandado os quesitos apresentados pelas
partes.
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Sobrevindo a prova, as partes serão intimadas para, querendo,
manifestar-se sobre o laudo do perito do juízo no prazo comum de
15 (quinze) dias. Em igual prazo, o assistente técnico de cada uma
das partes poderá apresentar seu respectivo parecer, nos termos
do §1º do art. 477 do Novo CPC.
Em seguida intimem-se as partes para que apresentem suas razões finais, no prazo comum de 15 (dez) dias, a começar pela parte
autora.
Intimem-se.
quinta-feira, 13 de setembro de 2018
Dalmo Antônio de Castro Bezerra
Juiz de Direito
Av. Lauro Sodré, nº 1728, Bairro São João Bosco , CEP 76.803686, Porto Velho, RO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 5ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, Porto Velho - RO CEP: 76803-686 - Fone: (69) 3217-1307
e-mail: 5civelcpe@tjro.jus.br
Processo : 7026710-19.2018.8.22.0001
Classe : PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
AUTOR: J A TRAVAGIN & CIA LTDA - ME
Advogados do(a) AUTOR: ALAN DE ALMEIDA PINHEIRO DA
SILVA - RO0007495, MIRELLY VIEIRA MACEDO DE ALMEIDA RO0005174, DAIANE GOMES BEZERRA - RO7918
RÉU: ESTILO BABY COMERCIO LTDA - ME e outros (2)
Advogado do(a) RÉU:
Advogado do(a) RÉU:
Advogado do(a) RÉU:
CERTIDÃO/INTIMAÇÃO
Certifico que foi designada a AUDIÊNCIA deste processo a qual
será realizada na sala de audiências da CEJUSC Porto Velho - 5ª
Vara Cível, sito à Rua Quintino Bocaiuva, 3061, Bairro Embratel,
Porto Velho/RO, conforme informações abaixo:
Tipo: Conciliação Sala: SALA DE AUDIÊNCIA 7 - CEJUSC/CÍVEL
Data: 13/11/2018 Hora: 11:30
Ficam as partes devidamente intimadas.
PORTO VELHO, 13 de setembro de 2018.
PAULO PEREIRA XISTO FILHO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 5ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, Porto Velho - RO CEP: 76803-686 - Fone: (69) 3217-1307
e-mail: 5civelcpe@tjro.jus.br
Processo : 7007965-88.2018.8.22.0001
Classe : PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
AUTOR: RAFAEL BEZERRA DA SILVA
Advogado do(a) AUTOR: MARIA NAZARETE PEREIRA DA SILVA
- RO0001073
RÉU: RENOVA COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS
FINANCEIROS S.A.
Advogado do(a) RÉU:
CERTIDÃO/INTIMAÇÃO
Certifico que foi designada a AUDIÊNCIA deste processo a qual
será realizada na sala de audiências da CEJUSC Porto Velho - 5ª
Vara Cível, sito à Rua Quintino Bocaiuva, 3061, Bairro Embratel,
Porto Velho/RO, conforme informações abaixo:
Tipo: Conciliação Sala: SALA DE AUDIÊNCIA 6 - CEJUSC/CÍVEL
Data: 26/11/2018 Hora: 09:00
PORTO VELHO, 13 de setembro de 2018.
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PODER JUDICIÁRIO
Porto Velho - 5ª Vara Cível - Fórum Cível Processo: 703666489.2018.8.22.0001
Classe: Execução de Título Extrajudicial
Assunto: Espécies de Títulos de Crédito
Parte autora: EXEQUENTE: FOX PNEUS LTDA
Advogado da parte exequente: ADVOGADO DO EXEQUENTE:
HUGO ANDRE RIOS LACERDA OAB nº RO5717, HAROLDO LOPES LACERDA OAB nº RO962, JESSICA CAROLINE RIOS LACERDA OAB nº RO6853
Parte requerida: EXECUTADOS: DECIO GONCALVES SOUZA,
VIACAO APUI TRANSPORTES E TURISMO LTDA - ME
DESPACHO
Cite-se em execução para que, no prazo de três dias, efetue o pagamento da dívida, contados a partir da citação (art. 829 e 231 §3º
do NCPC), ou, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, opor embargos
à execução, independentemente de penhora, depósito ou caução,
observando-se o disposto no artigo 827, §1º §º2º do NCPC.
Fixo honorários em 10%, salvo embargos. Conste-se do mandado
que, caso haja o pagamento integral da dívida, no prazo de três
dias, a verba honorária será reduzida pela metade (art. 827, § 1º
do NCPC).
Valor atualizado da dívida: R$18.687,94 + 10% de honorários advocatícios.
Não efetuado o pagamento no prazo de 3 (três) dias úteis, munido da segunda via do mandado, o Oficial de Justiça procederá
de imediato à penhora de bens e a sua avaliação, lavrando-se o
respectivo auto e de tais atos intimando, na mesma oportunidade,
o executado.
Autorizo o Oficial de Justiça a utilizar-se das prerrogativas do art.
252 do NCPC.
O executado pode requerer a substituição da penhora no prazo
de 10 (dez) dias úteis da intimação do ato, desde que atendido os
requisitos do art. 847 e ss do NCPC.
Feito o pedido de substituição o exequente deverá ser intimado a
se manifestar em 5 (cinco) dias úteis.
Caso aceita a substituição, inclusive pela não manifestação no prazo de 3 dias, tome-se ela por termo (art. 853 e 849 do CPC).
No mesmo prazo dos embargos, a parte executada pode reconhecer o crédito do exequente, e requerer, desde que comprovado o
depósito de 30% do valor da execução acrescidos de custas e honorários, o pagamento do restante em até 6 (seis) parcelas mensais, acrescidas as subsequentes de correção monetária e juros de
1% de ao mês (art. 916 NCPC). Nesta hipótese, o credor deverá
ser intimado para se manifestar quanto ao depósito e logo em seguida os autos virão conclusos para decisão.
Fica a parte executada advertida que a petição inicial, e documentos que a instruem poderão ser consultados no sítio eletrônico
http://pje.tjro.jus.br/pg/ConsultaPublica/listView.seam, nos termos
do Art. 20, da Resolução 185/2013 – CNJ.
CÓPIA DESTA SERVIRÁ COMO CARTA/MANDADO.
Endereço da parte requerida: EXECUTADOS: DECIO GONCALVES SOUZA, AVENIDA GOVERNADOR JORGE TEIXEIRA 1228
NOVA PORTO VELHO - 76820-116 - PORTO VELHO - RONDÔNIA, VIACAO APUI TRANSPORTES E TURISMO LTDA - ME,
AVENIDA GOVERNADOR JORGE TEIXEIRA 1228 NOVA PORTO
VELHO - 76820-116 - PORTO VELHO - RONDÔNIA
quinta-feira, 13 de setembro de 2018
Dalmo Antônio de Castro Bezerra
Juiz de Direito
Av. Lauro Sodré, nº 1728, Bairro São João Bosco , CEP 76.803686, Porto Velho, RO
PODER JUDICIÁRIO
Porto Velho - 5ª Vara Cível - Fórum Cível Processo: 703679479.2018.8.22.0001
Classe: Execução de Título Extrajudicial
Assunto: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Parte autora: EXEQUENTE: CONDOMINIO RESIDENCIAL ACROPOLIS
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Advogado da parte autora: ADVOGADO DO EXEQUENTE: MARCELO LESSA PEREIRA OAB nº RO1501
Parte requerida: EXECUTADO: MIGUEL NAZIF RASUL
Vistos,
Emende-se a exordial, recolhendo-se as custas iniciais pertinentes.
Prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial.
Intime-se.
quinta-feira, 13 de setembro de 2018
Dalmo Antônio de Castro Bezerra
Juiz de Direito
Av. Lauro Sodré, nº 1728, Bairro São João Bosco , CEP 76.803686, Porto Velho, RO
PODER JUDICIÁRIO
Porto Velho - 5ª Vara Cível - Fórum Cível
Processo nº 7043567-14.2016.8.22.0001
Monitória
AUTOR: ASSOCIACAO DOS TRABALHADORES NO SERVICO PUBLICO NO ESTADO DE RONDONIA - ASPER CNPJ nº
14.000.409/0001-12, RUA BENJAMIN CONSTANT 308 ARIGOLÂNDIA - 76801-200 - PORTO VELHO - RONDÔNIA
ADVOGADO DO AUTOR: MARCELO ESTEBANEZ MARTINS
OAB nº RO3208
RÉU: ANTONIO FELIX DO NASCIMENTO CPF nº 153.584.70263, AVENIDA CALAMA 927, - DE 710 A 1232 - LADO PAR OLARIA
- 76801-308 - PORTO VELHO - RONDÔNIA
ADVOGADO DO RÉU:
DESPACHO
Vistos,
Considerando que a diligência realizada junto ao sistema BACENJUD, segue minuta em anexo dos endereços encontrados.
Manifeste-se a parte exequente/requerente, no prazo de 15 (quinze) dias, impulsionando o feito validamente, sob pena de extinção
e arquivamento.
Porto Velho , 13 de setembro de 2018
Dalmo Antônio de Castro Bezerra
Juiz de Direito
Av. Lauro Sodré, nº 1728, Bairro São João Bosco , CEP 76.803686, Porto Velho, RO
PODER JUDICIÁRIO
Porto Velho - 5ª Vara Cível - Fórum Cível Processo: 703603518.2018.8.22.0001
Classe: Procedimento Comum
Assunto: Seguro
Parte autora: AUTOR: CLUBE VIDA SUL AMERICA DO NORTE
Advogado da parte autora: ADVOGADO DO AUTOR: PAMELA
NATALIA COSTA MOREIRA OAB nº RO7529
Parte requerida: RÉU: MAPFRE VIDA S/A
Advogado da parte requerida: ADVOGADO DO RÉU:
DECISÃO
Vistos.
Recebo o pedido da autora como ação cautelar antecedente de
exibição de documentos.
Trata-se de tutela de urgência cautelar requerida em caráter antecedente formulada por CLUBE VIDA SUL AMÉRICA DO NORTE
em face de MAPFRE VIDA S.A., objetivando que a requerida apresente cópias da apólice de seguro de vida em grupo ao qual a parte
autora contratou.
É o relatório.
Considerando que a parte autora fundamenta este ponto da pretensão nos termos do que dispõe o art. 305 do Código de Processo
Civil, deve-se analisar a presença dos pressupostos estabelecidos
pelo referido dispositivo.
Sustenta a parte requerente que firmou contrato de seguro de vida
em grupo com a requerida com início de vigência em 01.04.2002,
permanecendo os pagamentos até hoje, contudo a requerida não
tem feito os pagamentos de comissões, pró-labores e outros pagamentos.
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Veja-se que se trata de documento comum às partes que os requeridos não podem se recusar a fornecer.
Assim, há probabilidade do direito neste ponto, bem como perigo
de dano, considerando que a falta de informações contratuais impede que a autora tome qualquer ação que entenda cabível.
Ante o exposto, DEFIRO o pedido de tutela de urgência cautelar
antecedente formulado pela parte autora e DETERMINO que a parte requerida apresente cópia da apólice do contrato de seguro de
vida em grupo ao qual é aderente., no prazo de 15 (quinze) dias.
Cite-se a parte requerida para, no prazo de 5 (cinco) dias, contestar
o pedido de urgência e indicar as provas que pretende produzir.
Não sendo contestado o pedido de urgência, os fatos alegados
pelo autor presumir-se-ão aceitos pelo réu como ocorridos, caso
em que o juiz decidirá dentro de 5 (cinco) dias, ratificando ou revogando a presente decisão (art. 307, CPC).
Nos termos do artigo 308 do NCPC, efetivada a tutela cautelar,
intime-se o autor para que apresente a petição completa com o
pedido principal no prazo de 30 (trinta) dias úteis, caso em que
será apresentado nos mesmos autos em que deduzido o pedido de
tutela cautelar, não dependendo do adiantamento de novas custas
processuais.
Apresentado o pedido principal, venham os autos conclusos para
designação de audiência preliminar e prosseguimento do processo
pelo procedimento comum.
Fica a parte requerida advertida que a petição inicial, e documentos
que a instruem poderão ser consultados no sítio eletrônico http://
pje.tjro.jus.br/pg/ConsultaPublica/listView.seam, nos termos do Art.
20, da Resolução 185/2013 – CNJ.
Intimem-se.
CÓPIA DESTA SERVIRÁ COMO CARTA/MANDADO.
Endereço da parte requerida: Av. Nações Unidas, n. 14.261, andar
29, sala A, Bairro Vila Gertrudes, São Paulo/SP, CEP: 04.794-000.
quinta-feira, 13 de setembro de 2018
Dalmo Antônio de Castro Bezerra
Juiz de Direito
Av. Lauro Sodré, nº 1728, Bairro São João Bosco , CEP 76.803686, Porto Velho, RO
PODER JUDICIÁRIO
Porto Velho - 5ª Vara Cível - Fórum Cível Processo: 705834234.2016.8.22.0001
Classe: Execução de Título Extrajudicial
Assunto: Espécies de Contratos
Parte autora: ASSOCIACAO DE CREDITO CIDADAO DE RONDONIA
Advogado da parte autora: ADVOGADO DO EXEQUENTE: KARINA DA SILVA SANDRES OAB nº PA4594
Parte requerida: EXECUTADOS: DAHYANY TEODOSIO OLIVEIRA, JUVANDIR SBARAINI, CLEIDIANE PEREIRA DE OLIVEIRA,
MARCOS VINICIOS DA SILVA SBARAINI
Advogado da parte requerida: ADVOGADOS DOS EXECUTADOS:
JEFERSON FABIANO DELFINO ROLIM OAB nº RO6593
DECISÃO
Considerando o decurso do prazo sem manifestação da parte executada, CONVERTO o bloqueio em PENHORA, sem necessidade
de termo (Art.854 § 5).
Intime-se o(a) executado(a) para apresentar impugnação à penhora no prazo de 10 (dez) dias úteis. Não tendo advogado nos autos,
intime-se pessoalmente via Carta- AR (Art. 854 § 2).
Em caso de não apresentação de impugnação, expeça-se alvará
em favor do exequente, ficando o mesmo intimado para informar
eventual saldo remanescente, acompanhado de cálculos e reque-
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rendo o que de direito em 5 dias, sob pena de extinção/arquivamento.
Apresentada impugnação, venham os autos conclusos para decisão.
Intimem-se
CÓPIA DESTA SERVIRÁ COMO CARTA/MANDADO.
Endereço da parte executada: EXECUTADOS: DAHYANY TEODOSIO OLIVEIRA, AV. PARANÁ 4745 SANTA FELICIDADE 76954-000 - ALTA FLORESTA D’OESTE - RONDÔNIA, JUVANDIR SBARAINI, RUA BRASIL 3875 CENTRO - 76954-000 - ALTA
FLORESTA D’OESTE - RONDÔNIA, CLEIDIANE PEREIRA DE
OLIVEIRA, AV. GOIÂNIA 4862, APTO 03 CENTRO - 76940-000 ROLIM DE MOURA - RONDÔNIA, MARCOS VINICIOS DA SILVA
SBARAINI, AV. GOIÂNIA 4862, APTO 03 CENTRO - 76940-000
- ROLIM DE MOURA - RONDÔNIA
quinta-feira, 13 de setembro de 2018
Dalmo Antônio de Castro Bezerra
Juiz de Direito
Av. Lauro Sodré, nº 1728, Bairro São João Bosco , CEP 76.803686, Porto Velho, RO
PODER JUDICIÁRIO
Porto Velho - 5ª Vara Cível - Fórum Cível Processo: 703680086.2018.8.22.0001
Classe: Avarias
Assunto: Acidente de Trânsito
Parte autora: REQUERENTE: TB SERVIÇOS, TRANSPORTE,
LIMPEZA, GERENCIAMENTO E RECURSOS HUMANOS S.A.
Advogado da parte autora: ADVOGADO DO REQUERENTE:
CRISTIANE TRES ARAUJO OAB nº SP306741
Parte requerida: REQUERIDOS: JOSE CARLOS DA SILVA, MANOEL DIAS MONTEIRO
Vistos,
Emende-se a exordial, recolhendo-se as custas iniciais pertinentes.
Prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial.
Intime-se.
quinta-feira, 13 de setembro de 2018
Dalmo Antônio de Castro Bezerra
Juiz de Direito
Av. Lauro Sodré, nº 1728, Bairro São João Bosco , CEP 76.803686, Porto Velho, RO
PODER JUDICIÁRIO
Porto Velho - 5ª Vara Cível - Fórum Cível Processo: 002159605.2010.8.22.0001
Classe: Cumprimento de sentença
Assunto: DIREITO DO CONSUMIDOR
Parte autora: MARCELA CRISTINA PIRES, PAULO CESAR DE
OLIVEIRA PIRES, CARLOS BRAZ DE OLIVEIRA PIRES, PAULO
FERNANDES MESQUITA, RICARDO COLOMBO PIRES, FABIO
LUIZ PIRES, ALDA TEREZINHA COLOMBO PIRES, JOSE FRANCISCO DA SILVA SOBRINHO, GILBERTO DE OLIVEIRA PIRES
Advogado da parte autora: ADVOGADOS DOS EXEQUENTES:
SERVIO TULIO MIGUEIS JACOB OAB nº DESCONHECIDO, BENTO MANOEL DE MORAIS NAVARRO FILHO OAB nº RO4251A
Parte requerida: EXECUTADO: VESLE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA
Advogado da parte requerida: ADVOGADO DO EXECUTADO: ANDRE DA COSTA RIBEIRO OAB nº BA49145, MIGUEL JUAREZ
ROMEIRO ZAIM OAB nº DESCONHECIDO, PAULO SERGIO
MISSASSE OAB nº DESCONHECIDO, PAULO HUMBERTO BUDOIA FILHO OAB nº DESCONHECIDO, PAULO HUMBERTO BUDOIA OAB nº MT57897
DESPACHO
Expeça-se alvará em favor do exequente para levantamento do
saldo existente nas duas contas bancárias existentes vinculadas a
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estes autos (contas 1553947 DV 0 e 1656863 DV 5), SEM ENCERRAMENTO DAS MESMAS.
Cadastre-se o advogado da empresa Móveis Romera André da
Costa Ribeiro (OAB/PR 20.300) para que se manifeste, no prazo
de 10 (dez) dias, sobre a alegação da parte exequente de descumprimento, devendo comprovar nos autos o cumprimento da decisão
judicial, sob pena de fixação de multa.
Intimem-se.
quinta-feira, 13 de setembro de 2018
Dalmo Antônio de Castro Bezerra
Juiz de Direito
Av. Lauro Sodré, nº 1728, Bairro São João Bosco , CEP 76.803686, Porto Velho, RO
PODER JUDICIÁRIO
Porto Velho - 5ª Vara Cível - Fórum Cível Processo: 703624484.2018.8.22.0001
Classe: Execução de Título Extrajudicial
Assunto: Juros
Parte autora: EXEQUENTE: SOCIEDADE DE PESQUISA EDUCACAO E CULTURA, DR. APARICIO CARVALHO DE MORAES
LTDA
Advogado da parte autora: ADVOGADO DO EXEQUENTE: CAMILA BEZERRA BATISTA OAB nº RO7212, IZABEL CELINA PESSOA BEZERRA CARDOSO OAB nº RO796
Parte requerida: EXECUTADOS: OLENDINA MATOS DE LUCENA, ANAZELIA MATOS DOS SANTOS
Vistos,
Emende-se a exordial, recolhendo-se as custas iniciais pertinentes.
Prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial.
Intime-se.
quinta-feira, 13 de setembro de 2018
Dalmo Antônio de Castro Bezerra
Juiz de Direito
Av. Lauro Sodré, nº 1728, Bairro São João Bosco , CEP 76.803686, Porto Velho, RO
PODER JUDICIÁRIO
Porto Velho - 5ª Vara Cível - Fórum Cível Processo: 700253206.2018.8.22.0001
Classe: Procedimento Comum
Assunto: Seguro
Parte exequente: JOSE CABRAL
Advogado da parte exequente: ADVOGADO DO AUTOR: GENIVAL FERNANDES DE LIMA OAB nº RO2366
Parte executada: RÉU: SEGURADORA LIDER DO CONSÓRCIO
DO SEGURO DPVAT S/A
Advogado da parte executada: ADVOGADO DO RÉU: ALVARO
LUIZ DA COSTA FERNANDES OAB nº AC3592
SENTENÇA
Atento à manifestação de id. 17794187 , ante o pagamento total
do débito, com fundamento nos arts. 513 e 771, ambos do Novo
Código de Processo Civil, e inciso II do artigo 924, do referido diploma legal, julgo extinta a obrigação no cumprimento de sentença
movido por JOSE CABRAL JOSE CABRAL em face de RÉU: SEGURADORA LIDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S/A ,
ambos qualificados nos autos.
Custas pela parte executada.
EXPEÇA-SE alvará, em favor da parte autora/credora, para levantamento da quantia depositada nos autos (id. 17794187 ).
Ciente a parte, desde já, que o não levantamento da importância,
no prazo de validade do alvará, implicará na imediata transferência do valor para conta a cargo do Tribunal de Justiça do Estado
de Rondônia, conforme disposto no §7º do art. 447 das Diretrizes
Gerais Judiciais.
Considerando a preclusão lógica, o feito transita em julgado na
data de hoje. Assim, procedam-se às anotações necessárias e
baixas, arquivando-se os autos após o levantamento do alvará e
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recolhimento de custas. Proceda a escrivania nos termos do Provimento Conjunto nº. 005/2016-PR-CG, arquive-se. Expeça-se o
necessário.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
quinta-feira, 13 de setembro de 2018
Dalmo Antônio de Castro Bezerra
Juiz de Direito
Av. Lauro Sodré, nº 1728, Bairro São João Bosco , CEP 76.803686, Porto Velho, RO
PODER JUDICIÁRIO
Porto Velho - 5ª Vara Cível - Fórum Cível Processo: 701543107.2016.8.22.0001
Classe: Cumprimento de sentença
Assunto: Correção Monetária, Juros
Parte autora: EXEQUENTE: D’ALUMINIO COMERCIO LTDA
Advogado da parte autora: ADVOGADO DO EXEQUENTE: SERGIO ARAUJO PEREIRA OAB nº RO6539
Parte requerida: EXECUTADO: LUCIMEIRE F. DA SILVA COMERCIO E DISTRIBUIDORA - ME
Advogado da parte requerida: ADVOGADO DO EXECUTADO:
DESPACHO
Considerando a pesquisa em anexo, no qual não foi encontrado
ativos da requerida, manifeste-se o exequente em 05 (cinco) dias.
Pena de arquivamento/suspensão da execução na forma do art.
921 do CPC, em caso de inércia.
Intimem-se.
quinta-feira, 13 de setembro de 2018
Dalmo Antônio de Castro Bezerra
Juiz de Direito
Av. Lauro Sodré, nº 1728, Bairro São João Bosco , CEP 76.803686, Porto Velho, RO
PODER JUDICIÁRIO
Porto Velho - 5ª Vara Cível - Fórum Cível Processo: 700319205.2015.8.22.0001
Classe: Monitória
Assunto: Cheque
Parte autora: AUTOR: JANNYCE SOUTO SARAIVA VACARO
Advogado da parte autora: ADVOGADO DO AUTOR: VALDINEIA
ROLIM MEIRELES OAB nº RO3851
Parte requerida: RÉU: F L DISTRIBUIDORA DE CARNES E DERIVADOS LTDA
Vistos,
Certifique o trânsito da sentença constante no id. 15845452.
Após, procedam-se às baixas e comunicações pertinentes, arquivando-se os autos.
Intimem-se.
quinta-feira, 13 de setembro de 2018
Dalmo Antônio de Castro Bezerra
Juiz de Direito
Av. Lauro Sodré, nº 1728, Bairro São João Bosco , CEP 76.803686, Porto Velho, RO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 5ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, Porto Velho - RO CEP: 76803-686 - Fone: (69) 3217-1307
e-mail: 5civelcpe@tjro.jus.br
Processo : 7034454-65.2018.8.22.0001
Classe : PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
AUTOR: M. S. COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA
DE ALIMENTOS LTDA
Advogado do(a) AUTOR: FLAVIANA LETICIA RAMOS MOREIRA
- RO0004867
RÉU: LIMA & LIMA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E GENEROS ALIMENTICIOS LTDA - ME
Advogado do(a) RÉU:
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CERTIDÃO/INTIMAÇÃO
Certifico que foi designada a AUDIÊNCIA deste processo a qual
será realizada na sala de audiências da CEJUSC Porto Velho - 5ª
Vara Cível, sito à Rua Quintino Bocaiuva, 3061, Bairro Embratel,
Porto Velho/RO, conforme informações abaixo:
Tipo: Conciliação Sala: SALA DE AUDIÊNCIA 6 - CEJUSC/CÍVEL
Data: 29/10/2018 Hora: 16:30
Ficam as partes devidamente intimadas.
PORTO VELHO, 13 de setembro de 2018.
PAULO PEREIRA XISTO FILHO
PODER JUDICIÁRIO
Porto Velho - 5ª Vara Cível - Fórum Cível Processo: 703689786.2018.8.22.0001
Classe: Monitória
Assunto: Correção Monetária
Parte autora: AUTOR: ASSOCIACAO DOS TRABALHADORES
NO SERVICO PUBLICO NO ESTADO DE RONDONIA - ASPER
Advogado da parte autora: ADVOGADO DO AUTOR: MARCELO
ESTEBANEZ MARTINS OAB nº RO3208
Parte requerida: RÉU: NOELDINA SOARES DA SILVA
Advogado da parte requerida: ADVOGADO DO RÉU:
DESPACHO
Comprove a parte autora o recolhimento das custas iniciais (inciso
I do art. 12 da Lei Estadual n. 3.896/16), bem como apresente a
planilha atualizada do débito, em 15 (quinze) dias, sob pena de
cancelamento da distribuição (art. 290 do CPC).
Intime-se.
quinta-feira, 13 de setembro de 2018
Dalmo Antônio de Castro Bezerra
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Porto Velho - 5ª Vara Cível - Fórum Cível Processo: 704157581.2017.8.22.0001
Classe: Execução de Título Extrajudicial
Assunto: Prestação de Serviços
Parte autora: EXEQUENTE: EINSTEIN INSTITUIÇÃO DE ENSINO
LTDA. EPP
Advogado da parte autora: ADVOGADO DO EXEQUENTE: IGOR
JUSTINIANO SARCO OAB nº RO7957, EDUARDO ABILIO KERBER DINIZ OAB nº RO4389
Parte requerida: EXECUTADOS: SEBASTIAO VIEIRA TORRES,
ELIZANGELA SILVA DE LIMA TORRES
Advogado da parte requerida: ADVOGADOS DOS EXECUTADOS:
DEFENSORIA PÚBLICA DE RONDÔNIA
DESPACHO
Manifeste-se o exequente sobre os endereços encontrados, conforme pesquisa em anexo. Prazo de cinco dias.
Pena de arquivamento/suspensão da execução na forma do art.
921 do CPC, em caso de inércia.
Intimem-se.
quinta-feira, 13 de setembro de 2018
Dalmo Antônio de Castro Bezerra
Juiz de Direito
Av. Lauro Sodré, nº 1728, Bairro São João Bosco , CEP 76.803686, Porto Velho, RO
PODER JUDICIÁRIO
Porto Velho - 5ª Vara Cível - Fórum Cível Processo: 705311359.2017.8.22.0001
Classe: Cumprimento de sentença
Assunto: Correção Monetária, Constrição / Penhora / Avaliação /
Indisponibilidade de Bens
Parte autora: EXEQUENTE: ALEXANDRA NOGUEIRA PINHEIRO
SCHELL
Advogado da parte autora: ADVOGADO DO EXEQUENTE: DEBORAH INGRID MATOSO RIBAS NONATO OAB nº RO5458
Parte requerida: EXECUTADO: BV FINANCEIRA S/A
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Advogado da parte requerida: ADVOGADO DO EXECUTADO:
Decisão
Vistos etc.
Considerando ter sido positivo o bloqueio eletrônico de valores em
nome do(a) executado(a), via Bacenjud, procedi nesta data a transferência da quantia à agência da Caixa Econômica Federal local.
Destaco que a transferência bancária neste momento é adotada
em prestígio tanto do devedor quanto do credor, tendo em vista
que na conta judicial os valores passam a receber os rendimentos
legais, mantendo o seu poder aquisitivo.
Caso os valores permanecessem bloqueados na conta do devedor,
seja na hipótese de conversão em penhora ou na hipótese de restituição dos valores, eles seriam liberados sem qualquer correção,
acarretando em onerosidade às partes.
Dito isso, determino a intimação do executado, havendo advogado
constituído através do mesmo ou não havendo, por intimação pessoal, consoante art. 854, §2º, do NCPC, para querendo impugnar
a apreensão em 5 (cinco) dias úteis, nos termos do art. 854 §3º do
NCPC.
Apresentada a impugnação, que deverá versar exclusivamente sobre os assuntos tratados no art. 854, §3º, venham conclusos para
decisão.
Intimem-se.
CÓPIA DESTA SERVIRÁ COMO CARTA/MANDADO.
Endereço da parte executada: EXECUTADO: BV FINANCEIRA
S/A, AVENIDA DAS NAÇÕES UNIDAS 14171, TORRE A 8 ANDAR, CJ 82 VILA GERTRUDES - 04794-000 - SÃO PAULO - SÃO
PAULO
quinta-feira, 13 de setembro de 2018
Dalmo Antônio de Castro Bezerra
Juiz de Direito
Av. Lauro Sodré, nº 1728, Bairro São João Bosco , CEP 76.803686, Porto Velho, RO
PODER JUDICIÁRIO
Porto Velho - 5ª Vara Cível - Fórum Cível Processo: 700998472.2015.8.22.0001
Classe: Execução de Título Extrajudicial
Assunto: Busca e Apreensão
Parte autora: EXEQUENTE: BANCO ITAÚ
Advogado da parte autora: ADVOGADO DO EXEQUENTE: KEILA
MARIA DA SILVA OLIVEIRA OAB nº RO2128, FERNANDO DENIS
MARTINS OAB nº DF36054
Parte requerida: EXECUTADOS: TRANSPORTE COLETIVO RIO
MADEIRA LTDA, JOAO TARCISIO BORGES FILHO, MARINA
BARBOSA BORGES, J & M LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME
Advogado da parte requerida: ADVOGADOS DOS EXECUTADOS:
DESPACHO:
Deferindo o pedido da parte autora foi localizado via bacenjud o
mesmo endereço constante da inicial.
Assim, concedo à parte autora o prazo de 10 (dez) dias para promover a citação da parte requerida, sob pena de extinção do feito.
Intimem-se.
quinta-feira, 13 de setembro de 2018
Dalmo Antônio de Castro Bezerra
Juiz de Direito
Av. Lauro Sodré, nº 1728, Bairro São João Bosco , CEP 76.803686, Porto Velho, RO
PODER JUDICIÁRIO
Porto Velho - 5ª Vara Cível - Fórum Cível Processo: 703677170.2017.8.22.0001
Classe: Execução de Título Extrajudicial
Assunto: Transação
Parte autora: EXEQUENTE: CENTRO DE ENSINO SAO LUCAS
LTDA
Advogado da parte autora: ADVOGADO DO EXEQUENTE: ALEXANDRE CAMARGO OAB nº RO704
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Parte requerida: EXECUTADO: DIEGO NICACIO DE BRITO
Advogado da parte requerida: ADVOGADO DO EXECUTADO:
SENTENÇA
HOMOLOGO o acordo celebrado entre as partes para que surta
seus jurídicos e legais efeitos e, em consequência, com fundamento na alínea b do inciso III do art. 487 do Código de Processo Civil,
JULGO EXTINTO, com resolução de mérito, o processo movido
por EXEQUENTE: CENTRO DE ENSINO SAO LUCAS LTDA em
face de EXECUTADO: DIEGO NICACIO DE BRITO, todos qualificados nos autos e ordeno seu arquivamento.
Sem custas.
Nesta data liberei os valores bloqueados via BACENJUD.
Considero transitada em julgado, via renúncia ao prazo recursal,
nesta data. Arquive-se.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
quinta-feira, 13 de setembro de 2018
Dalmo Antônio de Castro Bezerra
Juiz de Direito
Av. Lauro Sodré, nº 1728, Bairro São João Bosco , CEP 76.803686, Porto Velho, RO
PODER JUDICIÁRIO
Porto Velho - 5ª Vara Cível - Fórum Cível Processo: 701992631.2015.8.22.0001
Classe: Exibição
Assunto: Bancários
Parte autora: REQUERENTE: CIRLENE MARIA DOS SANTOS
BRITO FERNANDES
Advogado da parte autora: ADVOGADO DO REQUERENTE: WALTER GUSTAVO DA SILVA LEMOS OAB nº RO655A
Parte requerida: REQUERIDO: BV FINANCEIRA S/A
Advogado da parte requerida: ADVOGADO DO REQUERIDO: BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI OAB nº PE21678
DESPACHO
Manifeste-se a parte vencedora quanto a eventual interesse no
cumprimento de sentença, em 15 (quinze) dias, que prosseguirá
nestes próprios autos.
Deverá o sucumbente proceder ao pagamento das custas finais,
no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de protesto e inscrição em
dívida ativa, cuja guia deverá ser gerada pelo endereço eletrônico:
http://webapp.tjro.jus.br/custas/pages/guiaRecolhimento/guiaRecolhimentoEmitir.jsf;jsessionid=M2VBhmGwXHBjOh7Y7i-nYY5BVo0iGyQDKoXf8PfM.wildfly01:custas1.1.
Pagas ou inscritas as custas e não tendo manifestação quanto ao
cumprimento de sentença, arquive-se.
quinta-feira, 13 de setembro de 2018
Dalmo Antônio de Castro Bezerra
Juiz de Direito
Av. Lauro Sodré, nº 1728, Bairro São João Bosco , CEP 76.803686, Porto Velho, RO
PODER JUDICIÁRIO
Porto Velho - 5ª Vara Cível - Fórum Cível Processo: 701704632.2016.8.22.0001
Classe: Cumprimento de sentença
Assunto: Despesas Condominiais
Parte autora: EXEQUENTE: CONDOMINIO RESIDENCIAL MONTVILLE
Advogado da parte autora: ADVOGADO DO EXEQUENTE: OCTAVIA JANE LEDO SILVA OAB nº RO1160, RAIMISSON MIRANDA
DE SOUZA OAB nº RO5565
Parte requerida: EXECUTADO: JANAINA PEREIRA DE SOUZA
FLORENTINO
Advogado da parte requerida: ADVOGADO DO EXECUTADO: AURISON DA SILVA FLORENTINO OAB nº RO308B
DESPACHO
Considerando ter sido positiva a apreensão de ativos financeiros
pelo sistema eletrônico de valores em nome do(a) executado(a),
via Bacenjud, determino a intimação do mesmo, havendo advoga-
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do constituído através do mesmo ou não havendo, por intimação
pessoal, consoante art. 854, §2º, do NCPC, para querendo impugnar a apreensão em 5 (cinco) dias úteis, nos termos do art. 854 §3º
do NCPC.
Apresentada a impugnação, que deverá versar exclusivamente sobre os assuntos tratados no art. 854, §3º, venham conclusos para
decisão.
Sem prejuízo, o credor deverá indicar bens à penhora para satisfação do saldo remanescente, no prazo de 15 (quinze) dias.
Intimem-se.
CÓPIA DESTA SERVIRÁ COMO CARTA/MANDADO.
quinta-feira, 13 de setembro de 2018
Dalmo Antônio de Castro Bezerra
Juiz de Direito
Av. Lauro Sodré, nº 1728, Bairro São João Bosco , CEP 76.803686, Porto Velho, RO
PODER JUDICIÁRIO
Porto Velho - 5ª Vara Cível - Fórum Cível Processo: 701830647.2016.8.22.0001
Classe: Procedimento Comum
Assunto: Indenização por Dano Moral
Parte autora: AUTOR: MAURICIO BISPO DE AMARAL
Advogado da parte autora: ADVOGADO DO AUTOR: ED CARLO
DIAS CAMARGO OAB nº RO7357
Parte requerida: RÉU: CLARO S.A.
Advogado da parte requerida: ADVOGADO DO RÉU: RAFAEL
GONCALVES ROCHA OAB nº PA41486
DESPACHO
Altere-se a classe processual para Cumprimento de Sentença.
Nos termos do art. 523 do Código de Processo Civil, fica o executado intimado para pagar voluntariamente o débito no prazo de
15 (quinze) dias úteis, sob pena de multa de 10% (dez por cento)
e honorários advocatícios, também em 10% (dez por cento) sobre
o débito, ficando ainda sujeito a atos de expropriação (§3º do art.
523 do CPC).
A intimação se dará por meio do advogado constituídos nos autos,
nos termos do §2º do art. 513 do diploma processual.
Também, fica a parte executada desde já ciente de que, com o
transcurso do prazo para pagamento voluntário, nos termos do art.
525 do CPC (independentemente de penhora ou nova intimação),
inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias úteis para que, querendo,
apresente impugnação ao cumprimento de sentença.
Não havendo impugnação, intime-se a parte exequente para atualizar o débito e requerer o que entender de direito, atentando para
que, caso ocorra o pagamento parcial do débito, a multa e os honorários advocatícios estabelecidos incidirão sobre o remanescente
da dívida.
Intimem-se.
VIAS DESTA SERVIRÃO DE CARTA/MANDADO
Endereço do executado: RÉU: CLARO S.A., AVENIDA CARLOS
GOMES 2262, EMPRESA CLARO - LOJA SÃO CRISTÓVÃO 76804-038 - PORTO VELHO - RONDÔNIA RÉU: CLARO S.A.,
AVENIDA CARLOS GOMES 2262, EMPRESA CLARO - LOJA
SÃO CRISTÓVÃO - 76804-038 - PORTO VELHO - RONDÔNIA
quinta-feira, 13 de setembro de 2018
Dalmo Antônio de Castro Bezerra
Juiz de Direito
Av. Lauro Sodré, nº 1728, Bairro São João Bosco , CEP 76.803686, Porto Velho, RO
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
PODER JUDICIÁRIO
Porto Velho - 5ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, Porto Velho - RO CEP: 76803-686 - Fone:(69)
Processo nº 0176295-90.2006.8.22.0001
Polo Ativo: COMERCIAL DE PRODUTOS HORTIGRUTIGRANJEIROS GASPARELO LTDA - ME
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Advogado do(a) EXEQUENTE: CAROLINE CARRANZA FERNANDES - RO0001915
Polo Passivo: JOAO BATISTA DE SOUZA
Advogados do(a) EXECUTADO: JUAREZ PAULO BEARZI RO0000752, CARLOS EVALDO TERRINHA ALMEIDA DE SOUZA - AM0001520
Certidão
Certifico que estes autos foram digitalizados através de sistema
próprio, ficando encerrada a movimentação física através do Sistema SAP-PG.
Ficam as partes, por meio de seus advogados, intimadas da distribuição em forma digitalizada NO SISTEMA PJE, SOB MESMA
NUMERAÇÃO, no qual deverão ser apresentadas as petições pertinentes.
Porto Velho, 13 de setembro de 2018
PODER JUDICIÁRIO do Estado de Rondônia
Porto Velho - Fórum Cível
5ª Vara Cível
Av. Lauro Sodré, n. 1728, 2º Andar, Bairro São João Bosco, CEP
76803-686, Porto Velho – RO. Tel.: (69) 3217-1324 / Fax Geral:
(69) 3217-1303 - e-mail: pvh5civel@tjro.jus.br
INTIMAÇÃO
Processo nº : 7015793-43.2015.8.22.0001
Classe : MONITÓRIA (40)
Parte Autora : CENTRO DE ENSINO SAO LUCAS LTDA
Advogado(a) da parte Autora: Advogado do(a) AUTOR: DIOGENES NUNES DE ALMEIDA NETO - RO0003831
Parte Passiva : CARLISON FERREIRA DUARTE
Advogado(a) da parte Passiva: Advogado do(a) RÉU:
Fica a parte CARLISON FERREIRA DUARTE intimada para, no
prazo de 15 (quinze) dias, comprovar o pagamento das custas finais, sob pena de protesto e inscrição em dívida ativa, cujo valor
deverá ser obtido pela própria parte, no ato da geração do respectivo boleto no Sistema de Custas do Tribunal de Justiça do Estado
de Rondônia, em cumprimento à CI n. 1/2018-COGER/Coref/SGE/
PRESI/TJRO.
Porto Velho/RO, 13 de setembro de 2018
CLEUTON VALENTE DE ARAUJO
PODER JUDICIÁRIO
Porto Velho - 5ª Vara Cível - Fórum Cível Processo: 001313857.2014.8.22.0001
Classe: Cumprimento de sentença
Assunto: Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Parte autora: EXEQUENTES: MARIZETE LUZ GUIMARAES,
DOUGLAS ANACLETO DE SOUZA, JACONIAS CORREA DE OLIVEIRA, JOSE ROBERTO TEMOTEO DA SILVA, CLEIDE CLERIA
CEOLIM DA SILVA, FRANCISCO ALVES DA SILVA, JOSE MESSIAS FERREIRA DE OLIVEIRA, JARBAS GOMES DE FREITAS,
JOSE ANTONIO DUTRA, IVO FACHINELLO
Advogado da parte autora: ADVOGADOS DOS EXEQUENTES:
DIRCEU RIBEIRO DE LIMA OAB nº RO3471
Parte requerida: EXECUTADO: HSBC BANK BRASIL S/A- BANCO
MÚLTIPLO
Advogado da parte requerida: ADVOGADO DO EXECUTADO:
GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI OAB nº RO5546,
EDSON ANTONIO SOUSA PINTO OAB nº RO4643, RITA DE CASSIA CORREA DE VASCONCELOS OAB nº DF40850, EVARISTO
ARAGAO FERREIRA DOS SANTOS OAB nº DF38840, LUIZ RODRIGUES WAMBIER OAB nº DF38828

SEXTA-FEIRA, 14-09-2018

476

DESPACHO
Vistos.
Ciente da interposição do agravo de instrumento, mantenho a decisão por seus próprios fundamentos.
Suspenda-se o feito para aguardar o julgamento do agravo, fazendo a conclusão dos autos oportunamente.
Intimem-se.
quinta-feira, 13 de setembro de 2018
Dalmo Antônio de Castro Bezerra
Juiz de Direito
Av. Lauro Sodré, nº 1728, Bairro São João Bosco , CEP 76.803686, Porto Velho, RO
PODER JUDICIÁRIO
Porto Velho - 5ª Vara Cível - Fórum Cível Processo: 700556742.2016.8.22.0001
Classe: Monitória
Assunto: Inadimplemento, Correção Monetária, Juros de Mora - Legais / Contratuais, Espécies de Contratos
Parte autora: AUTOR: CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA SA
CERON
Advogado da parte autora: ADVOGADO DO AUTOR: DANIEL PENHA DE OLIVEIRA OAB nº MG87318
Parte requerida: RÉU: NEUZETE PAULO AFONSO
Advogado da parte requerida: ADVOGADO DO RÉU:
SENTENÇA
I - RELATÓRIO
CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA S/A – CERON , qualificada nos autos, moveu a presente ação monitória em face de
NEUZETE PAULO AFONSO , igualmente qualificado, alegando,
em síntese, que é credora do requerido no valor deR$ 13.991,00
(treze mil, novecentos e noventa e um reais) , em razão do inadimplemento faturas decorrentes da utilização do serviço. Requer a
condenação da parte requerida ao pagamento da referida quantia
devidamente atualizada e com incidência de juros que perfazia o
importe de R$ 13.991,00 (treze mil, novecentos e noventa e um
reais), corrigida monetariamente e acrescida de juros de 1% ao
mês, a partir da data da elaboração da planilha . Com a inicial apresentou documentos.
Regularmente citada (id. 18384820), a parte requerida não efetuou
o pagamento nem opôs embargos.
É o relatório. DECIDO.
II - FUNDAMENTAÇÃO
Em decorrência da não apresentação de defesa pela parte requerida, a decretação da revelia, nos termos do art. 344 do CPC, é a
medida que se impõe, autorizando, por consequência, o julgamento antecipado da lide (art. 355, II do CPC).
Abstendo-se de cumprir ou embargar o mandado, tornou-se a parte
requerida revel, pois incontroversa a matéria fática arguida na petição inicial. Dessa forma, inexistindo questionamento a respeito do
débito, a presente ação está apta a prosseguir como execução por
quantia certa contra devedor solvente, nos termos do art. 701, §2º,
do Código de Processo Civil.
Ademais, com a apresentação dos boletos bancários devidamente
assinados pelo requerido, há presunção de que a autora é a legítima credora até prova em sentido contrário.
Assim, nos termos do art. 701, §2º, do CPC, o não oferecimento de
embargos implica na constituição do título executivo judicial, ex vi
legis, convertendo-se o mandado inicial em executivo.
III - DISPOSITIVO
Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, nos termos do art. 487, I, e 701, §2º, do Código de Processo Civil, constituindo, de pleno direito, o título executivo judicial, representado
pelos boletos bancários de id. 9936832, condenando o requerido
ao pagamento do valor de R$ 13.991,00 (treze mil, novecentos e
noventa e um reais), com correção monetária e juros de mora de
1% ao mês, desde o ajuizamento da demanda.
A parte requerida arcará com as custas e as despesas processuais, bem como os honorários advocatícios de 10% (dez por cento)
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do valor atualizado do débito, o que faço com base no artigo 85,
§2º, do Código de Processo Civil.
Em caso de interposição de apelação, intime-se a parte recorrida
para apresentar contrarrazões, no prazo de 15 (quinze) dias. Caso
o recorrido apresente recurso adesivo, intime-se a parte contrária
para contrarrazoar o mesmo em igual prazo. Com as contrarrazões
ou decorridos os prazos remeta-se os autos ao Egrégio Tribunal de
Justiça do Estado de Rondônia.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
quinta-feira, 13 de setembro de 2018
Dalmo Antônio de Castro Bezerra
Juiz de Direito
Av. Lauro Sodré, nº 1728, Bairro São João Bosco , CEP 76.803686, Porto Velho, RO
PODER JUDICIÁRIO
Porto Velho - 5ª Vara Cível - Fórum Cível Processo: 701856656.2018.8.22.0001
Classe: Monitória
Assunto: Correção Monetária
Parte autora: AUTOR: ASSOCIACAO DOS TRABALHADORES
NO SERVICO PUBLICO NO ESTADO DE RONDONIA - ASPER
Advogado da parte autora: ADVOGADO DO AUTOR: MARCELO
ESTEBANEZ MARTINS OAB nº RO3208
Parte requerida: RÉU: ALDEIDE MIRANDA BRAGA
SENTENÇA
HOMOLOGO o acordo celebrado entre as partes (id. 19742788 )
para que surta seus jurídicos e legais efeitos e, em consequência,
com fundamento na alínea b do inciso III do art. 487 do Código
de Processo Civil, JULGO EXTINTO, com resolução de mérito, o
processo movido por AUTOR: ASSOCIACAO DOS TRABALHADORES NO SERVICO PUBLICO NO ESTADO DE RONDONIA
- ASPER em face de RÉU: ALDEIDE MIRANDA BRAGA, todos
qualificados nos autos e ordeno seu arquivamento.
Sem custas.
Certifique-se o trânsito em julgado desta decisão e procedam-se as
baixas e comunicações pertinentes, arquivando-se os autos.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
quinta-feira, 13 de setembro de 2018
Dalmo Antônio de Castro Bezerra
Juiz de Direito
Av. Lauro Sodré, nº 1728, Bairro São João Bosco , CEP 76.803686, Porto Velho, RO
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Porto Velho - 5ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, Porto Velho - RO CEP: 76803-686 - Fone: (69) 3217-1307
e-mail: 5civelcpe@tjro.jus.br
Processo : 7007111-31.2017.8.22.0001
Classe : PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
AUTOR: ELIVANILDO NOGUEIRA DA SILVA
Advogados do(a) AUTOR: CARLA FRANCIELEN DA COSTA
- RO0007745, EVERTHON BARBOSA PADILHA DE MELO RO0003531
RÉU: CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA SA CERON
Advogado do(a) RÉU: ERICA CRISTINA CLAUDINO RO0006207
INTIMAÇÃO
Fica a parte Requerente intimada a, no prazo de 15 dias, apresentar contrarrazões ao recurso de apelação.
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Porto Velho - 5ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, Porto Velho - RO CEP: 76803-686 - Fone: (69) 3217-1307
e-mail: 5civelcpe@tjro.jus.br
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Processo : 7021487-90.2015.8.22.0001
Classe : PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
AUTOR: SERGIO CENCI
Advogados do(a) AUTOR: EZIO PIRES DOS SANTOS RO0005870, DIEGO DINIZ CENCI - RO0007157, BRUNA DUARTE FEITOSA DOS SANTOS BARROS - RO0006156
RÉU: CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA SA CERON
Advogado do(a) RÉU: ERICA CRISTINA CLAUDINO RO0006207
INTIMAÇÃO
Ficam as partes intimadas do trânsito em julgado da sentença.
Fica parte Requerida, na pessoa de seu(ua) advogado(a),
notificado(a) para no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o pagamento das custas judiciais. A guia para pagamento deverá ser gerada
no endereço eletrônico:
http://webapp.tjro.jus.br/custas/pages/guiaRecolhimento/guiaRecolhimentoEmitir.jsf;jsessionid=M2VBhmGwXHBjOh7Y7i-nYY5BVo0iGyQDKoXf8PfM.wildfly01:custas1.1.
O não pagamento integral ensejará a expedição de certidão de débito judicial para fins de protesto extrajudicial e inscrição em Dívida
Ativa Estadual.
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Porto Velho - 5ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, Porto Velho - RO CEP: 76803-686 - Fone: (69) 3217-1307
e-mail: 5civelcpe@tjro.jus.br
Processo : 7052450-47.2016.8.22.0001
Classe : PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
AUTOR: RUZEVAN SARAIVA DA SILVA
Advogados do(a) AUTOR: NAIANA ELEN SANTOS MELLO RO0007460, PITAGORAS CUSTODIO MARINHO - RO0004700
RÉU: CLARO S.A.
Advogado do(a) RÉU: RAFAEL GONCALVES ROCHA RS0041486
INTIMAÇÃO
Fica a parte Requerente intimada, no prazo de 05 dias, para manifestação quanto aos Embargos de Declaração apresentados.
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Porto Velho - 5ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, Porto Velho - RO CEP: 76803-686 - Fone: (69) 3217-1307
e-mail: 5civelcpe@tjro.jus.br
Processo : 7033747-68.2016.8.22.0001
Classe : PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
AUTOR: GERVASIO CIRICO DE QUEIROZ
Advogado do(a) AUTOR: RODRIGO BARBOSA MARQUES DO
ROSARIO - RO0002969
RÉU: EDSON SUBTIL DE OLIVEIRA
Advogado do(a) RÉU:
CERTIDÃO/INTIMAÇÃO
Certifico que foi designada a AUDIÊNCIA deste processo a qual
será realizada na sala de audiências da CEJUSC Porto Velho - 5ª
Vara Cível, sito à Rua Quintino Bocaiuva, 3061, Bairro Embratel,
Porto Velho/RO, conforme informações abaixo:
Tipo: Conciliação Sala: SALA DE AUDIÊNCIA 6 - CEJUSC/CÍVEL
Data: 29/10/2018 Hora: 09:00
PORTO VELHO, 13 de setembro de 2018.
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Porto Velho - 5ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, Porto Velho - RO CEP: 76803-686 - Fone: (69) 3217-1307
e-mail: 5civelcpe@tjro.jus.br
Processo : 7025286-10.2016.8.22.0001
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Classe : CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
EXEQUENTE: MARIO DE ALMEIDA MARTINS
Advogado do(a) EXEQUENTE: GERMANO MALDONADO MARTINS - RO6804
EXECUTADO: BANCO BRADESCO S.A. e outros
Advogado do(a) EXECUTADO: MAURO PAULO GALERA MARI RO0004937
Advogado do(a) EXECUTADO: MARIANA AMARAL DE MELO RN4878
INTIMAÇÃO
Fica a parte Requerente intimada, por seu patrono, para proceder a retirada do alvará expedido via internet, bem como efetuar
seu levantamento no prazo de validade, junto à Caixa Econômica
Federal, sob pena dos valores serem transferidos para a Conta
Centralizadora.
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Porto Velho - 5ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, Porto Velho - RO CEP: 76803-686 - Fone: (69) 3217-1307
e-mail: 5civelcpe@tjro.jus.br
Processo : 7031277-64.2016.8.22.0001
Classe : CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
EXEQUENTE: JOAQUIM SERAFIM SILVA
Advogado do(a) EXEQUENTE: FAUSTO SCHUMAHER ALE RO0004165
EXECUTADO: CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA SA CERON
Advogado do(a) EXECUTADO: BRUNA TATIANE DOS SANTOS
PINHEIRO SARMENTO - RO0005462
INTIMAÇÃO
Fica a parte Requerente intimada, por seu patrono, para proceder a retirada do alvará expedido via internet, bem como efetuar
seu levantamento no prazo de validade, junto à Caixa Econômica
Federal, sob pena dos valores serem transferidos para a Conta
Centralizadora.
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 5º Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, PORTO VELHO RO - CEP: 76803-686 - Fone:( 3217-1324)
Processo: 7040633-49.2017.8.22.0001
Classe: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
Assunto: [Rescisão / Resolução]
Parte autora: ANDERSON GABRIEL PASSOS DA SILVA BRITO
Advogado da parte autora: Advogado do(a) AUTOR: MARIZA MENEGUELLI - RO0008602
Parte requerida: CIPASA DESENVOLVIMENTO URBANO S.A. e
outros
Advogado da parte requerida: Advogados do(a) RÉU: PAULO
BARROSO SERPA - RO0004923, GUSTAVO CLEMENTE VILELA
- SP0220907
Advogados do(a) RÉU: PAULO BARROSO SERPA - RO0004923,
GUSTAVO CLEMENTE VILELA - SP0220907
Sentença
Vistos etc.
Vistos e examinados
Versam os autos a respeito de ação de rescisão por descumprimento de contrato de promessa de compra e venda com pedido
de tutela provisória de urgência antecipada que ANDERSON GABRIEL PASSOS DA SILVA BRITO, moveu em face de CIPASA DESENVOLVIMENTO URBANO S.A e INCORPORADORA IMOBILIÁRIA PORTO VELHO LTDA, sob argumento de descumprimento
do contrato objeto da lide pelas requeridas.
Recebida a inicial, a tutela provisória de urgência foi indeferida,
determinando-se na ocasião a citação das requeridas e designando a audiência de conciliação (ID 15140574).
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Realizada a audiência de conciliação, a composição restou infrutífera face a ausência de propostas pelos requeridos (ID 17073944).
No ID 17484814 as requeridas apresentaram contestação, sustentando, em síntese, a necessidade da suspensão do processo face
a repercussão geral levantada nos autos do REsp n.1.614.721 –
DF conjuntamente com o RESp n. 1.631.785 – DF, nos quais fora
decidido pela suspensão do processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre idêntica questão e que tramitem no território nacional; a impossibilidade
jurídica do pedido face a incompatibilidade da cumulação dos pedidos de restituição de 100% dos valores pagos e multa requerendo
a extinção do feito por inépcia da inicial; a regular entregado loteamento dentro do prazo de 48 meses conforme previsão constante
na Lei n. 6.766/1979; sustentou ainda a validade da cláusula de
alienação fiduciária e via de consequência a sua aplicação em detrimento as normas do direito do consumidor; subsidiariamente requereu que em havendo o reconhecimento da possibilidade de rescisão do contrato, que seja aplicada a retenção mínima de 30% do
valor pago às requeridas, com a retenção das taxas de consumo,
taxas associativas e IPTU vencidos e não pagos até a reintegraçao
de posse, bem como, custas de ITBI e emolumentos de cartório.
Ao final impugnou o início do cômputo dos juros. Pugnando ao final
pela improcedência dos pedidos iniciais.
No ID 17801511 o autor manifestou requerendo a decretação da
revelia das requeridas; análise do pedido de tutela provisória de
urgência e julgamento antecipado da lide.
DECIDO.
Da análise dos autos, nota-se que o requerente pleiteou a decretação da revelia em desfavor das rés sustentando que o prazo de
defesa iniciou após a audiência de conciliação, deixando as rés
decorrer o prazo sem apresentação da defesa.
Contudo, ao contrário do exposto, mister consignar que a contestação apresentada pelas requeridas constante no ID 17484814 fora
apresentada dentro do prazo legal (dia 10/04/18), conforme se verifica pela tela do sistema PJE abaixo:
Frisa-se que a audiência de conciliação ocorrera no dia 21/03/2018
(ID 17073899), iniciando-se, portanto, o prazo de defesa no dia
22/03/2018.
Não se olvida que no dia 30/03/2018 (sexta-feira) fora o feriado
nacional denominado Sexta-feira Santa, assim, temos que nos termos do que preconiza o artigo 224, do CPC, o prazo final dos requeridos ocorreria em 12/04/2018.
Assim, considerando que a contestação fora apresentada nos autos em 10/04/2018, não há que que se falar em revelia.
Em tempo, considerando que houve manifestação da requerida
quanto a suspensão face a existência de repercussão geral da matéria ventilada nos autos, imperioso se faz reconhecer que a questão tratada nos autos do REsp 1.614.721 – DF e RESp 1.631.785
– DF abrange examente matéria discutida nestes autos conforme
depreende-se pelo item IV da petição inicial no qual pleiteia o autor a rescisão do contrato e a devolução na íntegra das parcelas
pagas e aplicação de multa, a ser estabelecida por este juízo, em
razão do contrato firmado não possuir clausula penal em desfavor
da construtora, onerando excessivamente apenas o consumidor.
Destaco que a delimitação da tese controvertida nos recursos
paradigmas acima mencionados referem-se exatamente acerca
da possibilidade ou não de inversão, em desfavor da construtora
(fornecedor), da cláusula penal estipulada exclusivamente para o
adquirente (consumidor), nos casos de inadimplemento da construtora em virtude de atraso na entrega de imóvel em construção
objeto de contrato ou de promessa de compra e venda.
Ante o exposto, em razão da decisão de afetação do tema supramencionado ter determinado “(...) a suspensão do processamento
de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre idêntica questão e que tramitem no território nacional,
nos termos do art. 1.037, II, do CPC/2015 (...)”, e diante da relação deste feito com a matéria a ser analisada nos recursos alhures
identificados, nos termos do artigo 1.037, II do CPC c/c 313, V,
alínea “a” do CPC, defiro o pedido de suspensão do presente feito.
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Permaneçam os autos suspensos até a publicação dos acórdão
nos recursos paradigmas ou decisão ulterior.
Intimem-se as partes.
VIAS DESTA DECISÃO DEVERÃO SERVIR DE MANDADO DE
INTIMAÇÃO.
Intimem-se.
Quarta-feira, 16 de Maio de 2018
Dalmo Antônio de Castro Bezerra
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Porto Velho - 5ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, Porto Velho - RO CEP: 76803-686 - Fone: (69) 3217-1307
e-mail: 5civelcpe@tjro.jus.br
Processo : 7050181-98.2017.8.22.0001
Classe : PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
AUTOR: EVERTON PINHEIRO DE ALMEIDA
Advogados do(a) AUTOR: HELAYNNE MARINHO GOMES RO8861, MABIAGINA MENDES DE LIMA - RO0003912
RÉU: UNIÃO DAS ESCOLAS SUPERIORES DE RONDÔNIA
Advogado do(a) RÉU:
CERTIDÃO/INTIMAÇÃO
Certifico que foi designada a AUDIÊNCIA deste processo a qual
será realizada na sala de audiências da CEJUSC Porto Velho - 5ª
Vara Cível, sito à Rua Quintino Bocaiuva, 3061, Bairro Embratel,
Porto Velho/RO, conforme informações abaixo:
Tipo: Conciliação Sala: SALA DE AUDIÊNCIA 6 - CEJUSC/CÍVEL
Data: 29/10/2018 Hora: 11:30
PORTO VELHO, 13 de setembro de 2018.
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 5º Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, PORTO VELHO RO - CEP: 76803-686 - Fone:( 3217-1324)
Processo: 7019111-29.2018.8.22.0001
Classe: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
Assunto: [Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Parte exequente: NAYARA DOS SANTOS DE SOUZA
Advogado do exequente: Advogado do(a) EXEQUENTE: MARIA
NAZARETE PEREIRA DA SILVA - RO0001073
Parte executada: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS
CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS PCG-BRASIL MULTICARTEIRA
Advogado do executado: Advogado do(a) EXECUTADO:
Decisão
Nos termos do art. 523 do Código de Processo Civil, fica o executado intimado para pagar voluntariamente o débito no prazo de
15 (quinze) dias úteis, sob pena de multa de 10% (dez por cento)
e honorários advocatícios, também em 10% (dez por cento) sobre
o débito, ficando ainda sujeito a atos de expropriação (§3º do art.
523 do CPC).
A intimação se dará por carta com aviso de recebimento/meio do
advogado constituídos nos autos/ por edital, nos termos do §2º do
art. 513 do diploma processual.
Também, fica a parte executada desde já ciente de que, com o
transcurso do prazo para pagamento voluntário, nos termos do art.
525 do CPC (independentemente de penhora ou nova intimação),
inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias úteis para que, querendo,
apresente impugnação ao cumprimento de sentença.
Não havendo impugnação, intime-se a parte exequente para atualizar o débito e requerer o que entender de direito, atentando para
que, caso ocorra o pagamento parcial do débito, a multa e os honorários advocatícios estabelecidos incidirão sobre o remanescente
da dívida.
Em tempo, proceda a escrivania à anotação do início do cumprimento de sentença por meio digital, nos autos do processo físi-
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co principal , arquivando-o definitivamente, conforme determina o
art.16, parágrafo único da resolução Nº16/2014-PR DO TJ/RO.
Intimem-se.
VIAS DESTA SERVIRÃO COMO CARTA/MANDADO.
Endereço do executado: Nome: FUNDO DE INVESTIMENTO EM
DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS PCG-BRASIL
MULTICARTEIRA
Endereço: Banco Bradesco S.A., S/N, PRÉDIO NOVISSIMO, 4ANDAR, Vila Yara, Osasco - SP - CEP: 06029-900
Quarta-feira, 16 de Maio de 2018
Dalmo Antônio de Castro Bezerra
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Porto Velho - 5ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, Porto Velho - RO CEP: 76803-686 - Fone: (69) 3217-1307
e-mail: 5civelcpe@tjro.jus.br
Processo : 7012205-23.2018.8.22.0001
Classe : PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
AUTOR: OTAVIO ALVES DE SOUZA
Advogado do(a) AUTOR: GENIVAL FERNANDES DE LIMA RO0002366
RÉU: COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DO BRASIL
Advogado do(a) RÉU:
CERTIDÃO/INTIMAÇÃO
Certifico que foi designada a AUDIÊNCIA deste processo a qual
será realizada na sala de audiências da CEJUSC Porto Velho - 5ª
Vara Cível, sito à Rua Quintino Bocaiuva, 3061, Bairro Embratel,
Porto Velho/RO, conforme informações abaixo:
Tipo: Conciliação Sala: SALA DE AUDIÊNCIA 7 - CEJUSC/CÍVEL
Data: 26/11/2018 Hora: 11:30
PORTO VELHO, 13 de setembro de 2018.
PODER JUDICIÁRIO
Porto Velho - 5ª Vara Cível - Fórum Cível Processo: 701496343.2016.8.22.0001
Classe: Procedimento Sumário
Assunto: Invalidez Permanente
Parte autora: ROVILIO MENDES DA SILVA
Advogado da parte autora: ADVOGADO DO AUTOR: ELIANE
MARA DE MIRANDA OAB nº RO7904
Parte requerida: RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Advogado da parte requerida: ADVOGADO DO RÉU: PROCURADORIA FEDERAL EM RONDÔNIA
DECISÃO
Não obstante o despacho anterior, considerando a reiterada inércia da Secretaria Estadual de Saúde para designação de perícias
e adoção do sistema de mutirão por este juízo, revejo em parte o
despacho retro, tornando sem efeito a determinação para realização de perícia por médico do Estado.
Nomeio o médico perito Hemanoel Fernando dos Anjos Ferro, Ortopedista e Traumatologista, CRM 2141/RO, com endereço na Rua
Marechal Deodoro, 1947, Centro, Telefone 3217 0800, para identificar o grau de incapacidade, classificada com o seu percentual,
sua duração, e a sua relação com a atividade realizada pela parte
autora, e eventualmente, para outras funções e sua vida cotidiana.
Encaminhem-se estes autos para o sistema MUTIRÃO, no qual
será realizada a perícia na Central de Conciliações, CEJUSC –
Centro Judiciário de solução de Conflitos e Cidadania, à Rua Quintino Bocaiúva, n. 3061, esquina com Avenida Gov. Jorge Teixeira,
Bairro Embratel, em Porto Velho (RO), devendo as partes comparecerem acompanhadas de seus advogados, oportunidade em que
será realizada a perícia.
Data e horário de realização do mutirão: 27 de novembro de 2018,
às 08 horas.
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Na sala de perícia permanecerão os médicos (peritos e assistentes), o requerente a
O não comparecimento da parte no dia, hora e local agendados
pelo perito fará presumir recusa a produção da prova, ensejando o
julgamento antecipado da lide (CC, art. 232).
Nos termos do art. 2º, § 4º da Resolução n. 232/2016/CNJ, arbitro
honorários periciais em R$ 600,00(seiscentos reais), considerando
que os órgãos públicos a disposição do juízo não suportam o atendimento destas perícias, sem prejuízo de seu atendimento ordinário; diante da dificuldade nomear peritos nestas áreas, bem ainda,
diante do fato de que o ônus decorrente do trabalho pericial será
suportado pelo próprio perito nomeado.
Os honorários periciais serão depositados pela parte requerida, no
prazo de 45 (quarenta e cinco) dias.
O laudo deverá ser entregue no prazo máximo de 1 (um) mês.
Ficam as partes intimadas para em 15 (quinze) dias:
a) arguir impedimento ou suspeição do perito, se for o caso:
b) indicar assistentes técnicos;
c) apresentar quesitos.
Ao juízo, o perito deverá esclarecer, nos termos da Recomendação
Conjunta n. 01/CNJ, de 15/12/2015, os seguintes quesitos:
I - Exame clínico e considerações médico-periciais sobre a patologia
a) Queixa que o(a) periciado apresenta no ato da perícia.
b) Doença, lesão ou deficiência diagnosticada por ocasião da perícia (com CID).
c) Causa provável da(s) doença/moléstia(a)/incapacidade.
d) Doença/moléstia ou lesão decorrem do trabalho exercido? Justifique indicando o agente de risco ou agente nocivo causador.
e) A doença/moléstia ou lesão decorrem de acidente de trabalho?
Em caso positivo, circunstanciar o fato, com data e local, bem como
se reclamou assistência médica e/ou hospitalar.
f) Doença/moléstia ou lesão torna o(a) periciado(a) incapacitado(a)
para o exercício do último trabalho ou atividade habitual? Justifique a resposta, descrevendo os elementos nos quais se baseou
a conclusão.
g) Sendo positiva a resposta ao quesito anterior, a incapacidade
do(a) periciado(a) é de natureza permanente ou temporária? Parcial ou total?
h) Data provável do início da(s) doença/lesão/moléstia() que
acomete(m) o (a) periciado(a).
i) Data provável de início da incapacidade identificada. Justifique.
j) Incapacidade remonta à data de início da(s) doença/moléstia(s)
ou decorre de progressão ou agravamento dessa patologia? Justifique.
k) É possível afirmar se havia incapacidade entre a data do indeferimento ou da cessão do benefício administrativo e a data da
realização da perícia judicial? Se positivo, justificar apontando os
elementos para esta conclusão.
l) Caso se conclua pela incapacidade parcial e permanente, é possível afirmar se o(a) periciado(a) está apto para o exercício de outra
atividade profissional ou para a reabilitação? Qual atividade?
m) Sendo positiva a existência de incapacidade total e permanente, o(a) periciado(a) necessita de assistência permanente de outra
pessoa para as atividades diárias? A partir de quando?
n) Qual ou quais são os exames clínicos, laudos ou elementos considerados para o presente ato médico pericial?
o) O(a) periciado(a) está realizando tratamento? Qual a previsão
de duração do tratamento? Há previsão ou foi realizado tratamento
cirúrgico? O tratamento é oferecido pelo SUS?
p) É possível estimar qual o tempo e o eventual tratamento necessários para que o(a) periciado(a) se recupere e tenha condições de
voltar a exercer seu trabalho ou atividade habitual (data de cessação da incapacidade)?
q) Preste o perito demais esclarecimentos que entenda serem pertinentes para melhor elucidação da causa.
r) Pode o perito afirmar se existe qualquer indício ou sinais de dissimulação ou de exacerbação de sintomas? Responda apenas em
caso afirmativo.
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II - Quesitos específicos: auxílio-acidente
a) O(a) periciado(a) é portador de lesão ou perturbação funcional
que implique redução de sua capacidade para o trabalho? Qual?
b) Se houver lesão ou perturbação funcional, decorre de acidente
de trabalho ou de qualquer natureza? Em caso positivo, indique
o agente causador ou circunstancie o fato, com data e local, bem
como indique se o(a) periciado(a) reclamou assistência médica e/
ou hospitalar.
c) O(a) periciado(a) apresenta sequelas de acidente de qualquer
natureza, que causam dispêndio de maior esforço na execução da
atividade habitual?
d) Se positiva a resposta ao quesito anterior, quais são as dificuldades encontradas pelo(a) periciado(a) para continuar desempenhando suas funções habituais? Tais sequelas são permanentes,
ou seja, não passíveis de cura?
e) Houve alguma perda anatômica? Qual? A força muscular está
mantida?
f) A mobilidade das articulações está preservada?
g) A sequela ou lesão porventura verificada se enquadra em alguma
das situações discriminadas no Anexo III do Decreto 3.048/1999?
Deverá acompanhar o mandado os quesitos apresentados pelas
partes.
Sobrevindo a prova, as partes serão intimadas para, querendo,
manifestar-se sobre o laudo do perito do juízo no prazo comum de
15 (quinze) dias. Em igual prazo, o assistente técnico de cada uma
das partes poderá apresentar seu respectivo parecer, nos termos
do §1º do art. 477 do Novo CPC.
Em seguida intimem-se as partes para que apresentem suas razões finais, no prazo comum de 15 (dez) dias, a começar pela parte
autora.
Intimem-se.
Dalmo Antônio de Castro Bezerra
Juiz de Direito
Av. Lauro Sodré, nº 1728, Bairro São João Bosco , CEP 76.803686, Porto Velho, RO
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Porto Velho - 5ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, Porto Velho - RO CEP: 76803-686 - Fone: (69) 3217-1307
e-mail:
Processo : 7047616-64.2017.8.22.0001
Classe : CÍVEL - BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA (81)
AUTOR: BANCO BRADESCO S.A.
Advogado do(a) AUTOR: MAURO PAULO GALERA MARI RO0004937
RÉU: SERVINDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME
Advogado do(a) RÉU:
INTIMAÇÃO
Para fins de atendimento ao pleito da parte AUTORA, fica esta intimada para que, no prazo de 05 dias, proceda ao prévio recolhimento das custas da diligência, conforme estabelecido no art. 17
da Lei 3.896/2016.
PODER JUDICIÁRIO
Porto Velho - 5ª Vara Cível - Fórum Cível Processo: 703373583.2018.8.22.0001
Classe: Monitória
Assunto: Transação
Parte autora: CENTRO DE ENSINO SAO LUCAS LTDA
Advogado da parte autora: ADVOGADO DO AUTOR: ALEXANDRE CAMARGO OAB nº RO704
Parte requerida: ADRIANA BATISTA MARTINS DOS SANTOS
Advogado da parte requerida: ADVOGADO DO RÉU:
DESPACHO
Diante da prova escrita, defiro de plano a expedição de mandado,
com prazo de 15 (quinze) dias para pagamento, nos termos da
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inicial, anotando-se que, caso o réu satisfaça a obrigação no prazo
supracitado, ficará isento de custas, subsistindo, entretanto, dever
de pagar 5% do valor da dívida à título de honorários advocatícios
(art. 701, do NCPC)
Valor atualizado da dívida: R$3.729,20 + 5% de honorários advocatícios.
Para o caso de não cumprimento, fixo honorários em 10% (dez por
cento) do valor da dívida.
Fica o réu ciente, ainda, que no prazo de 15 (quinze) dias úteis,
poderá oferecer embargos que suspenderá a eficácia do mandado
inicial, e que, caso não haja o cumprimento da obrigação ou o oferecimento de embargos, independentemente de qualquer formalidade, “constituir-se-á, de pleno direito, o título executivo judicial”,
convertendo-se o mandado inicial em mandado executivo (art. 701
§2º NCPC).
Restando infrutífera a tentativa de citação, deverá a parte autora,
no prazo de 15 (quinze) dias, indicar novo endereço para que a relação jurídico-processual seja estabelecida, sob pena de extinção
e arquivamento do feito por ausência de pressuposto processual
de existência.
Sendo apresentado embargos no prazo legal, intime-se a parte
autora para responder em 15 (quinze) dias úteis, (art. 702 §5º do
NCPC), sendo vedada reconvenção sucessiva, nos termos do §6º
do mesmo artigo. Após, os autos virão conclusos para sentença,
nos termos dos art. 702, §8º e seguintes do NCPC.
Fica a parte requerida advertida que a petição inicial, e documentos
que a instruem poderão ser consultados no sítio eletrônico http://
pje.tjro.jus.br/pg/ConsultaPublica/listView.seam, nos termos do Art.
20, da Resolução 185/2013 – CNJ.
CÓPIA DESTA SERVIRÁ COMO CARTA/MANDADO.
Endereço da parte requerida: RÉU: ADRIANA BATISTA MARTINS
DOS SANTOS, AVENIDA PINHEIRO MACHADO 5155, - DE 5005
A 5201 - LADO ÍMPAR FLODOALDO PONTES PINTO - 76820-501
- PORTO VELHO - RONDÔNIA
ADVERTÊNCIAS: O prazo para apresentação de defesa ou cumprimento do mandado e o pagamento de honorários advocatícios é
de quinze dias, contados da juntada do aviso de recebimento ou do
mandado aos autos. Não sendo embargada a ação, presumir-seão aceitos pela parte ré, como verdadeiras, as alegações de fato
formuladas pela parte autora.
quinta-feira, 13 de setembro de 2018
Dalmo Antônio de Castro Bezerra
Juiz de Direito
Av. Lauro Sodré, nº 1728, Bairro São João Bosco , CEP 76.803686, Porto Velho, RO
PODER JUDICIÁRIO
Porto Velho - 5ª Vara Cível - Fórum Cível Processo: 703635539.2016.8.22.0001
Classe: Embargos de Terceiro
Assunto: Intervenção de Terceiros , Liminar
Parte autora: ROBSON ARAUJO LEITE
Advogado da parte autora: ADVOGADO DO EMBARGANTE: ROBSON ARAUJO LEITE OAB nº RO5196
Parte requerida: ARI JOSE BRUSCHI, MATEUS BALEEIRO ALVES
Advogado da parte requerida: ADVOGADO DO ADOLESCENTE:
SENTENÇA
Atento à manifestação de id. 21349963 e considerando a ausência
de apresentação de citação da parte adversa, com fundamento no
inciso VIII do art. 485 do Código de Processo Civil, homologo a
desistência da ação e julgo extinta, sem resolução de mérito, a
presente ação movida por ROBSON ARAUJO LEITE em face de
ARI JOSE BRUSCHI, MATEUS BALEEIRO ALVES, ambos qualificados nos autos.
Sem custas.
Considerando a preclusão lógica o feito transita em julgado na data
de hoje. Assim procedam-se às anotações necessárias e baixas,
arquivando-se os autos.
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Publique-se. Registre-se. Intime-se.
quinta-feira, 13 de setembro de 2018
Dalmo Antônio de Castro Bezerra
Juiz de Direito
Av. Lauro Sodré, nº 1728, Bairro São João Bosco , CEP 76.803686, Porto Velho, RO
PODER JUDICIÁRIO
Porto Velho - 5ª Vara Cível - Fórum Cível Processo: 702181515.2018.8.22.0001
Classe: Procedimento Comum
Assunto: Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito
Parte autora: ALZILEA MENEZES DA SILVA BANDEIRA
Advogado da parte autora: ADVOGADO DO AUTOR: KATIA
AGUIAR MOITA OAB nº RO6317, ANTONIA MARIA DA CONCEICAO ALVES BIANCHI OAB nº RO8150
Parte requerida: SEGURADORA LIDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S/A
Advogado da parte requerida: ADVOGADO DO RÉU: JOSE HENRIQUE BARROSO SERPA OAB nº RO9117
DESPACHO
Recebo a competência.
Verifica-se que a irregularidade da representação processual da
parte autora, na medida em que não consta dos autos instrumento
de procuração.
Dessa forma, intime-se a parte autora, para que regularize sua representação processual, em 5 (cinco) dias, sob pena de extinção,
nos termos do art. 76 do CPC. Expeça-se o necessário.
Intimem-se.
quinta-feira, 13 de setembro de 2018
Dalmo Antônio de Castro Bezerra
Juiz de Direito
Av. Lauro Sodré, nº 1728, Bairro São João Bosco , CEP 76.803686, Porto Velho, RO
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Porto Velho - 5ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, Porto Velho - RO CEP: 76803-686 - Fone: (69) 3217-1307
e-mail: 5civelcpe@tjro.jus.br
Processo : 7033784-27.2018.8.22.0001
Classe : PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
AUTOR: B. J. XAVIER LIMA - ME
Advogado do(a) AUTOR: HERMENEGILDO LUCAS DA SILVA RO0001497
RÉU: ALCIDES ROQUE CHAVES
Advogado do(a) RÉU:
CERTIDÃO/INTIMAÇÃO
Certifico que foi designada a AUDIÊNCIA deste processo a qual
será realizada na sala de audiências da CEJUSC Porto Velho - 5ª
Vara Cível, sito à Rua Quintino Bocaiuva, 3061, Bairro Embratel,
Porto Velho/RO, conforme informações abaixo:
Tipo: Conciliação Sala: SALA DE AUDIÊNCIA 7 - CEJUSC/CÍVEL
Data: 13/11/2018 Hora: 09:00
Ficam as partes devidamente intimadas.
PORTO VELHO, 13 de setembro de 2018.
PAULO PEREIRA XISTO FILHO
PODER JUDICIÁRIO
Porto Velho - 5ª Vara Cível - Fórum Cível Processo: 701189347.2018.8.22.0001
Classe: Cumprimento de sentença
Assunto: Causas Supervenientes à Sentença
Parte autora: MARIA DE SALES FERNANDES
Advogado da parte autora: ADVOGADO DO EXEQUENTE: MARIA
NAZARETE PEREIRA DA SILVA OAB nº RO1073
Parte requerida: LOJAS AVENIDA LTDA
Advogado da parte requerida: ADVOGADO DO EXECUTADO:
VALERIA CRISTINA BAGGIO DE CARVALHO RICHTER OAB nº
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MT4676, BERNARDO AUGUSTO GALINDO COUTINHO OAB nº
RO2991
DESPACHO
Concedo o prazo de 05 (cinco) dias para o credor manifestar-se
quanto a satisfação da obrigação, sob pena de concordância tácita.
Desde já determino a expedição de alvará para levantamento
de todos os valores depositados nestes autos (id. 19203694 e
19890510).
O levantamento dos demais valores será efetuado nos autos de n.
0007062-80.2015.8.22.0001.
Intimem-se.
quinta-feira, 13 de setembro de 2018
Dalmo Antônio de Castro Bezerra
Juiz de Direito
Av. Lauro Sodré, nº 1728, Bairro São João Bosco , CEP 76.803686, Porto Velho, RO
PODER JUDICIÁRIO
Porto Velho - 5ª Vara Cível - Fórum Cível Processo: 700141837.2015.8.22.0001
Classe: Procedimento Comum
Assunto: Indenização por Dano Moral, Direito de Imagem, Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Parte autora: JORGE RIBEIRO DA SILVA
Advogado da parte autora: ADVOGADO DO AUTOR: GUSTAVO BERNARDO HADAMES BERNARDI MONTEIRO OAB nº
PR60538
Parte requerida: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Advogado da parte requerida: ADVOGADO DO RÉU: WILSON
BELCHIOR OAB nº AC4215
DESPACHO
Manifeste-se a parte vencedora quanto a eventual interesse no
cumprimento de sentença, em 15 (quinze) dias, que prosseguirá
nestes próprios autos.
Deverá o sucumbente proceder ao pagamento das custas finais,
no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de protesto e inscrição em
dívida ativa, cuja guia deverá ser gerada pelo endereço eletrônico:
http://webapp.tjro.jus.br/custas/pages/guiaRecolhimento/guiaRecolhimentoEmitir.jsf;jsessionid=M2VBhmGwXHBjOh7Y7i-nYY5BVo0iGyQDKoXf8PfM.wildfly01:custas1.1.
Pagas ou inscritas as custas e não tendo manifestação quanto ao
cumprimento de sentença, arquive-se.
quinta-feira, 13 de setembro de 2018
Dalmo Antônio de Castro Bezerra
Juiz de Direito
Av. Lauro Sodré, nº 1728, Bairro São João Bosco , CEP 76.803686, Porto Velho, RO
PODER JUDICIÁRIO
Porto Velho - 5ª Vara Cível - Fórum Cível Processo: 703409785.2018.8.22.0001
Classe: Monitória
Assunto: Contratos Bancários
Parte autora: BANCO DO BRASIL S/A
Advogado da parte autora: ADVOGADO DO AUTOR: SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB nº AC6673
Parte requerida: SONIA COSTA LARA GONCALVES, ANTONIO MARCOS GONCALVES, SEBASTIANA ROLIM FERREIRA,
CONSTRUTORA QUANTANA LTDA
Advogado da parte requerida: ADVOGADOS DOS RÉUS:
DESPACHO
Diante da prova escrita, defiro de plano a expedição de mandado,
com prazo de 15 (quinze) dias para pagamento, nos termos da
inicial, anotando-se que, caso o réu satisfaça a obrigação no prazo
supracitado, ficará isento de custas, subsistindo, entretanto, dever
de pagar 5% do valor da dívida à título de honorários advocatícios
(art. 701, do NCPC)
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Valor atualizado da dívida: R$731.249,03 + 5% de honorários advocatícios.
Para o caso de não cumprimento, fixo honorários em 10% (dez por
cento) do valor da dívida.
Fica o réu ciente, ainda, que no prazo de 15 (quinze) dias úteis,
poderá oferecer embargos que suspenderá a eficácia do mandado
inicial, e que, caso não haja o cumprimento da obrigação ou o oferecimento de embargos, independentemente de qualquer formalidade, “constituir-se-á, de pleno direito, o título executivo judicial”,
convertendo-se o mandado inicial em mandado executivo (art. 701
§2º NCPC).
Restando infrutífera a tentativa de citação, deverá a parte autora,
no prazo de 15 (quinze) dias, indicar novo endereço para que a relação jurídico-processual seja estabelecida, sob pena de extinção
e arquivamento do feito por ausência de pressuposto processual
de existência.
Sendo apresentado embargos no prazo legal, intime-se a parte
autora para responder em 15 (quinze) dias úteis, (art. 702 §5º do
NCPC), sendo vedada reconvenção sucessiva, nos termos do §6º
do mesmo artigo. Após, os autos virão conclusos para sentença,
nos termos dos art. 702, §8º e seguintes do NCPC.
Fica a parte requerida advertida que a petição inicial, e documentos
que a instruem poderão ser consultados no sítio eletrônico http://
pje.tjro.jus.br/pg/ConsultaPublica/listView.seam, nos termos do Art.
20, da Resolução 185/2013 – CNJ.
CÓPIA DESTA SERVIRÁ COMO CARTA/MANDADO.
Endereço da parte requerida:
RÉUS: SONIA COSTA LARA GONCALVES, RUA RUI BARBOSA
1368, - DE 1112/1113 A 1417/1418 ARIGOLÂNDIA - 76801-186 PORTO VELHO - RONDÔNIA,
ANTONIO MARCOS GONCALVES, RUA RUI BARBOSA 1368, DE 1112/1113 A 1417/1418 ARIGOLÂNDIA - 76801-186 - PORTO
VELHO - RONDÔNIA,
SEBASTIANA ROLIM FERREIRA, AVENIDA DOS IMIGRANTES
523, - DE 491 A 823 - LADO ÍMPAR SÃO SEBASTIÃO - 76801-759
- PORTO VELHO - RONDÔNIA,
CONSTRUTORA QUANTANA LTDA, RUA QUINTINO BOCAIÚVA
1354, - DE 1231/1232 A 1578/1579 OLARIA - 76801-250 - PORTO
VELHO - RONDÔNIA
ADVERTÊNCIAS: O prazo para apresentação de defesa ou cumprimento do mandado e o pagamento de honorários advocatícios é
de quinze dias, contados da juntada do aviso de recebimento ou do
mandado aos autos. Não sendo embargada a ação, presumir-seão aceitos pela parte ré, como verdadeiras, as alegações de fato
formuladas pela parte autora.
quinta-feira, 13 de setembro de 2018
Dalmo Antônio de Castro Bezerra
Juiz de Direito
Av. Lauro Sodré, nº 1728, Bairro São João Bosco , CEP 76.803686, Porto Velho, RO
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 5º Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, PORTO VELHO RO - CEP: 76803-686 - Fone:( 3217-1324)
Processo: 7014773-12.2018.8.22.0001
Classe: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
Assunto: [Correção Monetária]
Parte exequente: 3HR COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME
Advogado do exequente: Advogado do(a) EXEQUENTE: ANTONIO MADSON ERASMO SILVA - RO0002582
Parte executada: LAIELI REPRESENTACOES E COMERCIO
LTDA - ME e outros
Advogado do executado: Advogado do(a) EXECUTADO:
Advogado do(a) EXECUTADO:
Decisão
Nos termos do art. 523 do Código de Processo Civil, fica o executado intimado para pagar voluntariamente o débito no prazo de
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15 (quinze) dias úteis, sob pena de multa de 10% (dez por cento)
e honorários advocatícios, também em 10% (dez por cento) sobre
o débito, ficando ainda sujeito a atos de expropriação (§3º do art.
523 do CPC).
A intimação se dará por carta com aviso de recebimento/meio do
advogado constituídos nos autos/ por edital, nos termos do §2º do
art. 513 do diploma processual.
Também, fica a parte executada desde já ciente de que, com o
transcurso do prazo para pagamento voluntário, nos termos do art.
525 do CPC (independentemente de penhora ou nova intimação),
inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias úteis para que, querendo,
apresente impugnação ao cumprimento de sentença.
Não havendo impugnação, intime-se a parte exequente para atualizar o débito e requerer o que entender de direito, atentando para
que, caso ocorra o pagamento parcial do débito, a multa e os honorários advocatícios estabelecidos incidirão sobre o remanescente
da dívida.
Em tempo, proceda a escrivania à anotação do início do cumprimento de sentença por meio digital, nos autos do processo físico principal, arquivando-o definitivamente, conforme determina o
art.16, parágrafo único da resolução Nº16/2014-PR DO TJ/RO.
Intimem-se.
VIAS DESTA SERVIRÃO COMO CARTA/MANDADO.
Endereço do executado: Nome: LAIELI REPRESENTACOES E
COMERCIO LTDA - ME
Endereço: Avenida Brasil, 335, Jardim São Luís, Santana de Parnaíba - SP - CEP: 06502-210
Nome: HDL DA AMAZONIA INDUSTRIA ELETRONICA LTDA
Endereço: HDL da Amazônia Indústria Eletrônica Ltda, S N, Rodovia Waldomiro Corrêa de Camargo Km 52,5, Melissa, Itu - SP
- CEP: 13308-904
Terça-feira, 17 de Abril de 2018
Katyane Viana Lima Meira
Juíza Substituta
PODER JUDICIÁRIO
Porto Velho - 5ª Vara Cível - Fórum Cível Processo: 703377820.2018.8.22.0001
Classe: Monitória
Assunto: Transação
Parte autora: CENTRO DE ENSINO SAO LUCAS LTDA
Advogado da parte autora: ADVOGADO DO AUTOR: ALEXANDRE CAMARGO OAB nº RO704
Parte requerida: KARLA DAYSE MARTINS DA SILVA
Advogado da parte requerida: ADVOGADO DO RÉU:
DESPACHO
Diante da prova escrita, defiro de plano a expedição de mandado,
com prazo de 15 (quinze) dias para pagamento, nos termos da
inicial, anotando-se que, caso o réu satisfaça a obrigação no prazo
supracitado, ficará isento de custas, subsistindo, entretanto, dever
de pagar 5% do valor da dívida à título de honorários advocatícios
(art. 701, do NCPC)
Valor atualizado da dívida: R$10.199,47 + 5% de honorários advocatícios.
Para o caso de não cumprimento, fixo honorários em 10% (dez por
cento) do valor da dívida.
Fica o réu ciente, ainda, que no prazo de 15 (quinze) dias úteis,
poderá oferecer embargos que suspenderá a eficácia do mandado
inicial, e que, caso não haja o cumprimento da obrigação ou o oferecimento de embargos, independentemente de qualquer formalidade, “constituir-se-á, de pleno direito, o título executivo judicial”,
convertendo-se o mandado inicial em mandado executivo (art. 701
§2º NCPC).
Restando infrutífera a tentativa de citação, deverá a parte autora,
no prazo de 15 (quinze) dias, indicar novo endereço para que a relação jurídico-processual seja estabelecida, sob pena de extinção
e arquivamento do feito por ausência de pressuposto processual
de existência.
Sendo apresentado embargos no prazo legal, intime-se a parte
autora para responder em 15 (quinze) dias úteis, (art. 702 §5º do
NCPC), sendo vedada reconvenção sucessiva, nos termos do §6º
do mesmo artigo. Após, os autos virão conclusos para sentença,
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nos termos dos art. 702, §8º e seguintes do NCPC.
Fica a parte requerida advertida que a petição inicial, e documentos
que a instruem poderão ser consultados no sítio eletrônico http://
pje.tjro.jus.br/pg/ConsultaPublica/listView.seam, nos termos do Art.
20, da Resolução 185/2013 – CNJ.
CÓPIA DESTA SERVIRÁ COMO CARTA/MANDADO.
Endereço da parte requerida: RÉU: KARLA DAYSE MARTINS DA
SILVA, RUA OSVALDO LACERDA 5765, - DE 5725/5726 AO FIM
IGARAPÉ - 76824-222 - PORTO VELHO - RONDÔNIA
ADVERTÊNCIAS: O prazo para apresentação de defesa ou cumprimento do mandado e o pagamento de honorários advocatícios é
de quinze dias, contados da juntada do aviso de recebimento ou do
mandado aos autos. Não sendo embargada a ação, presumir-seão aceitos pela parte ré, como verdadeiras, as alegações de fato
formuladas pela parte autora.
quinta-feira, 13 de setembro de 2018
Dalmo Antônio de Castro Bezerra
Juiz de Direito
Av. Lauro Sodré, nº 1728, Bairro São João Bosco , CEP 76.803686, Porto Velho, RO
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 5º Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, PORTO VELHO RO - CEP: 76803-686 - Fone:( 3217-1324)
Processo: 7060315-24.2016.8.22.0001
Classe: CÍVEL - BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA (81)
Assunto: [Alienação Fiduciária]
Parte autora: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
Advogado do autor: Advogado do(a) AUTOR: ANTONIO BRAZ DA
SILVA - PE0012450
Parte requerida: GEORGE WASHINGTON BATISTA DA SILVA
Advogado do requerido: Advogado do(a) RÉU:
Vistos,
Indefiro, por ora, o pedido de ID18225298, eis que o réu ainda não
foi intimado da sentença proferida nos autos.
Verifica-se que, excepcionalmente no presente caso, a Escrivania
procedeu à intimação da sentença por Oficial de Justiça (movimento de ID16233039), porém, a Oficiala responsável pela diligência
recebeu o mandado como inicial:
“CERTIDÃO DO OFICIAL DE JUSTIÇA
Certifico e dou fé que em cumprimento ao mandado expedido nos
autos em epígrafe, diligenciei à Avenida Rio Madeira, 5064, Bairro
Nova Esperança, e ali estando, não localizei o veículo indicado.
Trata-se do Condomínio Residencial Gardem Club e não consta
no mandado indicação de bloco e apartamento. Por esta razão,
DEIXEI DE PROCEDER A BUSCA E APREENSÃO em desfavor
de GEORGE WASHINGTON BATISTA DA SILVA, e devolvo a presente ordem para as providências legais.
Porto Velho, 15 de fevereiro de 2018
RENATA JANAINA DE CARVALHO
Oficial de Justiça”
Ato contínuo, a diligência fora negativa.
Sendo assim, a fim de sanar as irregularidades, determino seja o
réu intimado da sentença de ID12093679, via DJ, nos termos do
art.346, CPC.
Decorrido o prazo para eventual manifestação (recurso), certifique-se e intime-se o Banco autor para, havendo interesse no prosseguimento do feito, em termos de cumprimento de sentença, adentrar com a peça inicial, dentro do prazo de 05 (cinco) dias. Com a
peça inicial de cumprimento de sentença, necessariamente deve a
parte exequente anexar a planilha atualizada dos débitos.
No silencio da parte credora (Banco autor), arquivem-se, com as
anotações necessárias.
Intimem-se da presente decisão.
Quinta-feira, 10 de Maio de 2018
Dalmo Antônio de Castro Bezerra
Juiz de Direito
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PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Porto Velho - 5ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, Porto Velho - RO CEP: 76803-686 - Fone: (69) 3217-1307
e-mail: 5civelcpe@tjro.jus.br
Processo : 7005809-30.2018.8.22.0001
Classe : PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
AUTOR: ERLY CARLOS
Advogados do(a) AUTOR: BRUNA DUARTE FEITOSA DOS
SANTOS BARROS - RO0006156, EZIO PIRES DOS SANTOS RO0005870
RÉU: CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA SA CERON
Advogado do(a) RÉU:
CERTIDÃO/INTIMAÇÃO
Certifico que foi designada a AUDIÊNCIA deste processo a qual
será realizada na sala de audiências da CEJUSC Porto Velho - 5ª
Vara Cível, sito à Rua Quintino Bocaiuva, 3061, Bairro Embratel,
Porto Velho/RO, conforme informações abaixo:
Tipo: Conciliação Sala: SALA DE AUDIÊNCIA 6 - CEJUSC/CÍVEL
Data: 30/10/2018 Hora: 09:00
PORTO VELHO, 13 de setembro de 2018.
PODER JUDICIÁRIO
Porto Velho - 5ª Vara Cível - Fórum Cível Processo: 700980689.2016.8.22.0001
Classe: Procedimento Comum
Assunto: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Parte autora: JULIANA FERREIRA DA SILVA
Advogado da parte autora: ADVOGADO DO AUTOR: MARIA NAZARETE PEREIRA DA SILVA OAB nº RO1073
Parte requerida: OI S.A
Advogado da parte requerida: ADVOGADO DO RÉU: MARCELO
LESSA PEREIRA OAB nº RO1501, ROCHILMER MELLO DA ROCHA FILHO OAB nº RO635
DECISÃO
Trata-se de Embargos de Declaração opostos por JULIANA FERREIRA DA SILVA em face da decisão de id. 20802255. Aduz que
há omissão do juízo na decisão.
O incidente é tempestivo, razão pela qual dele conheço.
É o relatório.
DECIDO.
De acordo com o art. 1.022, incisos I a III, do CPC, só cabem embargos de declaração para: a) esclarecer obscuridade ou eliminar
contradição; b) suprir omissão ou ponto sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; c) corrigir erro material;
Não merece prosperar a alegação de omissão da decisão, vez que
a decisão analisou a questão e firmoun o entendimento no caso em
apreço, não havendo que se falar em enquadramento do crédito
como concursal.
A análise dos embargos deixa evidente que a intenção da embargante é a reforma da decisão embargada. Se a pretensão da embargante é a reavaliação da decisão, deve valer-se do expediente
adequado: o recurso de agravo de instrumento, jamais a estreita
via dos embargos de declaração.
Mostra-se evidente, portanto, que a decisão embargada não possui
qualquer omissão a ser sanada, sendo que o verdadeiro intuito da
embargante é a revisão dos fundamentos da decisão guerreada
em relação à convicção deste juízo.
Ante o exposto, não acolho os embargos de declaração.
Intimem-se.
quinta-feira, 13 de setembro de 2018
Dalmo Antônio de Castro Bezerra
Juiz de Direito
Av. Lauro Sodré, nº 1728, Bairro São João Bosco , CEP 76.803686, Porto Velho, RO
PODER JUDICIÁRIO
Porto Velho - 5ª Vara Cível - Fórum Cível Processo: 705527039.2016.8.22.0001
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Classe: Procedimento Comum
Assunto: Aposentadoria por Invalidez, Indenização por Dano Moral, Assistência Judiciária Gratuita, Antecipação de Tutela / Tutela
Específica
Parte autora: CASSIANO LIMA SILVA
Advogado da parte autora: ADVOGADO DO AUTOR: FELIPE
GOES GOMES DE AGUIAR OAB nº RO4494, CLARA REGINA
DO CARMO GOES OAB nº RO653, TERESA CRISTINA ARANHA
DE BRITO OAB nº RO5798
Parte requerida: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Advogado da parte requerida: ADVOGADO DO RÉU: PROCURADORIA FEDERAL EM RONDÔNIA
DECISÃO
Considerando a reiterada inércia da Secretaria Estadual de Saúde
para designação de perícia, já tendo sido intimada por duas vezes,
estando o juízo aguardando há quase 1 (um) ano pela designação
da perícia, bem como tendo em vista que as partes não podem ser
prejudicadas pela demora da prestação do serviço público, além da
necessidade da celeridade processual, torno sem efeito a determinação para realização de perícia por médico do Estado.
Nomeio o médico perito Hemanoel Fernando dos Anjos Ferro, Ortopedista e Traumatologista, CRM 2141/RO, com endereço na Rua
Marechal Deodoro, 1947, Centro, Telefone 3217 0800, para identificar o grau de incapacidade, classificada com o seu percentual,
sua duração, e a sua relação com a atividade realizada pela parte
autora, e eventualmente, para outras funções e sua vida cotidiana.
Encaminhem-se estes autos para o sistema MUTIRÃO, no qual
será realizada a perícia na Central de Conciliações, CEJUSC –
Centro Judiciário de solução de Conflitos e Cidadania, à Rua Quintino Bocaiúva, n. 3061, esquina com Avenida Gov. Jorge Teixeira,
Bairro Embratel, em Porto Velho (RO), devendo as partes comparecerem acompanhadas de seus advogados, oportunidade em que
será realizada a perícia.
Data e horário de realização do mutirão: 27 de novembro de 2018,
às 09horas.
Na sala de perícia permanecerão os médicos (peritos e assistentes), o requerente a
O não comparecimento da parte no dia, hora e local agendados
pelo perito fará presumir recusa a produção da prova, ensejando o
julgamento antecipado da lide (CC, art. 232).
Nos termos do art. 2º, § 4º da Resolução n. 232/2016/CNJ, arbitro
honorários periciais em R$ 600,00(seiscentos reais), considerando
que os órgãos públicos a disposição do juízo não suportam o atendimento destas perícias, sem prejuízo de seu atendimento ordinário; diante da dificuldade nomear peritos nestas áreas, bem ainda,
diante do fato de que o ônus decorrente do trabalho pericial será
suportado pelo próprio perito nomeado.
Os honorários periciais serão depositados pela parte requerida, no
prazo de 45 (quarenta e cinco) dias.
O laudo deverá ser entregue no prazo máximo de 1 (um) mês.
Ficam as partes intimadas para em 15 (quinze) dias:
a) arguir impedimento ou suspeição do perito, se for o caso:
b) indicar assistentes técnicos;
c) apresentar quesitos.
Ao juízo, o perito deverá esclarecer, nos termos da Recomendação
Conjunta n. 01/CNJ, de 15/12/2015, os seguintes quesitos:
I - Exame clínico e considerações médico-periciais sobre a patologia
a) Queixa que o(a) periciado apresenta no ato da perícia.
b) Doença, lesão ou deficiência diagnosticada por ocasião da perícia (com CID).
c) Causa provável da(s) doença/moléstia(a)/incapacidade.
d) Doença/moléstia ou lesão decorrem do trabalho exercido? Justifique indicando o agente de risco ou agente nocivo causador.
e) A doença/moléstia ou lesão decorrem de acidente de trabalho?
Em caso positivo, circunstanciar o fato, com data e local, bem como
se reclamou assistência médica e/ou hospitalar.
f) Doença/moléstia ou lesão torna o(a) periciado(a) incapacitado(a)
para o exercício do último trabalho ou atividade habitual? Justifi-
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que a resposta, descrevendo os elementos nos quais se baseou
a conclusão.
g) Sendo positiva a resposta ao quesito anterior, a incapacidade
do(a) periciado(a) é de natureza permanente ou temporária? Parcial ou total?
h) Data provável do início da(s) doença/lesão/moléstia() que
acomete(m) o (a) periciado(a).
i) Data provável de início da incapacidade identificada. Justifique.
j) Incapacidade remonta à data de início da(s) doença/moléstia(s)
ou decorre de progressão ou agravamento dessa patologia? Justifique.
k) É possível afirmar se havia incapacidade entre a data do indeferimento ou da cessão do benefício administrativo e a data da
realização da perícia judicial? Se positivo, justificar apontando os
elementos para esta conclusão.
l) Caso se conclua pela incapacidade parcial e permanente, é possível afirmar se o(a) periciado(a) está apto para o exercício de outra
atividade profissional ou para a reabilitação? Qual atividade?
m) Sendo positiva a existência de incapacidade total e permanente, o(a) periciado(a) necessita de assistência permanente de outra
pessoa para as atividades diárias? A partir de quando?
n) Qual ou quais são os exames clínicos, laudos ou elementos considerados para o presente ato médico pericial?
o) O(a) periciado(a) está realizando tratamento? Qual a previsão
de duração do tratamento? Há previsão ou foi realizado tratamento
cirúrgico? O tratamento é oferecido pelo SUS?
p) É possível estimar qual o tempo e o eventual tratamento necessários para que o(a) periciado(a) se recupere e tenha condições de
voltar a exercer seu trabalho ou atividade habitual (data de cessação da incapacidade)?
q) Preste o perito demais esclarecimentos que entenda serem pertinentes para melhor elucidação da causa.
r) Pode o perito afirmar se existe qualquer indício ou sinais de dissimulação ou de exacerbação de sintomas? Responda apenas em
caso afirmativo.
II - Quesitos específicos: auxílio-acidente
a) O(a) periciado(a) é portador de lesão ou perturbação funcional
que implique redução de sua capacidade para o trabalho? Qual?
b) Se houver lesão ou perturbação funcional, decorre de acidente
de trabalho ou de qualquer natureza? Em caso positivo, indique
o agente causador ou circunstancie o fato, com data e local, bem
como indique se o(a) periciado(a) reclamou assistência médica e/
ou hospitalar.
c) O(a) periciado(a) apresenta sequelas de acidente de qualquer
natureza, que causam dispêndio de maior esforço na execução da
atividade habitual?
d) Se positiva a resposta ao quesito anterior, quais são as dificuldades encontradas pelo(a) periciado(a) para continuar desempenhando suas funções habituais? Tais sequelas são permanentes,
ou seja, não passíveis de cura?
e) Houve alguma perda anatômica? Qual? A força muscular está
mantida?
f) A mobilidade das articulações está preservada?
g) A sequela ou lesão porventura verificada se enquadra em alguma
das situações discriminadas no Anexo III do Decreto 3.048/1999?
Deverá acompanhar o mandado os quesitos apresentados pelas
partes.
Sobrevindo a prova, as partes serão intimadas para, querendo,
manifestar-se sobre o laudo do perito do juízo no prazo comum de
15 (quinze) dias. Em igual prazo, o assistente técnico de cada uma
das partes poderá apresentar seu respectivo parecer, nos termos
do §1º do art. 477 do Novo CPC.
Em seguida intimem-se as partes para que apresentem suas razões finais, no prazo comum de 15 (dez) dias, a começar pela parte
autora.
Intimem-se.
quinta-feira, 13 de setembro de 2018
Dalmo Antônio de Castro Bezerra
Juiz de Direito
Av. Lauro Sodré, nº 1728, Bairro São João Bosco , CEP 76.803686, Porto Velho, RO
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PODER JUDICIÁRIO
Porto Velho - 5ª Vara Cível - Fórum Cível Processo: 703132382.2018.8.22.0001
Classe: Execução de Título Extrajudicial
Assunto: Despesas Condominiais, Direitos / Deveres do Condômino
Parte autora: CONDOMINIO GIRASSOL - QUADRA 08
Advogado da parte autora: ADVOGADO DO EXEQUENTE: ROBERVAL DA SILVA PEREIRA OAB nº RO2677, CARLOS ALBERTO MARQUES DE ANDRADE JUNIOR OAB nº RO5803
Parte requerida: JULIE ARIANE FREITAS SILVEIRA
Advogado da parte requerida: ADVOGADO DO EXECUTADO:
SENTENÇA
Atento à manifestação de id. 20644535 e considerando a ausência
de apresentação de defesa, com fundamento no inciso VIII do art.
485 do Código de Processo Civil, homologo a desistência da ação
e julgo extinta, sem resolução de mérito, a presente ação movida
por CONDOMINIO GIRASSOL - QUADRA 08 em face de JULIE
ARIANE FREITAS SILVEIRA, ambos qualificados nos autos.
Sem custas.
Considerando a preclusão lógica o feito transita em julgado na data
de hoje. Assim procedam-se às anotações necessárias e baixas,
arquivando-se os autos.
Publique-se. Registre-se. Intime-se.
quinta-feira, 13 de setembro de 2018
Dalmo Antônio de Castro Bezerra
Juiz de Direito
Av. Lauro Sodré, nº 1728, Bairro São João Bosco , CEP 76.803686, Porto Velho, RO
PODER JUDICIÁRIO
Porto Velho - 5ª Vara Cível - Fórum Cível Processo: 703336689.2018.8.22.0001
Classe: Monitória
Assunto: Transação
Parte autora: AUTOR: CENTRO DE ENSINO SAO LUCAS LTDA
Advogado da parte autora: ADVOGADO DO AUTOR: ZOIL BATISTA DE MAGALHAES NETO OAB nº RO324A
Parte requerida: RÉU: NEURA PAULA ZACARIAS FROTA
DESPACHO
Diante da prova escrita, defiro de plano a expedição de mandado,
com prazo de 15 (quinze) dias para pagamento, nos termos da
inicial, anotando-se que, caso o réu satisfaça a obrigação no prazo
supracitado, ficará isento de custas, subsistindo, entretanto, dever
de pagar 5% do valor da dívida à título de honorários advocatícios
(art. 701, do NCPC)
Valor atualizado da dívida: R$14.765,81 + 5% de honorários advocatícios.
Para o caso de não cumprimento, fixo honorários em 10% (dez por
cento) do valor da dívida.
Fica o réu ciente, ainda, que no prazo de 15 (quinze) dias úteis,
poderá oferecer embargos que suspenderá a eficácia do mandado
inicial, e que, caso não haja o cumprimento da obrigação ou o oferecimento de embargos, independentemente de qualquer formalidade, “constituir-se-á, de pleno direito, o título executivo judicial”,
convertendo-se o mandado inicial em mandado executivo (art. 701
§2º NCPC).
Restando infrutífera a tentativa de citação, deverá a parte autora,
no prazo de 15 (quinze) dias, indicar novo endereço para que a relação jurídico-processual seja estabelecida, sob pena de extinção
e arquivamento do feito por ausência de pressuposto processual
de existência.
Sendo apresentado embargos no prazo legal, intime-se a parte
autora para responder em 15 (quinze) dias úteis, (art. 702 §5º do
NCPC), sendo vedada reconvenção sucessiva, nos termos do §6º
do mesmo artigo. Após, os autos virão conclusos para sentença,
nos termos dos art. 702, §8º e seguintes do NCPC.
Fica a parte requerida advertida que a petição inicial, e documentos
que a instruem poderão ser consultados no sítio eletrônico http://
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pje.tjro.jus.br/pg/ConsultaPublica/listView.seam, nos termos do Art.
20, da Resolução 185/2013 – CNJ.
CÓPIA DESTA SERVIRÁ COMO CARTA/MANDADO.
Endereço da parte requerida: RÉU: NEURA PAULA ZACARIAS
FROTA, RUA ALGODOEIRO 4431, - DE 4440/4441 A 4720/4721
CALADINHO - 76808-252 - PORTO VELHO - RONDÔNIA
ADVERTÊNCIAS: O prazo para apresentação de defesa ou cumprimento do mandado e o pagamento de honorários advocatícios é
de quinze dias, contados da juntada do aviso de recebimento ou do
mandado aos autos. Não sendo embargada a ação, presumir-se-ão aceitos pela parte ré, como verdadeiras, as alegações de fato
formuladas pela parte autora.
quinta-feira, 13 de setembro de 2018
Dalmo Antônio de Castro Bezerra
Juiz de Direito
Av. Lauro Sodré, nº 1728, Bairro São João Bosco , CEP 76.803686, Porto Velho, RO
PODER JUDICIÁRIO
Porto Velho - 5ª Vara Cível - Fórum Cível Processo: 703363191.2018.8.22.0001
Classe: Monitória
Assunto: Transação
Parte autora: AUTOR: CENTRO DE ENSINO SAO LUCAS LTDA
Advogado da parte autora: ADVOGADO DO AUTOR: ALEXANDRE CAMARGO OAB nº RO704
Parte requerida: RÉU: CINTIA MAIA PICHEK
DESPACHO
Diante da prova escrita, defiro de plano a expedição de mandado,
com prazo de 15 (quinze) dias para pagamento, nos termos da
inicial, anotando-se que, caso o réu satisfaça a obrigação no prazo
supracitado, ficará isento de custas, subsistindo, entretanto, dever
de pagar 5% do valor da dívida à título de honorários advocatícios
(art. 701, do NCPC)
Valor atualizado da dívida: R$14.206,25 + 5% de honorários advocatícios.
Para o caso de não cumprimento, fixo honorários em 10% (dez por
cento) do valor da dívida.
Fica o réu ciente, ainda, que no prazo de 15 (quinze) dias úteis,
poderá oferecer embargos que suspenderá a eficácia do mandado
inicial, e que, caso não haja o cumprimento da obrigação ou o oferecimento de embargos, independentemente de qualquer formalidade, “constituir-se-á, de pleno direito, o título executivo judicial”,
convertendo-se o mandado inicial em mandado executivo (art. 701
§2º NCPC).
Restando infrutífera a tentativa de citação, deverá a parte autora,
no prazo de 15 (quinze) dias, indicar novo endereço para que a relação jurídico-processual seja estabelecida, sob pena de extinção
e arquivamento do feito por ausência de pressuposto processual
de existência.
Sendo apresentado embargos no prazo legal, intime-se a parte
autora para responder em 15 (quinze) dias úteis, (art. 702 §5º do
NCPC), sendo vedada reconvenção sucessiva, nos termos do §6º
do mesmo artigo. Após, os autos virão conclusos para sentença,
nos termos dos art. 702, §8º e seguintes do NCPC.
Fica a parte requerida advertida que a petição inicial, e documentos
que a instruem poderão ser consultados no sítio eletrônico http://
pje.tjro.jus.br/pg/ConsultaPublica/listView.seam, nos termos do Art.
20, da Resolução 185/2013 – CNJ.
CÓPIA DESTA SERVIRÁ COMO CARTA/MANDADO.
Endereço da parte requerida: RÉU: CINTIA MAIA PICHEK, RUA
JATUARANA 1115, CASA 02 LAGOA - 76812-014 - PORTO VELHO - RONDÔNIA
ADVERTÊNCIAS: O prazo para apresentação de defesa ou cumprimento do mandado e o pagamento de honorários advocatícios é
de quinze dias, contados da juntada do aviso de recebimento ou do
mandado aos autos. Não sendo embargada a ação, presumir-se-ão aceitos pela parte ré, como verdadeiras, as alegações de fato
formuladas pela parte autora.
quinta-feira, 13 de setembro de 2018
Dalmo Antônio de Castro Bezerra
Juiz de Direito
Av. Lauro Sodré, nº 1728, Bairro São João Bosco , CEP 76.803686, Porto Velho, RO

SEXTA-FEIRA, 14-09-2018

486

PODER JUDICIÁRIO
Porto Velho - 5ª Vara Cível - Fórum Cível Processo: 703986730.2016.8.22.0001
Classe: Procedimento Comum
Assunto: Aposentadoria por Invalidez, Indenização por Dano Moral, Assistência Judiciária Gratuita, Antecipação de Tutela / Tutela
Específica
Parte autora: JOSE LINDOLFO FRANCA FERREIRA
Advogado da parte autora: ADVOGADO DO AUTOR: CLARA REGINA DO CARMO GOES OAB nº RO653, TERESA CRISTINA
ARANHA DE BRITO OAB nº RO5798, FELIPE GOES GOMES DE
AGUIAR OAB nº RO4494
Parte requerida: RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Advogado da parte requerida: ADVOGADO DO RÉU: PROCURADORIA FEDERAL EM RONDÔNIA
DECISÃO
Considerando a reiterada inércia da Secretaria Estadual de Saúde
para designação de perícia, embora devidamente intimada, bem
como tendo em vista que as partes não podem ser prejudicadas
pela demora da prestação do serviço público, além da necessidade
da celeridade processual, torno sem efeito a determinação para
realização de perícia por médico do Estado.
Nomeio o médico perito Hemanoel Fernando dos Anjos Ferro, Ortopedista e Traumatologista, CRM 2141/RO, com endereço na Rua
Marechal Deodoro, 1947, Centro, Telefone 3217 0800, para identificar o grau de incapacidade, classificada com o seu percentual,
sua duração, e a sua relação com a atividade realizada pela parte
autora, e eventualmente, para outras funções e sua vida cotidiana.
Encaminhem-se estes autos para o sistema MUTIRÃO, no qual
será realizada a perícia na Central de Conciliações, CEJUSC –
Centro Judiciário de solução de Conflitos e Cidadania, à Rua Quintino Bocaiúva, n. 3061, esquina com Avenida Gov. Jorge Teixeira,
Bairro Embratel, em Porto Velho (RO), devendo as partes comparecerem acompanhadas de seus advogados, oportunidade em que
será realizada a perícia.
Data e horário de realização do mutirão: 27 de novembro de 2018,
às 11 horas.
O não comparecimento da parte no dia, hora e local agendados
pelo perito fará presumir recusa a produção da prova, ensejando o
julgamento antecipado da lide (CC, art. 232).
Nos termos do art. 2º, § 4º da Resolução n. 232/2016/CNJ, arbitro
honorários periciais em R$ 600,00(seiscentos reais), considerando
que os órgãos públicos a disposição do juízo não suportam o atendimento destas perícias, sem prejuízo de seu atendimento ordinário; diante da dificuldade nomear peritos nestas áreas, bem ainda,
diante do fato de que o ônus decorrente do trabalho pericial será
suportado pelo próprio perito nomeado.
Os honorários periciais serão depositados pela parte requerida, no
prazo de 45 (quarenta e cinco) dias.
O laudo deverá ser entregue no prazo máximo de 1 (um) mês.
Ficam as partes intimadas para em 15 (quinze) dias:
a) arguir impedimento ou suspeição do perito, se for o caso:
b) indicar assistentes técnicos;
c) apresentar quesitos.
Ao juízo, o perito deverá esclarecer, nos termos da Recomendação
Conjunta n. 01/CNJ, de 15/12/2015, os seguintes quesitos:
I - Exame clínico e considerações médico-periciais sobre a patologia
a) Queixa que o(a) periciado apresenta no ato da perícia.
b) Doença, lesão ou deficiência diagnosticada por ocasião da perícia (com CID).
c) Causa provável da(s) doença/moléstia(a)/incapacidade.
d) Doença/moléstia ou lesão decorrem do trabalho exercido? Justifique indicando o agente de risco ou agente nocivo causador.
e) A doença/moléstia ou lesão decorrem de acidente de trabalho?
Em caso positivo, circunstanciar o fato, com data e local, bem como
se reclamou assistência médica e/ou hospitalar.
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f) Doença/moléstia ou lesão torna o(a) periciado(a) incapacitado(a)
para o exercício do último trabalho ou atividade habitual? Justifique a resposta, descrevendo os elementos nos quais se baseou
a conclusão.
g) Sendo positiva a resposta ao quesito anterior, a incapacidade
do(a) periciado(a) é de natureza permanente ou temporária? Parcial ou total?
h) Data provável do início da(s) doença/lesão/moléstia() que
acomete(m) o (a) periciado(a).
i) Data provável de início da incapacidade identificada. Justifique.
j) Incapacidade remonta à data de início da(s) doença/moléstia(s)
ou decorre de progressão ou agravamento dessa patologia? Justifique.
k) É possível afirmar se havia incapacidade entre a data do indeferimento ou da cessão do benefício administrativo e a data da
realização da perícia judicial? Se positivo, justificar apontando os
elementos para esta conclusão.
l) Caso se conclua pela incapacidade parcial e permanente, é possível afirmar se o(a) periciado(a) está apto para o exercício de outra
atividade profissional ou para a reabilitação? Qual atividade?
m) Sendo positiva a existência de incapacidade total e permanente, o(a) periciado(a) necessita de assistência permanente de outra
pessoa para as atividades diárias? A partir de quando?
n) Qual ou quais são os exames clínicos, laudos ou elementos considerados para o presente ato médico pericial?
o) O(a) periciado(a) está realizando tratamento? Qual a previsão
de duração do tratamento? Há previsão ou foi realizado tratamento
cirúrgico? O tratamento é oferecido pelo SUS?
p) É possível estimar qual o tempo e o eventual tratamento necessários para que o(a) periciado(a) se recupere e tenha condições de
voltar a exercer seu trabalho ou atividade habitual (data de cessação da incapacidade)?
q) Preste o perito demais esclarecimentos que entenda serem pertinentes para melhor elucidação da causa.
r) Pode o perito afirmar se existe qualquer indício ou sinais de dissimulação ou de exacerbação de sintomas? Responda apenas em
caso afirmativo.
II - Quesitos específicos: auxílio-acidente
a) O(a) periciado(a) é portador de lesão ou perturbação funcional
que implique redução de sua capacidade para o trabalho? Qual?
b) Se houver lesão ou perturbação funcional, decorre de acidente
de trabalho ou de qualquer natureza? Em caso positivo, indique
o agente causador ou circunstancie o fato, com data e local, bem
como indique se o(a) periciado(a) reclamou assistência médica e/
ou hospitalar.
c) O(a) periciado(a) apresenta sequelas de acidente de qualquer
natureza, que causam dispêndio de maior esforço na execução da
atividade habitual?
d) Se positiva a resposta ao quesito anterior, quais são as dificuldades encontradas pelo(a) periciado(a) para continuar desempenhando suas funções habituais? Tais sequelas são permanentes,
ou seja, não passíveis de cura?
e) Houve alguma perda anatômica? Qual? A força muscular está
mantida?
f) A mobilidade das articulações está preservada?
g) A sequela ou lesão porventura verificada se enquadra em alguma
das situações discriminadas no Anexo III do Decreto 3.048/1999?
Deverá acompanhar o mandado os quesitos apresentados pelas
partes.
Sobrevindo a prova, as partes serão intimadas para, querendo,
manifestar-se sobre o laudo do perito do juízo no prazo comum de
15 (quinze) dias. Em igual prazo, o assistente técnico de cada uma
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das partes poderá apresentar seu respectivo parecer, nos termos
do §1º do art. 477 do Novo CPC.
Em seguida intimem-se as partes para que apresentem suas razões finais, no prazo comum de 15 (dez) dias, a começar pela parte
autora.
Intimem-se.
quinta-feira, 13 de setembro de 2018
Dalmo Antônio de Castro Bezerra
Juiz de Direito
Av. Lauro Sodré, nº 1728, Bairro São João Bosco , CEP 76.803686, Porto Velho, RO
PODER JUDICIÁRIO
Porto Velho - 5ª Vara Cível - Fórum Cível Processo: 705115657.2016.8.22.0001
Classe: Cumprimento de sentença
Assunto: Correção Monetária
Parte exequente: HULDA CAMPELO DA SILVA
Advogado da parte exequente: ADVOGADO DO EXEQUENTE:
JESSICA VILAS BOAS DE PAULA OAB nº RO7373, WALTER
GUSTAVO DA SILVA LEMOS OAB nº RO655A
Parte executada: EXECUTADO: BANCO DO BRASIL S.A.
Advogado da parte executada: ADVOGADO DO EXECUTADO:
CAROLINA GIOSCIA LEAL DE MELO OAB nº RO2592
SENTENÇA
A sentença judicial transitada em julgado fixou a obrigação de exibir documentos e como penalidade, em caso de não apresentação
no prazo, a consideração como verdadeiros dos fatos que a autora
pretendida por meio deles comprovar.
Assim, não há que se falar nem em fixação de multa, tampouco em
conversão da demanda em perdas e danos. Acaso pretendesse
isto deveria ter formulado este pedido na inicial ou recorrido da
sentença.
O título executivo desta demanda é a sentença não podendo a
mesma ser alterada.
Dito isto, não há mais nada a ser feito nos autos.
Diante do pagamento total do débito, com fundamento nos arts.
513 e 771, ambos do Novo Código de Processo Civil, e inciso II
do artigo 924, do referido diploma legal, julgo extinta a obrigação
no cumprimento de sentença movido por HULDA CAMPELO DA
SILVA HULDA CAMPELO DA SILVA em face de EXECUTADO:
BANCO DO BRASIL S.A. , ambos qualificados nos autos.
Custas pela parte executada.
Quanto a exibição de documentos há de se aplicar o disposto no
art. 400 do CPC.
Com o trânsito em julgado da demanda procedam-se às anotações
necessárias e baixas, arquivando-se os autos após o recolhimento
de custas ou inscrição em dívida ativa. Proceda a escrivania nos
termos do Provimento Conjunto nº. 005/2016-PR-CG, arquive-se.
Expeça-se o necessário.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
quinta-feira, 13 de setembro de 2018
Dalmo Antônio de Castro Bezerra
Juiz de Direito
Av. Lauro Sodré, nº 1728, Bairro São João Bosco , CEP 76.803686, Porto Velho, RO
PODER JUDICIÁRIO
Porto Velho - 5ª Vara Cível - Fórum Cível Processo: 702740774.2017.8.22.0001
Classe: Cumprimento de sentença
Assunto: Indenização por Dano Material
Parte autora: EXEQUENTE: POMMER & BARBOSA LTDA - EPP
Advogado da parte autora: ADVOGADO DO EXEQUENTE: GUSTAVO MARCEL SARMENTO DUARTE OAB nº RO6165
Parte requerida: EXECUTADO: SAMAR FERREIRA LUZ
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Vistos,
Concedo o prazo de 05 dias para que a parte apresente requerimento completo, nos moldes dos artigos 523 e 524 do CPC, sob
pena de extinção.
Intimem-se.
quinta-feira, 13 de setembro de 2018
Dalmo Antônio de Castro Bezerra
Juiz de Direito
Av. Lauro Sodré, nº 1728, Bairro São João Bosco , CEP 76.803686, Porto Velho, RO
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 5ª Vara Cível - Fórum Cível
Av. Lauro Sodré, nº 1728, Bairro São João Bosco , CEP 76.803686, Porto Velho, RO Processo: 7028385-17.2018.8.22.0001
Classe: Procedimento Comum
Assunto: Seguro
Parte autora: WESLEY GOMES DA COSTA
Advogado da parte autora: ADVOGADO DO AUTOR: THIAGO DE
ASSIS DA SILVA OAB nº SC35135
Parte requerida: RÉU: SEGURADORA LIDER DO CONSÓRCIO
DO SEGURO DPVAT S/A
DESPACHO
Revogo o despacho anterior em virtude de erro material referente
à data do mutirão.
Defiro os benefícios da assistência judiciária gratuita nos termos do
art. 98 do NCPC.
Considerando a natureza da demanda e a imprescindibilidade da
produção de prova pericial para solução da lide, adoto para o caso
o procedimento de mutirão de perícias, o qual vem sendo exitoso
no deslinde de feitos dessa natureza neste juízo.
Cite-se a parte requerida para, querendo, responder, em 15 dias,
nos termos do art. 335, III, do Código de Processo Civil, advertindo-o que se não for contestada a ação, incidirão os efeitos da revelia,
presumindo-se verdadeiros os fatos narrados na inicial, consoante
exposto no art. 344 do CPC, e prosseguindo o processo independentemente de sua intimação para os demais atos, propiciando
ainda o julgamento antecipado da lide.
Para a realização de perícia médica, nomeio o médico perito Dr.
Victor Hugo Fini Júnior (CRM/RO 2480), que deverá ser intimado
via telefone para dizer se aceita o encargo.
Após o prazo de contestação a requerida terá o prazo de 15 (quinze) dias para depositar os honorários periciais, os quais fixo em R$
300,00 (trezentos reais).
Desde já designo audiência de conciliação, instrução e julgamento
para o dia 05 de dezembro de 2018, às 08:00hrs.
A perícia será realizada no fórum cível no mesmo dia da audiência,
de modo que a parte autora deverá comparecer às 08 horas para
realização da perícia, que ocorrerá por ordem de chegada.
A parte autora deverá ser intimada pessoalmente a comparecer ao
ato. O seu não comparecimento implicará na dispensa da produção
da prova pericial e julgamento da lide.
As partes poderão apresentar quesitos e indicar assistentes técnicos no prazo de 15 (quinze) dias, os quais poderão acompanhar a
realização do exame. Apenas os examinados e os médicos (peritos
e assistentes) poderão ingressar na sala em que os exames serão
realizados.
Sobre o laudo pericial poderão os litigantes se pronunciar na audiência.
Intimem-se.
Fica a parte requerida advertida que a petição inicial, e documentos
que a instruem poderão ser consultados no sítio eletrônico http://
pje.tjro.jus.br/pg/ConsultaPublica/listView.seam, nos termos do Art.
20, da Resolução 185/2013 – CNJ.
CÓPIA DESTA SERVIRÁ COMO CARTA/MANDADO.
Endereço da parte requerida: RÉU: SEGURADORA LIDER DO
CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S/A, EDIFÍCIO CITIBANK
100, 18 andar, RUA DA ASSEMBLÉIA 100 CENTRO - 20011-904
- RIO DE JANEIRO - RIO DE JANEIRO
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Endereço da parte autora: AUTOR: WESLEY GOMES DA COSTA,
RUA TANCREDO NEVES 2844, - ATÉ 2944/2945 NOVA FLORESTA - 76807-348 - PORTO VELHO - RONDÔNIA
quinta-feira, 13 de setembro de 2018
Dalmo Antônio de Castro Bezerra
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Porto Velho - 5ª Vara Cível - Fórum Cível Processo: 703940913.2016.8.22.0001
Classe: Procedimento Comum
Assunto: Adicional
Parte autora: EDNALDO RABELO DA SILVA
Advogado da parte autora: ADVOGADO DO AUTOR: DEFENSORIA PÚBLICA DE RONDÔNIA
Parte requerida: RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Advogado da parte requerida: ADVOGADO DO RÉU: PROCURADORIA FEDERAL EM RONDÔNIA
DECISÃO
Considerando a reiterada inércia da Secretaria Estadual de Saúde
para designação de perícia, embora devidamente intimada, bem
como tendo em vista que as partes não podem ser prejudicadas
pela demora da prestação do serviço público, além da necessidade
da celeridade processual, torno sem efeito a determinação para
realização de perícia por médico do Estado.
Nomeio o médico perito Hemanoel Fernando dos Anjos Ferro, Ortopedista e Traumatologista, CRM 2141/RO, com endereço na Rua
Marechal Deodoro, 1947, Centro, Telefone 3217 0800, para identificar o grau de incapacidade, classificada com o seu percentual,
sua duração, e a sua relação com a atividade realizada pela parte
autora, e eventualmente, para outras funções e sua vida cotidiana.
Encaminhem-se estes autos para o sistema MUTIRÃO, no qual
será realizada a perícia na Central de Conciliações, CEJUSC –
Centro Judiciário de solução de Conflitos e Cidadania, à Rua Quintino Bocaiúva, n. 3061, esquina com Avenida Gov. Jorge Teixeira,
Bairro Embratel, em Porto Velho (RO), devendo as partes comparecerem acompanhadas de seus advogados, oportunidade em que
será realizada a perícia.
Data e horário de realização do mutirão: 27 de novembro de 2018,
às 12horas.
O não comparecimento da parte no dia, hora e local agendados
pelo perito fará presumir recusa a produção da prova, ensejando o
julgamento antecipado da lide (CC, art. 232).
Nos termos do art. 2º, § 4º da Resolução n. 232/2016/CNJ, arbitro
honorários periciais em R$ 600,00(seiscentos reais), considerando
que os órgãos públicos a disposição do juízo não suportam o atendimento destas perícias, sem prejuízo de seu atendimento ordinário; diante da dificuldade nomear peritos nestas áreas, bem ainda,
diante do fato de que o ônus decorrente do trabalho pericial será
suportado pelo próprio perito nomeado.
Os honorários periciais serão depositados pela parte requerida, no
prazo de 45 (quarenta e cinco) dias.
O laudo deverá ser entregue no prazo máximo de 1 (um) mês.
Ficam as partes intimadas para em 15 (quinze) dias:
a) arguir impedimento ou suspeição do perito, se for o caso:
b) indicar assistentes técnicos;
c) apresentar quesitos.
Ao juízo, o perito deverá esclarecer, nos termos da Recomendação
Conjunta n. 01/CNJ, de 15/12/2015, os seguintes quesitos:
I - Exame clínico e considerações médico-periciais sobre a patologia
a) Queixa que o(a) periciado apresenta no ato da perícia.
b) Doença, lesão ou deficiência diagnosticada por ocasião da perícia (com CID).
c) Causa provável da(s) doença/moléstia(a)/incapacidade.
d) Doença/moléstia ou lesão decorrem do trabalho exercido? Justifique indicando o agente de risco ou agente nocivo causador.
e) A doença/moléstia ou lesão decorrem de acidente de trabalho?
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Em caso positivo, circunstanciar o fato, com data e local, bem como
se reclamou assistência médica e/ou hospitalar.
f) Doença/moléstia ou lesão torna o(a) periciado(a) incapacitado(a)
para o exercício do último trabalho ou atividade habitual? Justifique a resposta, descrevendo os elementos nos quais se baseou
a conclusão.
g) Sendo positiva a resposta ao quesito anterior, a incapacidade
do(a) periciado(a) é de natureza permanente ou temporária? Parcial ou total?
h) Data provável do início da(s) doença/lesão/moléstia() que
acomete(m) o (a) periciado(a).
i) Data provável de início da incapacidade identificada. Justifique.
j) Incapacidade remonta à data de início da(s) doença/moléstia(s)
ou decorre de progressão ou agravamento dessa patologia? Justifique.
k) É possível afirmar se havia incapacidade entre a data do indeferimento ou da cessão do benefício administrativo e a data da
realização da perícia judicial? Se positivo, justificar apontando os
elementos para esta conclusão.
l) Caso se conclua pela incapacidade parcial e permanente, é possível afirmar se o(a) periciado(a) está apto para o exercício de outra
atividade profissional ou para a reabilitação? Qual atividade?
m) Sendo positiva a existência de incapacidade total e permanente, o(a) periciado(a) necessita de assistência permanente de outra
pessoa para as atividades diárias? A partir de quando?
n) Qual ou quais são os exames clínicos, laudos ou elementos considerados para o presente ato médico pericial?
o) O(a) periciado(a) está realizando tratamento? Qual a previsão
de duração do tratamento? Há previsão ou foi realizado tratamento
cirúrgico? O tratamento é oferecido pelo SUS?
p) É possível estimar qual o tempo e o eventual tratamento necessários para que o(a) periciado(a) se recupere e tenha condições de
voltar a exercer seu trabalho ou atividade habitual (data de cessação da incapacidade)?
q) Preste o perito demais esclarecimentos que entenda serem pertinentes para melhor elucidação da causa.
r) Pode o perito afirmar se existe qualquer indício ou sinais de dissimulação ou de exacerbação de sintomas? Responda apenas em
caso afirmativo.
II - Quesitos específicos: auxílio-acidente
a) O(a) periciado(a) é portador de lesão ou perturbação funcional
que implique redução de sua capacidade para o trabalho? Qual?
b) Se houver lesão ou perturbação funcional, decorre de acidente
de trabalho ou de qualquer natureza? Em caso positivo, indique
o agente causador ou circunstancie o fato, com data e local, bem
como indique se o(a) periciado(a) reclamou assistência médica e/
ou hospitalar.
c) O(a) periciado(a) apresenta sequelas de acidente de qualquer
natureza, que causam dispêndio de maior esforço na execução da
atividade habitual?
d) Se positiva a resposta ao quesito anterior, quais são as dificuldades encontradas pelo(a) periciado(a) para continuar desempenhando suas funções habituais? Tais sequelas são permanentes,
ou seja, não passíveis de cura?
e) Houve alguma perda anatômica? Qual? A força muscular está
mantida?
f) A mobilidade das articulações está preservada?
g) A sequela ou lesão porventura verificada se enquadra em alguma
das situações discriminadas no Anexo III do Decreto 3.048/1999?
Deverá acompanhar o mandado os quesitos apresentados pelas
partes.
Sobrevindo a prova, as partes serão intimadas para, querendo,
manifestar-se sobre o laudo do perito do juízo no prazo comum de
15 (quinze) dias. Em igual prazo, o assistente técnico de cada uma
das partes poderá apresentar seu respectivo parecer, nos termos
do §1º do art. 477 do Novo CPC.
Em seguida intimem-se as partes para que apresentem suas razões finais, no prazo comum de 15 (dez) dias, a começar pela parte
autora.
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Intimem-se.
quinta-feira, 13 de setembro de 2018
Dalmo Antônio de Castro Bezerra
Juiz de Direito
Av. Lauro Sodré, nº 1728, Bairro São João Bosco , CEP 76.803686, Porto Velho, RO
PODER JUDICIÁRIO
Porto Velho - 5ª Vara Cível - Fórum Cível Processo: 702843895.2018.8.22.0001
Classe: Procedimento Comum
Assunto: Fornecimento de Energia Elétrica, Energia Elétrica
Parte autora: EDUARDO ZANOTTO
Advogado da parte autora: ADVOGADO DO AUTOR: HAROLDO
LOPES LACERDA OAB nº RO962, HUGO ANDRE RIOS LACERDA OAB nº RO5717
Parte requerida: RÉU: CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA SA
CERON
Advogado da parte requerida: ADVOGADO DO RÉU: ERICA CRISTINA CLAUDINO OAB nº RO6207
SENTENÇA
EDUARDO ZANOTTO ajuizou a presente ação em face de RÉU:
CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA SA CERON, tendo após
a audiência de conciliação, o requerente sido intimado a efetuar o
comprovante de custas iniciais complementares.
Regularmente intimada, a parte demandante quedou-se inerte.
É o relatório.
A parte requerente foi instada a emendar a petição inicial no prazo
legal estabelecido pelo Código de Processo Civil, entretanto, deixou
de atender a determinação do Juízo, dando causa ao indeferimento
da inicial, face a ausência de recolhimento das custas cabíveis.
Ante o exposto, com fundamento no parágrafo único do art. 321
c/c o art. 330, IV, do Novo Código de Processo Civil, indefiro a petição inicial apresentada porEDUARDO ZANOTTO em face de RÉU:
CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA SA CERON e, em consequência, nos termos do inciso I do art. 485 do mesmo Código, julgo
extinto o processo, sem resolução de mérito.
Sem custas.
REVOGO A ANTECIPAÇÃO DE TUTELA CONCEDIDA.
Não havendo apelação, certifique-se o trânsito em julgado e intimese o Réu dos termos da sentença, conforme disposto no art. 331,
§ 3° do NCPC, após procedam-se às baixas e comunicações pertinentes, arquivando-se os autos.
Publique-se. Registre-se. Intime-se.
quinta-feira, 13 de setembro de 2018
Dalmo Antônio de Castro Bezerra
Juiz de Direito
Av. Lauro Sodré, nº 1728, Bairro São João Bosco , CEP 76.803686, Porto Velho, RO
PODER JUDICIÁRIO
Porto Velho - 5ª Vara Cível - Fórum Cível Processo: 700769938.2017.8.22.0001
Classe: Procedimento Comum
Assunto: Indenização por Dano Moral, Dano Ambiental, Indenização por Dano Material
Parte autora: JOSE MARIA FELICIO DOS SANTOS
Advogado da parte autora: ADVOGADO DO AUTOR: VALNEI GOMES DA CRUZ ROCHA OAB nº RO2479, DENISE GONCALVES
DA CRUZ ROCHA OAB nº RO1996
Parte requerida: RÉU: SANTO ANTONIO ENERGIA S.A.
Advogado da parte requerida: ADVOGADO DO RÉU: CLAYTON
CONRAT KUSSLER OAB nº RO3861
Vistos.
Ciente da interposição do agravo de instrumento, mantenho a decisão por seus próprios fundamentos.
Em anexo seguem as informações que foram prestadas ao Relator
do agravo de instrumento.

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

ANO XXXVI

NÚMERO 172

DIARIO DA JUSTIÇA

Aguarde-se o julgamento do mesmo, fazendo a conclusão dos autos oportunamente.
Intimem-se.
quinta-feira, 13 de setembro de 2018
Dalmo Antônio de Castro Bezerra
Juiz de Direito
Av. Lauro Sodré, nº 1728, Bairro São João Bosco , CEP 76.803686, Porto Velho, RO
PODER JUDICIÁRIO
Porto Velho - 5ª Vara Cível - Fórum Cível Processo: 703284717.2018.8.22.0001
Classe: Monitória
Assunto: Contratos Bancários
Parte autora: BANCO DO BRASIL S/A
Advogado da parte autora: ADVOGADO DO AUTOR: SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB nº AC6673
Parte requerida: RÉU: AVELINO BERTOLO JUNIOR EIRELI
DESPACHO
Diante da prova escrita, defiro de plano a expedição de mandado,
com prazo de 15 (quinze) dias para pagamento, nos termos da
inicial, anotando-se que, caso o réu satisfaça a obrigação no prazo
supracitado, ficará isento de custas, subsistindo, entretanto, dever
de pagar 5% do valor da dívida à título de honorários advocatícios
(art. 701, do NCPC)
Valor atualizado da dívida: R$357.948,24 + 5% de honorários advocatícios.
Para o caso de não cumprimento, fixo honorários em 10% (dez por
cento) do valor da dívida.
Fica o réu ciente, ainda, que no prazo de 15 (quinze) dias úteis,
poderá oferecer embargos que suspenderá a eficácia do mandado
inicial, e que, caso não haja o cumprimento da obrigação ou o oferecimento de embargos, independentemente de qualquer formalidade, “constituir-se-á, de pleno direito, o título executivo judicial”,
convertendo-se o mandado inicial em mandado executivo (art. 701
§2º NCPC).
Restando infrutífera a tentativa de citação, deverá a parte autora,
no prazo de 15 (quinze) dias, indicar novo endereço para que a relação jurídico-processual seja estabelecida, sob pena de extinção
e arquivamento do feito por ausência de pressuposto processual
de existência.
Sendo apresentado embargos no prazo legal, intime-se a parte
autora para responder em 15 (quinze) dias úteis, (art. 702 §5º do
NCPC), sendo vedada reconvenção sucessiva, nos termos do §6º
do mesmo artigo. Após, os autos virão conclusos para sentença,
nos termos dos art. 702, §8º e seguintes do NCPC.
Fica a parte requerida advertida que a petição inicial, e documentos
que a instruem poderão ser consultados no sítio eletrônico http://
pje.tjro.jus.br/pg/ConsultaPublica/listView.seam, nos termos do Art.
20, da Resolução 185/2013 – CNJ.
CÓPIA DESTA SERVIRÁ COMO CARTA/MANDADO.
Endereço da parte requerida: RÉU: AVELINO BERTOLO JUNIOR
EIRELI, RUA DA BEIRA 7400, CJ 03 ELDORADO - 76811-738 PORTO VELHO - RONDÔNIA
ADVERTÊNCIAS: O prazo para apresentação de defesa ou cumprimento do mandado e o pagamento de honorários advocatícios é
de quinze dias, contados da juntada do aviso de recebimento ou do
mandado aos autos. Não sendo embargada a ação, presumir-seão aceitos pela parte ré, como verdadeiras, as alegações de fato
formuladas pela parte autora.
quinta-feira, 13 de setembro de 2018
Dalmo Antônio de Castro Bezerra
Juiz de Direito
Av. Lauro Sodré, nº 1728, Bairro São João Bosco , CEP 76.803686, Porto Velho, RO
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PODER JUDICIÁRIO
Porto Velho - 5ª Vara Cível - Fórum Cível Processo: 701548451.2017.8.22.0001
Classe: Execução de Título Extrajudicial
Assunto: Espécies de Títulos de Crédito, Constrição / Penhora /
Avaliação / Indisponibilidade de Bens
Parte autora: CONDOMINIO RESIDENCIAL VEREDAS DO MADEIRA
Advogado da parte autora: ADVOGADO DO EXEQUENTE: TIAGO
BARBOSA DE ARAUJO OAB nº RO7693
Parte requerida: EXECUTADO: VILANY MENEZES DA SILVA
Advogado da parte requerida: ADVOGADO DO EXECUTADO: ANTONIO JUAREZ BEZERRA MAIA OAB nº RO8309, CAREN RANILE MOURA DE SOUZA OAB nº RO7485
DESPACHO
Concedo o prazo de 15 (quinze) dias para o exequente indicar bens
à penhora, sob pena de suspensão da execução, na forma do art.
921 do CPC.
No mesmo prazo deverá apresentar planilha atualizada do débito.
Intimem-se.
quinta-feira, 13 de setembro de 2018
Dalmo Antônio de Castro Bezerra
Juiz de Direito
Av. Lauro Sodré, nº 1728, Bairro São João Bosco , CEP 76.803686, Porto Velho, RO
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
PODER JUDICIÁRIO
Porto Velho - 5ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, Porto Velho - RO CEP: 76803-686 - Fone:(69)
Processo nº 0019794-35.2011.8.22.0001
Polo Ativo: EDMILSON ALVES MONTEIRO e outros
Advogados do(a) EXEQUENTE: MOREL MARCONDES SANTOS RO0003832, EUDISLENE MENDES DE OLIVEIRA - RO0001462
Polo Passivo: BANCO BRADESCO SA
Advogados do(a) EXECUTADO: HEBERTE ROBERTO NEVES
DO NASCIMENTO - RO0005322, MAURO PAULO GALERA MARI
- RO0004937
CERTIDÃO Certifico que estes autos foram digitalizados através de
sistema próprio, ficando encerrada a movimentação física através
do Sistema SAP-PG.
Ficam as partes, por meio de seus advogados, intimadas da distribuição em forma digitalizada NO SISTEMA PJE, SOB MESMA
NUMERAÇÃO, no qual deverão ser apresentadas as petições pertinentes.
O referido é verdade. Dou fé.
PODER JUDICIÁRIO
Porto Velho - 5ª Vara Cível - Fórum Cível Processo: 705645260.2016.8.22.0001
Classe: Execução de Título Extrajudicial
Assunto: Títulos de Crédito, Despesas Condominiais, Direitos e Títulos de Crédito
Parte autora: CONDOMINIO RESIDENCIAL VILLAS DO RIO MADEIRA II
Advogado da parte autora: ADVOGADO DO EXEQUENTE: LUIS
GUILHERME SISMEIRO DE OLIVEIRA OAB nº RO6700, NAIANE
ANDRESSA REIS RAMALHO OAB nº RO7631, NAYARA SIMEAS
PEREIRA RODRIGUES OAB nº RO1692
Parte requerida: JOAO PEDRO BERNARDO DE OLIVEIRA
Advogado da parte requerida: ADVOGADO DO EXECUTADO:
SENTENÇA
HOMOLOGO o acordo celebrado entre as partes para que surta
seus jurídicos e legais efeitos e, em consequência, com fundamento na alínea b do inciso III do art. 487 do Código de Processo Civil,
JULGO EXTINTO, com resolução de mérito, o processo movido
por CONDOMINIO RESIDENCIAL VILLAS DO RIO MADEIRA II
em face de JOAO PEDRO BERNARDO DE OLIVEIRA, todos qualificados nos autos e ordeno seu arquivamento.
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Sem custas.
Certifique-se o trânsito em julgado desta decisão e procedam-se as
baixas e comunicações pertinentes, arquivando-se os autos.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
quarta-feira, 12 de setembro de 2018
Dalmo Antônio de Castro Bezerra
Juiz de Direito
Av. Lauro Sodré, nº 1728, Bairro São João Bosco , CEP 76.803686, Porto Velho, RO
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Porto Velho - 5ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, Porto Velho - RO CEP: 76803-686 - Fone: (69) 3217-1307
e-mail: 5civelcpe@tjro.jus.br
Processo : 7038759-29.2017.8.22.0001
Classe : PROCEDIMENTO SUMÁRIO (22)
AUTOR: DENIS OLIVEIRA DA SILVA
Advogados do(a) AUTOR: WANDERLAN DA COSTA MONTEIRO
- RO0003991, EDINALDO TIBURCIO PINHEIRO - RO0006931,
RANUSE SOUZA DE OLIVEIRA - RO0006458
RÉU: MARCOS JUNIOR SANTOS
Advogado do(a) RÉU:
CERTIDÃO/INTIMAÇÃO
Certifico que foi designada a AUDIÊNCIA deste processo a qual
será realizada na sala de audiências da CEJUSC Porto Velho - 5ª
Vara Cível, sito à Rua Quintino Bocaiuva, 3061, Bairro Embratel,
Porto Velho/RO, conforme informações abaixo:
Tipo: Conciliação Sala: SALA DE AUDIÊNCIA 6 - CEJUSC/CÍVEL
Data: 12/11/2018 Hora: 09:00
Ficam as partes devidamente intimadas.
PORTO VELHO, 12 de setembro de 2018.
LUCIANA MARTINS RESENDE
PODER JUDICIÁRIO
Porto Velho - 5ª Vara Cível - Fórum Cível Processo: 704297193.2017.8.22.0001
Classe: Cumprimento de sentença
Assunto: Mensalidades
Parte autora: CENTRO DE ENSINO SAO LUCAS LTDA
Advogado da parte autora: ADVOGADO DO EXEQUENTE: DIOGENES NUNES DE ALMEIDA NETO OAB nº RO3831
Parte requerida: JAMERSON RODRIGUES DE ALMEIDA
Vistos,
Defiro o pedido de id. 21340244.
OFICIE-SE o INSS para que informe se o executado JAMERSON
RODRIGUES DE ALMEIDA (CPF 000.423.622-02), recebe algum
benefício previdenciário ou se está trabalhando formalmente, apresentando o CNIS da parte.
Após, conclusos para decisão.
Instrua-se o ofício com o necessário.
Intimem-se.
quarta-feira, 12 de setembro de 2018
Dalmo Antônio de Castro Bezerra
Juiz de Direito
Av. Lauro Sodré, nº 1728, Bairro São João Bosco , CEP 76.803686, Porto Velho, RO
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
PODER JUDICIÁRIO
Porto Velho - 5ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, Porto Velho - RO CEP: 76803-686 - Fone:(69)
Processo nº 0019691-91.2012.8.22.0001
Polo Ativo: TEREZINHA DIAS TAVARES
Advogado do(a) AUTOR: ROGERIO MAURO SCHMIDT RO0003970
Polo Passivo: SANTO ANTONIO ENERGIA S.A.
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Advogados do(a) RÉU: IGOR HABIB RAMOS FERNANDES RO0005193, ARIANE DINIZ DA COSTA - MG0131774, GELCA
MARIA DE OLIVEIRA PEREIRA - RO0004786, EVERSON APARECIDO BARBOSA - RO0002803, CLAYTON CONRAT KUSSLER RO0003861, BRUNA REBECA PEREIRA DA SILVA - RO0004982
Certidão
Certifico que estes autos foram digitalizados através de sistema
próprio, ficando encerrada a movimentação física através do Sistema SAP-PG.
Ficam as partes, por meio de seus advogados, intimadas da distribuição em forma digitalizada NO SISTEMA PJE, SOB MESMA
NUMERAÇÃO, no qual deverão ser apresentadas as petições pertinentes.
O referido é verdade. Dou fé.
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
PODER JUDICIÁRIO
Porto Velho - 5ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, Porto Velho - RO CEP: 76803-686 - Fone:(69)
Processo nº 0017312-80.2012.8.22.0001
Polo Ativo: NORTENCIA RAMOS DOS SANTOS e outros
Advogados do(a) AUTOR: GUSTAVO LAURO KORTE JUNIOR SP0014983, VALERIA PAULINO - SP0153898
Polo Passivo: ENERGIA SUSTENTÁVEL DO BRASIL S.A. - ESBR
e outros
Advogados do(a) RÉU: GIUSEPPE GIAMUNDO NETO SP0234412, EDGARD HERMELINO LEITE JUNIOR - SP0092114
Advogado do(a) RÉU: RICARDO GONCALVES MOREIRA SP0215212
Advogados do(a) RÉU: CLAYTON CONRAT KUSSLER RO0003861, LIGIA FAVERO GOMES E SILVA - SP0235033, ANTONIO CELSO FONSECA PUGLIESE - SP0155105
CERTIDÃO Certifico que estes autos foram digitalizados através de
sistema próprio, ficando encerrada a movimentação física através
do Sistema SAP-PG.
Ficam as partes, por meio de seus advogados, intimadas da distribuição em forma digitalizada NO SISTEMA PJE, SOB MESMA
NUMERAÇÃO, no qual deverão ser apresentadas as petições pertinentes.
O referido é verdade. Dou fé.
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
PODER JUDICIÁRIO
Porto Velho - 5ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, Porto Velho - RO CEP: 76803-686 - Fone:(69)
Processo nº 0019691-91.2012.8.22.0001
Polo Ativo: TEREZINHA DIAS TAVARES
Advogado do(a) AUTOR: ROGERIO MAURO SCHMIDT RO0003970
Polo Passivo: SANTO ANTONIO ENERGIA S.A.
Advogados do(a) RÉU: IGOR HABIB RAMOS FERNANDES RO0005193, ARIANE DINIZ DA COSTA - MG0131774, GELCA
MARIA DE OLIVEIRA PEREIRA - RO0004786, EVERSON APARECIDO BARBOSA - RO0002803, CLAYTON CONRAT KUSSLER RO0003861, BRUNA REBECA PEREIRA DA SILVA - RO0004982
Certidão
Certifico que estes autos foram digitalizados através de sistema
próprio, ficando encerrada a movimentação física através do Sistema SAP-PG.
Ficam as partes, por meio de seus advogados, intimadas da distribuição em forma digitalizada NO SISTEMA PJE, SOB MESMA
NUMERAÇÃO, no qual deverão ser apresentadas as petições pertinentes.
O referido é verdade. Dou fé.

Este diário foi assinado digitalmente consoante a Lei 11.419/06. O documento eletrônico pode ser encontrado no sítio do Tribunal de Justiça do Estado de
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PODER JUDICIÁRIO
Porto Velho - 5ª Vara Cível - Fórum Cível Processo: 701946673.2017.8.22.0001
Classe: Procedimento Sumário
Assunto: Obrigação de Entregar, Imissão na Posse, Obrigação de
Fazer / Não Fazer
Parte autora: MARIA TEIXEIRA CHAVES
Advogado da parte autora: ADVOGADO DO AUTOR: ALINE
CUNHA GALHARDO OAB nº RO6809
Parte requerida: SO VOLVO AUTOPECAS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - ME
Advogado da parte requerida: ADVOGADO DO RÉU:
SENTENÇA
MARIA TEIXEIRA CHAVES, qualificada nos autos, ingressou com
a presente OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA
PROVISÓRIA DE URGÊNCIA E EVIDÊNCIA em face de SÓ VOLVO AUTO PEÇAS E REPRESENTAÇÕES LTTDA-ME , onde aduz
em síntese que:
No dia 21/08/2012 a Requerente firmou com o Requerido CONTRATO PARTICULAR DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL , sendo que a Requerente honrou o pagamento do referido imóvel conforme recibo assinado pelo Requerido.
Após a quitação da dívida, a Requerente tomou conhecimento de
que o terreno estava alienado a Caixa Econômica Federal e somente após a quitação da dívida teria como realizar a transferência
do imóvel para o seu nome. A dívida junto à Caixa Econômica foi
saldada, a hipoteca em questão foi cancelada recentemente, mas
a Requerente não consegue fazer a transferência do imóvel em
razão de o Requerido se negar a apresentar Certidão conjunta da
Receita Federal e Certidão Negativa de Débitos Previdenciários,
documentos necessários para que a Requerente venha conseguir
lavrar a Escritura de compra e venda do Imóvel que Adquiriu do
Requerido.
Requer a Tutela Provisória de Urgência, de natureza antecipada
a fim de que seja determinada a indisponibilidade do imóvel comprado pela Requerente, matriculado sob o n. 55.091 . No mérito requer Seja a presente ação julgada procedente, com a consequente
determinação para que o Requerido faça a entrega da Certidão
conjunta da Receita Federal e Certidão Negativa de Débitos Previdenciários para que a Requerente possa lavra a escritura do imóvel
adquirido junto ao Requerido ou seja suprido judicialmente.
Junta documentos.
Negada a tutela de urgência determinou-se a citação do requerido
e a intimação das partes para audiência de conciliação.
Citado o requerido em 16 de março de 2018, sendo realizada audiência de conciliação dia 24 de abril de 2018.
A defensoria pública peticiona, sem junta procuração, informando
que irá atuar na defesa de Raimundo Nonato Cavalcante da Silva.
Certificado que decorreu o prazo de defesa para a requerida SÓ
VOLVO AUTO PEÇAS E REPRESENTAÇÕES LTDA-ME.
A requerente pugna pela aplicação do instituto da revelia.
É o relatório.
DECIDO:
Inicialmente quanto ao pedido da Defensoria Pública tem-se que
a parte mencionada por esta ( Raimundo Nonato Cavalcante da
Silva) é pessoa física estranha a lide, pois a requerente contende
em face da empresa SÓ VOLVO AUTO PEÇAS E REPRESENTAÇÕES LTDA-ME.
Por outro lado, a petição apresentada nada menciona a respeito da
defesa dos interesses da pessoa jurídica. Não se trata de preciosismo no recebimento e análise da petição da Defensoria Pública,
posto que os pedidos realizados pelo autor atingem, neste momento, a pessoa jurídica, que inclusive já pode estar sendo representado por pessoa diversa.
Isto porque, no documento de id , procuração, se demonstra que
no momento que a requerida SÓ VOLVO AUTO PEÇAS E REPRESENTAÇÕES LTDA-ME outorgou a procuração, esta tinha
dois sócios: Raimundo Nonato Cavalcante da Silva e Maria Fontes
de Melo, o que reforça a convicção da impropriedade do pedido da
Defensoria Pública neste momento.
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Em suma, a pessoa jurídica tem existência distinta da pessoa física
do sócio, de forma que um não responde pelas obrigações do outro, a não ser que ocorra uma das hipóteses de desconsideração
da personalidade jurídica da sociedade.
Assim descabe atender ao pedido da Defensoria Pública.
Posto isso, analisando o pedido inicial e a ausência de defesa da
empresa SÓ VOLVO AUTO PEÇAS E REPRESENTAÇÕES LTDAME, tenho que é de se aplicar a revelia nos presentes autos.
A autora narra que necessita para regularizar o imóvel apresentar
Certidão conjunta da Receita Federal e Certidão Negativa de Débitos Previdenciários.
Para tanto, a autora demonstra que comprou o imóvel da requerida, conforme contrato particular de compra e venda de imóvel
urbano, juntado em id 10188988.
De igual forma comprova a autora o pagamento do preço estipulado, de acordo com o recibo de id 10189014 assinado pelo representante da requerida.
A requerida por sua vez outorgou procuração para a requerente
para quitar contrato de financiamento, vender, ceder, transferir e
alienar o bem descrito na inicial.
Assim, percebe-se que a finalidade da compra e venda era a efetiva
transferência do imóvel para a requerente e, estando a requerente
a necessitar de documentos não entregues pelo requerido, deve
ser determinado a obrigação de fornecimento dos documentos ao
autor.
De forma que deve ser julgado procedente o pedido.
Diante do retro fundamentado, JULGO PROCEDENTE a pretensão
formulada na inicial, extinguindo o feito com resolução de mérito,
nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC/ 2015, para condenar
o requerido SÓ VOLVO AUTO PEÇAS E REPRESENTAÇÕES
LTTDA-ME, na obrigação de fazer consistente em fornecer a autora MARIA TEIXEIRA CHAVES, as certidões conjunta da Receita
Federal e Certidão Negativa de Débitos Previdenciários. prazo máximo de 30 dias.
Com amparo no artigo 536, § 1º, do CPC/ 2015, como forma de
assegurar a eficácia desta decisão, para a eventualidade de descumprimento da determinação,fixo o valor da multa cominatória diária em R$ 500,00 (quinhentos reais) até o limite de R$ 20.000,00
(vinte mil reais).
Ressalto que, ultrapassado o valor do teto estipulado na multa,
este juízo requisitará às certidões conjunta da Receita Federal e
Certidão de Débitos Previdenciários, ressalvando que as certidões
serão fornecidas de acordo com o status fiscal e previdenciário do
requerido junto a Receita e Previdência.
Condeno a requerida ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes que arbitro em 15% sobre o valor dado a causa.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.
quarta-feira, 12 de setembro de 2018
Dalmo Antônio de Castro Bezerra
Juiz de Direito
Av. Lauro Sodré, nº 1728, Bairro São João Bosco , CEP 76.803686, Porto Velho, RO
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
PODER JUDICIÁRIO
Porto Velho - 5ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, Porto Velho - RO CEP: 76803-686 - Fone:(69)
Processo nº 0062346-45.2007.8.22.0101
Polo Ativo: MARIA CRISTINA BRITO LIMA
Advogados do(a) AUTOR: FERNANDO DA SILVA MAIA RO0000452, CLOVIS AVANCO - RO0001559, ELENRRIZIA SCHNEIDER DA SILVA - RO0001748, ALDENIZIO CUSTODIO FERREIRA - RO0001546
Polo Passivo: IMAGE INDUSTRIA DE MADEIRAS GERAIS LTDA
e outros
Advogados do(a) RÉU: STEPHANI ALICE OLIVEIRA VIAL RO0004851, LUIS ROBERTO DEBOWSKI - RO0000211

Este diário foi assinado digitalmente consoante a Lei 11.419/06. O documento eletrônico pode ser encontrado no sítio do Tribunal de Justiça do Estado de
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Certidão Certifico que estes autos foram digitalizados através de
sistema próprio, ficando encerrada a movimentação física através
do Sistema SAP-PG.
Ficam as partes, por meio de seus advogados, intimadas da distribuição em forma digitalizada NO SISTEMA PJE, SOB MESMA
NUMERAÇÃO, no qual deverão ser apresentadas as petições pertinentes.
O referido é verdade. Dou fé.
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 5º Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, PORTO VELHO RO - CEP: 76803-686 - Fone:( 3217-1324)
Processo: 7018656-69.2015.8.22.0001
Classe: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159)
Assunto: [Taxa SELIC, Constrição / Penhora / Avaliação / Indisponibilidade de Bens, Busca e Apreensão]
Parte autora: ECOVILLE PORTO VELHO EMPREENDIMENTOS
IMOBILIARIOS LTDA
Advogado do autor: Advogados do(a) EXEQUENTE: MIRELE REBOUCAS DE QUEIROZ JUCA - RO0003193, TUANY BERNARDES PEREIRA - RO0007136, THALES ROCHA BORDIGNON RO0004863
Parte requerida: FABIO BEZERRA SOARES e outros
Advogado do requerido: Advogado do(a) EXECUTADO:
Advogado do(a) EXECUTADO:
Decisão
DEFIRO a quebra do sigilo fiscal por meio do sistema INFOJUD.
As informações anexas a este despacho encontram-se sob sigilo,
com acesso permitido somente às partes. Proceda a escrivania a
liberação do acesso apenas às partes do processo.
Intime-se a parte exequente a se manifestar acerca dos documentos fiscais solicitados, no prazo de 10 (dez) dias.
Intimem-se.
Quinta-feira, 17 de Maio de 2018
Dalmo Antônio de Castro Bezerra
Juiz de Direito
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
PODER JUDICIÁRIO
Porto Velho - 5ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, Porto Velho - RO CEP: 76803-686 - Fone:(69)
Processo nº 0000395-11.2011.8.22.0101
Polo Ativo: LUIS MAICON HERTER DA SILVA
Advogados do(a) OPOENTE: LAED ALVARES SILVA - GO0006638,
ASSIS HERTER SILVA - RO0004540
Polo Passivo: IMAGE INDUSTRIA DE MADEIRAS GERAIS LTDA
e outros
Advogado do(a) OPOSTO: HELENA MARIA PIEMONTE PEREIRA
DEBOWSKI - RO0002476
Advogados do(a) OPOSTO: JAIRO FERNANDES DA SILVA RO0003317, ELENRRIZIA SCHNEIDER DA SILVA - RO0001748,
CLOVIS AVANCO - RO0001559, FERNANDO DA SILVA MAIA RO0000452, ALDENIZIO CUSTODIO FERREIRA - RO0001546
Advogado do(a) OPOSTO:
Advogado do(a) OPOSTO: HELENA MARIA PIEMONTE PEREIRA
DEBOWSKI - RO0002476
Certidão Certifico que estes autos foram digitalizados através de
sistema próprio, ficando encerrada a movimentação física através
do Sistema SAP-PG.
Ficam as partes, por meio de seus advogados, intimadas da distribuição em forma digitalizada NO SISTEMA PJE, SOB MESMA
NUMERAÇÃO, no qual deverão ser apresentadas as petições pertinentes.
O referido é verdade. Dou fé.
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PODER JUDICIÁRIO
Porto Velho - 5ª Vara Cível - Fórum Cível Processo: 701163304.2017.8.22.0001
Classe: Procedimento Comum
Assunto: Aposentadoria por Invalidez Acidentária
Parte autora: AUTOR: ELIAS BASILIO DE OLIVEIRA
Advogado da parte autora: ADVOGADO DO AUTOR: SILVANA
FELIX DA SILVA SENA OAB nº RO4169
Parte requerida: RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Advogado da parte requerida: ADVOGADO DO RÉU: PROCURADORIA FEDERAL EM RONDÔNIA
Vistos,
Apresentado o laudo pericial id. 20714791, intimem-se as partes
para, querendo, manifestar-se sobre o laudo do perito do juízo no
prazo comum de 15 (quinze) dias. Em igual prazo, o assistente
técnico de cada uma das partes poderá apresentar seu respectivo
parecer, nos termos do §1º do art. 477 do Novo CPC.
Intimem-se.
quarta-feira, 12 de setembro de 2018
Dalmo Antônio de Castro Bezerra
Juiz de Direito
Av. Lauro Sodré, nº 1728, Bairro São João Bosco , CEP 76.803686, Porto Velho, RO
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
PODER JUDICIÁRIO
Porto Velho - 5ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, Porto Velho - RO CEP: 76803-686 - Fone:(69)
Processo nº 0018793-10.2014.8.22.0001
Polo Ativo: MARIA DE FATIMA PAIVA VITORINO
Advogado do(a) AUTOR: WALTER GUSTAVO DA SILVA LEMOS
- RO000655A
Polo Passivo: SABEMI SEGURADORA SA
Advogado do(a) RÉU: FERNANDO HACKMANN RODRIGUES RS0018660
Certidão Certifico que estes autos foram digitalizados através de
sistema próprio, ficando encerrada a movimentação física através
do Sistema SAP-PG.
Ficam as partes, por meio de seus advogados, intimadas da distribuição em forma digitalizada NO SISTEMA PJE, SOB MESMA
NUMERAÇÃO, no qual deverão ser apresentadas as petições pertinentes.
O referido é verdade. Dou fé.
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
PODER JUDICIÁRIO
Porto Velho - 5ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, Porto Velho - RO CEP: 76803-686 - Fone:(69)
Processo nº 0018793-10.2014.8.22.0001
Polo Ativo: MARIA DE FATIMA PAIVA VITORINO
Advogado do(a) AUTOR: WALTER GUSTAVO DA SILVA LEMOS
- RO000655A
Polo Passivo: SABEMI SEGURADORA SA
Advogado do(a) RÉU: FERNANDO HACKMANN RODRIGUES RS0018660
Certidão Certifico que estes autos foram digitalizados através de
sistema próprio, ficando encerrada a movimentação física através
do Sistema SAP-PG.
Ficam as partes, por meio de seus advogados, intimadas da distribuição em forma digitalizada NO SISTEMA PJE, SOB MESMA
NUMERAÇÃO, no qual deverão ser apresentadas as petições pertinentes.
O referido é verdade. Dou fé.
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PODER JUDICIÁRIO do Estado de Rondônia
5ª Vara Cível da Comarca de Porto Velho
Fórum Cível - Av Lauro Sodré, n. 1728, Bairro São João Bosco,
CEP 76803-686, Porto Velho – RO. Tel. (69) 3217-1324 / e-mail:
pvh5civel@tjro.jus.br
PROCESSO : 7006805-28.2018.8.22.0001
CLASSE: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
PARTE REQUERENTE: EDILENE PEDROSO DA SILVA
Advogado do(a) AUTOR: MARIA NAZARETE PEREIRA DA SILVA
- RO0001073
PARTE REQUERIDA: SAUDE E VIDA REPRESENTACOES COMERCIAL LTDA
DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA - CEJUSC
Certifico que, por ordem do MM. Juiz de Direito DALMO ANTÔNIO
DE CASTRO BEZERRA da 5ª Vara Cível da Comarca de Porto
Velho, e nos termos da decisão, designo a Audiência de Tentativa
de Conciliação para o dia 14/11/2018 09:00, a realizar-se pelo conciliador, na SALA DE AUDIÊNCIA 7 - CEJUSC/CÍVEL da Central
de Conciliação, localizada na Rua Quintino Bocaiuva, n. 3061, esquina com a Av. Jorge Teixeira, Bairro Embratel, Porto Velho - RO,
bem como passo à intimação das partes supramencionadas.
Porto Velho, 12 de setembro de 2018
CLEUTON VALENTE DE ARAUJO
Técnico Judiciário
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Porto Velho - 5ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, Porto Velho - RO CEP: 76803-686 - Fone: (69) 3217-1307
e-mail: 5civelcpe@tjro.jus.br
Processo : 7033141-06.2017.8.22.0001
Classe : PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
AUTOR: CONDOMINIO RESIDENCIAL JEQUITIBA
Advogados do(a) AUTOR: ROBERVAL DA SILVA PEREIRA RO0002677, CARLOS ALBERTO MARQUES DE ANDRADE JUNIOR - RO0005803
RÉU: D.A.G. SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI - ME e outros
(3)
Advogado do(a) RÉU:
Advogado do(a) RÉU:
Advogado do(a) RÉU:
Advogado do(a) RÉU:
CERTIDÃO/INTIMAÇÃO
Certifico que foi designada a AUDIÊNCIA deste processo a qual
será realizada na sala de audiências da CEJUSC Porto Velho - 5ª
Vara Cível, sito à Rua Quintino Bocaiuva, 3061, Bairro Embratel,
Porto Velho/RO, conforme informações abaixo:
Tipo: Conciliação Sala: SALA DE AUDIÊNCIA 7 - CEJUSC/CÍVEL
Data: 26/11/2018 Hora: 09:00
PORTO VELHO, 13 de setembro de 2018.
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
PODER JUDICIÁRIO
Porto Velho - 5ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, Porto Velho - RO CEP: 76803-686 - Fone:(69)
Processo nº 0018219-21.2013.8.22.0001
Polo Ativo: SONIA MARIA DOS SANTOS LARA
Advogado do(a) AUTOR:
Polo Passivo: JAU CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
Advogados do(a) RÉU: DIEGO FERNANDO FURTADO ANASTACIO - RO0004302, NATALIA MEDEIROS - SP0310045
Certidão Certifico que estes autos foram digitalizados através de
sistema próprio, ficando encerrada a movimentação física através
do Sistema SAP-PG.
Ficam as partes, por meio de seus advogados, intimadas da distribuição em forma digitalizada NO SISTEMA PJE, SOB MESMA
NUMERAÇÃO, no qual deverão ser apresentadas as petições pertinentes.
O referido é verdade. Dou fé.
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Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
PODER JUDICIÁRIO
Porto Velho - 5ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, Porto Velho - RO CEP: 76803-686 - Fone:(69)
Processo nº 0018219-21.2013.8.22.0001
Polo Ativo: SONIA MARIA DOS SANTOS LARA
Advogado do(a) AUTOR:
Polo Passivo: JAU CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
Advogados do(a) RÉU: DIEGO FERNANDO FURTADO ANASTACIO - RO0004302, NATALIA MEDEIROS - SP0310045
Certidão Certifico que estes autos foram digitalizados através de
sistema próprio, ficando encerrada a movimentação física através
do Sistema SAP-PG.
Ficam as partes, por meio de seus advogados, intimadas da distribuição em forma digitalizada NO SISTEMA PJE, SOB MESMA
NUMERAÇÃO, no qual deverão ser apresentadas as petições pertinentes.
O referido é verdade. Dou fé.
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
PODER JUDICIÁRIO
Porto Velho - 5ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, Porto Velho - RO CEP: 76803-686 - Fone:(69)
Processo nº 0011290-98.2015.8.22.0001
Polo Ativo: PAULO FABIANO DO VALE
Advogado do(a) AUTOR: PEDRO ORIGA NETO - RO000002A
Polo Passivo: ANTONIO BENOS DE OLIVEIRA e outros
Advogado do(a) RÉU: RAIMUNDO SOARES DE LIMA NETO RO0006232
CERTIDÃO Certifico que estes autos foram digitalizados através de
sistema próprio, ficando encerrada a movimentação física através
do Sistema SAP-PG.
Ficam as partes, por meio de seus advogados, intimadas da distribuição em forma digitalizada NO SISTEMA PJE, SOB MESMA
NUMERAÇÃO, no qual deverão ser apresentadas as petições pertinentes.
O referido é verdade. Dou fé.
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
PODER JUDICIÁRIO
Porto Velho - 5ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, Porto Velho - RO CEP: 76803-686 - Fone:(69)
Processo nº 0000287-49.2015.8.22.0001
Polo Ativo: R. O. MARTINS & MARTINS LTDA - ME
Advogado do(a) AUTOR: BENTO MANOEL DE MORAIS NAVARRO FILHO - RO0004251
Polo Passivo: MARIA FRANCISCA PEREIRA DA CRUZ CARNEIRO
Advogados do(a) RÉU: MARGARA BEZERRA DO NASCIMENTO - RO0006549, ORLANDO RIBEIRO DO NASCIMENTO RO0000177
Certidão
Certifico que estes autos foram digitalizados através de sistema
próprio, ficando encerrada a movimentação física através do Sistema SAP-PG.
Ficam as partes, por meio de seus advogados, intimadas da distribuição em forma digitalizada NO SISTEMA PJE, SOB MESMA
NUMERAÇÃO, no qual deverão ser apresentadas as petições pertinentes.
O referido é verdade. Dou fé.
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
PODER JUDICIÁRIO
Porto Velho - 5ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, Porto Velho - RO CEP: 76803-686 - Fone:(69)
Processo nº 0011290-98.2015.8.22.0001
Polo Ativo: PAULO FABIANO DO VALE

Este diário foi assinado digitalmente consoante a Lei 11.419/06. O documento eletrônico pode ser encontrado no sítio do Tribunal de Justiça do Estado de
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Advogado do(a) AUTOR: PEDRO ORIGA NETO - RO000002A
Polo Passivo: ANTONIO BENOS DE OLIVEIRA e outros
Advogado do(a) RÉU: RAIMUNDO SOARES DE LIMA NETO RO0006232
CERTIDÃO Certifico que estes autos foram digitalizados através de
sistema próprio, ficando encerrada a movimentação física através
do Sistema SAP-PG.
Ficam as partes, por meio de seus advogados, intimadas da distribuição em forma digitalizada NO SISTEMA PJE, SOB MESMA
NUMERAÇÃO, no qual deverão ser apresentadas as petições pertinentes.
O referido é verdade. Dou fé.
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
PODER JUDICIÁRIO
Porto Velho - 5ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, Porto Velho - RO CEP: 76803-686 - Fone:(69)
Processo nº 0000395-11.2011.8.22.0101
Polo Ativo: LUIS MAICON HERTER DA SILVA
Advogados do(a) OPOENTE: LAED ALVARES SILVA - GO0006638,
ASSIS HERTER SILVA - RO0004540
Polo Passivo: IMAGE INDUSTRIA DE MADEIRAS GERAIS LTDA
e outros
Advogado do(a) OPOSTO: HELENA MARIA PIEMONTE PEREIRA
DEBOWSKI - RO0002476
Advogados do(a) OPOSTO: JAIRO FERNANDES DA SILVA RO0003317, ELENRRIZIA SCHNEIDER DA SILVA - RO0001748,
CLOVIS AVANCO - RO0001559, FERNANDO DA SILVA MAIA RO0000452, ALDENIZIO CUSTODIO FERREIRA - RO0001546
Advogado do(a) OPOSTO:
Advogado do(a) OPOSTO: HELENA MARIA PIEMONTE PEREIRA
DEBOWSKI - RO0002476
Certidão Certifico que estes autos foram digitalizados através de
sistema próprio, ficando encerrada a movimentação física através
do Sistema SAP-PG.
Ficam as partes, por meio de seus advogados, intimadas da distribuição em forma digitalizada NO SISTEMA PJE, SOB MESMA
NUMERAÇÃO, no qual deverão ser apresentadas as petições pertinentes.
O referido é verdade. Dou fé.
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
PODER JUDICIÁRIO
Porto Velho - 5ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, Porto Velho - RO CEP: 76803-686 - Fone:(69)
Processo nº 0021313-45.2011.8.22.0001
Polo Ativo: DARVINO ALVES DE CAMPOS
Polo Passivo: PEDRO VIEIRA TELLES
Advogados do(a) REQUERIDO: ISAC NERIS FERREIRA DOS
SANTOS - RO0004679, PAULA GRACIELLE PIVA - RO0005175,
WILSON MARCELO MININI DE CASTRO - RO0004769
Certidão
Certifico que estes autos foram digitalizados através de sistema
próprio, ficando encerrada a movimentação física através do Sistema SAP-PG.
Ficam as partes, por meio de seus advogados, intimadas da distribuição em forma digitalizada NO SISTEMA PJE, SOB MESMA
NUMERAÇÃO, no qual deverão ser apresentadas as petições pertinentes.
O referido é verdade. Dou fé.
Porto Velho, 12 de setembro de 2018
Chefe de Secretaria
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Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
PODER JUDICIÁRIO
Porto Velho - 5ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, Porto Velho - RO CEP: 76803-686 - Fone:(69)
Processo nº 0016942-67.2013.8.22.0001
Polo Ativo: FRANCISCA NAZARE DE JESUS DE SOUSA
Polo Passivo: JOAO BATISTA DE PAIVA
CERTIDÃO
Certifico que estes autos foram digitalizados através de sistema
próprio, ficando encerrada a movimentação física através do Sistema SAP-PG.
Ficam as partes, por meio de seus advogados, intimadas da distribuição em forma digitalizada NO SISTEMA PJE, SOB MESMA
NUMERAÇÃO, no qual deverão ser apresentadas as petições pertinentes.
O referido é verdade. Dou fé.
Porto Velho, 12 de setembro de 2018
Chefe de Secretaria
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
PODER JUDICIÁRIO
Porto Velho - 5ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, Porto Velho - RO CEP: 76803-686 - Fone:(69)
Processo nº 0016434-92.2011.8.22.0001
Polo Ativo: RAIMUNDO DA COSTA TAVARES
Advogados do(a) AUTOR: HOSANILSON BRITO SILVA RO0001655, FRANCISCO RICARDO VIEIRA OLIVEIRA RO0001959, JOAO BOSCO VIEIRA DE OLIVEIRA - RO0002213
Polo Passivo: ROBSON NUNES MOTA
CERTIDÃO
Certifico que estes autos foram digitalizados através de sistema
próprio, ficando encerrada a movimentação física através do Sistema SAP-PG.
Ficam as partes, por meio de seus advogados, intimadas da distribuição em forma digitalizada NO SISTEMA PJE, SOB MESMA
NUMERAÇÃO, no qual deverão ser apresentadas as petições pertinentes.
O referido é verdade. Dou fé.
PODER JUDICIÁRIO
Porto Velho - 5ª Vara Cível - Fórum Cível Processo: 703769144.2017.8.22.0001
Classe: Cumprimento de sentença
Assunto: Erro Médico
Parte autora: EDNA SIMOES TURCATTO - ME
Advogado da parte autora: ADVOGADO DO EXEQUENTE: CANDIDO OCAMPO FERNANDES OAB nº RO780
Parte requerida: VALDOMIRO MARQUES ALVES
Vistos,
Indefiro o pedido constante no id. 21344100. É que, por se tratar de
medida drástica, deve a parte comprovar que buscou pelos meios
menos gravosos alcançar o crédito pretendido, que não é o caso.
Medida restritiva extrema e excepcional devendo ser adequada e
proporcional ao caso concreto.
Assim, concedo prazo de 10 dias para a parte indicar bens à penhora, sob pena de arquivamento.
Intimem-se.
quarta-feira, 12 de setembro de 2018
Dalmo Antônio de Castro Bezerra
Juiz de Direito
Av. Lauro Sodré, nº 1728, Bairro São João Bosco , CEP 76.803686, Porto Velho, RO
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
PODER JUDICIÁRIO
Porto Velho - 5ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, Porto Velho - RO CEP: 76803-686 - Fone:(69)
Processo nº 0024518-77.2014.8.22.0001
Polo Ativo: MARCELINO BLASIUS
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Advogado do(a) AUTOR: GECILENE ANTUNES FAUSTINO RO0002474
Polo Passivo: SANTO ANTONIO ENERGIA S.A.
Advogados do(a) RÉU: IRAN DA PAIXAO TAVARES JUNIOR RO0005087, PAULO BARROSO SERPA - RO0004923, ANDREY
CAVALCANTE DE CARVALHO - RO000303B, THALINE ANGELICA DE LIMA - RO0007196
Certidão Certifico que estes autos foram digitalizados através de
sistema próprio, ficando encerrada a movimentação física através
do Sistema SAP-PG.
Ficam as partes, por meio de seus advogados, intimadas da distribuição em forma digitalizada NO SISTEMA PJE, SOB MESMA
NUMERAÇÃO, no qual deverão ser apresentadas as petições pertinentes.
O referido é verdade. Dou fé.
PODER JUDICIÁRIO
Porto Velho - 5ª Vara Cível - Fórum Cível Processo: 703484265.2018.8.22.0001
Classe: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária
Assunto: Alienação Fiduciária
Parte autora: AYMORE CREDITO FINANCIAMENTO E INSVESTIMENTO S.A
Advogado da parte autora: ADVOGADO DO AUTOR: THATIANE
TUPINAMBA DE CARVALHO OAB nº RO5086
Parte requerida: ANA MEIRI DESMAREST DE SOUZA DOS SANTOS
Advogado da parte requerida: ADVOGADO DO RÉU:
DECISÃO
Comprovados a mora e o não pagamento do débito, defiro liminarmente a busca, apreensão, vistoria e avaliação do veículo objeto
do contrato firmado entre as partes, conforme descrição constante
da exordial e contrato.
Assim, nos termos do art. 3º do Decreto-Lei n. 911/69, expeça-se
mandado de busca e apreensão, depositando-se o bem em poder
da parte autora, com a ressalva de que o veículo não deverá ser
retirado da Comarca até o decurso do prazo de cinco dias fixados
em lei para a consolidação da posse, sob pena de multa diária de
dois salários-mínimos até o limite do valor do veículo.
Executada a liminar, cite-se a parte requerida para, em 05 (cinco)
dias efetuar o pagamento integral da dívida pendente, conforme
indicado na inicial, incluídas as parcelas vincendas, sob pena de
consolidar-se a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no
patrimônio do Credor Fiduciário (§§1º e 2º, art. 3º, do Decreto-Lei n.
911/69 com a redação dada pelo art. 56 da Lei n. 10.931/04).
Efetuado o pagamento a parte requerente deverá restituir o veículo à parte requerida, comprovando nos autos. Fica a parte autora
advertida que após decorrido o prazo de purgação da mora deverá
consultar os autos para verificar acerca da existência de informação de pagamento, não podendo retirar o veículo da comarca nesta hipótese, sob pena de responder posteriormente por perdas e
danos.
No prazo de 15 (quinze) dias a contar da citação o devedor fiduciante poderá apresentar contestação.
Intimem-se.
ADVERTÊNCIA: A petição inicial, e documentos que a instruem
poderão ser consultados no sitio eletrônico http://pje.tjro.jus.br/pg/
ConsultaPublica/listView.seam, nos termos do Art. 20, da Resolução 185/2013 – CNJ.
CÓPIA DESTA DECISÃO SERVIRÁ COMO COMO MANDADO DE
BUSCA E APREENSÃO, CITAÇÃO, VISTORIA E AVALIAÇÃO.
Endereço da parte requerida: RÉU: ANA MEIRI DESMAREST DE
SOUZA DOS SANTOS, RUA ABUNÃ 1280, - DE 1270 A 1748 LADO PAR OLARIA - 76801-272 - PORTO VELHO - RONDÔNIA
quarta-feira, 12 de setembro de 2018
Dalmo Antônio de Castro Bezerra
Juiz de Direito
Av. Lauro Sodré, nº 1728, Bairro São João Bosco , CEP 76.803686, Porto Velho, RO
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PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Porto Velho - 5ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, Porto Velho - RO CEP: 76803-686 - Fone: (69) 3217-1307
e-mail: 5civelcpe@tjro.jus.br
Processo : 7001811-59.2015.8.22.0001
Classe : EMBARGOS DE TERCEIRO (37)
EMBARGANTE: ITA ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS
LTDA - ME
Advogado do(a) EMBARGANTE: CASSIA REGINA MARQUES
DOS SANTOS - RO0001791
EMBARGADO: CENTRAL LOGISTICA ADMINISTRAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE AÇO LTDA - ME
Advogado do(a) EMBARGADO: JOSE ROBERTO WANDEMBRUCK FILHO - RO0005063
INTIMAÇÃO
Fica a parte Embargada intimada a comprovar o andamento da
carta precatória, no prazo de 10 dias.
PODER JUDICIÁRIO
Porto Velho - 5ª Vara Cível - Fórum Cível Processo: 001077767.2014.8.22.0001
Classe: Procedimento Comum
Assunto: Fornecimento de Energia Elétrica
Parte autora: AUTOR: GERALDO GONCALVES FERREIRA
Advogado da parte autora: ADVOGADO DO AUTOR: JOSE CARLOS LINO COSTA OAB nº RO1163
Parte requerida: RÉU: CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA
Advogado da parte requerida: ADVOGADO DO RÉU: ERICA
CRISTINA CLAUDINO OAB nº RO6207, DANIEL PENHA DE OLIVEIRA OAB nº MG87318, ALEX CAVALCANTE DE SOUZA OAB
nº RO1818
SENTENÇA
Vistos.
GERALDO GONÇALVES FERREIRA, qualificado nos autos, ingressou com a presente AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS em face de CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA, onde aduz que ingressou perante a 4ª Vara Cível desta
Capital com ação declaratória contra a requerida, sendo que esta
ficou de retificar valor de fatura e pagamento de dano moral.
Aduz que nunca recebeu tal fatura e ao consultar o sitio da requerida viu que foi emitida fatura para data anterior a audiência.
Afirma que está ameaçado de corte, e foi negativado pela requerida. Assevera a existência de danos.
Requer antecipação de tutela para que seja impedida a requerida
de efetuar corte de energia ou apontar o nome do autor no cadastro
de inadimplentes, o deposito judicial do valor da fatura, e danos
morais em R$ 25.000,00.
Junta documentos.
Foi concedido pelo Egrégio Tribunal de Justiça a Assistência Judiciária Gratuita.
Indeferida a inicial por ter entendido o juízo que se trata de mero
cumprimento de sentença.
Anulada a sentença pelo Egrégio Tribunal de Justiça de Rondônia.
Recebido estes autos foi indeferida a antecipação de tutela e determinada a citação da requerida.
Designada audiência de conciliação, a parte autora não compareceu. Porém o patrono da parte autora menciona que a escrivania
não lhe intimou do ato.
A requerida CERON apresenta contestação afirmando que em
05/02/2014 houve a substituição da fatura em referência ao mês de
novembro de 2013, com vencimento em 19/09/2014 sendo paga
pelo autor em 18/09/2014.
Assevera que o autor tinha prazo necessário ao pagamento, porém
no mês seguinte a audiência propôs nova demanda para discutir
algo que já estava em tramitação.
Aduz que sequer existe comprovação da negativação.
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Assevera que cumpriu com a determinação no acordo, não havendo que se falar em danos.
Requer a improcedência do feito.
O autor apresentou réplica a contestação e afirma que há prova da
negativação em fls. 35, não sendo possível que uma fatura paga
antes do vencimento gere negativação.
Assevera que a negativação inclusive havia sido proibida em liminar.
Afirma que em 28/03/2014 foi realizada composição entre as partes
no processo que tramitou perante a 4ª Vara Cível. Entretanto em
14/04/2014 a CERON negativou o nome do autor sem antes apresentar a fatura emitida.
Afirma má-fé da requerida.
Reitera os pedidos iniciais.
Vieram os autos conclusos.
É o relatório.
DECIDO:
Ante as provas já acostadas aos autos, há que se promover o julgamento antecipado da causa, na forma do inciso I do art. 355
do Código de Processo Civil. É nesse sentido, o entendimento do
Colendo Superior Tribunal de Justiça ao afirmar que “presentes
as condições que ensejam o julgamento antecipado da causa, é
dever do juiz, e não mera faculdade, assim proceder”. (STJ – 4ª
Turma, Resp 2.832-RJ, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo, julgado em
14.08.1990, e publicado no DJU em 17.09.90, p. 9.513).
Tratando-se de matéria de fato e de direito, porém sem necessidade de prova em audiência, impõe-se ao julgador o dever de analisar o mérito da causa.
Em 26/05/2014 o autor propôs a presente ação de reparação de
danos morais afirmando que fez acordo com a requerida em data
de 28/03/2014 para ser indenizada a título de danos morais e com
a obrigação desta em emitir fatura de R$ 434,36 para pagamento
futuro, sem nenhuma incidência de juros.
O autor afirma que a empresa emitiu a nova fatura com vencimento
em data anterior a audiência do dia 28/03/2014, tendo como data
de vencimento para o dia 13/02/2014. Além de não entregar a fatura ainda inscreveu o nome do autor no cadastro de inadimplentes.
A requerida afirma que não há prova da negativação e que a fatura
foi emitida para o dia 19/09/2014.
Este é o ponto controvertido da lide.
Pois bem! Inicialmente analiso o documento de fls. 35 dos autos
originários, no qual o autor afirma ser a prova da negativação.
Verificando detidamente o documento, não o recebo como documento comprobatório da inscrição. Explico!
Além de não ser o documento claro na anotação do nome do autor no cadastro de inadimplentes, conta com erro de digitação, no
qual não é possível afirmar com certeza que se trata da mesma
pessoa.
No documento trazido pelo autor consta Nome: geraldo gonalves
ferreira, enquanto o nome do autor é Geraldo Gonçalves Ferreira.
De forma que no documento de fls. 35 além de apresentar grafia
diferente no nome ainda está todo inscrito em letras minúsculas, o
que não é usual neste tipo de cadastro.
Acrescente que o documento não indica anotação, mas dívida disponível no banco de dados, não constando se refere a inscrição em
cadastro de inadimplentes.
Se trata de documento que se destina a prova de fato constitutivo
de direito, logo, não se pode presumir que geraldo gonalves ferreira
é Geraldo Gonçalves Ferreira. Cito caso do Superior Tribunal de
Justiça que anulou intimação de advogado com erro de grafia para
ilustrar como a questão é tratada nos Tribunais:
Processual Civil. Recurso especial. Intimação. Deficiência em relação ao nome do advogado. É nula a intimação que impede a exata
identificação do advogado, seja o vício decorrente de erro na grafia
de nomes ou sobrenomes ou de sua simples omissão, total ou parcial. REsp 402.230-PA.
Outro fato que chama a atenção é a ausência de juntada, nos documentos que instruiram a inicial, da fatura com vencimento em
13/02/2014. Foi apresentada dentro da peça inicial imagem da fa-
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tura, porém nos documentos iniciais não foi encartada como documento, apesar desta ser um dos principais argumentos do autor
para afirmar que houve cobrança antecipada pela requerida.
Este era ônus do autor, de comprovação do fato constitutivo do
seu direito.
Ressalte-se que assim é o posicionamento do Superior Tribunal
de Justiça:
“...Já no que se refere ao pedido de indenização por perdas e
danos, o Tribunal de origem consignou “preceitua o artigo 333, I,
do CPC que “o ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato
constitutivo de seu direito”. Assim, para a configuração do alegado dano, necessária se faz a comprovação da existência da restrição no CADIN, apontada na inicial, o que não ocorreu no presente caso. Dessa forma, diante da ausência de comprovação da
negativação alegada, indefiro o pedido de indenização por danos
morais” (fl. 171, e-STJ). Rever as conclusões do acórdão recorrido
demanda reexame de matéria fático-probatória, o que é vedado
em Recurso Especial, nos termos da Súmula 7/STJ. 3. Agravo Regimental não provido. (AgRg no Recurso Especial nº 1.521.330/
PE (2015/0061295-2), 2ª Turma do STJ, Rel. Herman Benjamin. j.
02.06.2015, DJe 05.08.2015).
No mesmo sentido o nosso Egrégio Tribunal de Justiça de Rondônia:
TJRO-0060702) Consumidor. Energia. Imóvel rural. Serviço. Cancelamento. Prova. Ausência. Ônus da prova. Débitos. Negativação.
Pedido improcedente. Sentença mantida. É ônus do autor a prova
do fato constitutivo do seu direito, consistente na comprovação de
que os débitos de energia elétrica objeto de restrição de crédito
são de imóvel rural do qual pediu o cancelamento do serviço, e,
falhando em tal mister, deve ser julgado improcedente o pedido de
declaração de inexistência da dívida e de indenização por dano moral. POR UNANIMIDADE, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR. (Apelação nº 001958998.2014.8.22.0001, 1ª Câmara Cível do TJRO, Rel. Marcos Alaor
Diniz Grangeia. j. 01.08.2018, DJe 09.08.2018).
Assim se impõe a improcedência da demanda.
Diante do exposto e considerando o que mais dos autos consta,
hei por bem em JULGAR IMPROCEDENTES os pedidos feitos na
inicial por GERALDO GONÇALVES FERREIRA,em face de CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA, ambos devidamente qualificados nos autos e, por consequência:
1. JULGO improcedentes os pedidos feitos pelos autores em sua
inicial e extingo o feito com supedâneo no art. 487, I do Código de
Processo Civil.
2. CONDENO o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios em favor da requerida, estes fixados em 10%
do valor atualizado da causa, o que faço com base no artigo 85, §2º
do Código de Processo Civil, porém com a condição suspensiva da
Lei 1060/50 por ser beneficiário da Assistência Judiciária Gratuita.
3. Em caso de interposição de apelação, intime-se a parte recorrida
para apresentar contrarrazões, no prazo de 15 (quinze) dias. Caso
o recorrido apresente recurso adesivo, intime-se a parte contrária
para contrarrazoar o mesmo em igual prazo. Com as contrarrazões
ou decorridos os prazos remeta-se os autos ao Egrégio Tribunal de
Justiça do Estado de Rondônia.
4. Determino que transitada em julgado à presente, desde já fica
intimada a parte vencedora a se manifestar, no prazo de 10 (dez)
dias, sobre o prosseguimento do feito em fase de cumprimento de
sentença, sob pena de arquivamento. Sem prejuízo, à Contadoria
para liquidação das custas finais e, em seguida, intime-se a parte sucumbente para comprovar o recolhimento em 10 (dez) dias,
pena de inscrição em dívida ativa.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
quarta-feira, 12 de setembro de 2018
Dalmo Antônio de Castro Bezerra
Juiz de Direito
Av. Lauro Sodré, nº 1728, Bairro São João Bosco , CEP 76.803686, Porto Velho, RO
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Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
PODER JUDICIÁRIO
Porto Velho - 5ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, Porto Velho - RO CEP: 76803-686 - Fone:(69)
Processo nº 0011326-14.2013.8.22.0001
Polo Ativo: GRAZIELE NOGUEIRA NEVES e outros
Advogado do(a) AUTOR: ROBSON ARAUJO LEITE - RO0005196
Polo Passivo: SANTO ANTONIO ENERGIA S.A.
Advogados do(a) RÉU: LUCIANA SALES NASCIMENTO RO0005082, EVERSON APARECIDO BARBOSA - RO0002803,
CLAYTON CONRAT KUSSLER - RO0003861
Certidão Certifico que estes autos foram digitalizados através de
sistema próprio, ficando encerrada a movimentação física através
do Sistema SAP-PG.
Ficam as partes, por meio de seus advogados, intimadas da distribuição em forma digitalizada NO SISTEMA PJE, SOB MESMA
NUMERAÇÃO, no qual deverão ser apresentadas as petições pertinentes.
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 5ª Vara Cível - Fórum Cível
Av. Lauro Sodré, nº 1728, Bairro São João Bosco , CEP 76.803686, Porto Velho, RO Processo nº: 7032658-73.2017.8.22.0001
Classe: Procedimento Comum
Assunto: Antecipação de Tutela / Tutela Específica, Obrigação de
Fazer / Não Fazer
AUTOR: RONDONIA TRANSPORTES E SERVICOS LTDA
ADVOGADO DO AUTOR: ALBINO MELO SOUZA JUNIOR OAB
nº RO4464
RÉU: C. -. C. D. Á. E. E. D. R.
ADVOGADO DO RÉU: CLAYTON CONRAT KUSSLER OAB nº
RO3861
DESPACHO
Oportunizo o prazo de 05 (cinco) dias para que as partes digam se
pretendem produzir outras provas, indicando os pontos controvertidos e justificando sua necessidade, sob pena de indeferimento e
julgamento antecipado.
Porto Velho/RO, 12 de setembro de 2018 .
Dalmo Antônio de Castro Bezerra
Juiz (a) de Direito
Av. Lauro Sodré, nº 1728, Bairro São João Bosco , CEP 76.803686, Porto Velho, RO
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Porto Velho - 5ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, Porto Velho - RO CEP: 76803-686 - Fone: (69) 3217-1307
e-mail: 5civelcpe@tjro.jus.br
Processo : 7030842-22.2018.8.22.0001
Classe : PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
AUTOR: C. S. COMERCIO DE COSMETICOS E PERFUMARIA
LTDA
Advogado do(a) AUTOR: REYNALDO DINIZ PEREIRA NETO RO0004180
RÉU: Cindy Lay Silva Oliveira
Advogado do(a) RÉU:
CERTIDÃO/INTIMAÇÃO
Certifico que foi designada a AUDIÊNCIA deste processo a qual
será realizada na sala de audiências da CEJUSC Porto Velho - 5ª
Vara Cível, sito à Rua Quintino Bocaiuva, 3061, Bairro Embratel,
Porto Velho/RO, conforme informações abaixo:
Tipo: Conciliação Sala: SALA DE AUDIÊNCIA 6 - CEJUSC/CÍVEL
Data: 13/11/2018 Hora: 09:00
Ficam as partes devidamente intimadas.
PORTO VELHO, 13 de setembro de 2018.
PAULO PEREIRA XISTO FILHO
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PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Porto Velho - 5ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, Porto Velho - RO CEP: 76803-686 - Fone: (69) 3217-1307
e-mail: 5civelcpe@tjro.jus.br
Processo : 7006961-16.2018.8.22.0001
Classe : PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
AUTOR: ASSOCIACAO TIRADENTES DOS POLICIAIS MILITARES E BOMBEIROS MILITARES DO ESTADO DE RONDONIA
Advogado do(a) AUTOR: FREDSON AGUIAR RODRIGUES RO0007368
RÉU: TIAGO CRISTIANO CARVALHO QUEIROS
Advogado do(a) RÉU:
CERTIDÃO/INTIMAÇÃO
Certifico que foi designada a AUDIÊNCIA deste processo a qual
será realizada na sala de audiências da CEJUSC Porto Velho - 5ª
Vara Cível, sito à Rua Quintino Bocaiuva, 3061, Bairro Embratel,
Porto Velho/RO, conforme informações abaixo:
Tipo: Conciliação Sala: SALA DE AUDIÊNCIA 7 - CEJUSC/CÍVEL
Data: 29/10/2018 Hora: 11:30
PORTO VELHO, 13 de setembro de 2018.
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Porto Velho - 5ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, Porto Velho - RO CEP: 76803-686 - Fone: (69) 3217-1307
e-mail: 5civelcpe@tjro.jus.br
Processo : 7050070-17.2017.8.22.0001
Classe : PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
AUTOR: OSMARINA MORAES DE NEGREIROS
Advogado do(a) AUTOR: CLECIO ARAUJO DE SOUZA - RO6135
RÉU: DIERO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS
LTDA - ME
Advogado do(a) RÉU:
CERTIDÃO/INTIMAÇÃO
Certifico que foi designada a AUDIÊNCIA deste processo a qual
será realizada na sala de audiências da CEJUSC Porto Velho - 5ª
Vara Cível, sito à Rua Quintino Bocaiuva, 3061, Bairro Embratel,
Porto Velho/RO, conforme informações abaixo:
Tipo: Conciliação Sala: SALA DE AUDIÊNCIA 7 - CEJUSC/CÍVEL
Data: 29/10/2018 Hora: 17:30
PORTO VELHO, 13 de setembro de 2018.
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Porto Velho - 5ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, Porto Velho - RO CEP: 76803-686 - Fone: (69) 3217-1307
Processo : 7045647-14.2017.8.22.0001
Classe : REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE (1707)
REQUERENTE: ROBERTO GOMES DE SOUZA
Advogados do(a) REQUERENTE: MIKAELL SIEDLER RO0007060, ODUVALDO GOMES CORDEIRO - RO0006462
REQUERIDO: SIDNEI M. SALES
Advogado do(a) REQUERIDO: LINDOLFO CARDOSO LOPES JUNIOR - RO0004974
INTIMAÇÃO Fica a parte Autora, na pessoa de seu(ua) advogado(a),
intimada para querendo, apresentar réplica no prazo de 15 (quinze)
dias.
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Porto Velho - 5ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, Porto Velho - RO CEP: 76803-686 - Fone: (69) 3217-1307
e-mail: 5civelcpe@tjro.jus.br
Processo : 7031079-56.2018.8.22.0001
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Classe : PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
AUTOR: COLUMBIA SEGURANCA E VIGILANCIA PATRIMONIAL
LTDA.
Advogado do(a) AUTOR: JOSIMA ALVES DA COSTA JUNIOR RO0004156
RÉU: ITAUTINGA AGRO INDUSTRIAL S A
Advogado do(a) RÉU:
CERTIDÃO/INTIMAÇÃO
Certifico que foi designada a AUDIÊNCIA deste processo a qual
será realizada na sala de audiências da CEJUSC Porto Velho - 5ª
Vara Cível, sito à Rua Quintino Bocaiuva, 3061, Bairro Embratel,
Porto Velho/RO, conforme informações abaixo:
Tipo: Conciliação Sala: SALA DE AUDIÊNCIA 6 - CEJUSC/CÍVEL
Data: 10/12/2018 Hora: 11:30
Ficam as partes devidamente intimadas.
PORTO VELHO, 13 de setembro de 2018.
PAULO PEREIRA XISTO FILHO
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Porto Velho - 5ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, Porto Velho - RO CEP: 76803-686 - Fone: (69) 3217-1307
e-mail: 5civelcpe@tjro.jus.br
Processo : 7025149-91.2017.8.22.0001
Classe : PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
AUTOR: NAZINHA REGES CABRAL e outros
Advogados do(a) AUTOR: FRANCISCO BARROSO SOBRINHO - RO0005678, JUACY DOS SANTOS LOURA JUNIOR RO000656A
Advogados do(a) AUTOR: FRANCISCO BARROSO SOBRINHO - RO0005678, JUACY DOS SANTOS LOURA JUNIOR RO000656A
RÉU: SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO
DPVAT SA
Advogado do(a) RÉU: WILSON VEDANA JUNIOR - RO0006665
INTIMAÇÃO
Fica a parte Requerente intimada, no prazo de 05 dias, para manifestação quanto aos Embargos de Declaração apresentados.
PODER JUDICIÁRIO
Porto Velho - 5ª Vara Cível - Fórum Cível Processo: 703466504.2018.8.22.0001
Classe: Monitória
Assunto: Cheque
Parte autora: AUTOR: ONIXX INDUSTRIA DE VIDROS E INOX
LTDA - EPP
Advogado da parte autora: ADVOGADO DO AUTOR: SARA
ALIANDRE MARTINS OAB nº RO9620, YURI ROBERT RABELO
ANTUNES OAB nº RO4584
Parte requerida: RÉU: SINTIA MARIA FONTENELE
SENTENÇA
Atento à manifestação de id. 21251858 e considerando a ausência
de apresentação de defesa, com fundamento no inciso VIII do art.
485 do Código de Processo Civil, homologo a desistência da ação
e julgo extinta, sem resolução de mérito, a presente ação movida
por AUTOR: ONIXX INDUSTRIA DE VIDROS E INOX LTDA - EPP
em face de RÉU: SINTIA MARIA FONTENELE, ambos qualificados
nos autos.
Sem custas.
Considerando a preclusão lógica o feito transita em julgado na data
de hoje. Assim procedam-se às anotações necessárias e baixas,
arquivando-se os autos.
Publique-se. Registre-se. Intime-se.
quinta-feira, 13 de setembro de 2018
Dalmo Antônio de Castro Bezerra
Juiz de Direito
Av. Lauro Sodré, nº 1728, Bairro São João Bosco , CEP 76.803686, Porto Velho, RO
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PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 5º Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, PORTO VELHO RO - CEP: 76803-686 - Fone:( 3217-1324)
Processo: 7004036-47.2018.8.22.0001
Classe: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
Assunto: [Perdas e Danos, Citação, Depoimento]
Parte autora: JOAO VITOR DE PAULA FIGUEIREDO
Advogado do autor: Advogado do(a) AUTOR: ANA CRISTINA DE
PAULA SILVA - RO8634
Parte requerida: DIEGO AMORIM DE ARRUDA
Advogado do requerido: Advogado do(a) RÉU:
Sentença
HOMOLOGO o acordo celebrado entre as partes (id. 18316055)
para que surta seus jurídicos e legais efeitos e, em consequência,
com fundamento na alínea b do inciso III do art. 487 do Código de
Processo Civil, JULGO EXTINTO, com resolução de mérito, o processo movido por JOAO VITOR DE PAULA FIGUEIREDO em face
de DIEGO AMORIM DE ARRUDA , todos qualificados nos autos e
ordeno seu arquivamento.
Sem custas.
Certifique-se o trânsito em julgado desta decisão e procedam-se as
baixas e comunicações pertinentes, arquivando-se os autos.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Segunda-feira, 14 de Maio de 2018
Dalmo Antônio de Castro Bezerra
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Porto Velho - 5ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, Porto Velho - RO CEP: 76803-686 - Fone:(69)
Processo nº 0011326-14.2013.8.22.0001
Polo Ativo: GRAZIELE NOGUEIRA NEVES e outros
Advogado do(a) AUTOR: ROBSON ARAUJO LEITE - RO0005196
Polo Passivo: SANTO ANTONIO ENERGIA S.A.
Advogados do(a) RÉU: LUCIANA SALES NASCIMENTO RO0005082, EVERSON APARECIDO BARBOSA - RO0002803,
CLAYTON CONRAT KUSSLER - RO0003861
Certidão Certifico que estes autos foram digitalizados através de
sistema próprio, ficando encerrada a movimentação física através
do Sistema SAP-PG.
Ficam as partes, por meio de seus advogados, intimadas da distribuição em forma digitalizada NO SISTEMA PJE, SOB MESMA
NUMERAÇÃO, no qual deverão ser apresentadas as petições pertinentes.
PODER JUDICIÁRIO
Porto Velho - 5ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, Porto Velho - RO CEP: 76803-686 - Fone:(69)
Processo nº 0022964-15.2011.8.22.0001
Polo Ativo: BANCO BRADESCO S. A.
Advogados do(a) EXEQUENTE: HEBERTE ROBERTO NEVES
DO NASCIMENTO - RO0005322, MAURO PAULO GALERA MARI
- RO0004937, NARA LIMA CARVALHO - RO0005416, JOCIELI DA
SILVA VARGAS - RO0005180, LUCYANNE CARRATTE BRANDT
HITZESCHKY - RO0004659
Polo Passivo: P H INDUSTRIA E COMERCIO DE ESQUADRIAS
LTDA e outros
Advogado do(a) EXECUTADO: RAIMUNDO GONCALVES DE
ARAUJO - RO0003300
Advogado do(a) EXECUTADO:
Advogado do(a) EXECUTADO:
Advogado do(a) EXECUTADO:
Advogado do(a) EXECUTADO:
Certidão
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Certifico que estes autos foram digitalizados através de sistema
próprio, ficando encerrada a movimentação física através do Sistema SAP-PG.
Ficam as partes, por meio de seus advogados, intimadas da distribuição em forma digitalizada NO SISTEMA PJE, SOB MESMA
NUMERAÇÃO, no qual deverão ser apresentadas as petições pertinentes.
O referido é verdade. Dou fé.
Porto Velho, 12 de setembro de 2018
PODER JUDICIÁRIO
Porto Velho - 5ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, Porto Velho - RO CEP: 76803-686 - Fone:(69)
Processo nº 0005779-22.2015.8.22.0001
Polo Ativo: MARCIO REGO DA MOTTA LIMA
Advogados do(a) AUTOR: ELBA CERQUINHA BARBOSA RO0006155, LAERCIO BATISTA DE LIMA - RO0000843
Polo Passivo: BANCO DO BRASIL SA
Advogado do(a) RÉU: RAFAEL SGANZERLA DURAND SP0211648
Certidão
Certifico que estes autos foram digitalizados através de sistema
próprio, ficando encerrada a movimentação física através do Sistema SAP-PG.
Ficam as partes, por meio de seus advogados, intimadas da distribuição em forma digitalizada NO SISTEMA PJE, SOB MESMA
NUMERAÇÃO, no qual deverão ser apresentadas as petições pertinentes.
Certifico ainda que não tendo mais nada a reclamar e as custas
finais foram devidamente recolhidas pela parte requerida procedo
o arquivamento dos autos.
O referido é verdade. Dou fé.
PODER JUDICIÁRIO
Porto Velho - 5ª Vara Cível - Fórum Cível Processo: 700009844.2018.8.22.0001
Classe: Execução de Título Extrajudicial
Assunto: Despesas Condominiais
Parte autora: CONDOMINIO RESIDENCIAL MARGARIDA
Advogado da parte autora: ADVOGADO DO EXEQUENTE: JETER
BARBOSA MAMANI OAB nº RO5793
Parte requerida: CARLA SIMONE SOUZA CAMARA
Advogado da parte requerida: ADVOGADO DO EXECUTADO:
SENTENÇA
HOMOLOGO o acordo celebrado entre as partes para que surta
seus jurídicos e legais efeitos e, em consequência, com fundamento na alínea b do inciso III do art. 487 do Código de Processo Civil,
JULGO EXTINTO, com resolução de mérito, o processo movido
por CONDOMINIO RESIDENCIAL MARGARIDA em face de CARLA SIMONE SOUZA CAMARA, todos qualificados nos autos e ordeno seu arquivamento.
Sem custas.
Considerando o teor do acordo dou por transitada em julgada a
decisão na presente dada. Arquive-se.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
quarta-feira, 12 de setembro de 2018
Dalmo Antônio de Castro Bezerra
Juiz de Direito
Av. Lauro Sodré, nº 1728, Bairro São João Bosco , CEP 76.803686, Porto Velho, RO
PODER JUDICIÁRIO
Porto Velho - 5ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, Porto Velho - RO CEP: 76803-686 - Fone:(69)
Processo nº 0000287-49.2015.8.22.0001
Polo Ativo: R. O. MARTINS & MARTINS LTDA - ME
Advogado do(a) AUTOR: BENTO MANOEL DE MORAIS NAVARRO FILHO - RO0004251
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Polo Passivo: MARIA FRANCISCA PEREIRA DA CRUZ CARNEIRO
Advogados do(a) RÉU: MARGARA BEZERRA DO NASCIMENTO - RO0006549, ORLANDO RIBEIRO DO NASCIMENTO RO0000177
Certidão
Certifico que estes autos foram digitalizados através de sistema
próprio, ficando encerrada a movimentação física através do Sistema SAP-PG.
Ficam as partes, por meio de seus advogados, intimadas da distribuição em forma digitalizada NO SISTEMA PJE, SOB MESMA
NUMERAÇÃO, no qual deverão ser apresentadas as petições pertinentes.
O referido é verdade. Dou fé.
PODER JUDICIÁRIO
Porto Velho - 5ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, Porto Velho - RO CEP: 76803-686 - Fone:(69)
Processo nº 0198742-67.2009.8.22.0001
Polo Ativo: MARIA DAS GRACAS FONTENELE
Advogados do(a) EXEQUENTE: SAMILY FONTENELE SILVA RO0008271, JOSIMAR OLIVEIRA MUNIZ - RO0000912, FLAVIO
LUIS DOS SANTOS - RO0002238
Polo Passivo: BANCO ORIGINAL S/A
Advogados do(a) EXECUTADO: LARISSA SILVA PONTE RO0008929, MARCELO LALONI TRINDADE - SP0086908, DULCINEIA BACINELLO RAMALHO - RO0001088
Certidão Certifico que estes autos foram digitalizados através de
sistema próprio, ficando encerrada a movimentação física através
do Sistema SAP-PG.
Ficam as partes, por meio de seus advogados, intimadas da distribuição em forma digitalizada NO SISTEMA PJE, SOB MESMA
NUMERAÇÃO, no qual deverão ser apresentadas as petições pertinentes.
O referido é verdade. Dou fé.
PODER JUDICIÁRIO
Porto Velho - 5ª Vara Cível - Fórum Cível Processo: 704632393.2016.8.22.0001
Classe: Procedimento Sumário
Assunto: Complementação de Aposentadoria / Pensão, Invalidez
Permanente, Auxílio-invalidez
Parte autora: AUTOR: LUCIANO AQUINO ALVES
Advogado da parte autora: ADVOGADO DO AUTOR: GREYCIANE
BRAZ BARROSO OAB nº RO5928
Parte requerida: RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Advogado da parte requerida: ADVOGADO DO RÉU: PROCURADORIA FEDERAL EM RONDÔNIA
Vistos,
Apresentada a prova id. 20714912, intimem-se as partes para,
querendo, manifestar-se sobre o laudo do perito do juízo no prazo
comum de 15 (quinze) dias. Em igual prazo, o assistente técnico
de cada uma das partes poderá apresentar seu respectivo parecer,
nos termos do §1º do art. 477 do Novo CPC.
Intimem-se.
quarta-feira, 12 de setembro de 2018
Dalmo Antônio de Castro Bezerra
Juiz de Direito
Av. Lauro Sodré, nº 1728, Bairro São João Bosco , CEP 76.803686, Porto Velho, RO
PODER JUDICIÁRIO
Porto Velho - 5ª Vara Cível - Fórum Cível Processo: 702775563.2015.8.22.0001
Classe: Execução de Título Extrajudicial
Assunto: Espécies de Contratos
Parte autora: EXEQUENTES: MARCIO DA SILVA LIMA, ADILSON
VALNIER
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Advogado da parte autora: ADVOGADOS DOS EXEQUENTES:
RAFAEL STECKERT BEZ OAB nº MG150161
Parte requerida: EXECUTADO: MANAGEMENT- ADMINISTRACAO, SERVICOS E COMERCIO IMP. E EXP. LTDA - ME
Vistos,
Considerando as tentativas frustradas de localizar os requeridos
para fins de citação, defiro o pleito de id. 21146596 e determino a
citação editalícia nos termos do art. 256 e art. 257, III do CPC, no
prazo de 20 (vinte) dias úteis.
Deverá o (a) requerente, em 5 (cinco) dias, comprovar o recolhimento das custas para a publicação do edital no site do e na plataforma de editais do Conselho Nacional de Justiça, que deve ser
certificada nos autos.
Intimem-se.
quarta-feira, 12 de setembro de 2018
Dalmo Antônio de Castro Bezerra
Juiz de Direito
Av. Lauro Sodré, nº 1728, Bairro São João Bosco , CEP 76.803686, Porto Velho, RO
PODER JUDICIÁRIO
Porto Velho - 5ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, Porto Velho - RO CEP: 76803-686 - Fone: (69) 3217-1307
e-mail: 5civelcpe@tjro.jus.br
Processo : 7016693-26.2015.8.22.0001
Classe : CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
EXEQUENTE: CRISTIANO DE LIMA BEZERRA
Advogado do(a) EXEQUENTE: JUCYMAR GOMES CARDOSO RO0003295
EXECUTADO: M V COMERCIO DE VEICULOS LTDA - ME
Advogado do(a) EXECUTADO:
INTIMAÇÃO
Manifeste-se o exequente acerca da minuta de acordo apresentada pela parte devedora (id. 20443947), arguindo se satisfaz integralmente a obrigação.
Prazo de 05 (cinco) dias.
PODER JUDICIÁRIO
Porto Velho - 5ª Vara Cível - Fórum Cível Processo: 701531445.2018.8.22.0001
Classe: Monitória
Assunto: Cédula de Crédito Bancário
Parte autora: AUTOR: BANCO BRADESCO S.A.
Advogado da parte autora: ADVOGADO DO AUTOR: EDSON ROSAS JUNIOR OAB nº AM1910
Parte requerida: RÉUS: KEROLYN STTEFFANY PICCIANI SOARES, KEROLYN STTEFFANY PICCIANI SOARES 88962571234
Vistos,
Para possibilitar o deferimento do pedido do exequente, concedo
o prazo de 10 (dez) dias para que apresente nos autos comprovante de recolhimento das custas, nos termos do art. 17 da Lei n.
3.896/2016 (Regimento de Custas).
Intimem-se.
quarta-feira, 12 de setembro de 2018
Dalmo Antônio de Castro Bezerra
Juiz de Direito
Av. Lauro Sodré, nº 1728, Bairro São João Bosco , CEP 76.803686, Porto Velho, RO
PODER JUDICIÁRIO
Porto Velho - 5ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, Porto Velho - RO CEP: 76803-686 - Fone: (69) 3217-1307
e-mail:
Processo : 0022964-15.2011.8.22.0001
Classe : EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159)
EXEQUENTE: Banco Bradesco S. A.
Advogados do(a) EXEQUENTE: HEBERTE ROBERTO NEVES
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DO NASCIMENTO - RO0005322, MAURO PAULO GALERA MARI
- RO0004937, NARA LIMA CARVALHO - RO0005416, JOCIELI DA
SILVA VARGAS - RO0005180, LUCYANNE CARRATTE BRANDT
HITZESCHKY - RO0004659
EXECUTADO: P H INDUSTRIA E COMERCIO DE ESQUADRIAS
LTDA e outros (4)
Advogado do(a) EXECUTADO: RAIMUNDO GONCALVES DE
ARAUJO - RO0003300
Advogado do(a) EXECUTADO:
Advogado do(a) EXECUTADO:
Advogado do(a) EXECUTADO:
Advogado do(a) EXECUTADO:
INTIMAÇÃO
Ficam as partes, por meio de seus advogados, intimadas da distribuição em forma digitalizada NO SISTEMA PJE, SOB MESMA
NUMERAÇÃO, no qual deverão ser apresentadas as petições pertinentes.
Para fins de atendimento ao pleito da parte AUTORA, fica esta intimada para que, no prazo de 05 dias, proceda ao prévio recolhimento das custas da diligência, conforme estabelecido no art. 17
da Lei 3.896/2016.
PODER JUDICIÁRIO
Porto Velho - 5ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, Porto Velho - RO CEP: 76803-686 - Fone:(69)
Processo nº 0013138-57.2014.8.22.0001
Polo Ativo: IVO FACHINELLO e outros
Advogado do(a) EXEQUENTE: DIRCEU RIBEIRO DE LIMA RO0003471
Polo Passivo: HSBC BANK BRASIL S/A- BANCO MÚLTIPLO
Advogados do(a) EXECUTADO: GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - RO0005546, EDSON ANTONIO SOUSA PINTO - RO0004643, RITA DE CASSIA CORREA DE VASCONCELOS
- SP0291480, EVARISTO ARAGAO FERREIRA DOS SANTOS PR0024498, LUIZ RODRIGUES WAMBIER - PR0007295
Certidão Certifico que estes autos foram digitalizados através de
sistema próprio, ficando encerrada a movimentação física através
do Sistema SAP-PG.
Ficam as partes, por meio de seus advogados, intimadas da distribuição em forma digitalizada NO SISTEMA PJE, SOB MESMA
NUMERAÇÃO, no qual deverão ser apresentadas as petições pertinentes.
O referido é verdade. Dou fé.
PODER JUDICIÁRIO
Porto Velho - 5ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, Porto Velho - RO CEP: 76803-686 - Fone: (69) 3217-1307
e-mail: 5civelcpe@tjro.jus.br
Processo : 0016434-92.2011.8.22.0001
Classe : PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
AUTOR: RAIMUNDO DA COSTA TAVARES
Advogados do(a) AUTOR: HOSANILSON BRITO SILVA RO0001655, FRANCISCO RICARDO VIEIRA OLIVEIRA RO0001959, JOAO BOSCO VIEIRA DE OLIVEIRA - RO0002213
RÉU: ROBSON NUNES MOTA
Intimação
Fica a parte Autora INTIMADA a se manifestar acerca da certidão
do AR NEGATIVO NO PRAZO DE 5 (CINCO) DIAS.
Em caso de solicitação de busca de endereços, bloqueios on line
e assemelhados, proceda ao prévio recolhimento das custas da
diligência, conforme estabelecido no art. 17 da Lei 3.896/2016.
PODER JUDICIÁRIO
Porto Velho - 5ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, Porto Velho - RO CEP: 76803-686 - Fone:(69)
Processo nº 0024518-77.2014.8.22.0001

Este diário foi assinado digitalmente consoante a Lei 11.419/06. O documento eletrônico pode ser encontrado no sítio do Tribunal de Justiça do Estado de
Rondônia, endereço: http://www.tjro.jus.br/novodiario/
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Polo Ativo: MARCELINO BLASIUS
Advogado do(a) AUTOR: GECILENE ANTUNES FAUSTINO RO0002474
Polo Passivo: SANTO ANTONIO ENERGIA S.A.
Advogados do(a) RÉU: IRAN DA PAIXAO TAVARES JUNIOR RO0005087, PAULO BARROSO SERPA - RO0004923, ANDREY
CAVALCANTE DE CARVALHO - RO000303B, THALINE ANGELICA DE LIMA - RO0007196
Certidão Certifico que estes autos foram digitalizados através de
sistema próprio, ficando encerrada a movimentação física através
do Sistema SAP-PG.
Ficam as partes, por meio de seus advogados, intimadas da distribuição em forma digitalizada NO SISTEMA PJE, SOB MESMA
NUMERAÇÃO, no qual deverão ser apresentadas as petições pertinentes.
O referido é verdade. Dou fé.
PODER JUDICIÁRIO
Porto Velho - 5ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, Porto Velho - RO CEP: 76803-686 - Fone: (69) 3217-1307
e-mail: 5civelcpe@tjro.jus.br
Processo : 7052675-33.2017.8.22.0001
Classe : PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
AUTOR: TATIANE GARCIA DE CASTRO
Advogado do(a) AUTOR: ADRIANO MENEZES HERMIDA MAIA
- AM8894
RÉU: DORANILDA ALVES DA SILVA BORGES - ME e outros (4)
Advogado do(a) RÉU: AURISON DA SILVA FLORENTINO RO000308B
Advogado do(a) RÉU: AURISON DA SILVA FLORENTINO RO000308B
Advogado do(a) RÉU:
Advogado do(a) RÉU: AURISON DA SILVA FLORENTINO RO000308B
Advogado do(a) RÉU:
INTIMAÇÃO
Tendo em vista a tentativa inexitosa de contato com o Oficial de
Justiça Antônio Paulo da Costa Freitas em razão da apresentação em sua certidão que teria citado a parte requerida (HARLEY
DA SILVA QUIRINO - com endereço em Vilhena) apesar deste
Oficial de Justiça estar responsável pelas citações efetuadas nos
endereços da cidade de Nova Mamoré e tendo em vista também
a juntada de Mandado Negativo do Oficial de Justiça de Vilhena(
Id.15592065) de citação da parte requerida (HARLEY DA SILVA
QUIRINO), fica a parte autora intimada a providenciar a citação do
requerido no prazo de 10(dez) dias.
PODER JUDICIÁRIO
Porto Velho - 5ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, Porto Velho - RO CEP: 76803-686 - Fone: (69) 3217-1307
Processo : 0198742-67.2009.8.22.0001
Classe : CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
EXEQUENTE: MARIA DAS GRACAS FONTENELE
Advogados do(a) EXEQUENTE: SAMILY FONTENELE SILVA RO0008271, JOSIMAR OLIVEIRA MUNIZ - RO0000912, FLAVIO
LUIS DOS SANTOS - RO0002238
EXECUTADO: BANCO ORIGINAL S/A
Advogados do(a) EXECUTADO: LARISSA SILVA PONTE RO0008929, MARCELO LALONI TRINDADE - SP0086908, DULCINEIA BACINELLO RAMALHO - RO0001088
INTIMAÇÃO
Fica a parte Requerida, na pessoa de seu(ua) advogado(a),
notificado(a) para no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o pagamento das custas judiciais. A guia para pagamento deverá ser gerada
no endereço eletrônico:
http://webapp.tjro.jus.br/custas/pages/guiaRecolhimento/guiaRecolhimentoEmitir.jsf;jsessionid=M2VBhmGwXHBjOh7Y7i-nYY5BVo0iGyQDKoXf8PfM.wildfly01:custas1.1.
O não pagamento integral ensejará a expedição de certidão de débito judicial para fins de protesto extrajudicial e inscrição em Dívida
Ativa Estadual.
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PODER JUDICIÁRIO
Porto Velho - 5ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, Porto Velho - RO CEP: 76803-686 - Fone: (69) 3217-1307
e-mail: 5civelcpe@tjro.jus.br
Processo : 7001290-12.2018.8.22.0001
Classe : PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
AUTOR: ALTAIR SANTOS PAIVA
Advogado do(a) AUTOR: WILSON MOLINA PORTO - RO0006291
RÉU: TELEMONT ENGENHARIA DE TELECOMUNICACOES S/A
e outros
Advogado do(a) RÉU:
Advogado do(a) RÉU:
INTIMAÇÃO
Fica a parte Requerente intimada a, no prazo de 15 dias, apresentar réplica a contestação apresentada, bem como se manifestar
acerca da citação infrutífera da Requerida Companhia de Seguros
Aliança do Brasil.
PODER JUDICIÁRIO
Porto Velho - 5ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, Porto Velho - RO CEP: 76803-686 - Fone: (69) 3217-1307
e-mail: 5civelcpe@tjro.jus.br
Processo: 7023821-92.2018.8.22.0001
Classe: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
RÉU: ALESSANDRO ALVES FERREIRA, MATHEUS BEDIN FERREIRA, SIRLEI BEDIN
CONFIDENCIAL E PESSOAL
Nome: TEYLLISSON LORRAN DA SILVA BEDIN
Intimação
Por força e em cumprimento ao disposto deste Juízo, fica Vossa
Senhoria INTIMADA a comparecer à AUDIÊNCIA deste processo a
ser realizada na sala de audiências da CEJUSC, sito à Rua Quintino Bocaiuva, 3061, Bairro Embratel, Porto Velho/RO, conforme
informações abaixo:
Tipo: Conciliação Sala: SALA DE AUDIÊNCIA 6 - CEJUSC/CÍVEL
Data: 12/11/2018 Hora: 11:30 .
ADVERTÊNCIAS: 1) As partes devem comparecer à audiência
acompanhadas por seus patronos (art. 334, §9º). 2) Ficam as partes advertidas, desde já, que o não comparecimento na audiência
será considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado com multa de até 2% do valor da causa (art. 334, §8º).
Porto Velho, 12 de setembro de 2018
CLEUTON VALENTE DE ARAUJO
Tec Jud. 20452-9
PODER JUDICIÁRIO
Porto Velho - 5ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, Porto Velho - RO CEP: 76803-686 - Fone: (69) 3217-1307
e-mail: 5civelcpe@tjro.jus.br
Processo : 0024518-77.2014.8.22.0001
Classe : PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
AUTOR: MARCELINO BLASIUS
Advogado do(a) AUTOR: GECILENE ANTUNES FAUSTINO RO0002474
RÉU: SANTO ANTONIO ENERGIA S.A.
Advogados do(a) RÉU: IRAN DA PAIXAO TAVARES JUNIOR RO0005087, PAULO BARROSO SERPA - RO0004923, ANDREY
CAVALCANTE DE CARVALHO - RO000303B, THALINE ANGELICA DE LIMA - RO0007196
INTIMAÇÃO
Fica a parte Requerida intimada a, no prazo de 15 dias, apresentar
contrarrazões ao recurso de apelação.
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PODER JUDICIÁRIO
Porto Velho - 5ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, Porto Velho - RO CEP: 76803-686 - Fone:(69)
Processo nº 0132240-20.2007.8.22.0001
Polo Ativo: ARMINDA DURAN DA SILVA
Advogados do(a) EXEQUENTE: MARIA NAZARETE PEREIRA DA
SILVA - RO0001073, CARLOS ALBERTO TRONCOSO JUSTO RO000535A
Polo Passivo: VIVER PREVIDENCIA
Advogados do(a) EXECUTADO: NEY JOSE CAMPOS - MG44243,
TASSIANO GUIMARAES DA SILVA - RJ0118675, NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - RO0004875
Certidão Certifico que estes autos foram digitalizados através de
sistema próprio, ficando encerrada a movimentação física através
do Sistema SAP-PG.
Ficam as partes, por meio de seus advogados, intimadas da distribuição em forma digitalizada NO SISTEMA PJE, SOB MESMA
NUMERAÇÃO, no qual deverão ser apresentadas as petições pertinentes.
O referido é verdade. Dou fé.
PODER JUDICIÁRIO
Porto Velho - 5ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, Porto Velho - RO CEP: 76803-686 - Fone:(69)
Processo nº 0002933-66.2014.8.22.0001
Polo Ativo: UBIRAJARA FRANCISCO ROCHA
Polo Passivo: AUTOVEMA VEICULOS LTDA
Advogados do(a) RÉU: ANDRE VINICIUS DE BARROS RO0005508, JOSE CRISTIANO PINHEIRO - RO0001529, VALERIA MARIA VIEIRA PINHEIRO - RO0001528
Certidão Certifico que estes autos foram digitalizados através de
sistema próprio, ficando encerrada a movimentação física através
do Sistema SAP-PG.
Ficam as partes, por meio de seus advogados, intimadas da distribuição em forma digitalizada NO SISTEMA PJE, SOB MESMA
NUMERAÇÃO, no qual deverão ser apresentadas as petições pertinentes.
PODER JUDICIÁRIO
Porto Velho - 5ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, Porto Velho - RO CEP: 76803-686 - Fone: (69) 3217-1307
e-mail: 5civelcpe@tjro.jus.br
Processo : 7022752-59.2017.8.22.0001
Classe : EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159)
EXEQUENTE: SOCIEDADE DE PESQUISA EDUCACAO E CULTURA, DR. APARICIO CARVALHO DE MORAES LTDA
Advogados do(a) EXEQUENTE: CAMILA GONCALVES MONTEIRO - RO8348, IZABEL CELINA PESSOA BEZERRA CARDOSO
- RO0000796, CAMILA BEZERRA BATISTA - RO0007212
EXECUTADO: CARINE DE SOUZA MATOS e outros
Advogado do(a) EXECUTADO:
Advogado do(a) EXECUTADO:
INTIMAÇÃO
Fica a parte Autora intimada a informar o atual andamento da carta
precatória, no prazo de 5 dias, sob pena de extinção/arquivamento.
PODER JUDICIÁRIO
Porto Velho - 5ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, Porto Velho - RO CEP: 76803-686 - Fone:(69)
Processo nº 0019803-94.2011.8.22.0001
Polo Ativo: KEIKO YAJIMA e outros
Advogado do(a) EXEQUENTE: MOREL MARCONDES SANTOS
- RO0003832
Polo Passivo: BANCO BRADESCO SA
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Advogados do(a) EXECUTADO: CARMEN ENEIDA DA SILVA ROCHA - RO0003846, ANNE BOTELHO CORDEIRO - RO0004370,
MAURO PAULO GALERA MARI - RO0004937
Certidão Certifico que estes autos foram digitalizados através de
sistema próprio, ficando encerrada a movimentação física através
do Sistema SAP-PG.
Ficam as partes, por meio de seus advogados, intimadas da distribuição em forma digitalizada NO SISTEMA PJE, SOB MESMA
NUMERAÇÃO, no qual deverão ser apresentadas as petições pertinentes.
PODER JUDICIÁRIO
Porto Velho - 5ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, Porto Velho - RO CEP: 76803-686 - Fone: (69) 3217-1307
e-mail:
Processo : 7014639-19.2017.8.22.0001
Classe : CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
EXEQUENTE: CLEIDE MARIA BALANSIN DE OLIVEIRA
Advogados do(a) EXEQUENTE: AMANDA LOUISE RIBEIRO DA
LUZ - RO6126, ERICA VARGAS VOLPON - RO0001960, CRISTIANE VARGAS VOLPON ROBLES - RO0001401
EXECUTADO: CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA SA CERON
Advogado do(a) EXECUTADO: DANIEL PENHA DE OLIVEIRA RO0003434
INTIMAÇÃO
Para fins de atendimento ao pleito da parte AUTORA, fica esta intimada para que, no prazo de 05 dias, proceda ao prévio recolhimento das custas da diligência, conforme estabelecido no art. 17
da Lei 3.896/2016.
PODER JUDICIÁRIO
Porto Velho - 5ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, Porto Velho - RO CEP: 76803-686 - Fone: (69) 3217-1307
e-mail: 5civelcpe@tjro.jus.br
Processo : 7007213-53.2017.8.22.0001
Classe : EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159)
EXEQUENTE: ASSOCIACAO DE ASSISTENCIA A CULTURA NA
AMAZONIA MOACYR GRECHI - AASCAM
Advogado do(a) EXEQUENTE: GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - RO0005546
EXECUTADO: LUIZ CARLOS MEDEIROS DO NASCIMENTO JUNIOR
Advogado do(a) EXECUTADO:
INTIMAÇÃO
Considerando o pedido para expedição/desentranhamento do
mandado, fica a parte autora, na pessoa de seu(ua) advogado(a),
intimado(a) para no prazo de 5 (cinco) dias, proceder o recolhimento da taxa, que deverá ser o valor da diligência do oficial de justiça
positiva, gerando o boleto para pagamento no link: http://webapp.
tjro.jus.br/custas/pages/guiaRecolhimento/guiaRecolhimentoEmitir.jsf;jsessionid=MlUemieeJXHJRLgVw2OOAp_bZ65KzfhrXqOHVab-.wildfly01:custas1.1, exceto se beneficiado(s) pela concessão da justiça gratuita.
PODER JUDICIÁRIO
Porto Velho - 5ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, Porto Velho - RO CEP: 76803-686 - Fone: (69) 3217-1307
e-mail: 5civelcpe@tjro.jus.br
Processo : 7004853-48.2017.8.22.0001
Classe : PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
AUTOR: GLEIDE DE OLIVEIRA PROGENITO
Advogados do(a) AUTOR: CARLA FRANCIELEN DA COSTA
- RO0007745, EVERTHON BARBOSA PADILHA DE MELO RO0003531
RÉU: CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA SA CERON
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Advogado do(a) RÉU:
INTIMAÇÃO
Fica a parte Requerente intimada a, no prazo de 15 dias, apresentar réplica à contestação.
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 5ª Vara Cível - Fórum Cível
Av. Lauro Sodré, Nº 1728, Bairro São João Bosco , CEP 76.803686, Porto Velho, RO Processo: 7023446-91.2018.8.22.0001
Classe: Procedimento Comum
Assunto: Busca e Apreensão, Obrigação de Fazer / Não Fazer
Parte autora: AUTOR: EDSON AGUIAR CARVALHO
Advogado da parte autora: ADVOGADO(A) FABIO ALEXANDRE
ABIORANA LUCENA OAB Nº RO3453
Parte requerida: RÉU: SEGURADORA LIDER DO CONSÓRCIO
DO SEGURO DPVAT S/A
Advogado da parte requerida:
DESPACHO
Defiro os benefícios da assistência judiciária gratuita nos termos do
art. 98 do NCPC.
Considerando a natureza da demanda e a imprescindibilidade da
produção de prova pericial para solução da lide, adoto para o caso
o procedimento de mutirão de perícias, o qual vem sendo exitoso
no deslinde de feitos dessa natureza neste juízo.
Cite-se a parte requerida para, querendo, responder, em 15 dias,
nos termos do art. 335, III, do Código de Processo Civil, advertindo-o que se não for contestada a ação, incidirão os efeitos da
revelia, presumindo-se verdadeiros os fatos narrados na inicial,
consoante exposto no art. 344 do CPC, e prosseguindo o processo
independentemente de sua intimação para os demais atos, propiciando ainda o julgamento antecipado da lide.
Para a realização de perícia médica, nomeio o médico perito Dr.
Victor Hugo Fini Júnior (CRM/RO 2480), que deverá ser intimado
via telefone para dizer se aceita o encargo.
Após o prazo de contestação a requerida terá o prazo de 15 (quinze) dias para depositar os honorários periciais, os quais fixo em R$
300,00 (trezentos reais).
Desde já designo audiência de conciliação, instrução e julgamento
para o dia 05 de dezembro de 2018, às 09h30min.
A perícia será realizada no fórum cível no mesmo dia da audiência,
de modo que a parte autora deverá comparecer às 08 horas para
realização da perícia, que ocorrerá por ordem de chegada.
A parte autora deverá ser intimada pessoalmente a comparecer ao
ato. O seu não comparecimento implicará na dispensa da produção
da prova pericial e julgamento da lide.
As partes poderão apresentar quesitos e indicar assistentes técnicos no prazo de 15 (quinze) dias, os quais poderão acompanhar a
realização do exame. Apenas os examinados e os médicos (peritos
e assistentes) poderão ingressar na sala em que os exames serão
realizados.
Sobre o laudo pericial poderão os litigantes se pronunciar na audiência.
Intimem-se.
Fica a parte requerida advertida que a petição inicial, e documentos
que a instruem poderão ser consultados no sítio eletrônico http://
pje.tjro.jus.br/pg/ConsultaPublica/listView.seam, nos termos do Art.
20, da Resolução 185/2013 – CNJ.
CÓPIA DESTA SERVIRÁ COMO CARTA/MANDADO.
Endereço da parte requerida: RÉU: SEGURADORA LIDER DO
CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S/A, RUA SENADOR DANTAS 74, 5 ANDAR CENTRO - 20031-205 - RIO DE JANEIRO - RIO
DE JANEIRO
Endereço da parte autora: AUTOR: EDSON AGUIAR CARVALHO,
RUA QUINTINO BOCAIÚVA 2878, - DE 2453/2454 A 2937/2938
SÃO CRISTÓVÃO - 76804-008 - PORTO VELHO - RONDÔNIA
segunda-feira, 27 de agosto de 2018
Dalmo Antônio de Castro Bezerra
Juiz de Direito
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PODER JUDICIÁRIO
Porto Velho - 5ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, Porto Velho - RO CEP: 76803-686 - Fone:(69)
Processo nº 0002933-66.2014.8.22.0001
Polo Ativo: UBIRAJARA FRANCISCO ROCHA
Polo Passivo: AUTOVEMA VEICULOS LTDA
Advogados do(a) RÉU: ANDRE VINICIUS DE BARROS RO0005508, JOSE CRISTIANO PINHEIRO - RO0001529, VALERIA MARIA VIEIRA PINHEIRO - RO0001528
Certidão Certifico que estes autos foram digitalizados através de
sistema próprio, ficando encerrada a movimentação física através
do Sistema SAP-PG.
Ficam as partes, por meio de seus advogados, intimadas da distribuição em forma digitalizada NO SISTEMA PJE, SOB MESMA
NUMERAÇÃO, no qual deverão ser apresentadas as petições pertinentes.
PODER JUDICIÁRIO
Porto Velho - 5ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, Porto Velho - RO CEP: 76803-686 - Fone:(69)
Processo nº 0019803-94.2011.8.22.0001
Polo Ativo: KEIKO YAJIMA e outros
Advogado do(a) EXEQUENTE: MOREL MARCONDES SANTOS
- RO0003832
Polo Passivo: BANCO BRADESCO SA
Advogados do(a) EXECUTADO: CARMEN ENEIDA DA SILVA ROCHA - RO0003846, ANNE BOTELHO CORDEIRO - RO0004370,
MAURO PAULO GALERA MARI - RO0004937
Certidão Certifico que estes autos foram digitalizados através de
sistema próprio, ficando encerrada a movimentação física através
do Sistema SAP-PG.
Ficam as partes, por meio de seus advogados, intimadas da distribuição em forma digitalizada NO SISTEMA PJE, SOB MESMA
NUMERAÇÃO, no qual deverão ser apresentadas as petições pertinentes.
PODER JUDICIÁRIO
Porto Velho - 5ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, Porto Velho - RO CEP: 76803-686 - Fone:(69)
Processo nº 0132240-20.2007.8.22.0001
Polo Ativo: ARMINDA DURAN DA SILVA
Advogados do(a) EXEQUENTE: MARIA NAZARETE PEREIRA DA
SILVA - RO0001073, CARLOS ALBERTO TRONCOSO JUSTO RO000535A
Polo Passivo: VIVER PREVIDENCIA
Advogados do(a) EXECUTADO: NEY JOSE CAMPOS - MG44243,
TASSIANO GUIMARAES DA SILVA - RJ0118675, NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - RO0004875
Certidão Certifico que estes autos foram digitalizados através de
sistema próprio, ficando encerrada a movimentação física através
do Sistema SAP-PG.
Ficam as partes, por meio de seus advogados, intimadas da distribuição em forma digitalizada NO SISTEMA PJE, SOB MESMA
NUMERAÇÃO, no qual deverão ser apresentadas as petições pertinentes.
O referido é verdade. Dou fé.
PODER JUDICIÁRIO
Porto Velho - 5ª Vara Cível - Fórum Cível Processo: 702795395.2018.8.22.0001
Classe: Procedimento Comum
Assunto: Saúde
Parte autora: AUTORES: ROSA DE ARAUJO DIAS, CARLOS ALBERTO DIAS D AVILA
Advogado da parte autora: ADVOGADOS DOS AUTORES: DEFENSORIA PÚBLICA DE RONDÔNIA, DEFENSORIA PÚBLICA
DE RONDÔNIA
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Parte requerida: RÉU: GEAP FUNDACAO DE SEGURIDADE SOCIAL
Vistos,
Compulsando os autos verifico não ter ocorrido designação prévia
de audiência conciliatória. DETERMINO a designação da audiência de tentativa de conciliação, ficando os autores, via sistema –
DPE/RO, devidamente intimados a comparecerem à solenidade
na CEJUSC. Impende destacar que pelo fato da requerida não ter
advogado cadastrado nos autos, deve ser intimada pessoalmente
– endereço: Av. Carlos Gomes, n. 1223, Ed. Porto Velho Shopping,
sala 313, Bairro Centro, Porto Velho/RO, CEP: 76.801-012.
Em atenção ao art. 334 do NCPC a escrivania deverá agendar audiência de conciliação.
Expeça-se o necessário.
CÓPIA DESTA SERVIRÁ COMO CARTA/MANDADO.
Intimem-se.
quarta-feira, 12 de setembro de 2018
Dalmo Antônio de Castro Bezerra
Juiz de Direito
Av. Lauro Sodré, nº 1728, Bairro São João Bosco , CEP 76.803686, Porto Velho, RO
PODER JUDICIÁRIO
Porto Velho - 5ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, Porto Velho - RO CEP: 76803-686 - Fone:(69)
Processo nº 0019794-35.2011.8.22.0001
Polo Ativo: EDMILSON ALVES MONTEIRO e outros
Advogados do(a) EXEQUENTE: MOREL MARCONDES SANTOS RO0003832, EUDISLENE MENDES DE OLIVEIRA - RO0001462
Polo Passivo: BANCO BRADESCO SA
Advogados do(a) EXECUTADO: HEBERTE ROBERTO NEVES
DO NASCIMENTO - RO0005322, MAURO PAULO GALERA MARI
- RO0004937
CERTIDÃO Certifico que estes autos foram digitalizados através de
sistema próprio, ficando encerrada a movimentação física através
do Sistema SAP-PG.
Ficam as partes, por meio de seus advogados, intimadas da distribuição em forma digitalizada NO SISTEMA PJE, SOB MESMA
NUMERAÇÃO, no qual deverão ser apresentadas as petições pertinentes.
O referido é verdade. Dou fé.
PODER JUDICIÁRIO
Porto Velho - 5ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, Porto Velho - RO CEP: 76803-686 - Fone:(69)
Processo nº 0016434-92.2011.8.22.0001
Polo Ativo: RAIMUNDO DA COSTA TAVARES
Advogados do(a) AUTOR: HOSANILSON BRITO SILVA RO0001655, FRANCISCO RICARDO VIEIRA OLIVEIRA RO0001959, JOAO BOSCO VIEIRA DE OLIVEIRA - RO0002213
Polo Passivo: ROBSON NUNES MOTA
CERTIDÃO
Certifico que estes autos foram digitalizados através de sistema
próprio, ficando encerrada a movimentação física através do Sistema SAP-PG.
Ficam as partes, por meio de seus advogados, intimadas da distribuição em forma digitalizada NO SISTEMA PJE, SOB MESMA
NUMERAÇÃO, no qual deverão ser apresentadas as petições pertinentes.
O referido é verdade. Dou fé.
PODER JUDICIÁRIO
Porto Velho - 5ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, Porto Velho - RO CEP: 76803-686 - Fone:(69)
Processo nº 0017312-80.2012.8.22.0001
Polo Ativo: NORTENCIA RAMOS DOS SANTOS e outros
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Advogados do(a) AUTOR: GUSTAVO LAURO KORTE JUNIOR SP0014983, VALERIA PAULINO - SP0153898
Polo Passivo: ENERGIA SUSTENTÁVEL DO BRASIL S.A. - ESBR
e outros
Advogados do(a) RÉU: GIUSEPPE GIAMUNDO NETO SP0234412, EDGARD HERMELINO LEITE JUNIOR - SP0092114
Advogado do(a) RÉU: RICARDO GONCALVES MOREIRA SP0215212
Advogados do(a) RÉU: CLAYTON CONRAT KUSSLER RO0003861, LIGIA FAVERO GOMES E SILVA - SP0235033, ANTONIO CELSO FONSECA PUGLIESE - SP0155105
CERTIDÃO Certifico que estes autos foram digitalizados através de
sistema próprio, ficando encerrada a movimentação física através
do Sistema SAP-PG.
Ficam as partes, por meio de seus advogados, intimadas da distribuição em forma digitalizada NO SISTEMA PJE, SOB MESMA
NUMERAÇÃO, no qual deverão ser apresentadas as petições pertinentes.
O referido é verdade. Dou fé.
PODER JUDICIÁRIO
Porto Velho - 5ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, Porto Velho - RO CEP: 76803-686 - Fone:(69)
Processo nº 0062346-45.2007.8.22.0101
Polo Ativo: MARIA CRISTINA BRITO LIMA
Advogados do(a) AUTOR: FERNANDO DA SILVA MAIA RO0000452, CLOVIS AVANCO - RO0001559, ELENRRIZIA SCHNEIDER DA SILVA - RO0001748, ALDENIZIO CUSTODIO FERREIRA - RO0001546
Polo Passivo: IMAGE INDUSTRIA DE MADEIRAS GERAIS LTDA
e outros
Advogados do(a) RÉU: STEPHANI ALICE OLIVEIRA VIAL RO0004851, LUIS ROBERTO DEBOWSKI - RO0000211
Certidão Certifico que estes autos foram digitalizados através de
sistema próprio, ficando encerrada a movimentação física através
do Sistema SAP-PG.
Ficam as partes, por meio de seus advogados, intimadas da distribuição em forma digitalizada NO SISTEMA PJE, SOB MESMA
NUMERAÇÃO, no qual deverão ser apresentadas as petições pertinentes.
O referido é verdade. Dou fé.
PODER JUDICIÁRIO
Porto Velho - 5ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, Porto Velho - RO CEP: 76803-686 - Fone:( )
Processo nº 7015861-22.2017.8.22.0001
Parte autora: MARCELO BATISTA DE OLIVEIRA
Advogado do autor: Advogado do(a) AUTOR: MICHEL FERNANDES BARROS - RO0001790
Parte requerida: BANCO DO BRASIL S..A
Advogado do requerido: Advogado do(a) RÉU: RAFAEL SGANZERLA DURAND - RO0004872
Sentença
VISTOS, ETC...
I – RELATÓRIO
Trata-se de AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS promovida por
MARCELO BATISTA DE OLIVEIRA em desfavor de BANCO DO
BRASIL S/A, para ser indenizado por espera excessiva em fila de
banco.
Alega, em síntese, que no dia 06/04/2017 esperou por 2h:08min
para o atendimento (procedimento bancário rotineiro), chegando
no local às 12h:43min (horário local), sendo atendido somente às
14h:51min (horário local), pretendendo receber indenização pelos
danos morais decorrentes dos constrangimentos decorrentes da
demora no atendimento pretendido.
Sustenta, ainda, que a espera não pode ser considerada razoável
e proporcional, somando-se ao total descaso e falta de respeito ao
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consumidor, pelo que alega ter sofrido danos morais pela espera
de mais duas horas pelo atendimento.
Ao final, com base nesta retórica, propugna pela condenação do
réu ao pagamento de indenização por danos morais, bem como
nas verbas de sucumbências (id. 9731896). Com a inicial vieram
documentos (id. 9732668 a 9732688).
Citado, apresentou o réu contestação (id. 14126137), alegando
em síntese, inexistência de ato ilícito passivo de indenização, bem
como, não há comprovação de nexo causal, não havendo o autor
logrado êxito em demonstrar o prejuízo suportado.
Esclarece que o banco disponibiliza uma variedade de redes de
acesso alternativos, para assim, diminuir a demanda nas filas dos
guichês das agências. Afirma que o autor compareceu na agência
bancária em um horário denominado de pico – e que nesses casos,
o atendimento pode ser mais demorado.
Demais disso, aduz se tratar de mero aborrecimento, o qual estamos sujeitos a sofrer diariamente, fazendo parte das relações de
consumo e das tratativas do dia a dia. Por fim, pugnou pela improcedência da ação e inversão do ônus de sucumbências. Também
documentos (id. 14126138).
A tentativa de conciliação restou infrutífera (id. 13645975).
Houve réplica (id. 15143497).
Vieram-me os autos conclusos.
É o breve relatório.
II – DECIDO
In casu, atento ao bojo dos autos, vislumbro que nele há elementos
de provas suficientemente inequívocos a ensejar convencimento
do juízo, mormente a possibilitar o seu julgamento antecipado. Por
consequência, dispensável qualquer dilação processual.
Aliás, sobre tal entendimento, vejamos a jurisprudência:
Presentes nos autos elementos documentais suficientes à elucidação da matéria de fato efetivamente controvertida, nada importa
que o juiz tenha previamente consultado as partes sobre a produção de mais provas, e alguma delas a tenha requerido. A opção
pela antecipação ou não do julgamento pertence exclusivamente
ao Juiz, que pode saber, e só ele pode, da suficiência ou insuficiência dos dados disponíveis para o seu convencimento. [....] (RJTJRGS, 133/355).
Do corpo deste último aresto trago ainda à colação a seguinte passagem:
“[...] O Juiz, e somente ele, como destinatário da prova que é, detém, com exclusividade, o poder de optar pela antecipação do julgamento ou pela remessa do processo à dilação probatória. Seu é
o convencimento a ser formado, e seu, portanto, há de ser também
o juízo quanto à suficiência ou não dos elementos já coligidos para
a consolidação desse convencimento. Por outras palavras, não é
às partes que cabe aquilatar do cabimento ou descabimento da
aplicação do art. 355 do NCPC, mas o Juiz. A prova em audiência
faz-se ou se deixa de fazer não porque as partes desejam ou prefiram esta ou aquela alternativa, mas porque o Juiz ainda precisa ou
não precisa mais se esclarecer quanto à matéria de fato. [...]”.
Demais disso, ainda antes de qualquer ilação acerca do direito que
vindicam as partes, peço vênia para transcrever lição sobre o tema
“responsabilidade civil”. Vejamos:
“Para que se configure o ato ilícito, será imprescindível que haja:
a) fato lesivo voluntário, negligência ou imperícia; b) ocorrência de
um dano patrimonial ou moral, sendo que pela Súmula 37do Superior Tribunal de Justiça serão cumuláveis as indenizações por
dano material e moral decorrentes do mesmo fato e c) nexo de
causalidade entre o dano e o comportamento do agente.” (Maria
Helena Diniz, in Código Civil Anotado, 6ª Edição, Editora Saraiva,
págs. 169/170).
E mais:
“Fundamento da responsabilidade civil. A responsabilidade civil se
assenta na conduta do agente (responsabilidade subjetiva) ou no
fato da coisa ou no risco da atividade (responsabilidade objetiva).
Na responsabilidade objetiva o sistema fixa o dever de indenizar
independentemente da culpa ou dolo do agente. Na responsabilidade subjetiva há o dever de indenizar quando se demonstra o dolo
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ou a culpa do agente, pelo fato causador do dano (Nelson Nery
Júnior e Rosa M. de Andrade Ney, Código Civil Anotado, 2ª Edição,
Editora Revista dos Tribunais, pág. 186).
Ressalte-se que ambas as partes não requereram outras provas.
Tratam estes autos do pedido de reparação por dano moral no qual
a parte autora afirma que sofreu abalo moral, em razão de longa
espera em fila para atendimento bancário.
A parte ré, por sua vez, se defende alegando que a longa espera
não caracteriza dano moral.
Este é o extrato da lide.
A análise acurada dos autos conduz à improcedência da pretensão
deduzida nesta ação. É que, a demora no atendimento com longa
espera em fila, não pode ser tida como ofensa moral, por mais
esforço que se faça.
É certo que há legislação municipal prevendo o tempo de atendimento nas agências bancárias, mas o descumprimento de tal
preceito não enseja, por si só, alguma ofensa moral, mesmo porque, não foi relatado qualquer tratamento degradante, vexatório ou
mesmo ofensivo à honra, tratando-se, na realidade, de um aborrecimento comum na vida cotidiana, não sendo capaz de justificar
uma indenização.
Não há, por esse fato, ofensa à imagem, à honra ou a qualquer outro atributo da personalidade. Ademais, a parte autora não logrou
êxito em demonstrar que sofreu qualquer outro fato que configurasse um dano passível de indenização.
O simples fato do consumidor e demandante haver permanecido
por mais de duas horas na “fila” não caracteriza “ofensa à honra,
à alma”, tratando-se de mero dissabor e fato previsível do cotidiano. Quando muito, há infração administrativa (descumprimento de
lei municipal), que deve ser apurada pela autoridade pública/fiscal
competente.
Isto porque, ao contrário de uma restrição de crédito, de um overbooking, de um expressivo atraso no transporte aéreo, ou da morte
de um ente querido por ato ilícito, a parte, o consumidor, o correntista não está impotente e obrigado a ficar aquele tempo todo no
banco que procura e com o qual conta, podendo usufruir de outras
agências e terminais, posto que todas as agências bancárias são
integradas e interligadas on-line.
Ainda que o atendimento bancário pelos prepostos do réu fosse
condição imprescindível para a solução do problema da parte autora, a espera em fila de banco, mesmo que por tempo superior
ao permitido na legislação não seria capaz de gerar dor física ou
emocional configurando dano moral.
Ademais, a espera em fila de banco não configura dano moral in
re ipsa, que consiste no dano decorrente do próprio fato exige gravidade capaz de ofender a pessoa humana em sua alma, em seu
âmago, provocando um grande prejuízo extrapatrimonial, causando dor, vexame, humilhação.
Conforme anota o magistrado Guilherme Baldan, “alguém que fica
na fila de banco por tempo superior ao estabelecido em lei municipal, sem outro fato associado, não sofre um dano moral in re
ipsa. Não vai deixar de dormir uma noite sequer em razão desse
acontecimento. Não vai se lembrar dele passado algumas horas
ou alguns dias. Não vai ter sua vida negocial afetada. Não vai ser
apontado na rua por ter ficado esperando no banco. Não vai ser vítima de brincadeiras no trabalho, na escola ou no seu grupo social.
Não vai se sentir fraca ou impotente. Em conclusão, não há ofensa
à imagem, à honra ou a qualquer atributo da personalidade protegido constitucionalmente. Elevar à condição de dano moral a espera
em fila de banco, muitas vezes comparando o valor das indenizações com a inscrição indevida em cadastros de inadimplentes é, no
mínimo, incentivo a judicialização das relações sociais.”
É certo que a inversão do ônus da prova consagrada no art. 6º,
VIII, do CDC, não significa a não produção de provas ou produção
mínima de provas pela parte que invoca o direito material, de modo
que não há como conferir a verossimilhança necessária às afirmações da inicial.
Ressalto, por oportuno, que apesar do caso vertido tratar-se de nítida relação de consumo, de maneira que as disposições do Código
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de Defesa do Consumidor devem prevalecer sobre os demais preceitos legais, que com ele forem incompatíveis, imperioso destacar,
todavia, que é ônus da parte autora provar a existência do direito
exigido, vez que para que se torne possível a inversão do ônus
da prova, conforme pleiteado na exordial, deve restar provado, ao
menos, o fato constitutivo do direito alegado, conforme determina o
art. 373, inciso I do CPC.
Nestes termos, o juiz deve atribuir o ônus da prova à parte que
possui melhores condições de produzi-la. Este novo modo de distribuição visa manter o equilíbrio da relação jurídica, tratando as
partes de forma isonômica. Insta frisar, mais uma vez, que o ônus
da prova cabe a quem alega. Assim cabe ao autor provar os fatos
constitutivos de seu direito e a ré provar os fatos modificativos, extintivos e impeditivos do direito do autor, nos termos do artigo 373,
I e II do CPC.
E a decisão que determina a inversão do ônus da prova, não tem o
condão, de por si só, impor à parte ré a prova de que o direito alegado pelo autor inexiste. Logo, a prova positiva é do autor, sendo
incabível falar em inversão do ônus por resultar em imposição de
impossível realização material, vez que se trata de prova de fato
negativo.
Neste sentido o entendimento doutrinário:
Cada parte, portanto, têm o ônus de provar os pressupostos fáticos
do direito que pretenda seja aplicado pelo juiz na solução do litígio.
(...). Por outro lado de quem quer que seja o ônus probandi, a prova
para ser eficaz há de apresentar-se como completa e convincente
a respeito do fato de que deriva o direito discutido no processo.
Falta de prova e prova incompleta equivalem-se, na sistemática
processual do ônus da prova. (Curso de Direito Processual Civil,
Humberto Theodoro Júnior, 44 ed. Rio de Janeiro, Editora Forense
2006, p. 462/463).
Superadas estas ilações fáticas, compartilho com a tese de que a
mera espera em fila de banco, sem consequências outras, não é
passível de reparabilidade, pois não há dano à honra do usuário,
quer de caráter objetivo, quer de natureza subjetiva.
Nesta toada é o entendimento do STJ, in verbis:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - ESPERA EM FILA DE BANCO POR
TEMPO SUPERIOR AO DE MEIA HORA FIXADO POR LEGISLAÇÃO LOCAL - INSUFICIÊNCIA DA SÓ INVOCAÇÃO LEGISLATIVA ALUDIDA - OCORRÊNCIA DE DANO MORAL AFASTADO
PELA SENTENÇA E PELO COLEGIADO ESTADUAL APÓS ANÁLISE DAS CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS DO CASO CONCRETO
- PREVALÊNCIA DO JULGAMENTO DA ORIGEM. INCIDÊNCIA
DA SÚMULA 7/STJ - RECURSO ESPECIAL IMPROVIDO. 1.- A
só invocação de legislação municipal ou estadual que estabelece
tempo máximo de espera em fila de banco não é suficiente para
ensejar o direito à indenização, pois dirige a sanções administrativas, que podem ser provocadas pelo usuário. 2.- Afastado pela
sentença e pelo Acórdão, as circunstâncias fáticas para configuração do dano moral, prevalece o julgamento da origem (Súmula 7/
STJ). 3.- Recurso Especial improvido. (STJ - REsp: 1340394 SP
2012/0148970-1, Relator: Ministro SIDNEI BENETI, Data de Julgamento: 07/05/2013, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe 10/05/2013).
Demais disso, a presente questão jurídica (Espera em fila de banco – dano moral) pode ser confirmada pelo posicionamento adotado na Apelação Cível nº 0005085-87.2014.8.22.0001, do TJRO,
de relatoria do Desembargador Rowilson Teixeira, julgado em
26/10/2016.
Na fundamentação deste acórdão constata-se, na parte pertinente,
que conforme precedente do STJ, a espera em fila de instituição
bancária em prazo superior ao estabelecido na legislação municipal, por si só, não é capaz de provocar e impingir dor moral ao
consumidor passível de reparação, tratando-se de mero dissabor.
Somente quando a espera for excessiva ou associada a outros
constrangimentos provocadores de sofrimento moral é que enseja
a condenação por dano moral.
Este precedente é perfeitamente aplicável ao caso concreto nos
termos do artigo 489, § 1º, inciso V do Novo Código de Processo
Civil, conforme fundamentado.
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Com efeito, a improcedência da demanda é o caminho que se deve
percorrer.
III – CONCLUSÃO
Diante do exposto e considerando o que mais dos autos consta,
hei por bem em JULGAR IMPROCEDENTES os pedidos feitos na
inicial por MARCELO BATISTA DE OLIVEIRA em face de BANCO
DO BRASIL S/A, ambos devidamente qualificados nos autos e, por
consequência:
1. JULGO improcedentes os pedidos feitos pelo autor em sua inicial e extingo o feito com supedâneo no art. 487, I do Código de
Processo Civil.
2. CONDENO a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios em favor da parte ré, estes fixados
em 10% do valor atualizado da causa, o que faço com base no
artigo 85, §2º do Código de Processo Civil.
3. Em caso de interposição de apelação, intime-se a parte recorrida
para apresentar contrarrazões, no prazo de 15 (quinze) dias. Caso
o recorrido apresente recurso adesivo, intime-se a parte contrária
para contrarrazoar o mesmo em igual prazo. Com as contrarrazões
ou decorridos os prazos remeta-se os autos ao Egrégio .
4. Determino que transitada em julgado a presente, desde já fica
intimada a parte vencedora a se manifestar, no prazo de 10 (dez)
dias, sobre o prosseguimento do feito em fase de cumprimento de
sentença, sob pena de arquivamento. Sem prejuízo, à Contadoria
para liquidação das custas finais e, em seguida, intime-se a parte sucumbente para comprovar o recolhimento em 10 (dez) dias,
pena de inscrição em dívida ativa.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Porto Velho, 28 de fevereiro de 2018
DALMO ANTÔNIO DE CASTRO BEZERRA
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Porto Velho - 5ª Vara Cível - Fórum Cível Processo: 000738097.2014.8.22.0001
Classe: Procedimento Comum
Assunto: Perdas e Danos
Parte autora: AUTOR: MANOEL JOSE DOS SANTOS
Advogado da parte autora: ADVOGADO DO AUTOR: FAUSTO
SCHUMAHER ALE OAB nº RO4165
Parte requerida: RÉU: CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA SA
CERON
Advogado da parte requerida: ADVOGADO DO RÉU: DANIEL PENHA DE OLIVEIRA OAB nº MG87318
Vistos,
Manifeste-se o exequente acerca do depósito voluntário efetuado
pela devedora (id. 19536375), arguindo se satisfaz integralmente
a obrigação.
Prazo de 05 (cinco) dias.
Pena de seu silêncio ser compreendido como concordância pelo
pagamento, sem ressalvas.
Intimem-se.
quarta-feira, 12 de setembro de 2018
Dalmo Antônio de Castro Bezerra
Juiz de Direito
Av. Lauro Sodré, nº 1728, Bairro São João Bosco , CEP 76.803686, Porto Velho, RO
PODER JUDICIÁRIO
Porto Velho - 5ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, Porto Velho - RO CEP: 76803-686 - Fone: (69) 3217-1307
e-mail: 5civelcpe@tjro.jus.br
Processo : 7021247-96.2018.8.22.0001
Classe : EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159)
EXEQUENTE: EMILIO CRISTIANO BENTES BICHARA
Advogado do(a) EXEQUENTE: GABRIEL ELIAS BICHARA RO0006905
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EXECUTADO: ANGELA DAIANE MACHADO DO NASCIMENTO
Advogado do(a) EXECUTADO:
INTIMAÇÃO
Fica a parte Requerente, por seu patrono, no prazo de 05 (cinco)
dias, intimada para requer o que entender de direito.
PODER JUDICIÁRIO
Porto Velho - 5ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, Porto Velho - RO CEP: 76803-686 - Fone:(69)
Processo nº 0005779-22.2015.8.22.0001
Polo Ativo: MARCIO REGO DA MOTTA LIMA
Advogados do(a) AUTOR: ELBA CERQUINHA BARBOSA RO0006155, LAERCIO BATISTA DE LIMA - RO0000843
Polo Passivo: BANCO DO BRASIL SA
Advogado do(a) RÉU: RAFAEL SGANZERLA DURAND SP0211648
Certidão
Certifico que estes autos foram digitalizados através de sistema
próprio, ficando encerrada a movimentação física através do Sistema SAP-PG.
Ficam as partes, por meio de seus advogados, intimadas da distribuição em forma digitalizada NO SISTEMA PJE, SOB MESMA
NUMERAÇÃO, no qual deverão ser apresentadas as petições pertinentes.
Certifico ainda que não tendo mais nada a reclamar e as custas
finais foram devidamente recolhidas pela parte requerida procedo
o arquivamento dos autos.
O referido é verdade. Dou fé.
PODER JUDICIÁRIO
Porto Velho - 5ª Vara Cível - Fórum Cível Processo: 700266548.2018.8.22.0001
Classe: Procedimento Comum
Assunto: Direito de Imagem, Cancelamento de vôo
Parte autora: LIVIA MARCELLA VIEIRA COSTA
Advogado da parte autora: ADVOGADO DO AUTOR: JHONATAS
EMMANUEL PINI OAB nº RO4265
Parte requerida: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.
Advogado da parte requerida: ADVOGADO DO RÉU: ITALLO
GUSTAVO DE ALMEIDA LEITE OAB nº MT7413
SENTENÇA
LÍVIA MARCELLA VIEIRA COSTA, representado por sua genitora – EVELIN PATRICIA FARIAS VIEIRA COSTA ingressou com
a presente AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS em
face de AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRA , onde aduz em síntese que:
O requerente por meio de sua genitora comprou da requerida com
antecedência, passagens aéreas para o dia 13/01/2016 com destino a cidade de Goiânia/GO, com a seguinte escala: PORTO VELHO/RO – CUIABÁ/MT, Voo AD 2597, Embarque às 12h:42min e
desembarque as 15h:33min; e, CUIABÁ/MT – GOIÂNIA/GO, Voo
AD 2698, Embarque as 16h:18min e desembarque as 18h:41min,,
porém houve troca unilateral da ida pela requerida.
Aduz que realizou o chekin no guichê da requerida sem qualquer
problema, para embarque no Voo AD 2597, tendo se dirigido a sala
de embarque posteriormente. Na sala de embarque, a requerente,
na pessoa de genitora, fora informada que o voo AD 2597 havia
sido cancelado e que a requerente teria que retornar ao guichê da
requerida para remarcar suas passagens aéreas, para o dia seguinte as 15h:00min, do dia 14/01/2016.
Informa que havia outros voos de operadoras distintas disponíveis.
Afirma que passou stress, desgaste físico e mental, ficando a mercê da requerida.
Requer a condenação da Requerida no pedido, com a devida indenização por danos morais, no valor de R$ 8.000,00 (Oito reais).
Junta documentos.
Recebida a inicial foi determinada a citação da requerida.
Audiência de conciliação restou infrutífera.
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AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S/A apresenta CONTESTAÇÃO onde alega que de fato, o voo do Autor teve que passar
por alteração, porém, a situação narrada não é apta a gerar danos
morais indenizáveis, como se pretende.
Assevera que apesar de realmente ter havido a necessidade de
readequação de malha aérea, o atraso ocorrido in casu não foi tão
considerável.
Aduz que no caso em cotejo, conforme pode ser constatado através dos documentos carreados na exordial o cancelamento do voo
AD2597 não ocorreu de forma arbitária por parte da RÈ, mas sim
por fatos alheios a sua vontade, haja vista as más condições climáticas que assolavam o aeroporto de destino.
Afirma que conforme se extrai através das informações disponibilizada no SINTACSISTEMA INTEGRADO DE AVIAÇÃO CIVIL –
ANAC que contém informações de todos os voos operados dentro
do território brasileiro os motivos que ensejaram o cancelamento
do voo AD2597 foi em razão do aeroporto de Porto Velho/RO estar
abaixo dos limites para prosseguir pousos e decolagens, isto é, em
virtude das más condições climáticas.
Afirma que procedeu a reacomodação da autora em outra companhia.
Requer a improcedência do feito.
Junta documentos.
Réplica a contestação.
Vieram os autos conclusos.
É o relatório.
DECIDO:
Ante as provas já acostadas aos autos, há que se promover o julgamento antecipado da causa, na forma do inciso I do art. 355
do Código de Processo Civil. É nesse sentido, o entendimento do
Colendo Superior Tribunal de Justiça ao afirmar que “presentes
as condições que ensejam o julgamento antecipado da causa, é
dever do juiz, e não mera faculdade, assim proceder”. (STJ – 4ª
Turma, Resp 2.832-RJ, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo, julgado em
14.08.1990, e publicado no DJU em 17.09.90, p. 9.513).
No caso dos autos não existe a controversia a respeito da alteração
do vôo, sendo necessário haver a aferição se há ou não ato ilícito
cometido pela requerida em relação aos fatos relacionados pelo
autor.
No caso em análise, está-se diante de uma típica relação de consumo, pois as partes enquadram-se nos conceitos de consumidor
e fornecedor constantes nos artigos 2° e 3° do Código de Defesa
do Consumidor.
“Art. 2°. Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou
utiliza produto ou serviço como destinatário final.
Art. 3°. Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, que desenvolvem atividade de produção, montagem, criação,
construção, transformação, importação, exportação, distribuição
ou comercialização de produtos ou prestação de serviços.
(...) § 2° Serviço é qualquer atividade fornecida no mercado de consumo, mediante remuneração, inclusive as de natureza bancária,
financeira, de crédito e securitária, salvo as decorrentes das relações de caráter trabalhista”
Feita essa consideração, tem-se que, para a configuração da responsabilidade civil, imperiosa a presença dos seguintes elementos:
conduta culposa do agente, nexo causal e dano. Passemos, portanto, à apreciação de tais requisitos.
No concernente à conduta do agente, verifica-se que a ré se limita
a alegar que o voo da demandante foi cancelado para a readequação da malha aérea, em razão das más condições de tempo para
pouso no Aeroporto de Porto Velho, situação que configura como
sendo caso fortuito ou força maior.
Assevera que fez a reacomodação da autora, porém tem-se que o
cancelamento do voo é fato incontroverso.
Ocorre que não existe, nos autos, comprovação dos argumentos
apresentados, restringindo-se a requerida a tecer meras alegações
nesse tocante com apresentação de telas, sem os boletins de bordo, relatórios meteorológicos, autorizações de pousos e decola-
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gens, relações de check-in, dentre tantos outros documentos que
possam comprovar a regularidade, ou não dos voos, não tendo,
com isso, desincumbindo-se do ônus da prova que lhe competia,
consoante determina o artigo 373, inciso II, do Código de Processo
Civil, in verbis:
“Art. 373. O ônus da prova incumbe: I (...) II ao réu, quanto à
existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do
autor”
Ademais, o requerido não comprovou a comunicação prévia do requerido, aguardando que este fizesse check in, se dirigisse a sala
de embarque para tão somente comunicar que somente no dia seguinte poderia viajar.
Corroborando o acima esposado, vide as seguintes decisões proferidas Egrégio Tribunal de Justiça de Rondônia:
“Responsabilidade civil. Transporte aéreo. Alteração de voo sem
aviso prévio. Danos morais. Ocorrência. Quantum. Princípios da
razoabilidade e proporcionalidade. Incidência dos juros e correção
monetária. Termo inicial.
O arbitramento da indenização deve ser feito caso a caso, com
bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão
dos danos e à capacidade econômica das partes. Em se tratando
de responsabilidade contratual, a correção monetária flui a partir
da data do efetivo prejuízo, bem como os juros de mora a contar
da citação. Apelação, Processo nº 0022974-88.2013.822.0001, , 1ª
Câmara Cível, Relator(a) do Acórdão: Des. Raduan Miguel Filho,
Data de julgamento: 05/04/2017”
“Apelação cível. Recurso adesivo. Transporte aéreo de passageiros. Cancelamento unilateral e injustificado de voo. Força maior.
Não comprovação. Dano moral. Valor razoável. Dano material.
Recursos. Não provimento. O cancelamento de voo sem qualquer
justificativa comprovada não induz à presunção de que este tenha
ocorrido por motivo de forma maior, mas, sim, de que houve falha
na prestação de serviço pela empresa aérea, devendo esta compensar pelos danos morais e materiais ocasionados ao seu passageiro. O valor da indenização deve operar-se com moderação,
proporcionalmente ao grau de culpa e à capacidade econômica
das partes, cabendo ao juiz orientar-se pelos critérios sugeridos
na doutrina e na jurisprudência com razoabilidade, valendo-se de
sua experiência e do bom senso. Apelação, Processo nº 000793517.2014.822.0001, , 2ª Câmara Cível, Relator(a) do Acórdão:
Juiz Carlos Augusto Teles de Negreiros, Data de julgamento:
09/03/2017”
Ora, por se tratar de ação indenizatória fundada na má prestação
de serviços, a responsabilidade do fornecedor é objetiva, nos termos do preconizado pelo artigo 14, caput, do Código de Defesa
do Consumidor, excluindo-se referida responsabilidade somente
em havendo comprovação de inexistência do defeito ou a culpa
exclusiva do consumidor ou de terceiro (artigo 14, § 3º, do Estatuto
Consumerista), senão vejamos:
“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente
da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos
consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem
como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.
[...] § 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado
quando provar: I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;
II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro”.
E, com relação ao nexo de causalidade, verifica-se que o dano moral sofrido pela autora foi causado pela conduta da ré, trocar o voo
do autor, criança de , o que gera desconforto, insegurança, desgaste físico e emocional, situação essa incontroversa nos autos.
No caso dos autos, constata-se que a falha na prestação de serviços da requerida fez com que a autora somente pudesse embarcar
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um dia após do previsto. Tal fato, como dito anteriormente, gera
danos morais. Desta forma, verificadas a conduta culposa, o nexo
de causalidade e o dano moral, ensejadores do dever de indenizar,
incumbe fixar os danos morais.
Considerando-se que não há parâmetros legais para a fixação da
verba indenizatória extrapatrimonial, doutrina e jurisprudência são
uníssonas no sentido de que, para tanto, o magistrado deverá, com
base nos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, analisar
as peculiaridades do caso concreto e as funções pedagógica e inibitória da reprimenda, de modo a coibir seja a conduta reprovável
praticada novamente pelo réu.
Acresça-se a isso o caráter compensatório pela aflição e intranquilidade causadas pelo ato ilícito cometido, a gravidade e a duração
da lesão, a possibilidade de quem deve reparar o dano e as condições econômicas e sociais da ofendida, levando-se em conta que
a reparação não deve gerar o
enriquecimento sem causa, circunstâncias que, igualmente, merecem ser sopesadas no arbitramento do montante devido a título de
danos morais.
Quanto às condições econômicas das partes, tem-se, de um lado,
a ré, empresa de transporte aéreo com capital social de mais de
dois bilhões de reais, o demandante, criança, sendo possível presumir totalmente dependente econômico dos genitores, sendo a
genitora autônoma, donde se conclui pela superioridade da requerida frente à requerente.
Diante de tais considerações, não se olvidando os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, tenho que o valor pleiteado na
inicial, R$ 8.000,00 (oito mil reais) se revela suficiente para coibir
a falha na prestação de serviço e conferir à autora justa reparação
pelos dissabores suportados, mas sem incorrer em enriquecimento
ilícito.
Posto isso julgo parcialmente procedente os pedidos formulados
por LÍVIA MARCELLA VIEIRA COSTA, representado por sua genitora – EVELIN PATRICIA FARIAS VIEIRA COSTA em face de
AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRA , para:
a) condenar a ré ao pagamento de indenização por danos morais
no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), considerado nesta data,
com atualização monetária e juros de mora a partir da intimação
desta decisão.
Condeno a requerida ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes que arbitro em 15% sobre o valor da condenação.
Extingo o processo, com resolução de mérito, com fundamento no
art. 487, inciso I do CPC.
Em caso de interposição de apelação, intime-se a parte recorrida
para apresentar contrarrazões, no prazo de 15 (quinze) dias. Caso
o recorrido apresente recurso adesivo, intime-se a parte contrária
para contrarrazoar o mesmo em igual prazo. Com as contrarrazões
ou decorridos os prazos remeta-se os autos ao Egrégio .
Determino que transitada em julgado a presente, desde já fica intimada a parte vencedora a se manifestar, no prazo de 10 (dez)
dias, sobre o prosseguimento do feito em fase de cumprimento de
sentença, sob pena de arquivamento. Sem prejuízo, à Contadoria
para liquidação das custas finais e, em seguida, intime-se a parte sucumbente para comprovar o recolhimento em 10 (dez) dias,
pena de inscrição em dívida ativa, nos termos do Provimento Conjunto nº. 005/2016-PR-CG.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
quarta-feira, 12 de setembro de 2018
Dalmo Antônio de Castro Bezerra
Juiz de Direito
Av. Lauro Sodré, nº 1728, Bairro São João Bosco , CEP 76.803686, Porto Velho, RO
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PODER JUDICIÁRIO
Porto Velho - 5ª Vara Cível - Fórum Cível Processo: 001184518.2015.8.22.0001
Classe: Procedimento Comum
Assunto: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Parte exequente: MARIA APARECIDA ARAUJO PINHEIRO
Advogado da parte exequente: ADVOGADO DO AUTOR: CARLOS
ALBERTO TRONCOSO JUSTO OAB nº AC535, MARIA NAZARETE PEREIRA DA SILVA OAB nº RO1073
Parte executada: AYMORE CREDITO FINANCIAMENTO E INSVESTIMENTO S.A
Advogado da parte executada: ADVOGADO DO RÉU: MARCO
ANDRE HONDA FLORES OAB nº AC6171
SENTENÇA
Ante o pagamento total do débito, com fundamento nos arts. 513 e
771, ambos do Novo Código de Processo Civil, e inciso II do artigo
924, do referido diploma legal, julgo extinta a obrigação no cumprimento de sentença movido por MARIA APARECIDA ARAUJO
PINHEIRO MARIA APARECIDA ARAUJO PINHEIRO em face de
AYMORE CREDITO FINANCIAMENTO E INSVESTIMENTO S.A ,
ambos qualificados nos autos.
Custas pela parte executada.
Já foi expedido os alvarás.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
quarta-feira, 12 de setembro de 2018
Dalmo Antônio de Castro Bezerra
Juiz de Direito
Av. Lauro Sodré, nº 1728, Bairro São João Bosco , CEP 76.803686, Porto Velho, RO
PODER JUDICIÁRIO
Porto Velho - 5ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, Porto Velho - RO CEP: 76803-686 - Fone:(69)
Processo nº 0006123-03.2015.8.22.0001
Polo Ativo: ADIM ALVES BASTOS
Advogados do(a) AUTOR: PAULO ROBERTO DA SILVA MACIEL RO0004132, PAULO FERNANDO LERIAS - RO0003747
Polo Passivo: BORGES DOS SANTOS & CIA. LTDA. - ME
Advogado do(a) RÉU:
Certidão Certifico que estes autos foram digitalizados através de
sistema próprio, ficando encerrada a movimentação física através
do Sistema SAP-PG.
Ficam as partes, por meio de seus advogados, intimadas da distribuição em forma digitalizada NO SISTEMA PJE, SOB MESMA
NUMERAÇÃO, no qual deverão ser apresentadas as petições pertinentes.
O referido é verdade. Dou fé.
PODER JUDICIÁRIO
Porto Velho - 5ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, Porto Velho - RO CEP: 76803-686 - Fone:(69)
Processo nº 0006123-03.2015.8.22.0001
Polo Ativo: ADIM ALVES BASTOS
Advogados do(a) AUTOR: PAULO ROBERTO DA SILVA MACIEL RO0004132, PAULO FERNANDO LERIAS - RO0003747
Polo Passivo: BORGES DOS SANTOS & CIA. LTDA. - ME
Advogado do(a) RÉU:
Certidão Certifico que estes autos foram digitalizados através de
sistema próprio, ficando encerrada a movimentação física através
do Sistema SAP-PG.
Ficam as partes, por meio de seus advogados, intimadas da distribuição em forma digitalizada NO SISTEMA PJE, SOB MESMA
NUMERAÇÃO, no qual deverão ser apresentadas as petições pertinentes.
O referido é verdade. Dou fé.
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PODER JUDICIÁRIO
Porto Velho - 5ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, Porto Velho - RO CEP: 76803-686 - Fone:(69)
Processo nº 0010777-67.2014.8.22.0001
Polo Ativo: GERALDO GONCALVES FERREIRA
Advogado do(a) AUTOR: JOSE CARLOS LINO COSTA RO0001163
Polo Passivo: CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA
Advogados do(a) RÉU: ERICA CRISTINA CLAUDINO - RO0006207,
DANIEL PENHA DE OLIVEIRA - RO0003434, ALEX CAVALCANTE DE SOUZA - RO0001818
Certidão Certifico que estes autos foram digitalizados através de
sistema próprio, ficando encerrada a movimentação física através
do Sistema SAP-PG.
Ficam as partes, por meio de seus advogados, intimadas da distribuição em forma digitalizada NO SISTEMA PJE, SOB MESMA
NUMERAÇÃO, no qual deverão ser apresentadas as petições pertinentes.
O referido é verdade. Dou fé.
PODER JUDICIÁRIO
Porto Velho - 5ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, Porto Velho - RO CEP: 76803-686 - Fone:(69)
Processo nº 0010777-67.2014.8.22.0001
Polo Ativo: GERALDO GONCALVES FERREIRA
Advogado do(a) AUTOR: JOSE CARLOS LINO COSTA RO0001163
Polo Passivo: CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA
Advogados do(a) RÉU: ERICA CRISTINA CLAUDINO RO0006207, DANIEL PENHA DE OLIVEIRA - RO0003434, ALEX
CAVALCANTE DE SOUZA - RO0001818
Certidão Certifico que estes autos foram digitalizados através de
sistema próprio, ficando encerrada a movimentação física através
do Sistema SAP-PG.
Ficam as partes, por meio de seus advogados, intimadas da distribuição em forma digitalizada NO SISTEMA PJE, SOB MESMA
NUMERAÇÃO, no qual deverão ser apresentadas as petições pertinentes.
O referido é verdade. Dou fé.
5º Cartório Cível
O INTEIRO TEOR DOS DESPACHOS E SENTENÇAS PODEM
SER OBTIDOS NO ENDEREÇO ELETRÔNICO : www.tjro.jus.br
SUGESTÕES OU RECLAMAÇÕES, FAÇAM-NAS PESSOALMENTE AO JUIZ OU CONTATE-NOS VIA INTERNET.
ENDEREÇO ELETRÔNICO :
JUIZ : acir@ tjro.jus.br
DIRETORA DE CARTÓRIO: denisiane@tjro.jus.br
VARA : pvh5civel@tjro.jus.br
Proc.: 0016214-89.2014.8.22.0001
Ação:Cumprimento de Sentença
Exequente:Braulino Vieira Coelho, Carmelita Gonçalves Silverio,
Francisco Aparecido Frabi, Geraldo Donizete Silva, Jairo Barbosa
da Silva, Jurandir Julio Pereira, Espólio de Roberto Boing
Advogado:Dirceu Ribeiro de Lima (OAB/RO 3471)
Executado:Banco do Brasil S. A.
Advogado:Sérvio Túlio de Barcelos (OAB/RO 6673), José Arnaldo
Janssen Nogueira (OAB/RO 6676A)
Despacho:
DESPACHODeferindo o pedido do Banco do Brasil S.A. foi emitido
o extrato completo das contas judiciais vinculadas a estes autos,
as quais encontram-se com saldo zerado (fls. 348/349).Dito isso,
considerando a inexistência de valores e pendências, arquivem-se
os autos.Intimem-se.Porto Velho-RO, quinta-feira, 13 de setembro
de 2018.Dalmo Antônio de Castro Bezerra Juiz de Direito
Denisiane Cristina Lago Fioravante
Escrivã
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6ª VARA CÍVEL
6ª Cartório Cível, Falência e Concordata
Rosemeire Conceição dos Santos Pereira de Souza
Juíza de Direito
Sugestão ou reclamações, façam-nas pessoalmente ao Juiz ou
contate-nos via internet através do e-mail: pvh6civel@tjro.jus.br
Diretora de Cartório: Márcia Pires Saraiva
Proc.: 0014656-24.2010.8.22.0001
Ação:Consignação em Pagamento
Consignante:Amélia Sampaio de Souza
Advogado:Edmar da Silva Santos (OAB/RO 1069), Joannes Paulus
de Lima Santos (OAB/RO 4244)
Consignado:Banco BMG S/A
Advogado:Sérvio Tulio de Barcelos (OAB/MG 44698), Rochilmer
Rocha Filho (OAB/RO 635), Marcelo Tostes de Castro Maia (OAB/
RJ 173524)
DESPACHO:
DESPACHO Em atenção ao pleito de fls. n. 160/161 foram
realizadas consultas as contas judiciais vinculadas ao processo,
oportunidade em que foi constatado a inexistência de qualquer
saldo, conforme segue em anexo. Desta forma, CONCEDO o
prazo de 5 dias para que a parte interessada tome conhecimento
do extrato; após o decurso do prazo, DETERMINO o arquivamento
do feito. Cumpra-se. Porto Velho-RO, quinta-feira, 13 de setembro
de 2018.Rosemeire Conceição dos Santos Pereira de Souza Juíza
de Direito
Márcia Pires Saraiva
Diretora de Cartório
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 6ª Vara Cível, Falências e Recuperações Judiciais
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, Porto Velho - RO CEP: 76803-686 - Fone: (69) 3217-1307
Processo: 7006340-24.2015.8.22.0001
Classe: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159)
EXEQUENTE: FOX PNEUS LTDA
Advogados do(a) EXEQUENTE: RENAN DE SOUSA E SILVA RO0006178, JESSICA CAROLINE RIOS LACERDA - RO0006853,
HAROLDO LOPES LACERDA - RO0000962
EXECUTADO: WANMIX CONCRETO LTDA.
Advogado do(a) EXECUTADO:
INTIMAÇÃO
Fica a parte Requerente, intimada a se manifestar, no prazo de 05
dias, acerca da Carta Precatória devolvida da Comarca de Belo
Horizonte, juntada Id. 21412228.
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 6ª Vara Cível, Falências e Recuperações Judiciais
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, Porto Velho - RO CEP: 76803-686 - Fone: (69) 3217-1307
Processo: 7062625-03.2016.8.22.0001
Classe: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
AUTOR: CARLOS MATTOS SANJUAN e outros (3)
Advogados do(a) AUTOR: TAINARA CARVALHO SOMBRA
- RO0007943, ROBERTO JARBAS MOURA DE SOUZA RO0001246
Advogados do(a) AUTOR: TAINARA CARVALHO SOMBRA
- RO0007943, ROBERTO JARBAS MOURA DE SOUZA RO0001246
Advogados do(a) AUTOR: TAINARA CARVALHO SOMBRA
- RO0007943, ROBERTO JARBAS MOURA DE SOUZA RO0001246
Advogados do(a) AUTOR: TAINARA CARVALHO SOMBRA
- RO0007943, ROBERTO JARBAS MOURA DE SOUZA RO0001246
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RÉU: IRONEI BUENO DE OLIVEIRA e outros
Advogado do(a) RÉU: INES APARECIDA GULAK - RO0003512
Advogado do(a) RÉU: LOURIVAL GOEDERT - RO0002371
INTIMAÇÃO
Fica a parte Requerente intimada a, no prazo de 15 dias, apresentar
contrarrazões ao recurso de apelação.
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 6ª Vara Cível, Falências e Recuperações Judiciais
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, Porto Velho - RO CEP: 76803-686 - Fone: (69) 3217-1307
Processo: 7009823-28.2016.8.22.0001
Classe: CÍVEL - BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO
FIDUCIÁRIA
AUTOR: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS
LTDA.
Advogado do(a) AUTOR: AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR
- SP0107414-A
RÉU: MARIA CRISTINA DE FREITAS
Advogado do(a) RÉU:
INTIMAÇÃO
Para fins de atendimento ao pleito da parte AUTORA, fica
esta intimada para que, no prazo de 05 dias, proceda ao prévio
recolhimento das custas da diligência, conforme estabelecido no
art. 17 da Lei 3.896/2016.
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 6ª Vara Cível, Falências e Recuperações Judiciais
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, Porto Velho - RO CEP: 76803-686 - Fone: (69) 3217-1307
Processo: 7001815-96.2015.8.22.0001
Classe: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159)
EXEQUENTE: KIRTON BANK S.A. - BANCO MULTIPLO
Advogado do(a) EXEQUENTE: ANTONIO BRAZ DA SILVA RO0006557
EXECUTADO: SILVIA SADECK SOARES RODRIGUES LIMA
Advogado do(a) EXECUTADO:
INTIMAÇÃO
Fica a parte Requerente, intimada a se manifestar, no prazo de
05 dias, acerca da devolução da Carta Precatória devolvida da
Comarca de Rolim de Moura/RO, id. 21413594.
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 6ª Vara Cível, Falências e Recuperações Judiciais
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, Porto Velho - RO CEP: 76803-686 - Fone: (69) 3217-1305
Processo: 7005098-59.2017.8.22.0001
Classe: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
EXEQUENTE: MARILENE SOUZA DA SILVA KAXARARI
Advogados do(a) EXEQUENTE: EVERTHON BARBOSA PADILHA
DE MELO - RO0003531, CARLA FRANCIELEN DA COSTA RO0007745
EXECUTADO: CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA SA
CERON
Advogado do(a) EXECUTADO: ERICA CRISTINA CLAUDINO RO0006207
INTIMAÇÃO
Fica a parte Autora intimada a dar regular andamento ao feito no
prazo de 5 dias, para manifestar-se quando a petição e comprovante
de pagamento constante no id 21383367.
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 6ª Vara Cível, Falências e Recuperações Judiciais
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, Porto Velho - RO CEP: 76803-686 - Fone: (69) 3217-1305
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Processo: 7000598-47.2017.8.22.0001
Classe: DESAPROPRIAÇÃO (90)
AUTOR: LEOCIR BRAUN BRAUTZ
Advogado do(a) AUTOR: FRANCISCO DE FREITAS NUNES
OLIVEIRA - RO0003913
RÉU: SANTO ANTONIO ENERGIA S.A.
Advogados do(a) RÉU: THALINE ANGELICA DE LIMA - RO0007196,
ANDREY CAVALCANTE DE CARVALHO - RO000303B
INTIMAÇÃO
Fica a parte Autora intimada a dar regular andamento ao feito no
prazo de 5 dias, quanto a impugnação constante ao id 21322308.
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 6ª Vara Cível, Falências e Recuperações Judiciais
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, Porto Velho - RO CEP: 76803-686 - Fone: (69) 3217-1307
Processo: 7006188-68.2018.8.22.0001
Classe: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
AUTOR: ANA MARIA FONSECA DOS SANTOS
Advogado do(a) AUTOR: ELIANE MARA DE MIRANDA RO0007904
RÉU: GOL Linhas Aéreas, VRG Linhas Aéreas S/A
Advogados do(a) RÉU: BERNARDO AUGUSTO GALINDO
COUTINHO - RO0002991, ALINE SUMECK BOMBONATO RO0003728, SALLY ANNE BOWMER BECA - RO0002980
INTIMAÇÃO
Fica a parte Requerente intimada a, no prazo de 15 dias, apresentar
contrarrazões ao recurso de apelação.
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 6ª Vara Cível, Falências e Recuperações Judiciais
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, Porto Velho - RO CEP: 76803-686 - Fone: (69) 3217-1305
Processo: 7009081-32.2018.8.22.0001
Classe: BUSCA E APREENSÃO (181)
REQUERENTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
Advogado do(a) REQUERENTE: ROSANGELA DA ROSA
CORREA - RO0005398
REQUERIDO: ROGERIO DE SOUZA SOARES
Advogado do(a) REQUERIDO:
INTIMAÇÃO
Fica a parte Autora intimada a dar regular andamento ao feito no
prazo de 5 dias, sob pena de extinção/arquivamento.
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 6ª Vara Cível, Falências e Recuperações Judiciais
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, Porto Velho - RO CEP: 76803-686 - Fone: (69) 3217-1307
Processo: 7014569-65.2018.8.22.0001
Classe: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
AUTOR: MARCOS ANTONIO OLIVEIRA DA SILVA e outros
Advogado do(a) AUTOR: NAYANE BATISTA DE OLIVEIRA RO0006467
Advogado do(a) AUTOR: NAYANE BATISTA DE OLIVEIRA RO0006467
RÉU: DIRECIONAL ENGENHARIA S/A
Advogado do(a) RÉU: ELLEN CAVALCANTE ANDRADE RO0007685
INTIMAÇÃO
Fica a parte Autora, na pessoa de seu(ua) advogado(a), intimada
para querendo, apresentar réplica no prazo de 15 (quinze) dias.
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 6ª Vara Cível, Falências e Recuperações Judiciais
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, Porto Velho - RO CEP: 76803-686 - Fone: (69) 3217-1307
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Processo: 7019049-91.2015.8.22.0001
Classe: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159)
EXEQUENTE: UNICRED PORTO VELHO - COOPERATIVA DE
CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DE PORTO
VELHO E REGIAO NORTE DE RONDONIA LTDA
Advogados do(a) EXEQUENTE: VALERIANO LEAO DE CAMARGO
- MT013732O, SARA COELHO DA SILVA - RO0006157, DEBORA
MENDES GOMES LAUERMANN - RO0005618
EXECUTADO: FABIO SANTOS DA SILVA
Advogado do(a) EXECUTADO:
INTIMAÇÃO
Fica a parte Requerente, intimada a se manifestar, no prazo de 05
dias, acerca da devolução da Carta Precatória Id. 21412962.
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 6ª Vara Cível, Falências e Recuperações Judiciais
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, Porto Velho - RO CEP: 76803-686 - Fone: (69) 3217-1307
Processo: 7046873-88.2016.8.22.0001
Classe: MONITÓRIA (40)
AUTOR: EDMAR DA SILVA SANTOS
Advogados do(a) AUTOR: JOANNES PAULUS DE LIMA SANTOS
- RO0004244, EDMAR DA SILVA SANTOS - RO0001069
RÉU: HERMES SALDIA PAES
Advogado do(a) RÉU: LINDOMAR CASTILIO SILVA PINTO RO0006961
INTIMAÇÃO
Intime-se a parte Demanda para no prazo de 15 dias promover o
regular andamento ao feito, pleiteando o que entender de direito.
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 6ª Vara Cível, Falências e Recuperações Judiciais
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, Porto Velho - RO CEP: 76803-686 - Fone: (69) 3217-1307
Processo: 7062822-55.2016.8.22.0001
Classe: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
EXEQUENTE: PAULO CESAR PERES
Advogado do(a) EXEQUENTE: RAIMUNDO GONCALVES DE
ARAUJO - RO0003300
EXECUTADO: BERLIM RENT A CAR LTDA - ME
Advogado do(a) EXECUTADO: REGINALDO ADAUTO MARQUES
JUNIOR - RO0000330
INTIMAÇÃO
Considerando o pedido para expedição/desentranhamento do
MANDADO, fica a parte autora, na pessoa de seu(ua) advogado(a),
intimado(a) para no prazo de 5 (cinco) dias, proceder o recolhimento
da taxa, que deverá ser o valor da diligência do oficial de justiça
positiva, gerando o boleto para pagamento no link: http://webapp.tjro.
jus.br/custas/pages/guiaRecolhimento/guiaRecolhimentoEmitir.jsf
;jsessionid=MlUemieeJXHJRLgVw2OOAp_bZ65KzfhrXqOHVab-.
wildfly01:custas1.1, exceto se beneficiado(s) pela concessão da
justiça gratuita.
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 6ª Vara Cível, Falências e Recuperações Judiciais
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, Porto Velho - RO CEP: 76803-686 - Fone: (69) 3217-1305
Processo: 0005352-25.2015.8.22.0001
Classe: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
AUTOR: JOSE ALVES DE OLIVEIRA e outros (10)
Advogado do(a) AUTOR: JEANNE LEITE OLIVEIRA - RO0001068
Advogados do(a) AUTOR: JEANNE LEITE OLIVEIRA - RO0001068,
ANTONIO DE CASTRO ALVES JUNIOR - RO0002811
Advogado do(a) AUTOR: JEANNE LEITE OLIVEIRA - RO0001068
Advogado do(a) AUTOR: JEANNE LEITE OLIVEIRA - RO0001068
Advogado do(a) AUTOR: JEANNE LEITE OLIVEIRA - RO0001068
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Advogado do(a) AUTOR: JEANNE LEITE OLIVEIRA - RO0001068
Advogado do(a) AUTOR: JEANNE LEITE OLIVEIRA - RO0001068
Advogado do(a) AUTOR: JEANNE LEITE OLIVEIRA - RO0001068
Advogado do(a) AUTOR: JEANNE LEITE OLIVEIRA - RO0001068
Advogado do(a) AUTOR: JEANNE LEITE OLIVEIRA - RO0001068
Advogado do(a) AUTOR: JEANNE LEITE OLIVEIRA - RO0001068
RÉU: SANTO ANTONIO ENERGIA S.A.
Advogados do(a) RÉU: CLAYTON CONRAT KUSSLER RO0003861, EVERSON APARECIDO BARBOSA - RO0002803,
WALLACE SODRE CORTEZ - RO000977E
INTIMAÇÃO
Fica a parte Autora intimada a dar regular andamento ao feito no
prazo de 5 dias, querendo, manifestarem-se acerca das provas
emprestadas.
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 6ª Vara Cível, Falências e Recuperações Judiciais
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, Porto Velho - RO CEP: 76803-686 - Fone: (69) 3217-1307
Processo: 7011730-67.2018.8.22.0001
Classe: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
EXEQUENTE: LUZIA QUIRINA DA SILVA
Advogados do(a) EXEQUENTE: NILTON BARRETO LINO DE
MORAES - RO0003974, LEONARDO FERREIRA DE MELO RO0005959
EXECUTADO: BANCO DO BRASIL SA
Advogados do(a) EXECUTADO: MARIA HELOISA BISCA
BERNARDI - RO0005758, LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS
- PR0008123
INTIMAÇÃO
Para fins de atendimento ao pleito da parte AUTORA, fica
esta intimada para que, no prazo de 05 dias, proceda ao prévio
recolhimento das custas da diligência, conforme estabelecido no
art. 17 da Lei 3.896/2016.
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 6ª Vara Cível, Falências e Recuperações Judiciais
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, Porto Velho - RO CEP: 76803-686 - Fone: (69) 3217-1307
Processo: 7026773-49.2015.8.22.0001
Classe: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
AUTOR: RICHARDSON HENRIQUE DA SILVA LIMA
Advogado do(a) AUTOR: MARIA NAZARETE PEREIRA DA SILVA
- RO0001073
RÉU: ACR COMERCIO DE CONFECCOES LTDA.
Advogado do(a) RÉU: SULIENE CARVALHO DE MEDEIROS RO0006020
INTIMAÇÃO
Fica a parte Requerente intimada, no prazo de 15 dias, a apresentar
manifestação acerca dos documentos juntados laudo pericial id
21058979.
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 6ª Vara Cível, Falências e Recuperações Judiciais
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, Porto Velho - RO CEP: 76803-686 - Fone: (69) 3217-1305
Processo: 7052700-80.2016.8.22.0001
Classe: MONITÓRIA (40)
AUTOR: CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA SA CERON
Advogado do(a) AUTOR: DANIEL PENHA DE OLIVEIRA RO0003434
RÉU: DULCE WEIAND
Advogado do(a) RÉU:
INTIMAÇÃO
Fica a parte Autora intimada a dar regular andamento ao feito no
prazo de 5 dias, sob pena de extinção/arquivamento.
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PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 6ª Vara Cível, Falências e Recuperações Judiciais
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, Porto Velho - RO CEP: 76803-686 - Fone: (69) 3217-1307
Processo: 7008051-59.2018.8.22.0001
Classe: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
AUTOR: FRANCISCO DAMIAO PACHECO
Advogados do(a) AUTOR: BRUNA DUARTE FEITOSA DOS
SANTOS BARROS - RO0006156, EZIO PIRES DOS SANTOS RO0005870
RÉU: CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA SA CERON
Advogado do(a) RÉU: ERICA CRISTINA CLAUDINO RO0006207
INTIMAÇÃO
Fica a parte Requerida intimada a, no prazo de 15 dias, apresentar
contrarrazões ao recurso de apelação.
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 6ª Vara Cível, Falências e Recuperações Judiciais
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, Porto Velho - RO CEP: 76803-686 - Fone: (69) 3217-1305
Processo: 7027897-96.2017.8.22.0001
Classe: BUSCA E APREENSÃO (181)
REQUERENTE:
BRADESCO
ADMINISTRADORA
DE
CONSORCIOS LTDA.
Advogado do(a) REQUERENTE: AMANDIO FERREIRA TERESO
JUNIOR - RO0004943-A
REQUERIDO: NORTE CLIMA SERVICOS LTDA - ME
Advogado do(a) REQUERIDO:
INTIMAÇÃO
Fica a parte Autora intimada a dar regular andamento ao feito no
prazo de 5 dias, sob pena de extinção/arquivamento.
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 6ª Vara Cível, Falências e Recuperações Judiciais
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, Porto Velho - RO CEP: 76803-686 - Fone: (69) 3217-1307
Processo: 0005731-34.2013.8.22.0001
Classe: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
AUTOR: ADALBERTO FERNANDES
Advogado do(a) AUTOR:
RÉU: CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA SA CERON
Advogados do(a) RÉU: ANA CAROLINE ROMANO CASTELO
BRANCO - RO0005991, DANIEL PENHA DE OLIVEIRA RO0003434, ERICA CRISTINA CLAUDINO - RO0006207
INTIMAÇÃO
Fica a parte Requerida intimada a, no prazo de 15 dias, apresentar
contrarrazões ao recurso de apelação.
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 6ª Vara Cível, Falências e Recuperações Judiciais
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, Porto Velho - RO CEP: 76803-686 - Fone: (69) 3217-1307
Processo: 7020700-27.2016.8.22.0001
Classe: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
AUTOR: BANCO DO BRASIL S.A.
Advogado do(a) AUTOR: SERVIO TULIO DE BARCELOS MG0044698
RÉU: A. VIANA DE SOUZA - ME
Advogado do(a) RÉU:
CERTIDÃO/INTIMAÇÃO
Certifico que foi designada a AUDIÊNCIA deste processo a qual
será realizada na sala de audiências da CEJUSC Porto Velho - 6ª
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Vara Cível, Falências e Recuperações Judiciais, sito à Rua Quintino
Bocaiuva, 3061, Bairro Embratel, Porto Velho/RO, conforme
informações abaixo:
Tipo: Conciliação Sala: SALA DE AUDIÊNCIA 9 - CEJUSC/CÍVEL
Data: 31/10/2018 Hora: 11:30
Ficam as partes devidamente intimadas.
PORTO VELHO, 13 de setembro de 2018.
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 6ª Vara Cível, Falências e Recuperações Judiciais
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, Porto Velho - RO CEP: 76803-686 - Fone: (69) 3217-1305
Processo: 7037698-70.2016.8.22.0001
Classe: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
EXEQUENTE: NATALIA FEITOSA NOGUEIRA e outros
Advogados do(a) EXEQUENTE: TATIANA FEITOSA DA SILVEIRA
- RO0004733, CLAUDECY CAVALCANTE FEITOSA - RO0003257
Advogado do(a) EXEQUENTE: TATIANA FEITOSA DA SILVEIRA
- RO0004733
EXECUTADO: ARTUR LUIZ RIBEIRO DE LIMA
Advogado do(a) EXECUTADO: RODRIGO LUCIANO ALVES
NESTOR - RO0001644
INTIMAÇÃO
Fica a parte Autora intimada a dar regular andamento ao feito no
prazo de 5 dias, sob pena de extinção/arquivamento.
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 6ª Vara Cível, Falências e Recuperações Judiciais
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, Porto Velho - RO CEP: 76803-686 - Fone: (69) 3217-1307
Processo: 7042846-28.2017.8.22.0001
Classe: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
EXEQUENTE: COSMO RONE OBATA DOS SANTOS
Advogado do(a) EXEQUENTE: CASSIO FABIANO REGO DIAS RO0001514
EXECUTADO: RONDONPRINT COPIADORAS DE RONDONIA
LTDA - EPP
Advogado do(a) EXECUTADO: LUCIO AFONSO DA FONSECA
SALOMAO - RO0001063
INTIMAÇÃO
Considerando o pedido para expedição/desentranhamento do
MANDADO, fica a parte autora, na pessoa de seu(ua) advogado(a),
intimado(a) para no prazo de 5 (cinco) dias, proceder o recolhimento
da taxa, que deverá ser o valor da diligência do oficial de justiça
positiva, gerando o boleto para pagamento no link: http://webapp.tjro.
jus.br/custas/pages/guiaRecolhimento/guiaRecolhimentoEmitir.jsf
;jsessionid=MlUemieeJXHJRLgVw2OOAp_bZ65KzfhrXqOHVab-.
wildfly01:custas1.1, exceto se beneficiado(s) pela concessão da
justiça gratuita.
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 6ª Vara Cível, Falências e Recuperações Judiciais
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, Porto Velho - RO CEP: 76803-686 - Fone: (69) 3217-1307
Processo: 7025802-30.2016.8.22.0001
Classe: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
AUTOR: VANELMA GOMES CARVALHO
Advogado do(a) AUTOR: NEIDY JANE DOS REIS - RO0001268
RÉU: FRACTAL CENTRO DE EDUCACAO E ENSINO LTDA - ME
e outros
Advogado do(a) RÉU: KARLLA ANDRIELLE RIBEIRO - GO37461
Advogado do(a) RÉU:
INTIMAÇÃO
Fica a parte Requerida, na pessoa de seu(ua) advogado(a),
notificado(a) para no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o pagamento
das custas judiciais. A guia para pagamento deverá ser gerada no
endereço eletrônico:
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http://webapp.tjro.jus.br/custas/pages/guiaRecolhimento/
guiaRecolhimentoEmitir.jsf;jsessionid=M2VBhmGwXHBjOh7Y7inYY5BVo0iGyQDKoXf8PfM.wildfly01:custas1.1.
O não pagamento integral ensejará a expedição de certidão de
débito judicial para fins de protesto extrajudicial e inscrição em
Dívida Ativa Estadual.
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 6ª Vara Cível, Falências e Recuperações Judiciais
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, Porto Velho - RO CEP: 76803-686 - Fone: (69) 3217-1305
Processo: 0023255-10.2014.8.22.0001
Classe: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
EXEQUENTE: MARINEIDE DIAS PEREIRA
Advogados do(a) EXEQUENTE: JOAO ROBERTO LEMES
SOARES - RO0002094, MARIA DE FATIMA DE SOUZA MAIA RO0007062
EXECUTADO: Maria dos Milagres
Advogado do(a) EXECUTADO: INES APARECIDA GULAK RO0003512
INTIMAÇÃO
Fica a parte Autora intimada a dar regular andamento ao feito no
prazo de 5 dias, sob pena de extinção/arquivamento.
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 6ª Vara Cível, Falências e Recuperações Judiciais
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, Porto Velho - RO CEP: 76803-686 - Fone: (69) 3217-1305
Processo: 0002661-53.2006.8.22.0001
Classe: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
EXEQUENTE: ELECTO AZEVEDO SOARES
Advogados do(a) EXEQUENTE: ALEXANDRE CAMARGO RO0000704, ORESTES MUNIZ FILHO - RO0000040
EXECUTADO: CARLOS ANTONIO TRAJANO BORGES e outros
Advogado do(a) EXECUTADO: MARIA CLEONICE GOMES DE
ARAUJO - RO0001608
Advogado do(a) EXECUTADO: MARIA CLEONICE GOMES DE
ARAUJO - RO0001608
INTIMAÇÃO
Fica a parte Autora intimada a dar regular andamento ao feito no
prazo de 5 dias, sob pena de extinção/arquivamento.
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 6ª Vara Cível, Falências e Recuperações Judiciais
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, Porto Velho - RO CEP: 76803-686 - Fone: (69) 3217-1305
Processo: 0003196-64.2015.8.22.0001
Classe: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
EXEQUENTE: CECI DE ARAUJO PEREZ
Advogado do(a) EXEQUENTE: FAUSTO SCHUMAHER ALE RO0004165
EXECUTADO: CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA SA
CERON
Advogados do(a) EXECUTADO: ALEX CAVALCANTE DE SOUZA
- RO0001818, DANIEL PENHA DE OLIVEIRA - RO0003434
INTIMAÇÃO
Fica a parte Autora intimada a dar regular andamento ao feito no
prazo de 5 dias, sob pena de extinção/arquivamento.
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 6ª Vara Cível, Falências e Recuperações Judiciais
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, Porto Velho - RO CEP: 76803-686 - Fone: (69) 3217-1307
Processo: 7027387-83.2017.8.22.0001
Classe: CÍVEL - BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO
FIDUCIÁRIA (81)
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AUTOR:
OMNI
S/A
CREDITO
FINANCIAMENTO
E
INVESTIMENTO
Advogados do(a) AUTOR: HUDSON JOSE RIBEIRO - RO0009058,
GUSTAVO PASQUALI PARISE - SP0155574
RÉU: HELDER ANDRADE PASSOS
Advogado do(a) RÉU:
INTIMAÇÃO
Considerando o pedido para expedição/desentranhamento do
MANDADO, fica a parte autora, na pessoa de seu(ua) advogado(a),
intimado(a) para no prazo de 5 (cinco) dias, proceder o recolhimento
da taxa, que deverá ser o valor da diligência do oficial de justiça
positiva, gerando o boleto para pagamento no link: http://webapp.tjro.
jus.br/custas/pages/guiaRecolhimento/guiaRecolhimentoEmitir.jsf
;jsessionid=MlUemieeJXHJRLgVw2OOAp_bZ65KzfhrXqOHVab-.
wildfly01:custas1.1, exceto se beneficiado(s) pela concessão da
justiça gratuita.
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 6ª Vara Cível, Falências e Recuperações Judiciais
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, Porto Velho - RO CEP: 76803-686 - Fone: (69) 3217-1305
Processo: 7003524-69.2015.8.22.0001
Classe: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
AUTOR: RICHARDSON DOS SANTOS PEREIRA
Advogado do(a) AUTOR: MARIA NAZARETE PEREIRA DA SILVA
- RO0001073
RÉU: CLARO S.A.
Advogados do(a) RÉU: ISRAEL AUGUSTO ALVES FREITAS
DA CUNHA - RO0002913, RAFAEL GONCALVES ROCHA RS0041486
INTIMAÇÃO
Fica a parte Autora intimada a dar regular andamento ao feito no
prazo de 5 dias, sob pena de extinção/arquivamento.
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 6ª Vara Cível, Falências e Recuperações Judiciais
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, Porto Velho - RO CEP: 76803-686 - Fone: (69) 3217-1307
Processo: 7008893-73.2017.8.22.0001
Classe: BUSCA E APREENSÃO (181)
REQUERENTE: BANCO PAN S.A.
Advogados do(a) REQUERENTE: MOISES BATISTA DE SOUZA SP0149225, FERNANDO LUZ PEREIRA - RO0004392
REQUERIDO: ALEX ARANDA VEDREGAL - ME
Advogado do(a) REQUERIDO:
INTIMAÇÃO
Considerando o pedido para expedição/desentranhamento do
MANDADO, fica a parte autora, na pessoa de seu(ua) advogado(a),
intimado(a) para no prazo de 5 (cinco) dias, proceder o recolhimento
da taxa, que deverá ser o valor da diligência do oficial de justiça
positiva, gerando o boleto para pagamento no link: http://webapp.tjro.
jus.br/custas/pages/guiaRecolhimento/guiaRecolhimentoEmitir.jsf
;jsessionid=MlUemieeJXHJRLgVw2OOAp_bZ65KzfhrXqOHVab-.
wildfly01:custas1.1, exceto se beneficiado(s) pela concessão da
justiça gratuita.
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 6ª Vara Cível, Falências e Recuperações Judiciais
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, Porto Velho - RO CEP: 76803-686 - Fone: (69) 3217-1305
Processo: 0275744-50.2008.8.22.0001
Classe: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159)
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EXEQUENTE: AUTOVEMA VEICULOS LTDA
Advogados do(a) EXEQUENTE: JOSE CRISTIANO PINHEIRO RO0001529, VALERIA MARIA VIEIRA PINHEIRO - RO0001528
EXECUTADO: ANDRESON CERQUEIRA DA SILVA - ME
Advogado do(a) EXECUTADO:
INTIMAÇÃO
Fica a parte Autora intimada a dar regular andamento ao feito no
prazo de 05 dias.
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 6ª Vara Cível, Falências e Recuperações Judiciais
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, Porto Velho - RO CEP: 76803-686 - Fone: (69) 3217-1307
Processo: 0018859-58.2012.8.22.0001
Classe: USUCAPIÃO (49)
AUTOR: NORMA FRANCISCA DE OLIVEIRA e outros
Advogado do(a) AUTOR:
Advogado do(a) REPRESENTANTE PROCESSUAL:
Advogado do(a) AUTOR:
RÉU: EGO EMPRESA GERAL DE OBRAS S A
Advogado do(a) RÉU: IGOR JUSTINIANO SARCO - RO0007957
INTIMAÇÃO
Fica a parte Requerida, na pessoa de seu(ua) advogado(a),
notificado(a) para no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o pagamento
das custas judiciais. A guia para pagamento deverá ser gerada no
endereço eletrônico:
http://webapp.tjro.jus.br/custas/pages/guiaRecolhimento/
guiaRecolhimentoEmitir.jsf;jsessionid=M2VBhmGwXHBjOh7Y7inYY5BVo0iGyQDKoXf8PfM.wildfly01:custas1.1.
O não pagamento integral ensejará a expedição de certidão de
débito judicial para fins de protesto extrajudicial e inscrição em
Dívida Ativa Estadual.
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 6ª Vara Cível, Falências e Recuperações Judiciais
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, Porto Velho - RO CEP: 76803-686 - Fone: (69) 3217-1307
Processo: 7027525-16.2018.8.22.0001
Classe: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
EXEQUENTE: BANCO DO BRASIL S.A.
Advogado do(a) EXEQUENTE: SERVIO TULIO DE BARCELOS MG0044698
EXECUTADO: RAIMUNDO TORRES FILHO
Advogado do(a) EXECUTADO: ANTONIO MANOEL ARAUJO DE
SOUZA - RO0001375
INTIMAÇÃO
Fica a parte Requerente, por seu patrono, no prazo de 05 (cinco)
dias, intimada para atualizar o débito e para que dê prosseguimento
normal ao feito, observando a ordem preferencial disposta no art.
835 do CPC.
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 6ª Vara Cível, Falências e Recuperações Judiciais
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, Porto Velho - RO CEP: 76803-686 - Fone: (69) 3217-1305
Processo: 7049404-16.2017.8.22.0001
Classe: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159)
EXEQUENTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
Advogado do(a) EXEQUENTE: ROSANGELA DA ROSA CORREA
- RO0005398
EXECUTADO: HERINALDO CAMPOS FERREIRA PANTOJA
Advogado do(a) EXECUTADO:
INTIMAÇÃO
Fica a parte Autora intimada a dar regular andamento ao feito no
prazo de 5 dias, sob pena de extinção/arquivamento.
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PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Porto Velho - 6ª Vara Cível, Falências e Recuperações Judiciais
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, Porto Velho - RO CEP: 76803-686 - Fone: (69) 3217-1307
Processo: 7035140-57.2018.8.22.0001
Classe: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
AUTOR: MARCOS ANTONIO COELHO
Advogado do(a) AUTOR: ANTONIO MANOEL ARAUJO DE SOUZA
- RO0001375
RÉU: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO
BRASIL
Advogado do(a) RÉU:
CERTIDÃO/INTIMAÇÃO
Certifico que foi designada a AUDIÊNCIA deste processo a qual
será realizada na sala de audiências da CEJUSC Porto Velho - 6ª
Vara Cível, Falências e Recuperações Judiciais, sito à Rua Quintino
Bocaiuva, 3061, Bairro Embratel, Porto Velho/RO, conforme
informações abaixo:
Tipo: Conciliação Sala: SALA DE AUDIÊNCIA 11 - CEJUSC/CÍVEL
Data: 29/10/2018 Hora: 11:30
Ficam as partes devidamente intimadas.
PORTO VELHO, 11 de setembro de 2018.
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Porto Velho - 6ª Vara Cível, Falências e Recuperações Judiciais
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, Porto Velho - RO CEP: 76803-686 - Fone: (69) 3217-1307
Processo: 7018651-76.2017.8.22.0001
Classe: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
AUTOR: CARINA SILVA DO NASCIMENTO
Advogado do(a) AUTOR: VICTOR ALIPIO AZEVEDO BORGES RO0006985
RÉU: TELEFONICA BRASIL S.A.
Advogado do(a) RÉU: EDUARDO ABILIO KERBER DINIZ RO0004389
INTIMAÇÃO
Fica a parte Requerida, na pessoa de seu(ua) advogado(a),
notificado(a) para no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o pagamento
das custas judiciais. A guia para pagamento deverá ser gerada no
endereço eletrônico:
http://webapp.tjro.jus.br/custas/pages/guiaRecolhimento/
guiaRecolhimentoEmitir.jsf;jsessionid=M2VBhmGwXHBjOh7Y7inYY5BVo0iGyQDKoXf8PfM.wildfly01:custas1.1.
O não pagamento integral ensejará a expedição de certidão de
débito judicial para fins de protesto extrajudicial e inscrição em
Dívida Ativa Estadual.
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Porto Velho - 6ª Vara Cível, Falências e Recuperações Judiciais
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, Porto Velho - RO CEP: 76803-686 - Fone: (69) 3217-1307
Processo: 7050553-81.2016.8.22.0001
Classe: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
AUTOR: CATARINENSE COMERCIO DE MATERIAIS PARA
CONSTRUCAO LTDA - ME e outros
Advogado do(a) AUTOR: LUIZ ALBERTO CONTI FILHO RO0007716
Advogado do(a) AUTOR: LUIZ ALBERTO CONTI FILHO RO0007716
RÉU: INTERCEMENT BRASIL S.A.
Advogado do(a) RÉU: RENATO MULINARI - GO0044090
CERTIDÃO/INTIMAÇÃO
Certifico que foi designada a AUDIÊNCIA deste processo a qual
será realizada na sala de audiências da CEJUSC Porto Velho - 6ª
Vara Cível, Falências e Recuperações Judiciais, sito à Rua Quintino
Bocaiuva, 3061, Bairro Embratel, Porto Velho/RO, conforme
informações abaixo:
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Tipo: Conciliação Sala: SALA DE AUDIÊNCIA 10 - CEJUSC/CÍVEL
Data: 07/11/2018 Hora: 14:30
Ficam as partes devidamente intimadas.
PORTO VELHO, 11 de setembro de 2018.
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Porto Velho - 6ª Vara Cível, Falências e Recuperações Judiciais
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, Porto Velho - RO CEP: 76803-686 - Fone: (69) 3217-1307
Processo: 0003971-50.2013.8.22.0001
Classe: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
EXEQUENTE: LUCIANE GIMAX HENRIQUE
Advogado do(a) EXEQUENTE: DAGUIMAR LUSTOSA NOGUEIRA
CAVALCANTE - RO0004120
EXECUTADO: MARIA NILDA RAMALHO LACERDA e outros
Advogado do(a) EXECUTADO: JORGE FERNANDES NETO RO0005468
Advogado do(a) EXECUTADO: FABRICIO MATOS DA COSTA RO0003270
CERTIDÃO/INTIMAÇÃO
Certifico que foi designada a AUDIÊNCIA deste processo a qual
será realizada na sala de audiências da CEJUSC Porto Velho - 6ª
Vara Cível, Falências e Recuperações Judiciais, sito à Rua Quintino
Bocaiuva, 3061, Bairro Embratel, Porto Velho/RO, conforme
informações abaixo:
Tipo: Conciliação Sala: SALA DE AUDIÊNCIA 11 - CEJUSC/CÍVEL
Data: 17/10/2018 Hora: 09:00
Ficam as partes devidamente intimadas.
PORTO VELHO, 11 de setembro de 2018.
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Porto Velho - 6ª Vara Cível, Falências e Recuperações Judiciais
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, Porto Velho - RO CEP: 76803-686 - Fone: (69) 3217-1307
Processo: 7035070-40.2018.8.22.0001
Classe: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
AUTOR: SUSANA ENES LEBRE DOS SANTOS
Advogado do(a) AUTOR: ANTONIO MANOEL ARAUJO DE SOUZA
- RO0001375
RÉU: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO
BRASIL
Advogado do(a) RÉU:
CERTIDÃO/INTIMAÇÃO
Certifico que foi designada a AUDIÊNCIA deste processo a qual
será realizada na sala de audiências da CEJUSC Porto Velho - 6ª
Vara Cível, Falências e Recuperações Judiciais, sito à Rua Quintino
Bocaiuva, 3061, Bairro Embratel, Porto Velho/RO, conforme
informações abaixo:
Tipo: Conciliação Sala: SALA DE AUDIÊNCIA 11 - CEJUSC/CÍVEL
Data: 29/10/2018 Hora: 17:00
Ficam as partes devidamente intimadas.
PORTO VELHO, 11 de setembro de 2018.
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Porto Velho - 6ª Vara Cível, Falências e Recuperações Judiciais
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, Porto Velho - RO CEP: 76803-686 - Fone: (69) 3217-1307
Processo: 7065292-59.2016.8.22.0001
Classe: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
EXEQUENTE: RODRIGO PEREIRA COSTA
Advogado do(a) EXEQUENTE: JOSE GOMES BANDEIRA FILHO
- RO0000816
EXECUTADO: CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA SA
CERON
Advogado do(a) EXECUTADO: SABRINA CRISTINE DELGADO
PEREIRA - RO0008619
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INTIMAÇÃO
Fica a parte Requerida intimada, por seu patrono, para proceder
o levantamento dos valores disponíveis, junto à Caixa Econômica
Federal, sob pena dos valores serem transferidos para a Conta
Centralizadora.
Em caso de levantamento mediante recolhimento de custas, fica a
parte intimada a apresentar o comprovante nos autos em 05 dias
sob pena de inscrição em dívida ativa e protesto.

RÉU: TIM CELULAR S.A.
Advogados do(a) RÉU: DANIEL PENHA DE OLIVEIRA RO0003434, FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES - MT016846A,
RUBENS GASPAR SERRA - SP0119859
INTIMAÇÃO
Fica a parte Requerente intimada, por meio de seu patrono, a
manifestar-se no prazo de 05 dias sobre o Depósito Judicial
comprovado nos autos, ID 21233825.

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Porto Velho - 6ª Vara Cível, Falências e Recuperações Judiciais
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, Porto Velho - RO CEP: 76803-686 - Fone: (69) 3217-1307
Processo: 7062013-65.2016.8.22.0001
Classe: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
AUTOR: DINAEL SANTOS DE JESUS
Advogado do(a) AUTOR: VICTOR ALIPIO AZEVEDO BORGES RO0006985
RÉU: CLARO S.A.
Advogado do(a) RÉU: RAFAEL GONCALVES ROCHA RS0041486
INTIMAÇÃO
Fica a parte Requerida intimada, por seu patrono, para proceder o
levantamento dos valores disponíveis, sob pena dos valores serem
transferidos para a Conta Centralizadora.
Em caso de levantamento mediante recolhimento de custas, fica a
parte intimada a apresentar o comprovante nos autos em 05 dias
sob pena de inscrição em dívida ativa e protesto.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 7ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, Porto Velho - RO CEP: 76803-686 - Fone: (69) 3217-1307
e-mail: 7civelcpe@tjro.jus.br
COMARCA: PORTO VELHO
ÓRGÃO EMITENTE: 7ª VARA CÍVEL
EDITAL DE VENDA JUDICIAL E INTIMAÇÃO
1) O Juiz de Direito da 7ª Vara Cível torna público que será realizada
a venda dos bens a seguir descritos e referentes à Execução que
se menciona. A venda dar-se-á na Sede do Juízo.
2) Ficam as partes, através deste Edital, intimadas das datas da
Venda Judicial, conforme descritas abaixo.
EXEQUENTE: JOSE RAIMUNDO DA SILVA, CPF 011.671.46204, brasileiro, casado, aposentado, residente e domiciliado na Rua
Guiana, n°. 2904 - Bloco H, Apto. ll - Conj. Residencial Porto Velho
II, bairro Embratel - Porto Velho (RO).
EXECUTADO: RONILTON RODRIGUES REIS, CPF 707.957.97753, brasileiro, casado, residente e domiciliado na AV; Imigrantes,
5850 - Conjunto Alfaville - bairro Aponiã, nesta. cidade de Porto
Velho (RO).
Vara: 7ª Vara Cível de Porto Velho/RO
Processo: 0010237-58.2010.8.22.0001
Classe: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
DESCRIÇÃO DE BENS: - Um (01) Lote de terras urbano Nº 264,
Quadra 5, Setor 008. Cadastro 008-005-264-000. Área 480,00m²
(quatrocentos e oitenta metros quadrados) Situado na cidade de
Porto Velho – RO. Limitando-se: ao Norte, Lotes 076 e 067; ao
Sul, Rua Padre Ângelo Cerry; a Leste, Lote 252; a Oeste, Lote
276. Medindo, o lote 12,00m de frente; 12,00m de fundos; 40,00m
do lado direito; 40,00m do lado esquerdo. Perímetro de 104,00m.
Localizado no quarteirão formado pela Rua Padre Ângelo Cerry,
Rua José Bonifácio, Rua Padre Chiquinho e Rua José de Alencar,
matriculado sob o nº 14.547, no Livro 2 do Registro Geral, nos
termos da Certidão de Inteiro Teor, expedida em 10 de março de
2017, pelo Cartório do 2º Ofício de Registro de Imóveis de Porto
Velho.
Construções existentes: 1 (uma) edificação predominantemente
em madeira, com parte em alvenaria. onde atualmente funciona
1 (um) escritório de advocacia, contendo 3 (três) salas maiores,
1 (uma) sala menor(sala para arquivo), 1 (uma)cozinha e 1 (um)
banheiro. Nos fundos do lote, há outra edificação: 1 (uma) edícula
em alvenaria, contendo 2 (duas) salas e 1 (um) banheiro.
Avaliado em: R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais).
VALOR TOTAL: R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais).
DATA PARA PRIMEIRA VENDA (PRESENCIAL): 26 de Setembro
de 2018, às 09:00 horas
DATA PARA SEGUNDA VENDA (PRESENCIAL): 03 de Outubro
de 2018, às 09:00 horas.
DESPACHO de ID 16392434: “Prossiga-se com a execução,
levando o bem a hasta pública. Expeça-se o necessário. Porto
Velho RO, 17 de maio de 2018. ILISIR BUENO RODRIGUES. Juiz
de Direito.
ÔNUS AO ARREMATANTE: 1- Do ato da arrematação, adjudicação
ou remição, deverão ser efetuados os seguintes pagamentos: 20%
de sinal, comissão do leiloeiro de 5 % sobre o valor arrematado.
2- Cabe ao arrematante verificar e/ou quitar eventuais débitos
referentes à IPTU do bem que esteja nesse edital.

7ª VARA CÍVEL
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 7ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, Porto Velho - RO CEP: 76803-686 - Fone: (69) 3217-1307
e-mail: 7civelcpe@tjro.jus.br
Processo: 7027680-53.2017.8.22.0001
Classe: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
AUTOR: TATIANA DE MACEDO COSTA
Advogados do(a) AUTOR: NICOLE DIANE MALTEZO MARTINS RO0007280, THIAGO VALIM - RO0006320
RÉU: INCORPORADORA IMOBILIARIA PORTO VELHO LTDA e
outros
Advogados do(a) RÉU: GUSTAVO CLEMENTE VILELA SP0220907, ANDERSON BARBOSA SILVA - SP330935
Advogado do(a) RÉU: MARCELO PELEGRINI BARBOSA SP199877
INTIMAÇÃO
Fica a parte Requerente intimada, no prazo de 05 dias, a apresentar
manifestação acerca da petição juntada pela parte adversa.
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 7ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, Porto Velho - RO CEP: 76803-686 - Fone: (69) 3217-1307
e-mail: 7civelcpe@tjro.jus.br
Processo: 0019541-76.2013.8.22.0001
Classe: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
AUTOR: JOSE LEDILSON MARQUES ALFAIA
Advogado do(a) AUTOR: JURACI APARECIDA VALENTE DA
SILVA - RO000156B
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OBSERVAÇÃO: 1- Não sendo possível a intimação pessoal do(a)
executado(a), fica este(a) intimado(a) por este edital. 2 - Sobrevindo
feriado nas datas designadas para venda judicial, esta realizar-se-á
no primeiro dia útil subsequente.
COMUNICAÇÃO: Se o bem não alcançar lance igual ou superior
à avaliação, prosseguir-se-á a segunda venda no dia, e horário
acima designado, a fim de que os mesmos sejam arrematados por
quem maior preço lançar, desde que a oferta não seja vil.
Porto Velho, 22 de agosto de 2018.
Keli Cristina Dias Monteiro Flores
Gestora CPE - 204619-9
Que assino por ordem do MM. Juiz de Direito
Caracteres - 4625
Preço por caractere - 0,01872
Total (R$) 86,58
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 7ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, Porto Velho - RO CEP: 76803-686 - Fone: (69) 3217-1307
e-mail: 7civelcpe@tjro.jus.br
Processo: 7011670-02.2015.8.22.0001
Classe: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
AUTOR: ROSINETE MELO DE SOUZA
Advogado do(a) AUTOR: MARIA NAZARETE PEREIRA DA SILVA
- RO0001073
RÉU: EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS PREVENCAO E
SAUDE LTDA - EPP e outros (3)
Advogados do(a) RÉU: ISABELLA LIVERO - SP0171859,
ALESSANDRA KARINA CARVALHO GONGORA - RO8610
Advogado do(a) RÉU:
INTIMAÇÃO
Ficam as partes Requerente e Requerida intimadas a manifestaremse quanto ao laudo pericial(ID 21249472) apresentado no prazo de
15(quinze) dias.
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 7ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, Porto Velho - RO CEP: 76803-686 - Fone: (69) 3217-1307
e-mail: 7civelcpe@tjro.jus.br
Processo: 7012096-09.2018.8.22.0001
Classe: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159)
EXEQUENTE: CONFECCOES BANANA KIDS EIRELI - ME
Advogados do(a) EXEQUENTE: PAULA CINTIA NARDINI
FERREIRA COELHO - SP238212, CLAUDIA LUIZA FIGUEIREDO
DA SILVA - SP209477, MARCEL COLLESI SCHMIDT SP180392
EXECUTADO: ESTILO BABY COMERCIO LTDA - ME
Advogado do(a) EXECUTADO:
INTIMAÇÃO
Para fins de atendimento ao pleito da parte AUTORA, fica
esta intimada para que, no prazo de 05 dias, proceda ao prévio
recolhimento das custas da diligência, conforme estabelecido no
art. 17 da Lei 3.896/2016.
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 7ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, Porto Velho - RO CEP: 76803-686 - Fone: (69) 3217-1307
e-mail: 7civelcpe@tjro.jus.br
Processo: 7049780-36.2016.8.22.0001
Classe: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159)
EXEQUENTE: BANCO BRADESCO S.A.
Advogado do(a) EXEQUENTE: MAURO PAULO GALERA MARI RO0004937

SEXTA-FEIRA, 14-09-2018

518

EXECUTADO: AQUARIUS SERVICOS DE HOSPEDAGEM,
RESTAURANTE E EVENTOS LTDA. - ME e outros
Advogado do(a) EXECUTADO:
Advogado do(a) EXECUTADO:
INTIMAÇÃO
Para fins de atendimento ao pleito da parte AUTORA, fica
esta intimada para que, no prazo de 05 dias, proceda ao prévio
recolhimento das custas da diligência, conforme estabelecido no
art. 17 da Lei 3.896/2016.
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 7ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, Porto Velho - RO CEP: 76803-686 - Fone: (69) 3217-1307
e-mail: 7civelcpe@tjro.jus.br
Processo: 0010337-08.2013.8.22.0001
Classe: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
AUTOR: MARIA VANILDE BRITO BERNARDO e outros
Advogados do(a) AUTOR: HULDAYSE PINHEIRO HERMSDORF RO0004617, VELCI JOSE DA SILVA NECKEL - RO0003844
Advogados do(a) AUTOR: HULDAYSE PINHEIRO HERMSDORF RO0004617, VELCI JOSE DA SILVA NECKEL - RO0003844
RÉU: RAIMUNDO BARROSO DE MORAIS e outros (2)
Advogado do(a) RÉU:
Advogado do(a) RÉU:
Advogados do(a) RÉU: ANA CAROLINE ROMANO CASTELO
BRANCO - RO0005991, ALEX CAVALCANTE DE SOUZA RO0001818, ERICA CRISTINA CLAUDINO - RO0006207
INTIMAÇÃO
Ficam as partes Requerente e Requerida, intimadas a se
manifestarem, no prazo de 05 dias, acerca do retorno dos autos,
sob pena de arquivamento.
Saliento que, conforme prevê o art. 31, parágrafo único da Lei
3896/16, o feito poderá ser desarquivado a qualquer momento,
desde que apresentado pedido descritivo, acompanhado de
planilha dos créditos, de acordo com os arts. 523 e 524 do CPC,
visando a intimação da parte adversa ao início do cumprimento de
SENTENÇA.
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 7ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, Porto Velho - RO CEP: 76803-686 - Fone: (69) 3217-1307
e-mail: 7civelcpe@tjro.jus.br
Processo: 7015581-17.2018.8.22.0001
Classe: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
AUTOR: NEURI SANDRO ASSIS FREITAS
Advogado do(a) AUTOR: MARIA NAZARETE PEREIRA DA SILVA
- RO0001073
RÉU: SEABRA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA e
outros
Advogados do(a) RÉU: THALES ROCHA BORDIGNON AC0002160, MIRELE REBOUCAS DE QUEIROZ JUCA RO0003193
Advogados do(a) RÉU: MIRELE REBOUCAS DE QUEIROZ JUCA
- RO0003193, THALES ROCHA BORDIGNON - AC0002160
INTIMAÇÃO
Fica a parte Requerida intimada, no prazo de 05 dias, para
manifestação quanto aos Embargos de Declaração apresentados.
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 7ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, Porto Velho - RO CEP: 76803-686 - Fone: (69) 3217-1307
e-mail: 7civelcpe@tjro.jus.br
Processo: 7023801-04.2018.8.22.0001

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

ANO XXXVI

NÚMERO 172

DIARIO DA JUSTIÇA

Classe: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
AUTOR: R. K. S. D. L. e outros (2)
Advogados do(a) AUTOR: DAYNNE FRANCYELLE DE GODOI
PEREIRA - GO0030368, CRISTIANA FONSECA AFFONSO RO0005361
Advogados do(a) AUTOR: DAYNNE FRANCYELLE DE GODOI
PEREIRA - GO0030368, CRISTIANA FONSECA AFFONSO RO0005361
Advogados do(a) AUTOR: DAYNNE FRANCYELLE DE GODOI
PEREIRA - GO0030368, CRISTIANA FONSECA AFFONSO RO0005361
RÉU: GOL LINHAS AÉREAS
Advogados do(a) RÉU: BERNARDO AUGUSTO GALINDO
COUTINHO - RO0002991, ALINE SUMECK BOMBONATO RO0003728
INTIMAÇÃO
Fica a parte Autora, na pessoa de seu(ua) advogado(a), intimada
para querendo, apresentar réplica no prazo de 15 (quinze) dias.
1) Considerando que não houve a autocomposição entre as partes,
nos termos do art. 12, inc.I, da Lei nº 3.896/2016 (Lei de Custas
do TJRO), deverá(ão) a(os) autora/autores efetuar o recolhimento
de mais 1% sobre o valor da causa a título de custas iniciais,
comprovando-o nos autos no prazo de até 05 (cinco) dias após a
audiência de conciliação, exceto se beneficiados(s) pela concessão
da justiça gratuita.
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 7ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, Porto Velho - RO CEP: 76803-686 - Fone: (69) 3217-1307
e-mail: 7civelcpe@tjro.jus.br
Processo: 7035121-85.2017.8.22.0001
Classe: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
AUTOR: SILVANO CARVALHO RABELO e outros (3)
Advogados do(a) AUTOR: VALNEI GOMES DA CRUZ ROCHA
- RO0002479, DENISE GONCALVES DA CRUZ ROCHA RO0001996
Advogados do(a) AUTOR: VALNEI GOMES DA CRUZ ROCHA
- RO0002479, DENISE GONCALVES DA CRUZ ROCHA RO0001996
Advogados do(a) AUTOR: VALNEI GOMES DA CRUZ ROCHA
- RO0002479, DENISE GONCALVES DA CRUZ ROCHA RO0001996
Advogados do(a) AUTOR: VALNEI GOMES DA CRUZ ROCHA
- RO0002479, DENISE GONCALVES DA CRUZ ROCHA RO0001996
RÉU: SANTO ANTONIO ENERGIA S.A.
Advogado do(a) RÉU: CLAYTON CONRAT KUSSLER RO0003861
INTIMAÇÃO
Fica a parte Autora, na pessoa de seu(ua) advogado(a), intimada
para querendo, apresentar réplica no prazo de 15 (quinze) dias.
1) Considerando que não houve a autocomposição entre as partes,
nos termos do art. 12, inc.I, da Lei nº 3.896/2016 (Lei de Custas
do TJRO), deverá(ão) a(os) autora/autores efetuar o recolhimento
de mais 1% sobre o valor da causa a título de custas iniciais,
comprovando-o nos autos no prazo de até 05 (cinco) dias após a
audiência de conciliação, exceto se beneficiados(s) pela concessão
da justiça gratuita.
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 7ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, Porto Velho - RO CEP: 76803-686 - Fone: (69) 3217-1307
e-mail: 7civelcpe@tjro.jus.br
Processo: 7025815-58.2018.8.22.0001
Classe: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
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AUTOR: ANA PAULA DA SILVA SOARES
Advogado do(a) AUTOR: MARIA NAZARETE PEREIRA DA SILVA
- RO0001073
RÉU: COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DE RONDONIA
CAERD
Advogado do(a) RÉU:
INTIMAÇÃO
Fica a parte Autora, na pessoa de seu(ua) advogado(a), intimada
para querendo, apresentar réplica no prazo de 15 (quinze) dias.
1) Considerando que não houve a autocomposição entre as partes,
nos termos do art. 12, inc.I, da Lei nº 3.896/2016 (Lei de Custas
do TJRO), deverá(ão) a(os) autora/autores efetuar o recolhimento
de mais 1% sobre o valor da causa a título de custas iniciais,
comprovando-o nos autos no prazo de até 05 (cinco) dias após a
audiência de conciliação, exceto se beneficiados(s) pela concessão
da justiça gratuita.
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 7ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, Porto Velho - RO CEP: 76803-686 - Fone: (69) 3217-1307
e-mail: 7civelcpe@tjro.jus.br
Processo: 7017649-71.2017.8.22.0001
Classe: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
AUTOR: DORIVALDO SILVA ARAUJO
Advogado do(a) AUTOR: CELIO OLIVEIRA CORTEZ - RO0003640
RÉU: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.
Advogado do(a) RÉU: JOSE ALMIR DA ROCHA MENDES JUNIOR
- RN000392A
INTIMAÇÃO
Fica a parte Requerente intimada a, no prazo de 15 dias, apresentar
contrarrazões ao recurso de apelação.
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 7ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, Porto Velho - RO CEP: 76803-686 - Fone: (69) 3217-1307
e-mail: 7civelcpe@tjro.jus.br
Processo: 0010705-80.2014.8.22.0001
Classe: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
AUTOR: LUIZ CARLOS SORIANO DA SILVA e outros
Advogados do(a) AUTOR: ANTONIO FRACCARO - RO0001941,
VALNEI GOMES DA CRUZ ROCHA - RO0002479
Advogados do(a) AUTOR: VALNEI GOMES DA CRUZ ROCHA RO0002479, ANTONIO FRACCARO - RO0001941
RÉU: JOSE FRANCISCO PARADA PADILLA e outros
Advogados do(a) RÉU: FRANCISCO NUNES NETO - RO0000158,
JOSÉ BRUNO CECONELLO - RO0001855
Advogados do(a) RÉU: JEFERSON DE SOUZA RODRIGUES RO0007544, ALEX MOTA CORDEIRO - RO0002258
INTIMAÇÃO
Ficam as partes Requerente e Requerida, intimadas a se
manifestarem, no prazo de 05 dias, acerca do retorno dos autos,
sob pena de arquivamento.
Saliento que, conforme prevê o art. 31, parágrafo único da Lei
3896/16, o feito poderá ser desarquivado a qualquer momento,
desde que apresentado pedido descritivo, acompanhado de
planilha dos créditos, de acordo com os arts. 523 e 524 do CPC,
visando a intimação da parte adversa ao início do cumprimento de
SENTENÇA.
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 7ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, Porto Velho - RO CEP: 76803-686 - Fone: (69) 3217-1307
e-mail: 7civelcpe@tjro.jus.br
Processo: 0009985-16.2014.8.22.0001
Classe: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
AUTOR: HENRIQUE VIANA FRANCA e outros
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Advogado do(a) AUTOR: ELAINE DE SOUZA - RO0004255
Advogado do(a) AUTOR: ELAINE DE SOUZA - RO0004255
RÉU: FOX PNEUS LTDA e outros
Advogados do(a) RÉU: HAROLDO LOPES LACERDA - RO0000962,
HUGO ANDRE RIOS LACERDA - RO0005717
Advogados do(a) RÉU: JULIO CESAR CACIATORI MARTINS SP0196812, LIDIA FRANCISCA PAULA PADILHA - RO0006139
INTIMAÇÃO
Ficam as partes Requerente e Requerida, intimadas a se
manifestarem, no prazo de 05 dias, acerca do retorno dos autos,
sob pena de arquivamento.
Saliento que, conforme prevê o art. 31, parágrafo único da Lei
3896/16, o feito poderá ser desarquivado a qualquer momento,
desde que apresentado pedido descritivo, acompanhado de
planilha dos créditos, de acordo com os arts. 523 e 524 do CPC,
visando a intimação da parte adversa ao início do cumprimento de
SENTENÇA.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 7ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, Porto Velho - RO CEP: 76803-686 - Fone: (69) 3217-1307
e-mail: 7civelcpe@tjro.jus.br
Processo: 7013568-79.2017.8.22.0001
Classe: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
AUTOR: FRANCISCO CHAGAS DA SILVA
Advogado do(a) AUTOR: ALEXANDRE AZEVEDO ANTUNES MT8843/O
RÉU: BANCO BRADESCO S.A.
Advogado do(a) RÉU: WILSON BELCHIOR - RO0006484
INTIMAÇÃO
Fica a parte Requerente intimada a, no prazo de 15 dias, apresentar
contrarrazões ao recurso de apelação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 7ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, Porto Velho - RO CEP: 76803-686 - Fone: (69) 3217-1307
e-mail: 7civelcpe@tjro.jus.br
Processo: 0003895-55.2015.8.22.0001
Classe: EMBARGOS À EXECUÇÃO (172)
EMBARGANTE: ANNA KARLA MARTINS RODRIGUES
Advogados do(a) EMBARGANTE: IGOR MARTINS RODRIGUES RO0006413, VANESSA AZEVEDO MACEDO - RO0002867
EMBARGADO: SBS EMPREENDIMENTOS LTDA
Advogados do(a) EMBARGADO: SICILIA MARIA ANDRADE
TANAKA - RO0005940, ALLAN PEREIRA GUIMARAES RO0001046, LUIZ FELIPE DA SILVA ANDRADE - RO0006175
INTIMAÇÃO
Ficam as partes Requerente e Requerida, intimadas a se
manifestarem, no prazo de 05 dias, acerca do retorno dos autos,
sob pena de arquivamento.
Saliento que, conforme prevê o art. 31, parágrafo único da Lei
3896/16, o feito poderá ser desarquivado a qualquer momento,
desde que apresentado pedido descritivo, acompanhado de
planilha dos créditos, de acordo com os arts. 523 e 524 do CPC,
visando a intimação da parte adversa ao início do cumprimento de
SENTENÇA.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 7ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, Porto Velho - RO CEP: 76803-686 - Fone: (69) 3217-1307
e-mail: 7civelcpe@tjro.jus.br
Processo: 7023281-78.2017.8.22.0001
Classe: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159)
EXEQUENTE: SOCIEDADE DE PESQUISA EDUCACAO E
CULTURA, DR. APARICIO CARVALHO DE MORAES LTDA
Advogados do(a) EXEQUENTE: CAMILA GONCALVES MONTEIRO
- RO8348, IZABEL CELINA PESSOA BEZERRA CARDOSO RO0000796, CAMILA BEZERRA BATISTA - RO0007212
EXECUTADO: ROSIMERY BRAZ NARDINO e outros
Advogados do(a) EXECUTADO: DANILO HENRIQUE ALENCAR
MAIA - RO0007707, SAMARA ASCOLI DE QUEIROZ - RO7863
Advogados do(a) EXECUTADO: DANILO HENRIQUE ALENCAR
MAIA - RO0007707, SAMARA ASCOLI DE QUEIROZ - RO7863
INTIMAÇÃO
Para fins de atendimento ao pleito da parte AUTORA, fica
esta intimada para que, no prazo de 05 dias, proceda ao prévio
recolhimento das custas da diligência, conforme estabelecido no
art. 17 da Lei 3.896/2016.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 7ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, Porto Velho - RO CEP: 76803-686 - Fone: (69) 3217-1307
e-mail: 7civelcpe@tjro.jus.br
Processo: 0018754-13.2014.8.22.0001
Classe: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
AUTOR: EDNA VELES DE SOUZA
Advogados do(a) AUTOR: PATRICIA BERGAMASCHI DE ARAUJO
- RO0004242, RENAN CORREIA LIMA - RO0006400, RAIMUNDO
GONCALVES DE ARAUJO - RO0003300
RÉU: YAMAHA ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA
Advogados do(a) RÉU: ROBERTO JARBAS MOURA DE SOUZA RO0001246, MANUELA GSELLMANN DA COSTA - RO0003511,
MARCIO ALEXANDRE MALFATTI - SP0139482, EDEMILSON
KOJI MOTODA - SP231747
INTIMAÇÃO
Ficam as partes Requerente e Requerida, intimadas a se
manifestarem, no prazo de 05 dias, acerca do retorno dos autos,
sob pena de arquivamento.
Saliento que, conforme prevê o art. 31, parágrafo único da Lei
3896/16, o feito poderá ser desarquivado a qualquer momento,
desde que apresentado pedido descritivo, acompanhado de
planilha dos créditos, de acordo com os arts. 523 e 524 do CPC,
visando a intimação da parte adversa ao início do cumprimento de
SENTENÇA.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 7ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, Porto Velho - RO CEP: 76803-686 - Fone: (69) 3217-1307
e-mail: 7civelcpe@tjro.jus.br
Processo: 0000904-09.2015.8.22.0001
Classe: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
EXEQUENTE: BANCO ITAÚ
Advogados do(a) EXEQUENTE: JOAO LUIS SISMEIRO DE
OLIVEIRA JUNIOR - RO0005379, BRUNO HENRIQUE DE
OLIVEIRA VANDERLEI - PE0021678
EXECUTADO: DOMINGOS DIAS DA SILVA e outros
Advogado do(a) EXECUTADO:
Advogado do(a) EXECUTADO:
INTIMAÇÃO
Para fins de atendimento ao pleito da parte AUTORA, fica
esta intimada para que, no prazo de 05 dias, proceda ao prévio
recolhimento das custas da diligência, conforme estabelecido no
art. 17 da Lei 3.896/2016.
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 7ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, Porto Velho - RO CEP: 76803-686 - Fone: (69) 3217-1307
e-mail: 7civelcpe@tjro.jus.br
Processo: 7008989-54.2018.8.22.0001
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Classe: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
AUTOR: JOSE HENRIQUE LEONEL DE QUEIROZ e outros
Advogado do(a) AUTOR: JOSE ADEMIR ALVES - RO0000618
Advogado do(a) AUTOR: JOSE ADEMIR ALVES - RO0000618
RÉU: CASAALTA CONSTRUCOES LTDA
Advogado do(a) RÉU: FLAVIANA LETICIA RAMOS MOREIRA RO0004867
INTIMAÇÃO
Fica a parte Autora, na pessoa de seu(ua) advogado(a), intimada
para querendo, apresentar réplica no prazo de 15 (quinze) dias.
1) Considerando que não houve a autocomposição entre as partes,
nos termos do art. 12, inc.I, da Lei nº 3.896/2016 (Lei de Custas
do TJRO), deverá(ão) a(os) autora/autores efetuar o recolhimento
de mais 1% sobre o valor da causa a título de custas iniciais,
comprovando-o nos autos no prazo de até 05 (cinco) dias após a
audiência de conciliação, exceto se beneficiados(s) pela concessão
da justiça gratuita.
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 7ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, Porto Velho - RO CEP: 76803-686 - Fone: (69) 3217-1307
e-mail: 7civelcpe@tjro.jus.br
Processo: 7000576-52.2018.8.22.0001
Classe: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
AUTOR: LIBERATO RIBEIRO DE ARAUJO FILHO e outros
Advogado do(a) AUTOR: HAILTON OTERO RIBEIRO DE ARAUJO
- RO0000529
Advogado do(a) AUTOR: HAILTON OTERO RIBEIRO DE ARAUJO
- RO0000529
RÉU: WELLINGTON GLADISTON VANZELER ROCHA
Advogado do(a) RÉU: MANOEL FLAVIO MEDICI JURADO RO000012B
INTIMAÇÃO
Fica a parte Autora, na pessoa de seu(ua) advogado(a), intimada
para querendo, apresentar réplica no prazo de 15 (quinze) dias.
1) Considerando que não houve a autocomposição entre as partes,
nos termos do art. 12, inc.I, da Lei nº 3.896/2016 (Lei de Custas
do TJRO), deverá(ão) a(os) autora/autores efetuar o recolhimento
de mais 1% sobre o valor da causa a título de custas iniciais,
comprovando-o nos autos no prazo de até 05 (cinco) dias após a
audiência de conciliação, exceto se beneficiados(s) pela concessão
da justiça gratuita.
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 7ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, Porto Velho - RO CEP: 76803-686 - Fone: (69) 3217-1307
e-mail: 7civelcpe@tjro.jus.br
Processo: 7014528-35.2017.8.22.0001
Classe: EMBARGOS À EXECUÇÃO (172)
EMBARGANTE: TRM-TRANSPORTES RODOVIARIO MAMORE
LTDA - EPP e outros (2)
Advogado do(a) EMBARGANTE: BENTO MANOEL DE MORAIS
NAVARRO FILHO - RO0004251
EMBARGADO: BANCO DO BRASIL S.A.
Advogado do(a) EMBARGADO: SERVIO TULIO DE BARCELOS
- RO0006673
INTIMAÇÃO
Fica a parte Requerente intimada, por seu patrono, para proceder
a retirada do alvará expedido via internet, bem como efetuar seu
levantamento no prazo de validade, junto à Caixa Econômica
Federal, sob pena dos valores serem transferidos para a Conta
Centralizadora.
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PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 7ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, Porto Velho - RO CEP: 76803-686 - Fone: (69) 3217-1307
e-mail: 7civelcpe@tjro.jus.br
Processo: 7014528-35.2017.8.22.0001
Classe: EMBARGOS À EXECUÇÃO (172)
EMBARGANTE: TRM-TRANSPORTES RODOVIARIO MAMORE
LTDA - EPP e outros (2)
Advogado do(a) EMBARGANTE: BENTO MANOEL DE MORAIS
NAVARRO FILHO - RO0004251
EMBARGADO: BANCO DO BRASIL S.A.
Advogado do(a) EMBARGADO: SERVIO TULIO DE BARCELOS
- RO0006673
INTIMAÇÃO
Para fins de expedição do alvará, fica a parte Embargada, na
pessoa de seu(ua) advogado(a), notificado(a) para no prazo de 15
(quinze) dias, efetuar o pagamento das custas judiciais. A guia para
pagamento deverá ser gerada no endereço eletrônico:
http://webapp.tjro.jus.br/custas/pages/guiaRecolhimento/
guiaRecolhimentoEmitir.jsf;jsessionid=M2VBhmGwXHBjOh7Y7inYY5BVo0iGyQDKoXf8PfM.wildfly01:custas1.1.
O não pagamento integral ensejará a expedição de certidão de
débito judicial para fins de protesto extrajudicial e inscrição em
Dívida Ativa Estadual.
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 7ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, Porto Velho - RO CEP: 76803-686 - Fone: (69) 3217-1307
e-mail: 7civelcpe@tjro.jus.br
EDITAL DE LEILÃO E INTIMAÇÃO
O Juiz de Direito da 7ª Vara Cível da Comarca de Porto Velho,
Dr ILISIR BUENO RODRIGUES, torna público que será realizada
a venda do bem a seguir descrito e referente à execução que se
menciona.
Processo: 0001125-94.2012.8.22.0001
Classe: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
Requerente: PEDRO WANDERLEY ADVOGADOS ASSOCIADOS
WANDERLEY DOS SANTOS
Requerido: AMIR FRANCISCO LANDO e outros
Valor da Ação: R$ 311.540,89 (atualizado até 02 de Fevereiro de
2018)
DESCRIÇÃO DO BEM:
01 (um) imóveis localizados na Rua José de Alencar, 3172, Caiari;
à Rua José de Alencar, 844, Olaria e, à Rua José Camacho, 874,
Olaria, nesta Capital,, AVALIADO EM R$ 572,132 (quinhentos e
setenta e dois mil, cento e trinta e dois reais)
01 (um) imóvel residencial localizado na rua José Camacho,
número 844, esquina com a José de Alencar, bairro Olaria. Na área
interna, apresenta 03 cômodos: 03 quartos, uma sala e um cozinha,
segundo informações da moradora Célia Araújo (inquilina).
AVALIADO EM: R$ 252.000,00 (duzentos e cinquenta e dois mil
reais).
01 (um) veículo Toyota Hilux CD 4X4 Diesel, Cor branca, Ano 2014,
Placa NCC 4252, podendo ser encontrada na Av. Lauro Sodré,
2300, Olaria, Condomínio Reserva do Bosque, Edifício Botânico,
Apto. 1301, Porto Velho, RO pág. 63 falta valor da avaliação do
veículo, porem o oficial de justiça não encontrou o bem.
Depositário: Sr Júlio Eloy Monteiro Resende, av. Farquar, 2603,
Arigolandia.
VALOR TOTAL: R$ 572.132,00 (quinhentos e setenta e dois mil,
cento e trinta e dois reais), sendo 5% sobre o valor da arrematação,
a título de comissão da leiloeira.
DATA PARA PRIMEIRA VENDA: 10/10/2018, às 10 horas.
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DATA PARA SEGUNDA VENDA: 19/10/2018, às 10 horas.
LOCAL DA VENDA: Somente através do site: www.veraleiloes.
com.br
OBSERVAÇÃO: Sobrevindo feriado nas datas designadas para
venda judicial, esta realizar-se-á no primeiro dia útil subsequente.
COMUNICAÇÃO: Se o bem não alcançar lance igual ou superior à
avaliação, prosseguir-se-á na segunda venda no mesmo dia, hora
e local, a fim de que o mesmo seja arrematado por quem maior
preço lançar, desde que a oferta não seja vil.
CONDIÇÕES DA ARREMATAÇÃO/FORMAS DE PAGAMENTO:
A arrematação será feita pela melhor oferta, mediante pagamento
à vista (art. 892 do CPC/2015). Em caso de imóveis e veículos,
o pagamento poderá ser parcelado, conforme art. 895 do CPC,
sendo que o arrematante deverá pagar 25% (vinte e cinco por
cento) do valor do lance à vista e o restante parcelado em até 30
(trinta) meses, sendo as prestações iguais, mensais e sucessivas,
O valor de cada parcela, por ocasião do pagamento, será acrescido
de juros equivalentes à taxa da poupança, garantido por restrição
sobre o próprio bem. OBS: O lance à vista terá preferência sobre
o lance aprazo, bastando o lance à vista igualar-se ao o prazo
durante o leilão.
Observe-se que este Juízo tem considerado preço vil aquele igual
ou inferior a 80% (oitenta por cento) do valor da avaliação, nos
termos do parágrafo único do artigo 891 do CPC
LEILOEIRA: Vera Lúcia Aguiar de Sousa, JUCER n. 010/2006.
COMISSÃO DA LEILOEIRA: Em caso de arrematação a comissão
devida será de 5% (cinco por cento) sobre o valor do lance
vencedor, a título de comissão, a ser paga pelo arrematante. Em
caso de adjudicação, remição ou acordo, a comissão será de
2% (dois por cento) sobre o valor da avaliação, a ser pago pelo
adjudicante ou pelo executado, conforme o caso. Também são
de responsabilidade dos arrematantes as despesas de custas de
cartório que oneram o processo, e eventuais débitos que recaíam
sobre o bem, exceto os decorrentes de débitos fiscais e tributários,
conforme o art. 130 § único do CTN. Cientes, também, que no ato
da adjudicação, remição ou acordo entre as partes, serão cobrados
os serviços da Leiloeira, as despesas de editoração e de editais,
bem como as despesas de vistorias e certidões de imóveis, das
despesas informadas na Comunicação de Leilão e o Decreto,
Federal n° 21.981/1932, no artigo 22, alínea “f”.
MODALIDADE ELETRÔNICA: Quem pretender arrematar ditos
bens deverá ofertar lances pela Internet, através do site: www.
veraleiloes.com.br, devendo, para tanto, os interessados, efetuarem
cadastramento prévio, no prazo máximo de 24 horas antes do
leilão, confirmarem os lances e recolherem a quantia respectiva na
data designada para a realização da praça, para fins de lavratura
do termo próprio, ficando ciente de que os arrematantes deverão
depositar à disposição do Juízo o valor da arrematação, via
depósito Judicial, no prazo de 24 horas a partir do encerramento da
hasta, seguindo as demais regras da forma de pagamento (à vista/
parcelado) escolhida para cada arrematação.
INTIMAÇÃO: Fica desde logo intimado o EXECUTADO, PARTIDO
DO MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO EAMIR
FRANCISCO LANDO, inscrito no CPF N 010.437.810-72, das
datas acima, se porventura não for encontrado para intimação
pessoal, bem como para os efeitos do art. 889, inciso I, do Código
de Processo Civil/2015 e de que, antes da arrematação e da
adjudicação do(s) bem(ns), poderá(ão) remir a execução, consoante
o disposto no art. 826 do Código de Processo Civil/2015. Fica(m)
cientificado(s) de que o prazo para a apresentação de quaisquer
medidas processuais contra os atos expropriatórios contidas no §
1º do art. 903 do CPC será de dez dias após o aperfeiçoamento da
arrematação (art. 903, § 2º do Código de Processo Civil/2015). E,
para que chegue ao conhecimento de todos e no futuro ninguém
possa alegar ignorância, expediu-se o presente edital que será
publicado e afixado na forma da Lei. DADO E PASSADO nesta
cidade e Comarca de Porto Velho, Estado de Rondônia.
Porto Velho-RO, 24 de Agosto de 2018.
Keli Cristina Dias Monteiro Flores
Gestora CPE - 204619-9
Que assino por ordem do MM. Juiz de Direito
Caracteres: 5785
preço por caractere: 0,01872
Total (R$): 108,30
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PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 7ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, Porto Velho - RO CEP: 76803-686 - Fone: (69) 3217-1307
e-mail: 7civelcpe@tjro.jus.br
Processo: 7012521-41.2015.8.22.0001
Classe: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
EXEQUENTE: CELSO FERNANDES PRIETO
Advogados do(a) EXEQUENTE: DEBORA MENDES GOMES
LAUERMANN - RO0005618, SARA COELHO DA SILVA RO0006157, VALERIANO LEAO DE CAMARGO - MT013732O
EXECUTADO: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO
SOCIAL
Advogado do(a) EXECUTADO:
INTIMAÇÃO
Fica a parte Exequente, no prazo de 15 dias, intimada da
Impugnação apresentada.
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 6ª Vara Cível, Falências e Recuperações Judiciais
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, Porto Velho - RO CEP: 76803-686 - Fone: (69) 3217-1307
e-mail: 7civelcpe@tjro.jus.br
Processo: 7010431-26.2016.8.22.0001
Classe: USUCAPIÃO (49)
AUTOR: FRANCISCO RIBEIRO DE CARVALHO e outros (2)
Advogado do(a) AUTOR: DEIVID CRISPIM DE OLIVEIRA RO0006913
RÉU: VIVALDO FERREIRA CABRAL
Advogado do(a) RÉU:
INTIMAÇÃO
Fica a parte Autora INTIMADA a se manifestar acerca da certidão
do AR NEGATIVO NO PRAZO DE 5 (CINCO) DIAS.
Em caso de solicitação de busca de endereços, bloqueios on line
e assemelhados, proceda ao prévio recolhimento das custas da
diligência, conforme estabelecido no art. 17 da Lei 3.896/2016.
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 6ª Vara Cível, Falências e Recuperações Judiciais
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, Porto Velho - RO CEP: 76803-686 - Fone: (69) 3217-1307
e-mail: 7civelcpe@tjro.jus.br
Processo: 7015113-24.2016.8.22.0001
Classe: CÍVEL - BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO
FIDUCIÁRIA (81)
AUTOR: BANCO BRADESCO S.A.
Advogado do(a) AUTOR: MAURO PAULO GALERA MARI RO0004937
RÉU: VALDA DOS SANTOS MOTA
Advogado do(a) RÉU:
INTIMAÇÃO
Fica a parte Autora INTIMADA a se manifestar acerca da certidão
do AR NEGATIVO NO PRAZO DE 5 (CINCO) DIAS.
Em caso de solicitação de busca de endereços, bloqueios on line
e assemelhados, proceda ao prévio recolhimento das custas da
diligência, conforme estabelecido no art. 17 da Lei 3.896/2016.
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 6ª Vara Cível, Falências e Recuperações Judiciais
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, Porto Velho - RO CEP: 76803-686 - Fone: (69) 3217-1307
e-mail: 7civelcpe@tjro.jus.br
Processo: 7032633-94.2016.8.22.0001
Classe: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
EXEQUENTE: DANIELE MEIRA COUTO
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Advogado do(a) EXEQUENTE: MARCELO ESTEBANEZ MARTINS
- RO0003208
EXECUTADO: ELIOMARA CORREIA ABRANTES
Advogado do(a) EXECUTADO:
INTIMAÇÃO
Fica a parte Autora INTIMADA a se manifestar acerca da certidão
do AR NEGATIVO NO PRAZO DE 5 (CINCO) DIAS.
Em caso de solicitação de busca de endereços, bloqueios on line
e assemelhados, proceda ao prévio recolhimento das custas da
diligência, conforme estabelecido no art. 17 da Lei 3.896/2016.
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 6ª Vara Cível, Falências e Recuperações Judiciais
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, Porto Velho - RO CEP: 76803-686 - Fone: (69) 3217-1307
e-mail: 7civelcpe@tjro.jus.br
Processo: 7025731-57.2018.8.22.0001
Classe: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159)
EXEQUENTE: RMX TRANSPORTE, COMERCIO E EXPORTACAO
DE MADEIRAS EIRELI - ME
Advogado do(a) EXEQUENTE: ANDRE MUNIR NOACK - RO8320
EXECUTADO: INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS
AGUILAR LTDA - ME
Advogado do(a) EXECUTADO:
INTIMAÇÃO
Fica a parte Autora INTIMADA a se manifestar acerca da certidão
do AR NEGATIVO NO PRAZO DE 5 (CINCO) DIAS.
Em caso de solicitação de busca de endereços, bloqueios on line
e assemelhados, proceda ao prévio recolhimento das custas da
diligência, conforme estabelecido no art. 17 da Lei 3.896/2016.
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 6ª Vara Cível, Falências e Recuperações Judiciais
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, Porto Velho - RO CEP: 76803-686 - Fone: (69) 3217-1307
e-mail: 7civelcpe@tjro.jus.br
Processo: 7053900-88.2017.8.22.0001
Classe: MONITÓRIA (40)
AUTOR: ASSOCIACAO DOS TRABALHADORES NO SERVICO
PUBLICO NO ESTADO DE RONDONIA - ASPER
Advogado do(a) AUTOR: MARCELO ESTEBANEZ MARTINS RO0003208
RÉU: DOMINGOS SAVIO PEREIRA CAVALCANTE
Advogado do(a) RÉU:
INTIMAÇÃO
Fica a parte Autora INTIMADA a se manifestar acerca da certidão
do AR NEGATIVO NO PRAZO DE 5 (CINCO) DIAS.
Em caso de solicitação de busca de endereços, bloqueios on line
e assemelhados, proceda ao prévio recolhimento das custas da
diligência, conforme estabelecido no art. 17 da Lei 3.896/2016.
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 6ª Vara Cível, Falências e Recuperações Judiciais
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, Porto Velho - RO CEP: 76803-686 - Fone: (69) 3217-1307
e-mail: 7civelcpe@tjro.jus.br
Processo: 7015936-27.2018.8.22.0001
Classe: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159)
EXEQUENTE: ACOFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
Advogado do(a) EXEQUENTE: GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA
- MT004032O
EXECUTADO: IGUANA PRODUCOES E EVENTOS LTDA - ME e
outros (4)
Advogado do(a) EXECUTADO:
INTIMAÇÃO
Fica a parte Autora INTIMADA a se manifestar acerca da certidão
do AR NEGATIVO NO PRAZO DE 5 (CINCO) DIAS.
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Em caso de solicitação de busca de endereços, bloqueios on line
e assemelhados, proceda ao prévio recolhimento das custas da
diligência, conforme estabelecido no art. 17 da Lei 3.896/2016.
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 6ª Vara Cível, Falências e Recuperações Judiciais
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, Porto Velho - RO CEP: 76803-686 - Fone: (69) 3217-1307
e-mail: 7civelcpe@tjro.jus.br
Processo: 7043997-63.2016.8.22.0001
Classe: MONITÓRIA (40)
AUTOR: N S SERVICE LTDA - ME
Advogado do(a) AUTOR: ALEXANDRE CAMARGO - RO0000704
RÉU: CARLA BEGNINI
Advogado do(a) RÉU:
INTIMAÇÃO
Fica a parte Autora INTIMADA a se manifestar acerca da certidão
do AR NEGATIVO NO PRAZO DE 5 (CINCO) DIAS.
Em caso de solicitação de busca de endereços, bloqueios on line
e assemelhados, proceda ao prévio recolhimento das custas da
diligência, conforme estabelecido no art. 17 da Lei 3.896/2016.
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 6ª Vara Cível, Falências e Recuperações Judiciais
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, Porto Velho - RO CEP: 76803-686 - Fone: (69) 3217-1307
e-mail: 7civelcpe@tjro.jus.br
Processo: 7026582-96.2018.8.22.0001
Classe: MONITÓRIA (40)
AUTOR: ASSOCIACAO DOS TRABALHADORES NO SERVICO
PUBLICO NO ESTADO DE RONDONIA - ASPER
Advogado do(a) AUTOR: MARCELO ESTEBANEZ MARTINS RO0003208
RÉU: FATIMA CAROLINA DE HOLANDA
Advogado do(a) RÉU:
INTIMAÇÃO
Fica a parte Autora INTIMADA a se manifestar acerca da certidão
do AR NEGATIVO NO PRAZO DE 5 (CINCO) DIAS.
Em caso de solicitação de busca de endereços, bloqueios on line
e assemelhados, proceda ao prévio recolhimento das custas da
diligência, conforme estabelecido no art. 17 da Lei 3.896/2016.
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 6ª Vara Cível, Falências e Recuperações Judiciais
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, Porto Velho - RO CEP: 76803-686 - Fone: (69) 3217-1307
e-mail: 7civelcpe@tjro.jus.br
Processo: 7019675-08.2018.8.22.0001
Classe:
INCIDENTE
DE
DESCONSIDERAÇÃO
DE
PERSONALIDADE JURÍDICA (12119)
REQUERENTE: CLAUDIO RIBEIRO DE MENDONCA e outros (3)
Advogado do(a) REQUERENTE: MARCIO MELO NOGUEIRA RO0002827
REQUERIDO: MBM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
Advogado do(a) REQUERIDO:
INTIMAÇÃO
Fica a parte Autora INTIMADA a se manifestar acerca da certidão
do AR NEGATIVO NO PRAZO DE 5 (CINCO) DIAS.
Em caso de solicitação de busca de endereços, bloqueios on line
e assemelhados, proceda ao prévio recolhimento das custas da
diligência, conforme estabelecido no art. 17 da Lei 3.896/2016.
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 6ª Vara Cível, Falências e Recuperações Judiciais
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, Porto Velho - RO CEP: 76803-686 - Fone: (69) 3217-1307
e-mail: 7civelcpe@tjro.jus.br
Processo: 7012175-22.2017.8.22.0001

Este diário foi assinado digitalmente consoante a Lei 11.419/06. O documento eletrônico pode ser encontrado no sítio do Tribunal de Justiça do Estado de
Rondônia, endereço: http://www.tjro.jus.br/novodiario/
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Classe: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159)
EXEQUENTE: BANCO DO BRASIL S.A.
Advogado do(a) EXEQUENTE: RAFAEL SGANZERLA DURAND
- SP0211648
EXECUTADO: ELZIVANE FERREIRA PIMENTA MUNIZ
Advogado do(a) EXECUTADO:
INTIMAÇÃO
Fica a parte Autora INTIMADA a se manifestar acerca da certidão
do AR NEGATIVO NO PRAZO DE 5 (CINCO) DIAS.
Em caso de solicitação de busca de endereços, bloqueios on line
e assemelhados, proceda ao prévio recolhimento das custas da
diligência, conforme estabelecido no art. 17 da Lei 3.896/2016.
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 6ª Vara Cível, Falências e Recuperações Judiciais
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, Porto Velho - RO CEP: 76803-686 - Fone: (69) 3217-1307
e-mail: 7civelcpe@tjro.jus.br
Processo: 7021030-53.2018.8.22.0001
Classe: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159)
EXEQUENTE: BANCO BRADESCO S.A.
Advogado do(a) EXEQUENTE: MAURO PAULO GALERA MARI RO0004937
EXECUTADO: LOCADORA DE VEICULOS TRANSPORTES E
REPRESENTACOES CURUMIM LTDA - ME e outros
Advogado do(a) EXECUTADO:
INTIMAÇÃO
Considerando o pedido para expedição/desentranhamento do
MANDADO, fica a parte autora, na pessoa de seu(ua) advogado(a),
intimado(a) para no prazo de 5 (cinco) dias, proceder o recolhimento
da taxa, que deverá ser o valor da diligência do oficial de justiça
positiva, gerando o boleto para pagamento no link: http://webapp.tjro.
jus.br/custas/pages/guiaRecolhimento/guiaRecolhimentoEmitir.jsf
;jsessionid=MlUemieeJXHJRLgVw2OOAp_bZ65KzfhrXqOHVab-.
wildfly01:custas1.1, exceto se beneficiado(s) pela concessão da
justiça gratuita.
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 6ª Vara Cível, Falências e Recuperações Judiciais
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, Porto Velho - RO CEP: 76803-686 - Fone: (69) 3217-1307
e-mail: 7civelcpe@tjro.jus.br
Processo: 0005889-21.2015.8.22.0001
Classe: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
AUTOR: TIAGO LINS DE LIMA
Advogado do(a) AUTOR: GUILHERME DA COSTA FERREIRA
PIGNANELI - RO0005546
RÉU: FRANCIMAR PEREIRA LIMA e outros (2)
Advogado do(a) RÉU:
INTIMAÇÃO
Fica a parte Autora INTIMADA a se manifestar acerca da certidão
do AR NEGATIVO NO PRAZO DE 5 (CINCO) DIAS.
Em caso de solicitação de busca de endereços, bloqueios on line
e assemelhados, proceda ao prévio recolhimento das custas da
diligência, conforme estabelecido no art. 17 da Lei 3.896/2016.
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 7ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, Porto Velho - RO CEP: 76803-686 - Fone: (69) 3217-1307
e-mail: 7civelcpe@tjro.jus.br
Processo: 7025520-21.2018.8.22.0001
Classe: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
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AUTOR: MARINA FERREIRA DIAS
Advogados do(a) AUTOR: BRENDA RODRIGUES DOS SANTOS
- RO8648, DIEGO JOSE NASCIMENTO BARBOSA - RO0005184,
CASIMIRO ANCILON DE ALENCAR NETO - RO0004569
RÉU: BANRISUL
Advogado do(a) RÉU:
INTIMAÇÃO
Fica a parte Autora, na pessoa de seu(ua) advogado(a), intimada
para querendo, apresentar réplica no prazo de 15 (quinze) dias.
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 7ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, Porto Velho/RO,
CEP: 76803-686
Processo n. 7025448-34.2018.8.22.0001
AUTOR: ADRIANA BARBOSA DA RESSURREICAO
Advogado do(a) AUTOR: WILSON MOLINA PORTO - RO0006291
RÉU: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Advogado do(a) RÉU:
Valor da causa: R$ 15.264,00
Data da distribuição: 03/07/2018 10:40:46
DESPACHO
Defiro a autora os benefícios da gratuidade da justiça.
Considerando que somente a prova médico pericial poderá
estabelecer as condições de saúde da parte autora e, eventualmente,
se há alguma incapacidade para exercício da atividade laboral,
determino a realização de perícia médica.
Nomeio perita do juízo a Dra. Helena Cristina Silveira e Silveira
CRM 277 - e-mail: santiagomtc@yahoo.com.br para avaliar o
caso e identificar eventual existência de incapacidade e o seu
grau, classificação, percentual, duração e relação com a atividade
laboral realizada pela parte autora e para outras funções e sua vida
cotidiana.
Arbitro os honorários periciais em R$ 600,00 (seiscentos reais) e
determino ao requerido (INSS) que efetive o depósito nos autos,
no prazo de 20 (vinte) dias, sob pena de dispensa da prova e
presunção de veracidade da situação alegada pela parte autora.
Saliento que os órgãos públicos a disposição do juízo não suportam
o atendimento destas perícias, sem prejuízo de seu atendimento
ordinário.
Estabeleço o prazo de 20 (vinte) dias para entrega do laudo pericial,
a contar da data de realização da avaliação do caso pelo perito.
Designo audiência de conciliação e avaliação pericial para a data
de 28/11/2018 às 09:30min., a ser realizada na Rua Quintino
Bocaiúva, n. 3.061, esquina com Avenida Jorge Teixeira, Bairro
Embratel, nesta cidade (CEJUSC – Centro Judiciário de Solução
de Conflitos de Cidadania).
Faculto às partes a indicação de assistentes técnicos e a
apresentação de quesitos, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar
da ciência deste DESPACHO, sob pena de preclusão. Os quesitos
apresentados anteriormente a este DESPACHO devem ser
considerados.
Como quesitos do juízo, seguem os seguintes:
I – HISTÓRICO LABORAL
a) Profissão declarada.
b) Tempo de profissão.
c) Atividade declarada como exercida.
d) Tempo de atividade.
e) Descrição da atividade.
f) Experiência laboral anteriormente.
g) Data declarada de afastamento do trabalho, se tiver ocorrido.
II – EXAME CLÍNICO E CONSIDERAÇÕES MÉDICO-PERICIAIS
SOBRE A PATOLOGIA
a) Queixa que o(a) periciado(a) apresenta no ato da perícia.
b) Doença, lesão ou deficiência diagnosticada por ocasião da
perícia (com CID).
c) Causa provável da(s) doença/moléstia(s)/incapacidade.

Este diário foi assinado digitalmente consoante a Lei 11.419/06. O documento eletrônico pode ser encontrado no sítio do Tribunal de Justiça do Estado de
Rondônia, endereço: http://www.tjro.jus.br/novodiario/
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d) Doença/moléstia ou lesão decorrem do trabalho exercido
Justifique indicando o agente de risco ou agente nocivo causador.
e) A doença/moléstia ou lesão decorrem de acidente de trabalho
Em caso positivo, circunstanciar o fato, com data e local, bem como
se reclamou assistência médica e/ou hospitalar.
f) Doença/moléstia ou lesão torna o(a) periciado(a) incapacitado(a)
para o exercício do último trabalho ou atividade habitual Justifique
a resposta, descrevendo os elementos nos quais se baseou a
CONCLUSÃO.
g) Sendo positiva a resposta ao quesito anterior, a incapacidade
do(a) periciado(a) é de natureza permanente ou temporária Parcial
ou total
h) Data provável do início da(s) doença/lesão/moléstia(s) que
acomete(m) o(a) periciado(a).
i)Data provável de início da incapacidade identificada. Justifique.
j)Incapacidade remonta à data de início da(s) doença/moléstia(s)
ou decorre de progressão ou agravamento dessa patologia
Justifique.
k) É possível afirmar se havia incapacidade entre a data do
indeferimento ou da cessação do benefício administrativo e a data
da realização da perícia judicial
l) Caso se conclua pela incapacidade parcial e permanente, é
possível afirmar se o(a)periciado(a) está apto para o exercício de
outra atividade profissional ou para a reabilitação Qual atividade
m) Sendo positiva a existência de incapacidade total e permanente,
o(a) periciado(a) necessita de assistência permanente de outra
pessoa para as atividades diárias A partir de quando
n)Qual ou quais são os exames clínicos, laudos ou elementos
considerados para o presente ato médico pericial
o) O(a) periciado(a) está realizando tratamento Qual a previsão
de duração do tratamento Há previsão ou foi realizado tratamento
cirúrgico O tratamento é oferecido pelo SUS
p) É possível estimar qual o tempo e o eventual tratamento necessário
para que o(a) periciado(a) se recupere e tenha condições de voltar
a exercer seu trabalho ou atividade habitual (data de cessação da
incapacidade)
q) Preste o perito demais esclarecimentos que entenda serem
pertinentes para melhor elucidação da causa.
r) Pode o perito afirmar se existe qualquer indício ou sinais de
dissimulação ou de exacerbação de sintomas Responda apenas
em caso afirmativo.
III – QUESITOS ESPECÍFICOS: AUXÍLIO-ACIDENTE
Quesitos específicos para as hipóteses de pedido de auxílioacidente ou nos casos em que o autor recebe auxílio-acidente e
pretende o recebimento de auxílio-doença:
a) O(a) periciado(a) é portador de lesão ou pertubação funcional
que implique redução de sua capacidade para o trabalho Qual
b) Se houver lesão ou pertubação funcional, decorre de acidente
de trabalho ou de qualquer natureza Em caso positivo, indique
o agente causador ou circunstancie o fato, com data e local, bem
como indique se o (a) periciado(a) reclamou assistência médica e/
ou hospitalar.
c) O(a) periciado(a) apresenta sequelas de acidente de qualquer
natureza, que causam dispêndio de maior esforço na execução da
atividade habitual
d) Se positiva a resposta ao quesito anterior, quais são as dificuldades
encontrada(s) pelo(a) periciado(a) para continuar desempenhado
suas funções habituais Tais sequelas são permanentes, ou seja,
não passíveis de cura
e) Houve alguma perda anatômica Qual A força muscular está
mantida
f) A mobilidade das articulações está preservada
g) A sequela ou lesão porventura verificada se enquadra em alguma
das situações discriminadas no Anexo III do Decreto 3.048/1999
h) Face à sequela, ou doença, o(a) periciado(a) está: a) com sua
capacidade laborativa reduzida, porém, não impedido de exercer a
mesma atividade; b) impedido de exercer a mesma atividade, mas
não para outra; c) inválido para o exercício de qualquer atividade
Cite-se e intime-se a parte requerida para apresentar sua defesa,
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no prazo de 30 (trinta) dias (art. 335 do CPC), cujo prazo se iniciará
após ciência do resultado da perícia. No prazo de defesa o requerido
deverá apresentar cópia do procedimento administrativo referente
ao benefício previdenciário pleiteado pelo requerente.
Intimem a parte autora, por meio de seus advogados (§3º do art.
334 do CPC).
A petição inicial poderá ser consultada pelo endereço eletrônico:
http://pje.tjro.jus.br/pg/Processo/ConsultaDocumento/listView.
seam.
Apresentado o laudo pericial e depositado os honorários periciais,
expeça-se alvará em favor da perita judicial.
Porto Velho, 15 de agosto de 2018.
ILISIR BUENO RODRIGUES
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 7ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, Porto Velho/RO,
CEP: 76803-686
Processo n. 7028133-48.2017.8.22.0001
AUTOR: HELLEN GREYCE MACEDO
Advogado do(a) AUTOR: ELIZABETH FONSECA - RO0004445
RÉU: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Advogado do(a) RÉU:
Valor da causa: R$ 21.817,23
Data da distribuição: 28/06/2017 10:35:36
DESPACHO
Considerando a manifestação da parte autora (ID n. 17882771 e
17882760), designo nova audiência de conciliação e avaliação
pericial, nomeio a Dra Helena Cristina Silveira e Silveira CRM 277 –
e-mail: santiagomtc@yahoo.com.br, para avaliar o caso e identificar
eventual existência de incapacidade e o seu grau, classificação,
percentual, duração e relação com a atividade laboral realizada
pela parte autora e para outras funções e sua vida cotidiana.
Arbitro os honorários periciais em R$600,00 (seiscentos reais), o
qual já foi depositado pelo requerido (documento anexo).
Estabeleço o prazo de 20 (vinte) dias para entrega do laudo pericial,
a contar da data de realização da avaliação do caso pelo perito.
Designo audiência de conciliação e avaliação pericial para a data
de 28/11/2018 às 08:45hs horas, a ser realizada na Rua Quintino
Bocaiúva, n. 3.061, esquina com Avenida Jorge Teixeira, Bairro
Embratel, nesta cidade.
Faculto às partes a indicação de assistentes técnicos e a
apresentação de quesitos, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar
da ciência deste DESPACHO, sob pena de preclusão.
Como quesitos do juízo, seguem os seguintes:
I – HISTÓRICO LABORAL
a) Profissão declarada.
b) Tempo de profissão.
c) Atividade declarada como exercida.
d) Tempo de atividade.
e) Descrição da atividade.
f) Experiência laboral anteriormente.
g) Data declarada de afastamento do trabalho, se tiver ocorrido.
II – EXAME CLÍNICO E CONSIDERAÇÕES MÉDICO-PERICIAIS
SOBRE A PATOLOGIA
a) Queixa que o(a) periciado(a) apresenta no ato da perícia.
b) Doença, lesão ou deficiência diagnosticada por ocasião da
perícia (com CID).
c) Causa provável da(s) doença/moléstia(s)/incapacidade.
d) Doença/moléstia ou lesão decorrem do trabalho exercido
Justifique indicando o agente de risco ou agente nocivo causador.
e) A doença/moléstia ou lesão decorrem de acidente de trabalho
Em caso positivo, circunstanciar o fato, com data e local, bem como
se reclamou assistência médica e/ou hospitalar.
f) Doença/moléstia ou lesão torna o(a) periciado(a) incapacitado(a)
para o exercício do último trabalho ou atividade habitual Justifique
a resposta, descrevendo os elementos nos quais se baseou a
CONCLUSÃO.
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g) Sendo positiva a resposta ao quesito anterior, a incapacidade
do(a) periciado(a) é de natureza permanente ou temporária Parcial
ou total
h) Data provável do início da(s) doença/lesão/moléstia(s) que
acomete(m) o(a) periciado(a).
i)Data provável de início da incapacidade identificada. Justifique.
j)Incapacidade remonta à data de início da(s) doença/moléstia(s) ou
decorre de progressão ou agravamento dessa patologia Justifique.
k) É possível afirmar se havia incapacidade entre a data do
indeferimento ou da cessação do benefício administrativo e a data
da realização da perícia judicial
l) Caso se conclua pela incapacidade parcial e permanente, é
possível afirmar se o(a)periciado(a) está apto para o exercício de
outra atividade profissional ou para a reabilitação Qual atividade
m) Sendo positiva a existência de incapacidade total e permanente,
o(a) periciado(a) necessita de assistência permanente de outra
pessoa para as atividades diárias A partir de quando
n)Qual ou quais são os exames clínicos, laudos ou elementos
considerados para o presente ato médico pericial
o) O(a) periciado(a) está realizando tratamento Qual a previsão
de duração do tratamento Há previsão ou foi realizado tratamento
cirúrgico O tratamento é oferecido pelo SUS
p) É possível estimar qual o tempo e o eventual tratamento
necessário para que o(a) periciado(a) se recupere e tenha
condições de voltar a exercer seu trabalho ou atividade habitual
(data de cessação da incapacidade)
q) Preste o perito demais esclarecimentos que entenda serem
pertinentes para melhor elucidação da causa.
r) Pode o perito afirmar se existe qualquer indício ou sinais de
dissimulação ou de exacerbação de sintomas Responda apenas
em caso afirmativo.
III – QUESITOS ESPECÍFICOS: AUXÍLIO-ACIDENTE
Quesitos específicos para as hipóteses de pedido de auxílioacidente ou nos casos em que o autor recebe auxílio-acidente e
pretende o recebimento de auxílio-doença:
a) O(a) periciado(a) é portador de lesão ou pertubação funcional
que implique redução de sua capacidade para o trabalho Qual
b) Se houver lesão ou pertubação funcional, decorre de acidente
de trabalho ou de qualquer natureza Em caso positivo, indique
o agente causador ou circunstancie o fato, com data e local, bem
como indique se o (a) periciado(a) reclamou assistência médica e/
ou hospitalar.
c) O(a) periciado(a) apresenta sequelas de acidente de qualquer
natureza, que causam dispêndio de maior esforço na execução da
atividade habitual
d) Se positiva a resposta ao quesito anterior, quais são as
dificuldades encontrada(s) pelo(a) periciado(a) para continuar
desempenhado suas funções habituais
Tais sequelas são
permanentes, ou seja, não passíveis de cura
e) Houve alguma perda anatômica Qual A força muscular está
mantida
f) A mobilidade das articulações está preservada
g) A sequela ou lesão porventura verificada se enquadra em alguma
das situações discriminadas no Anexo III do Decreto 3.048/1999
h) Face à sequela, ou doença, o(a) periciado(a) está: a) com sua
capacidade laborativa reduzida, porém, não impedido de exercer a
mesma atividade; b) impedido de exercer a mesma atividade, mas
não para outra; c) inválido para o exercício de qualquer atividade
Cite-se e intime-se a parte requerida para apresentar sua defesa,
no prazo de 30 (trinta) dias (art. 335 do CPC), cujo prazo se iniciará
após ciência do resultado da perícia. No prazo de defesa o requerido
deverá apresentar cópia do procedimento administrativo referente
ao benefício previdenciário pleiteado pelo requerente.
Intimem a parte autora, por meio de seus advogados (§3º do art.
334 do CPC).
Intime-se a parte requerida, via sistema.
Apresentado o laudo pericial, expeça-se alvará em favor da perita
judicial.
Porto Velho, 15 de agosto de 2018.
ILISIR BUENO RODRIGUES
Juiz de Direito
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
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PODER JUDICIÁRIO
Porto Velho - 7ª Vara Cível - Fórum Cível Processo n. 703085873.2018.8.22.0001
Execução de Título Extrajudicial
EXEQUENTE: BRASIL DISTRIBUIDORA INDUSTRIA E
COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA
ADVOGADO(A) DENIS AUGUSTO MONTEIRO LOPES OAB Nº
RO2433
EXECUTADO: LIMA & LIMA COMERCIO DE MATERIAIS DE
CONSTRUCAO E GENEROS ALIMENTICIOS LTDA - ME
R$ 904.45
Distribuição: 06/08/2018
DESPACHO
Apresente a parte autora o comprovante de pagamento das custas
iniciais, em 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da petição
inicial, com cancelamento da distribuição (art. 290 do CPC).
Não recolhida as custas, conclusos para extinção.
Comprovando o recolhimento das custas, cite-se a parte executada
para efetuar o pagamento da importância indicada na petição inicial
mais 10% (dez por cento) de honorários advocatícios, no prazo
de 03 (três) dias, ou nomear bens à penhora, sob pena de não o
fazendo, serem-lhe penhorados tantos bens quantos bastem para
a garantia da execução e acréscimos legais.
Caso ocorra o pagamento integral do débito no prazo mencionado,
o valor dos honorários advocatícios será reduzido pela metade.
Poderá apresentar embargos à execução, defesa formal por meio
de advogado, independente de penhora, depósito ou caução, no
prazo legal de 15 (quinze) dias.
Na hipótese do executado não ser encontrado pelo Oficial de
Justiça, este deverá proceder o arresto de tantos bens quanto
bastem para garantir a execução (art. 830 do CPC).
Nos 10 (dez) dias seguintes à realização do arresto o Oficial de
Justiça procurará o executado 02 (duas) vezes em dias distintos e,
havendo suspeita de ocultação, realizará a citação por hora certa
(§1º do art. 830 do CPC).
Obs.: A petição inicial, e documentos que a instruem poderão
ser consultados no sitio eletrônico http://pje.tjro.jus.br/pg/
ConsultaPublica/listView.seam.
CÓPIA DESTE SERVE COMO MANDADO DE CITAÇÃO,
INTIMAÇÃO, PENHORA E AVALIAÇÃO
Dados para cumprimento:
PARTE REQUERIDA: EXECUTADO: LIMA & LIMA COMERCIO
DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E GENEROS ALIMENTICIOS
LTDA - ME, AVENIDA CALAMA 8083, - DE 8303 AO FIM - LADO
ÍMPAR PLANALTO - 76825-401 - PORTO VELHO - RONDÔNIA
Porto Velho 9 de agosto de 2018
Ilisir Bueno Rodrigues
Juiz de Direito
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Av. Lauro Sodré, Nº 1728, Bairro São João Bosco, CEP 76.803686, Porto Velho, RO
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 7ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, Porto Velho/RO,
CEP: 76803-686
Processo n. 7024105-03.2018.8.22.0001
AUTOR: WALLACE NEGREIRO DE AQUINO
Advogados do(a) AUTOR: TERESA CRISTINA ARANHA DE
BRITO - RO0005798, MARCIA YUMI MITSUTAKE - RO7835,
FELIPE GOES GOMES DE AGUIAR - RO0004494
RÉU: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Advogado do(a) RÉU:
Valor da causa: R$ 21.448,00
Data da distribuição: 21/06/2018 11:16:23
DECISÃO
Defiro ao autor os benefícios da gratuidade da justiça.
A parte autora pleiteia a antecipação de tutela para que a requerida
proceda com o restabelecimento do benefício de Auxílio Doença
em seu favor.
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Segundo a parte demandante, a requerida não prorrogou o
benefício de auxílio doença ao argumento de que não constatada
incapacidade do autor para o trabalho ou atividade habitual
No caso em tela, o requerente fornece elementos suficientes para
que, de plano, se visualize a plausibilidade do direito invocado e o
perigo da demora.
Mesmo com as limitações próprias de início de conhecimento e
ausência de contraditório, é possível admitir como plausível a
pretensão, especialmente considerando que a parte autora terá
que se submeter a procedimento cirúrgico em relação a lesão
questionada neste processo.
Ante ao exposto, com fundamento nos arts. 300 e 303 do Código
de Processo Civil, DEFIRO o pedido de antecipação de tutela
formulado neste processo e, em consequência, DETERMINO à
requerida que providencie no prazo de 48 (quarenta e oito) horas,
o restabelecimento do Benefício Auxílio Doença (Espécie 31) n. do
benefício 619.434.739-6.
Considerando que somente a prova médico pericial poderá
estabelecer as condições de saúde da parte autora e, eventualmente,
se há alguma incapacidade para exercício da atividade laboral,
determino a realização de perícia médica.
Nomeio perita do juízo a Dra. Helena Cristina Silveira e Silveira
CRM 277 – e-mail: santiagomtc@yahoo.com.br, para avaliar o
caso e identificar eventual existência de incapacidade e o seu
grau, classificação, percentual, duração e relação com a atividade
laboral realizada pela parte autora e para outras funções e sua vida
cotidiana.
Arbitro os honorários periciais em R$ 600,00 (seiscentos reais) e
determino ao requerido (INSS) que efetive o depósito no processo,
no prazo de 20 (vinte) dias, sob pena de dispensa da prova e
presunção de veracidade da situação alegada pela parte autora.
Saliento que os órgãos públicos a disposição do juízo não suportam
o atendimento destas perícias, sem prejuízo de seu atendimento
ordinário.
Designo audiência de conciliação, bem como avaliação pericial
na parte autora para a data de 28/11/2018 às 08:00 horas, a ser
realizada na Rua Quintino Bocaiúva, n. 3.061, esquina com Avenida
Jorge Teixeira, Bairro Embratel, nesta cidade (CEJUSC – Centro
Judiciário de Solução de Conflitos de Cidadania).
Faculto às partes a indicação de assistentes técnicos e a
apresentação de quesitos, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar
da ciência deste DESPACHO, sob pena de preclusão. Os quesitos
apresentados anteriormente a este DESPACHO devem ser
considerados.
Como quesitos do juízo, seguem os seguintes:
I – HISTÓRICO LABORAL
a) Profissão declarada.
b) Tempo de profissão.
c) Atividade declarada como exercida.
d) Tempo de atividade.
e) Descrição da atividade.
f) Experiência laboral anteriormente.
g) Data declarada de afastamento do trabalho, se tiver ocorrido.
II – EXAME CLÍNICO E CONSIDERAÇÕES MÉDICO-PERICIAIS
SOBRE A PATOLOGIA
a) Queixa que o(a) periciado(a) apresenta no ato da perícia.
b) Doença, lesão ou deficiência diagnosticada por ocasião da
perícia (com CID).
c) Causa provável da(s) doença/moléstia(s)/incapacidade.
d) Doença/moléstia ou lesão decorrem do trabalho exercido
Justifique indicando o agente de risco ou agente nocivo causador.
e) A doença/moléstia ou lesão decorrem de acidente de trabalho
Em caso positivo, circunstanciar o fato, com data e local, bem como
se reclamou assistência médica e/ou hospitalar.
f) Doença/moléstia ou lesão torna o(a) periciado(a) incapacitado(a)
para o exercício do último trabalho ou atividade habitual Justifique
a resposta, descrevendo os elementos nos quais se baseou a
CONCLUSÃO.
g) Sendo positiva a resposta ao quesito anterior, a incapacidade
do(a) periciado(a) é de natureza permanente ou temporária Parcial
ou total
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h) Data provável do início da(s) doença/lesão/moléstia(s) que
acomete(m) o(a) periciado(a).
i)Data provável de início da incapacidade identificada. Justifique.
j)Incapacidade remonta à data de início da(s) doença/moléstia(s)
ou decorre de progressão ou agravamento dessa patologia
Justifique.
k) É possível afirmar se havia incapacidade entre a data do
indeferimento ou da cessação do benefício administrativo e a data
da realização da perícia judicial
l) Caso se conclua pela incapacidade parcial e permanente, é
possível afirmar se o(a)periciado(a) está apto para o exercício de
outra atividade profissional ou para a reabilitação Qual atividade
m) Sendo positiva a existência de incapacidade total e permanente,
o(a) periciado(a) necessita de assistência permanente de outra
pessoa para as atividades diárias A partir de quando
n)Qual ou quais são os exames clínicos, laudos ou elementos
considerados para o presente ato médico pericial
o) O(a) periciado(a) está realizando tratamento Qual a previsão
de duração do tratamento Há previsão ou foi realizado tratamento
cirúrgico O tratamento é oferecido pelo SUS
p) É possível estimar qual o tempo e o eventual tratamento necessário
para que o(a) periciado(a) se recupere e tenha condições de voltar
a exercer seu trabalho ou atividade habitual (data de cessação da
incapacidade)
q) Preste o perito demais esclarecimentos que entenda serem
pertinentes para melhor elucidação da causa.
r) Pode o perito afirmar se existe qualquer indício ou sinais de
dissimulação ou de exacerbação de sintomas Responda apenas
em caso afirmativo.
III – QUESITOS ESPECÍFICOS: AUXÍLIO-ACIDENTE
Quesitos específicos para as hipóteses de pedido de auxílioacidente ou nos casos em que o autor recebe auxílio-acidente e
pretende o recebimento de auxílio-doença:
a) O(a) periciado(a) é portador de lesão ou pertubação funcional
que implique redução de sua capacidade para o trabalho Qual
b) Se houver lesão ou pertubação funcional, decorre de acidente
de trabalho ou de qualquer natureza Em caso positivo, indique
o agente causador ou circunstancie o fato, com data e local, bem
como indique se o (a) periciado(a) reclamou assistência médica e/
ou hospitalar.
c) O(a) periciado(a) apresenta sequelas de acidente de qualquer
natureza, que causam dispêndio de maior esforço na execução da
atividade habitual
d) Se positiva a resposta ao quesito anterior, quais são as dificuldades
encontrada(s) pelo(a) periciado(a) para continuar desempenhado
suas funções habituais Tais sequelas são permanentes, ou seja,
não passíveis de cura
e) Houve alguma perda anatômica Qual A força muscular está
mantida
f) A mobilidade das articulações está preservada
g) A sequela ou lesão porventura verificada se enquadra em alguma
das situações discriminadas no Anexo III do Decreto 3.048/1999
h) Face à sequela, ou doença, o(a) periciado(a) está: a) com sua
capacidade laborativa reduzida, porém, não impedido de exercer a
mesma atividade; b) impedido de exercer a mesma atividade, mas
não para outra; c) inválido para o exercício de qualquer atividade
Cite-se e intime-se a parte requerida para apresentar sua defesa,
no prazo de 30 (trinta) dias (art. 335 do CPC), cujo prazo se iniciará
após ciência do resultado da perícia. No prazo de defesa o requerido
deverá apresentar cópia do procedimento administrativo referente
ao benefício previdenciário pleiteado pelo requerente.
Intime-se a parte requerida para que cumpra a DECISÃO.
Intimem a parte autora, por meio de seus advogados (§3º do art.
334 do CPC).
Apresentado o laudo pericial e depositado o valor dos honorários
periciais, expeça-se alvará em favor da perita judicial.
A petição inicial poderá ser consultada pelo endereço eletrônico:
http://pje.tjro.jus.br/pg/Processo/ConsultaDocumento/listView.
seam.
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CÓPIA DESTE SERVE DE MANDADO DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO
(Implantação do Benefício Previdenciário)
Parte requerida: Nome: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO
SEGURO SOCIAL
Endereço: Gerência Executiva do APS/AADJ, situada na Avenida
Campos Sales,n. 3.132, esquina com Rua Quintino Bocaíuva,
nesta cidade.
Porto Velho, 15 de agosto de 2018.
ILISIR BUENO RODRIGUES
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Porto Velho - 7ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, Porto Velho - RO CEP: 76803-686 - Fone: (69) 3217-1307
e-mail: 7civelcpe@tjro.jus.br
Processo: 7011406-48.2016.8.22.0001
Classe: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
EXEQUENTE: MARIANO PEREIRA DE AGUIAR
Advogado do(a) EXEQUENTE: REYNALDO DINIZ PEREIRA
NETO - RO0004180
EXECUTADO: JOSE DE SOUZA PEREIRA e outros
Advogado do(a) EXECUTADO: DANIEL PENHA DE OLIVEIRA RO0003434
INTIMAÇÃO
Decorrido o prazo para pagamento espontâneo, fica a Exequente,
no prazo de 05 dias, intimada a atualizar o débito e dar
prosseguimento no feito atentando-se que em caso de consultas
por meio de sistemas judiciais (BACEN, RENAJUD e outros) o
pedido deverá ser acompanhado de custas nos termos do art. 17
da Lei 3.896/2016.
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
PODER JUDICIÁRIO
Porto Velho - 7ª Vara Cível - Fórum Cível
Processo n. 7038221-82.2016.8.22.0001
Procedimento Comum
AUTOR: IVAN VIEIRA RIBEIRO
ADVOGADO(A) MARCIO SILVA DOS SANTOS OAB Nº RO838
RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
PROCURADORIA FEDERAL EM RONDÔNIA
Valor da causa: R$ 24,017.88
Distribuição: 25/07/2016
DESPACHO
Indefiro o pedido de reconsideração da DECISÃO proferida, com
base nos mesmos fundamentos da DECISÃO constante no ID n.
10531974.
Apresente a parte autora réplica à contestação, em 15 (quinze)
dias.
Considerando que somente a prova médico pericial poderá
estabelecer as condições de saúde da parte autora e, eventualmente,
se há alguma incapacidade para exercício da atividade laboral,
determino a realização de nova perícia médica, pois, apesar do
Intituto Médico Legal ter realizado perícia na parte autora, até a
presente data referido órgão não apresentou no processo o laudo
periciail, ainda que intimado.
Nomeio perita do juízo a Dra. Helena Cristina Silveira e Silveira
CRM 277 – e-mail: santiagomtc@yahoo.com.br, para avaliar o
caso e identificar eventual existência de incapacidade e o seu
grau, classificação, percentual, duração e relação com a atividade
laboral realizada pela parte autora e para outras funções e sua vida
cotidiana.
Arbitro os honorários periciais em R$ 600,00 (seiscentos reais) e
determino ao requerido (INSS) que efetive o depósito no processo,
no prazo de 20 (vinte) dias, sob pena de dispensa da prova e
presunção de veracidade da situação alegada pela parte autora.
Saliento que os órgãos públicos a disposição do juízo não suportam
o atendimento destas perícias, sem prejuízo de seu atendimento
ordinário.
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Designo audiência de conciliação, bem como avaliação pericial
na parte autora para a data de 28/11/2018 às 17:15 horas, a ser
realizada na Rua Quintino Bocaiúva, n. 3.061, esquina com Avenida
Jorge Teixeira, Bairro Embratel, nesta cidade (CEJUSC – Centro
Judiciário de Solução de Conflitos de Cidadania).
Faculto às partes a indicação de assistentes técnicos e a
apresentação de quesitos, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar
da ciência deste DESPACHO, sob pena de preclusão. Os quesitos
apresentados anteriormente a este DESPACHO devem ser
considerados.
Como quesitos do juízo, seguem os seguintes:
I – HISTÓRICO LABORAL
a) Profissão declarada.
b) Tempo de profissão.
c) Atividade declarada como exercida.
d) Tempo de atividade.
e) Descrição da atividade.
f) Experiência laboral anteriormente.
g) Data declarada de afastamento do trabalho, se tiver ocorrido.
II – EXAME CLÍNICO E CONSIDERAÇÕES MÉDICO-PERICIAIS
SOBRE A PATOLOGIA
a) Queixa que o(a) periciado(a) apresenta no ato da perícia.
b) Doença, lesão ou deficiência diagnosticada por ocasião da
perícia (com CID).
c) Causa provável da(s) doença/moléstia(s)/incapacidade.
d) Doença/moléstia ou lesão decorrem do trabalho exercido
Justifique indicando o agente de risco ou agente nocivo causador.
e) A doença/moléstia ou lesão decorrem de acidente de trabalho
Em caso positivo, circunstanciar o fato, com data e local, bem como
se reclamou assistência médica e/ou hospitalar.
f) Doença/moléstia ou lesão torna o(a) periciado(a) incapacitado(a)
para o exercício do último trabalho ou atividade habitual Justifique
a resposta, descrevendo os elementos nos quais se baseou a
CONCLUSÃO.
g) Sendo positiva a resposta ao quesito anterior, a incapacidade
do(a) periciado(a) é de natureza permanente ou temporária Parcial
ou total
h) Data provável do início da(s) doença/lesão/moléstia(s) que
acomete(m) o(a) periciado(a).
i)Data provável de início da incapacidade identificada. Justifique.
j)Incapacidade remonta à data de início da(s) doença/moléstia(s)
ou decorre de progressão ou agravamento dessa patologia
Justifique.
k) É possível afirmar se havia incapacidade entre a data do
indeferimento ou da cessação do benefício administrativo e a data
da realização da perícia judicial
l) Caso se conclua pela incapacidade parcial e permanente, é
possível afirmar se o(a)periciado(a) está apto para o exercício de
outra atividade profissional ou para a reabilitação Qual atividade
m) Sendo positiva a existência de incapacidade total e permanente,
o(a) periciado(a) necessita de assistência permanente de outra
pessoa para as atividades diárias A partir de quando
n)Qual ou quais são os exames clínicos, laudos ou elementos
considerados para o presente ato médico pericial
o) O(a) periciado(a) está realizando tratamento Qual a previsão
de duração do tratamento Há previsão ou foi realizado tratamento
cirúrgico O tratamento é oferecido pelo SUS
p) É possível estimar qual o tempo e o eventual tratamento
necessário para que o(a) periciado(a) se recupere e tenha
condições de voltar a exercer seu trabalho ou atividade habitual
(data de cessação da incapacidade)
q) Preste o perito demais esclarecimentos que entenda serem
pertinentes para melhor elucidação da causa.
r) Pode o perito afirmar se existe qualquer indício ou sinais de
dissimulação ou de exacerbação de sintomas Responda apenas
em caso afirmativo.
III – QUESITOS ESPECÍFICOS: AUXÍLIO-ACIDENTE
Quesitos específicos para as hipóteses de pedido de auxílioacidente ou nos casos em que o autor recebe auxílio-acidente e
pretende o recebimento de auxílio-doença:
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a) O(a) periciado(a) é portador de lesão ou pertubação funcional
que implique redução de sua capacidade para o trabalho Qual
b) Se houver lesão ou pertubação funcional, decorre de acidente
de trabalho ou de qualquer natureza Em caso positivo, indique
o agente causador ou circunstancie o fato, com data e local, bem
como indique se o (a) periciado(a) reclamou assistência médica e/
ou hospitalar.
c) O(a) periciado(a) apresenta sequelas de acidente de qualquer
natureza, que causam dispêndio de maior esforço na execução da
atividade habitual
d) Se positiva a resposta ao quesito anterior, quais são as dificuldades
encontrada(s) pelo(a) periciado(a) para continuar desempenhado
suas funções habituais Tais sequelas são permanentes, ou seja,
não passíveis de cura
e) Houve alguma perda anatômica Qual A força muscular está
mantida
f) A mobilidade das articulações está preservada
g) A sequela ou lesão porventura verificada se enquadra em alguma
das situações discriminadas no Anexo III do Decreto 3.048/1999
h) Face à sequela, ou doença, o(a) periciado(a) está: a) com sua
capacidade laborativa reduzida, porém, não impedido de exercer a
mesma atividade; b) impedido de exercer a mesma atividade, mas
não para outra; c) inválido para o exercício de qualquer atividade
Cite-se e intime-se a parte requerida para apresentar sua defesa,
no prazo de 30 (trinta) dias (art. 335 do CPC), cujo prazo se iniciará
após ciência do resultado da perícia. No prazo de defesa o requerido
deverá apresentar cópia do procedimento administrativo referente
ao benefício previdenciário pleiteado pelo requerente.
Intime-se a parte requerida via sistema.
Intimem a parte autora, por meio de seus advogados (§3º do art.
334 do CPC).
Apresentado o laudo pericial e depositado o valor dos honorários
periciais, expeça-se alvará em favor da perita judicial.
Porto Velho, 22 de agosto de 2018.
Ilisir Bueno Rodrigues
Juiz de Direito
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Av. Lauro Sodré, Nº 1728, Bairro São João Bosco, CEP 76.803686, Porto Velho, RO
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Porto Velho - 7ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, Porto Velho - RO CEP: 76803-686 - Fone: (69) 3217-1307
e-mail: 7civelcpe@tjro.jus.br
Processo: 7018519-87.2015.8.22.0001
Classe: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
AUTOR: RAIMUNDO DA SILVA DANTAS e outros
Advogados do(a) AUTOR: JEANNE LEITE OLIVEIRA - RO0001068,
ANTONIO DE CASTRO ALVES JUNIOR - RO0002811
RÉU: SANTO ANTONIO ENERGIA S.A.
Advogado do(a) RÉU: CLAYTON CONRAT KUSSLER RO0003861
INTIMAÇÃO
Ficam as partes, por intermédio de seus respectivos patronos,
intimadas acerca da petição do Perito Judicial (ID 20944936), bem
como tomar ciência da data e local da realização da perícia.
Porto Velho, 12 de setembro de 2018
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Porto Velho - 7ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, Porto Velho - RO CEP: 76803-686 - Fone: (69) 3217-1307
e-mail: 7civelcpe@tjro.jus.br
Processo: 7031135-89.2018.8.22.0001
Classe: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
EXEQUENTE: EDVAN SOBRINHO DOS SANTOS

SEXTA-FEIRA, 14-09-2018

529

Advogado do(a) EXEQUENTE: NEYDSON DOS SANTOS SILVA
- RO0001320
EXECUTADO: R. F. C. ARAUJO-COMERCIO SERVICOS E
CONSTRUCOES - ME
Advogados do(a) EXECUTADO: PATRICIA BERGAMASCHI DE
ARAUJO - RO0004242, SALETE BENVENUTTI BERGAMASCHI
- RO0002230, RAIMUNDO GONCALVES DE ARAUJO RO0003300
INTIMAÇÃO
Decorrido o prazo para pagamento espontâneo, fica a Exequente,
no prazo de 05 dias, intimada a atualizar o débito e dar
prosseguimento no feito atentando-se que em caso de consultas
por meio de sistemas judiciais (BACEN, RENAJUD e outros) o
pedido deverá ser acompanhado de custas nos termos do art. 17
da Lei 3.896/2016.
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Porto Velho - 7ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, Porto Velho - RO CEP: 76803-686 - Fone: (69) 3217-1307
e-mail: 7civelcpe@tjro.jus.br
Processo: 7018135-90.2016.8.22.0001
Classe: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
AUTOR: SUELI FERNANDES REGIS
Advogado do(a) AUTOR: DENISE GONCALVES DA CRUZ ROCHA
- RO0001996
RÉU: SANTO ANTONIO ENERGIA S.A.
Advogado do(a) RÉU: CLAYTON CONRAT KUSSLER RO0003861
INTIMAÇÃO
Ficam as partes Requerente e Requerida intimadas a manifestaremse quanto ao laudo pericial apresentado no prazo de 15 dias.
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Porto Velho - 7ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, Porto Velho - RO CEP: 76803-686 - Fone: (69) 3217-1307
e-mail: 7civelcpe@tjro.jus.br
Processo: 7008768-76.2015.8.22.0001
Classe: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
EXEQUENTE: SONIA MARIA DOS SANTOS PEREIRA e outros
(2)
Advogado do(a) EXEQUENTE: ROBSON VIEIRA LEBKUCHEN RO0004545
Advogado do(a) EXEQUENTE: MARISAMIA APARECIDA DE
CASTRO INACIO - RO0004553
Advogado do(a) EXEQUENTE: ADRIANA PIGNANELI DE ABREU
- SP0212689
EXECUTADO: JOÃO DE CASTRO INÁCIO SOBRINHO e outros
Advogado do(a) EXECUTADO:
Advogado do(a) EXECUTADO: ROBSON VIEIRA LEBKUCHEN RO0004545
INTIMAÇÃO
Fica a parte Autora intimada a dar regular andamento ao feito no
prazo de 5 dias, sob pena de extinção/arquivamento.
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Porto Velho - 7ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, Porto Velho - RO CEP: 76803-686 - Fone: (69) 3217-1307
e-mail: 7civelcpe@tjro.jus.br
Processo: 7065375-75.2016.8.22.0001
Classe: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
EXEQUENTE: GUSTAVO REI DE CASTILHO
Advogado do(a) EXEQUENTE: JOSE GOMES BANDEIRA FILHO
- RO0000816

Este diário foi assinado digitalmente consoante a Lei 11.419/06. O documento eletrônico pode ser encontrado no sítio do Tribunal de Justiça do Estado de
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EXECUTADO: CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA SA
CERON
Advogado do(a) EXECUTADO: ERICA CRISTINA CLAUDINO RO0006207
INTIMAÇÃO
Fica a parte Requerente intimada, por meio de seu patrono, a
manifestar-se no prazo de 05 dias sobre o Depósito Judicial
comprovado nos autos.
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Porto Velho - 7ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, Porto Velho - RO CEP: 76803-686 - Fone: (69) 3217-1307
e-mail: 7civelcpe@tjro.jus.br
Processo: 7018123-13.2015.8.22.0001
Classe: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
EXEQUENTE: M. A DO NASCIMENTO EIRELI - ME
Advogados do(a) EXEQUENTE: JUCYMAR GOMES CARDOSO
- RO0003295, ADRIANA DESMARET SPINET - RO0004293,
DIOMAR APARECIDA DA SILVA GODINHO - RO0001962
EXECUTADO: ELANE DE MORAES CARDOSO
Advogado do(a) EXECUTADO: FRANCISCO NUNES NETO RO0000158
INTIMAÇÃO
Decorrido o prazo para pagamento espontâneo, fica a Exequente,
no prazo de 05 dias, intimada a atualizar o débito e dar
prosseguimento no feito atentando-se que em caso de consultas
por meio de sistemas judiciais (BACEN, RENAJUD e outros) o
pedido deverá ser acompanhado de custas nos termos do art. 17
da Lei 3.896/2016.
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Porto Velho - 7ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, Porto Velho - RO CEP: 76803-686 - Fone: (69) 3217-1307
e-mail: 7civelcpe@tjro.jus.br
Processo: 7025753-18.2018.8.22.0001
Classe: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159)
EXEQUENTE: BANCO BRADESCO S.A.
Advogado do(a) EXEQUENTE: MAURO PAULO GALERA MARI RO0004937
EXECUTADO: ANDRE AUGUSTO NAKATANI
Advogado do(a) EXECUTADO:
INTIMAÇÃO
Considerando o pedido para expedição/desentranhamento do
MANDADO, fica a parte autora, na pessoa de seu(ua) advogado(a),
intimado(a) para no prazo de 10 dias, proceder o recolhimento da
taxa, que deverá ser o valor da diligência do oficial de justiça positiva,
gerando o boleto para pagamento no link: http://webapp.tjro.jus.
br/custas/pages/guiaRecolhimento/guiaRecolhimentoEmitir.jsf;js
essionid=MlUemieeJXHJRLgVw2OOAp_bZ65KzfhrXqOHVab-.
wildfly01:custas1.1, exceto se beneficiado(s) pela concessão da
justiça gratuita.
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Porto Velho - 7ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, Porto Velho - RO CEP: 76803-686 - Fone: (69) 3217-1307
e-mail: 7civelcpe@tjro.jus.br
Processo: 7018117-98.2018.8.22.0001
Classe: BUSCA E APREENSÃO (181)
REQUERENTE:
BRADESCO
ADMINISTRADORA
DE
CONSORCIOS LTDA.
Advogado do(a) REQUERENTE: AMANDIO FERREIRA TERESO
JUNIOR - SP0107414-A
REQUERIDO: JOSE DE JESUS SOUZA
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Advogado do(a) REQUERIDO:
INTIMAÇÃO
Fica a parte Autora intimada a dar regular andamento ao feito no
prazo de 5 dias, sob pena de extinção/arquivamento.
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Porto Velho - 7ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, Porto Velho - RO CEP: 76803-686 - Fone: (69) 3217-1307
e-mail: 7civelcpe@tjro.jus.br
Processo: 0016911-18.2011.8.22.0001
Classe: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
EXEQUENTE: MARIA MIRIAN DE MIRANDA
Advogados do(a) EXEQUENTE: PATRICIA BERGAMASCHI DE
ARAUJO - RO0004242, RAIMUNDO GONCALVES DE ARAUJO
- RO0003300
EXECUTADO:
PONTO
TECNICO
ENGENHARIA
E
CONSTRUCOES LTDA - EPP
Advogado do(a) EXECUTADO: INES APARECIDA GULAK RO0003512
INTIMAÇÃO
Fica a parte Autora intimada a dar regular andamento ao feito no
prazo de 5 dias, sob pena de extinção/arquivamento.
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Porto Velho - 7ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, Porto Velho - RO CEP: 76803-686 - Fone: (69) 3217-1307
e-mail: 7civelcpe@tjro.jus.br
Processo: 7013292-14.2018.8.22.0001
Classe: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159)
EXEQUENTE: CAMARGO & MAGALHAES SOCIEDADE DE
ADVOGADOS
Advogado do(a) EXEQUENTE: ALEXANDRE CAMARGO RO0000704
EXECUTADO: LUCAS RIBEIRO SEBASTIAO
Advogado do(a) EXECUTADO:
INTIMAÇÃO
Fica a parte Autora intimada a dar regular andamento ao feito no
prazo de 5 dias, sob pena de extinção/arquivamento.
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Porto Velho - 7ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, Porto Velho - RO CEP: 76803-686 - Fone: (69) 3217-1307
e-mail: 7civelcpe@tjro.jus.br
Processo: 7002102-25.2016.8.22.0001
Classe: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159)
EXEQUENTE: CENTRO DE ENSINO SAO LUCAS LTDA
Advogado do(a) EXEQUENTE: DIOGENES NUNES DE ALMEIDA
NETO - RO0003831
EXECUTADO: LANA KARINE BEZERRA PINHEIRO
Advogado do(a) EXECUTADO:
INTIMAÇÃO
Fica a parte Autora intimada a dar regular andamento ao feito no
prazo de 5 dias, sob pena de extinção/arquivamento.
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Porto Velho - 7ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, Porto Velho - RO CEP: 76803-686 - Fone: (69) 3217-1307
e-mail: 7civelcpe@tjro.jus.br
Processo: 7060252-96.2016.8.22.0001
Classe: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
AUTOR: BANCO DO BRASIL S.A.
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Advogado do(a) AUTOR: SERVIO TULIO DE BARCELOS RO0006673
RÉU: ANDRADE & SILVA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME
Advogado do(a) RÉU:
INTIMAÇÃO
Fica a parte Autora intimada a dar regular andamento ao feito no
prazo de 5 dias, sob pena de extinção/arquivamento.
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Porto Velho - 7ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, Porto Velho - RO CEP: 76803-686 - Fone: (69) 3217-1307
e-mail: 7civelcpe@tjro.jus.br
Processo: 7039675-63.2017.8.22.0001
Classe: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159)
EXEQUENTE: ASSOCIACAO DE ASSISTENCIA A CULTURA NA
AMAZONIA MOACYR GRECHI - AASCAM
Advogado do(a) EXEQUENTE: GUILHERME DA COSTA
FERREIRA PIGNANELI - RO0005546
EXECUTADO: JAMES FACANHA DA SILVA
Advogado do(a) EXECUTADO:
INTIMAÇÃO
Para fins de atendimento ao pleito da parte AUTORA, fica
esta intimada para que, no prazo de 05 dias, proceda ao prévio
recolhimento das custas da diligência, conforme estabelecido no
art. 17 da Lei 3.896/2016.
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Porto Velho - 7ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, Porto Velho - RO CEP: 76803-686 - Fone: (69) 3217-1307
e-mail: 7civelcpe@tjro.jus.br
Processo: 0023070-06.2013.8.22.0001
Classe: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159)
EXEQUENTE: CENTRO DE ENSINO SAO LUCAS LTDA
Advogados do(a) EXEQUENTE: DIOGENES NUNES DE ALMEIDA
NETO - RO0003831, POLLYANNA DE SOUZA SILVA - RO0007340,
ALEXANDRE CARNEIRO MORAES - RO0006739
EXECUTADO: Flávio Medeiros de Matos
Advogado do(a) EXECUTADO:
INTIMAÇÃO
Fica a parte Autora intimada a dar regular andamento ao feito no
prazo de 5 dias, sob pena de extinção/arquivamento.
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Porto Velho - 7ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, Porto Velho - RO CEP: 76803-686 - Fone: (69) 3217-1307
e-mail: 7civelcpe@tjro.jus.br
Processo: 7019597-14.2018.8.22.0001
Classe: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
AUTOR: MARCIO SILVA DOS SANTOS
Advogado do(a) AUTOR: MARCIO SILVA DOS SANTOS RO0000838
RÉU: GOL Linhas Aéreas, VRG Linhas Aéreas S/A
Advogados do(a) RÉU: BERNARDO AUGUSTO GALINDO
COUTINHO - RO0002991, ALINE SUMECK BOMBONATO RO0003728
INTIMAÇÃO
Fica a parte Autora, na pessoa de seu(ua) advogado(a), intimada
para querendo, apresentar réplica no prazo de 15 (quinze) dias.
1) Considerando que não houve a autocomposição entre as partes,
nos termos do art. 12, inc.I, da Lei nº 3.896/2016 (Lei de Custas
do TJRO), deverá(ão) a(os) autora/autores efetuar o recolhimento
de mais 1% sobre o valor da causa a título de custas iniciais,
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comprovando-o nos autos no prazo de até 05 (cinco) dias após a
audiência de conciliação, exceto se beneficiados(s) pela concessão
da justiça gratuita.
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Porto Velho - 7ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, Porto Velho - RO CEP: 76803-686 - Fone: (69) 3217-1307
e-mail: 7civelcpe@tjro.jus.br
Processo: 0014786-09.2013.8.22.0001
Classe: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
AUTOR: LUIS FERREIRA GOMES
Advogado do(a) AUTOR: ROSELAINE RIBEIRO VARGAS DA
COSTA - RO0004414
RÉU: SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO
DPVAT SA
Advogados do(a) RÉU: THIAGO VALIM - RO0006320, LUCIMAR
CRISTINA GIMENEZ CANO - RO0005017
INTIMAÇÃO
Fica a parte Requerente intimada, por meio de seu patrono, a
manifestar-se no prazo de 05 dias sobre o Depósito Judicial
comprovado nos autos, ID 21232840.
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Porto Velho - 7ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, Porto Velho - RO CEP: 76803-686 - Fone: (69) 3217-1307
e-mail: 7civelcpe@tjro.jus.br
Processo: 7029258-22.2015.8.22.0001
Classe: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159)
EXEQUENTE: MACHADO NOGUEIRA E VASCONCELOS
ADVOGADOS
Advogado do(a) EXEQUENTE: MARCIO MELO NOGUEIRA RO0002827
EXECUTADO: SIND DOS SERV DO PODER JUDICIARIO DO
ESTADO DE RONDONIA
Advogados do(a) EXECUTADO: TIAGO VICTOR NASCIMENTO
DA SILVA - RO0007914, ANISIO RAIMUNDO TEIXEIRA GRECIA
- RO0001910
INTIMAÇÃO
Fica a parte Requerente intimada do MANDADO e da avaliação
juntados aos autos, em 05 dias.
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Porto Velho - 7ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, Porto Velho - RO CEP: 76803-686 - Fone: (69) 3217-1307
e-mail: 7civelcpe@tjro.jus.br
Processo: 7003273-46.2018.8.22.0001
Classe: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
AUTOR: PAULA MAIOLINI TEIXEIRA DE MIRANDA MENDES
Advogado do(a) AUTOR: CASTRO LIMA DE SOUZA RO0003048
RÉU: AYMORE CREDITO FINANCIAMENTO E INSVESTIMENTO
S.A
Advogado do(a) RÉU: JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM RJ0062192
INTIMAÇÃO
Fica a parte Autora, na pessoa de seu(ua) advogado(a), intimada
para querendo, apresentar réplica no prazo de 15 (quinze) dias.
1) Considerando que não houve a autocomposição entre as partes,
nos termos do art. 12, inc.I, da Lei nº 3.896/2016 (Lei de Custas
do TJRO), deverá(ão) a(os) autora/autores efetuar o recolhimento
de mais 1% sobre o valor da causa a título de custas iniciais,
comprovando-o nos autos no prazo de até 05 (cinco) dias após a
audiência de conciliação, exceto se beneficiados(s) pela concessão
da justiça gratuita.
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8ª VARA CÍVEL
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 8ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, Porto Velho - RO CEP: 76803-686 - Fone: (69) 3217-1307
e-mail: 8civelcpe@tjro.jus.br
Processo: 7020025-93.2018.8.22.0001
Classe: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
AUTOR: ALDENIR CAMPOS PAES
Advogados do(a) AUTOR: STEFFANO JOSE DO NASCIMENTO
RODRIGUES - RO0001336, MOACIR OSCAR SCHNEIDER RO206-B
RÉU: SINDICATO DOS TRABALHADORES NO PODER
EXECUTIVO DO ESTADO DE RONDONIA
Advogado do(a) RÉU: YAN AUGUSTO DA SILVA PAIVA RO0008416
Intimação
Fica a parte Autora, na pessoa de seu(ua) advogado(a), intimada
para querendo, apresentar réplica no prazo de 15 (quinze) dias.
1) Considerando que não houve a autocomposição entre as partes,
nos termos do art. 12, inc.I, da Lei nº 3.896/2016 (Lei de Custas
do TJRO), deverá(ão) a(os) autora/autores efetuar o recolhimento
de mais 1% sobre o valor da causa a título de custas iniciais,
comprovando-o nos autos no prazo de até 05 (cinco) dias após a
audiência de conciliação, exceto se beneficiados(s) pela concessão
da justiça gratuita.
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 8ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, Porto Velho - RO CEP: 76803-686 - Fone: (69) 3217-1307
e-mail: 8civelcpe@tjro.jus.br
Processo: 7032505-06.2018.8.22.0001
Classe: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159)
EXEQUENTE: CONDOMINIO RESIDENCIAL VILLAS DO RIO
MADEIRA II
Advogado do(a) EXEQUENTE: LUIS GUILHERME SISMEIRO DE
OLIVEIRA - RO0006700
EXECUTADO: COENG COMERCIO E ENGENHARIA LTDA
Advogado do(a) EXECUTADO:
Certidão/INTIMAÇÃO
Certifico que foi redesignada a AUDIÊNCIA deste processo a qual
será realizada na sala de audiências da CEJUSC Porto Velho - 8ª
Vara Cível, sito à Rua Quintino Bocaiuva, 3061, Bairro Embratel,
Porto Velho/RO, conforme informações abaixo:
Tipo: Conciliação Sala: SALA DE AUDIÊNCIA 11 - CEJUSC/CÍVEL
Data: 31/10/2018 Hora: 12:00
Ficam as partes devidamente intimadas.
PORTO VELHO, 13 de setembro de 2018.
GABRIEL MILHOMEM MELO MARINHO
Técnico Judiciário
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
PODER JUDICIÁRIO
Processo nº: 7025738-49.2018.8.22.0001
Classe: MONITÓRIA (40)
Assunto: [Cheque]
AUTOR: SUPERMERCADO CANADA LTDA.
Advogado do(a) AUTOR: GUILHERME DA COSTA FERREIRA
PIGNANELI - RO0005546
RÉU: FRANCISCA MERCEDES BEZERRA DE OLIVEIRA
Advogado do(a) RÉU:
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CERTIDÃO ADITAMENTO AO DESPACHO /MANDADO ID
19939210
Em cumprimento à determinação deste Juízo, fica designada
audiência CONFORME ABAIXO, a ser realizada na Central de
Conciliação, situada à Rua Quintino Bocaiúva, n. 3061, esquina com
a Av. Jorge Teixeira, Bairro Embratel-Porto Velho-RO, CEJUSC/
CÍVEL, no dia 14/11/2018, às 17 horas, Sala 11, ficando as partes
intimadas para comparecimento à audiência.
Sr. Oficial de Justiça, proceder a citação do requerido nos moldes
da DECISÃO de ID 19939210, no endereço a seguir: RUA ENREDO
– ESQUINA COM AV. AMAZONAS, Nº 7177,
BAIRRO CUNIÃ, PORTO VELHO/RO.
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
PODER JUDICIÁRIO
Processo nº: 7033639-68.2018.8.22.0001
Classe: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159)
Assunto: [Concurso de Credores]
EXEQUENTE: ASSOCIACAO DE CREDITO CIDADAO DE
RONDONIA
Advogado do(a) EXEQUENTE: KARINA DA SILVA SANDRES RO0004594
EXECUTADO: EMILY SARMENTO NUNES, CASSIO NUNES
BATISTA, JENYFER KELEN DE OLIVEIRA VEIGA, NOEMIA
NASCIMENTO
Certidão ADITAMENTO AO DESPACHO /MANDADO ID
20864651
Em cumprimento à determinação deste Juízo, fica designada
audiência CONFORME ABAIXO, a ser realizada na Central de
Conciliação, situada à Rua Quintino Bocaiúva, n. 3061, esquina
com a Av. Jorge Teixeira, Bairro Embratel-Porto Velho-RO, ficando
as partes intimadas para comparecimento à audiência.
Tipo: Conciliação Sala: SALA DE AUDIÊNCIA 11 - CEJUSC/CÍVEL
Data: 19/11/2018 Hora: 09:30
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 8ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, Porto Velho - RO CEP: 76803-686 - Fone: (69) 3217-1307
e-mail: 8civelcpe@tjro.jus.br
Processo: 0004969-47.2015.8.22.0001
Classe: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
EXEQUENTE: INSTITUTO JOAO NEORICO
Advogados do(a) EXEQUENTE: MARCUS VINICIUS DE
OLIVEIRA CAHULLA - RO0004117, TIAGO FAGUNDES BRITO
- RO0004239
EXECUTADO: JOSE VANDERLEY DA SILVA
Advogado do(a) EXECUTADO:
Intimação
Fica a parte Requerente intimada proceder o recolhimento de custas
para publicação do Edital no DJ, no prazo de 05 dias, devendo
aguardar nova intimação para publicação do edital em jornais de
grande circulação.
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 8ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, Porto Velho - RO CEP: 76803-686 - Fone: (69) 3217-1307
e-mail: 8civelcpe@tjro.jus.br
CERTIDÃO DE DÍVIDA JUDICIAL
Certifico a existência de dívida no processo judicial identificado a
seguir:
DADOS DO RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO
Cartório: JUÍZO DE DIREITO DA 8ª VARA CÍVEL DA COMARCA
DE PORTO VELHO, RO.
Gestora CPE: KELI CRISTINA DIAS MONTEIRO FLORES
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DADOS DO CREDOR – LIMITE DE 5 (CINCO) CREDORES
Credor (a): João Oliveira do Carmo, CPF n.285.407.781-49
Endereço: Rua Nações Unidas, n.730, Campo Grande/RS
DADOS DO DEVEDOR
Devedor (a): FRANCIMAR BRITO TONACO CPF: 648.423.631-34
Endereço: Rua Vitória Régia, n. 6.640, bairro Aponiã, Porto Velho/
RO
Devedor: FLORIVALDO DUARTE PRIMO CPF: 367.572.331-34
Endereço: Rua Santa Luzia, n. 4.865, bairro Industrial, Porto Velho/
RO
DADOS DO PROCESSO
Número do processo judicial: 0009318-69.2010.8.22.0001
DISCRIMINAÇÃO DE VALORES
Principal: R$ 228.000,00 Atualização monetária: R$ 149.588,43
Juros: 367.347,25
VALOR TOTAL DA DÍVIDA PARA EFEITOS DE PROTESTO
1) Com honorários.: R$ 819.429,25
2) Sem honorários: R$ 744.935,68
Atualizado até: 24/7/2018
E para constar, nos termos do Provimento 0013/2014-CG, lavro
a presente certidão para efeito da dívida, por meio de protesto do
título. O referido é verdade e dou fé.
Porto Velho-RO, 10 de setembro de 2018.
Keli Cristina Dias Monteiro Flores
Gestora de Equipe/CPE 204619-9
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 8ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, Porto Velho - RO CEP: 76803-686 - Fone: (69) 3217-1307
e-mail: 8civelcpe@tjro.jus.br
Processo: 7026239-37.2017.8.22.0001
Classe: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
AUTOR: CRISTINA DE OLIVEIRA TEIXEIRA SILVA
Advogados do(a) AUTOR: ACSA LILIANE CARVALHO BRITO RO0005882, CAROLINA GIOSCIA LEAL DE MELO - RO0002592
RÉU: FLAEZIO LIMA NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ME
Intimação Fica a parte Requerida intimada, no prazo de 05
dias, para manifestação quantos aos Embargos de Declaração
apresentados.
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 8ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, Porto Velho - RO CEP: 76803-686 - Fone: (69) 3217-1307
e-mail: 8civelcpe@tjro.jus.br
Processo: 7003749-84.2018.8.22.0001
Classe: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159)
EXEQUENTE: ASSOCIACAO DE CREDITO CIDADAO DE
RONDONIA
Advogado do(a) EXEQUENTE: KARINA DA SILVA SANDRES RO0004594
EXECUTADO: ELIANE BONFA CANPOS
Advogado do(a) EXECUTADO:
Intimação Para fins de atendimento ao pleito, fica a parte Requerente
intimada, no prazo de 05 dias, a comprovar o pagamento para
distribuição da Carta Precatória, no valor de R$ 300,00 (trezentos
reais), conforme art. 30 da Lei nº 3.896, de 24 de agosto de 2016 e
Provimento Corregedoria nº 008/2017 (DJ 072 de 20/04/2017).
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
PODER JUDICIÁRIO
Processo nº: 7034998-53.2018.8.22.0001
Classe: MONITÓRIA (40)
Assunto: [Transação]
AUTOR: CENTRO DE ENSINO SAO LUCAS LTDA
Advogado do(a) AUTOR: ZOIL BATISTA DE MAGALHAES NETO
- RO0001619
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RÉU: NARA RUBIA MELO DE OLIVEIRA
Advogado do(a) RÉU:
CERTIDÃO/INTIMAÇÃO
Em cumprimento à determinação deste Juízo, fica designada
audiência CONFORME ABAIXO, a ser realizada na Central de
Conciliação, situada à Rua Quintino Bocaiúva, n. 3061, esquina
com a Av. Jorge Teixeira, Bairro Embratel-Porto Velho-RO, ficando
as partes intimadas para comparecimento à audiência.
Tipo: Conciliação Sala: SALA DE AUDIÊNCIA 11 - CEJUSC/CÍVEL
Data: 23/11/2018 Hora: 09:30
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
PODER JUDICIÁRIO
Processo nº: 7034378-41.2018.8.22.0001
Classe: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159)
Assunto: [Espécies de Títulos de Crédito, Constrição / Penhora /
Avaliação / Indisponibilidade de Bens]
EXEQUENTE: CONDOMINIO UM - TOTAL VILLE PORTO
VELHO
Advogados do(a) EXEQUENTE: TIAGO BARBOSA DE ARAUJO
- RO7693, TASSIA MARIA ARAUJO RODRIGUES - RO7821,
NELSON SERGIO DA SILVA MACIEL JUNIOR - RO0004763,
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - RO0004875
EXECUTADO: JOSENILDO DA SILVA FALCAO, JOSINEI DA
SILVA FALCAO
Advogado do(a) EXECUTADO:
CERTIDÃO- ADITAMENTO AO DESPACHO /MANDADO ID
21020850
Em cumprimento à determinação deste Juízo, fica designada
audiência CONFORME ABAIXO, a ser realizada na Central de
Conciliação, situada à Rua Quintino Bocaiúva, n. 3061, esquina
com a Av. Jorge Teixeira, Bairro Embratel-Porto Velho-RO, ficando
as partes intimadas para comparecimento à audiência.
Tipo: Conciliação Sala: SALA DE AUDIÊNCIA 11 - CEJUSC/CÍVEL
Data: 19/11/2018 Hora: 12:00
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
PODER JUDICIÁRIO
Porto Velho - 8ª Vara Cível - Fórum Cível Processo nº: 001265527.2014.8.22.0001
Classe: Procedimento Comum
Assunto: Seguro
AUTOR: SILVANO LOPES DOS REIS
ADVOGADO DO AUTOR: ALCIONE LOPES DA SILVA OAB nº
RO5998
RÉU: SEGURADORA LIDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO
DPVAT S/A
ADVOGADO DO RÉU: ALVARO LUIZ DA COSTA FERNANDES
OAB nº AC3592
SENTENÇA
Vistos, etc.
I - Relatório
SILVANO LOPES DOS REIS ajuizou a presente ação de cobrança
de seguro DPVAT em desfavor de SEGURADORA LIDER DOS
CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT, ambas as partes com
qualificação nos autos, afirmando ter sido vítima de acidente de
trânsito em 21/06/2016, o qual lhe ocasionou debilidade. Afirma
que o pagamento administrativo no valor de R$ 7.087,50 não
corresponde ao valor que lhe seria devido. Postulou a condenação
da requerida ao pagamento da indenização complementar no
valor de R$ 6.412,50, para que alcance o valor de R$ 13.500,00,
que afirmou ter direito. Juntou procuração, ocorrência policial,
documentos hospitalares, comprovante de pagamento do seguro.
DESPACHO inicial com indeferindo a gratuidade da justiça.
Agravo de instrumento interposto pelo autor.
A requerida apresentou contestação argumentando a necessidade
de perícia judicial, afirmando que os documentos e conclusões
médicas extrajudiciais não são hábeis a fundamentar a DECISÃO
judicial de MÉRITO. Teceu comentários sobre as gradações
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de indenizações de acordo com o grau de lesão sofrida. Juntou
documentos. Requereu a improcedência da demanda.
Intimado para comparecimento à perícia, o autor não compareceu
pelo que a demanda fora julgada improcedente.
Agravo de Instrumento provido, concedendo a gratuidade ao
autor.
O autor apelou da SENTENÇA sob o argumento de que não teria
sido intimado para a solenidade da audiência e perícia, e em sede
de julgamento fora a apelação provida, para determinar o retorno
dos autos à origem e designação de nova perícia.
Fora determinada a designação de perícia em sistema de mutirão,
que fora designada para o dia 26/04/2018 às 11h30min, conforme
ID. 1723462 17234622.
A parte autora não fora intimada pessoalmente, razão pela qual
determinou-se nova designação e a intimação pessoal do autor
(ID.18507102).
Designada a realização da perícia para o dia 28/06/2018 às
09h30min, todavia, mais uma vez não houve a expedição de
MANDADO /carta para intimação pessoal do autor, e este, por
conseguinte, não compareceu à solenidade agendada.
Proferida nova determinação, expediu-se MANDADO de intimação
da perícia que se realizaria em 30/08/2018 às 10h15min (ID.
20284965), e em cumprimento do MANDADO, o oficial de justiça
afirmou não ter encontrado nesta cidade, bairro e logradouro
conforme indicados, mas que consultando os mapas dos municípios
encontrara logradouro idêntico ao indicado na cidade de Nova
Mamoré/RO, e ligando para o número indicado no MANDADO,
uma voz feminina teria atendido afirmando desconhecer o autor.
Sobreveio petição da patrona do autor afirmando que o endereço
e telefone para contato com este não estão atualizados e que por
diversas vezes teria tentado localizá-lo, e disse ter ligado para o
telefone informado pelo autor quando lhe contratara, vindo a ser
a chamada atendida por uma sra. por nome de Ana Beatriz que
afirmou não conhecer o autor. A causídica asseverou não saber do
paradeiro de seu cliente.
É o relatório, decido.
II – Fundamentos
Versam os presentes sobre Ação de Cobrança de seguro DPVAT,
em razão de invalidez permanente.
É incontroversa a ocorrência do acidente que acometera a parte
autora.
Consoante estabelece a Lei nº 6.194/74 (com atualizações das leis
11.482/07 e 11.945/2009) é devido o pagamento de indenização
à pessoa que, em decorrência de acidente envolvendo veículos
automotores de via terrestre, se tornou permanentemente inválida.
A invalidez permanente, portanto, pressupõe perda anatômica ou
funcional de membros, sentidos ou funções do corpo humano, as
quais estão enumeradas na tabela anexa à lei 6.194/74.
De acordo com a citada lei, o pagamento da indenização
será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano
decorrente, independentemente da existência de culpa, e variará
financeiramente de acordo com a intensidade da lesão sofrida,
seguindo tabela de valores. Nesse ponto, o requerente trouxe aos
autos a certidão de ocorrência policial, a qual evidencia que ele se
envolveu em acidente de trânsito.
Diversas foram as tentativas de intimação do autor, por sua
advogada, conforme narrado nos autos, bem como houve recente
tentativa do juízo em diligência por via de oficial de justiça para
intimação pessoal, todavia o endereço informado pelo autor à época
da inicial não está atualizado, tampouco seu número de telefone,
o que fora asseverado, inclusive por sua patrona, que afirmou não
saber do paradeiro do autor.
Ora, é dever das partes informarem o juízo acerca da modificação
de seu endereço, ainda que temporária, e se o autor não teve
essa hombridade sequer com sua patrona, não compete ao juízo
manter-se na atuação pro parte realizando diligências para a busca
de endereço do autor para que possibilitar a produção de prova,

SEXTA-FEIRA, 14-09-2018

534

que é de interesse exclusivo deste para análise efetiva do MÉRITO
no sentido de eventualmente verificar-se a plausibilidade de seu
direito.
É ônus do autor a demonstração fática da constituição de seu
direito, pela inteligência do art 373, I, do CPC, o que não fora
realizado pelo autor, que “sumiu” e encerrou contato com os autos
e com sua patrona.
Por esta feita, não restando demonstrado o fato que ensejou o
pedido autoral, as lesões oriundas de um sinistro de trânsito, a
improcedência é patente.
III - DISPOSITIVO
Ante o Ante o exposto, com fulcro no art. 487, I do Código de
Processo Civil, JULGO IMPROCEDENTE, por SENTENÇA com
resolução de MÉRITO, o pedido formulado na inicial.
Sucumbente, condeno o autor ao pagamento das custas e
honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da causa
atualizado, nos termos do art. 85, § 2º do Novo Código de Processo
Civil.
As verbas acima restam suspensas em virtude da gratuidade da
justiça que é detentor.
Pagas as custas, ou inscritas em dívida ativa em caso não
pagamento, o que deverá ser certificado, arquivem-se.
Caso haja valores a serem pagos ao perito, expeça-se alvará.
P. R. I
Porto Velho/RO, 13 de setembro de 2018 .
Luciane Sanches
Juiz (a) de Direito
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Av. Lauro Sodré, nº 1728, Bairro São João Bosco, CEP 76.803686, Porto Velho, RO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 8ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, Porto Velho - RO CEP: 76803-686 - Fone: (69) 3217-1307
e-mail: 8civelcpe@tjro.jus.br
Processo: 7053009-67.2017.8.22.0001
Classe: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159)
EXEQUENTE: SOCIAL ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA EPP
Advogados do(a) EXEQUENTE: MARIA ALDICLEIA FERREIRA RO0006169, JOSE VITOR COSTA JUNIOR - RO0004575
EXECUTADO: ROGERIO ROSA DE OLIVEIRA - ME
Advogado do(a) EXECUTADO:
INTIMAÇÃO
Fica a parte Autora intimada para retirar a Carta Precatória e
comprovar a distribuição em 10 dias, ficando a seu encargo o
acompanhamento da precatória, devendo, inclusive, sempre
manter este Juízo informado quanto ao estágio da mesma.
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 8ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, Porto Velho - RO CEP: 76803-686 - Fone: (69) 3217-1307
e-mail: 8civelcpe@tjro.jus.br
Processo: 7024868-04.2018.8.22.0001
Classe: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159)
EXEQUENTE: COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO
MUTUO DOS SERVIDORES DO PO
Advogado do(a) EXEQUENTE: ROZINEI TEIXEIRA LOPES RO0005195
EXECUTADO: H. & P. COMERCIAL LTDA - ME
Advogado do(a) EXECUTADO:
Intimação Fica a parte Requerente intimada, no prazo de 05 dias,
a comprovar o pagamento para distribuição da Carta Precatória,
no valor de R$ 300,00 (trezentos reais), conforme art. 30 da Lei
nº 3.896, de 24 de agosto de 2016 e Provimento Corregedoria nº
008/2017 (DJ 072 de 20/04/2017).
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PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 8ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, Porto Velho - RO CEP: 76803-686 - Fone: (69) 3217-1307
e-mail: 8civelcpe@tjro.jus.br
Processo: 7019224-17.2017.8.22.0001
Classe: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
AUTOR: HERCY RAMOS
Advogado do(a) AUTOR: MARY TEREZINHA DE SOUZA DOS
SANTOS - RO0001994
RÉU: BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A-EM LIQUIDACAO
EXTRAJUDICIAL
Advogado do(a) RÉU:
Intimação Fica a parte credora intimada, por seu advogado, no
prazo de 05 dias, a apresentar planilha do débito atualizada nos
termos os termos do Provimento 0013/2014-CG, devendo constar
conforme segue:
DISCRIMINAÇÃO DE VALORES
Principal: R$ XXX;
Atualização monetária: R$ XXX;
Multa do art. 523, §1º:R$ XXXX;
Honorários sucumbenciais: R$ XXX
VALOR TOTAL DA DÍVIDA PARA EFEITOS DE PROTESTO
1) Com honorários sucumbenciais: R$ XXX
2) Sem honorários sucumbenciais: R$ XXX
Atualizado até: XX/XX/XXXX
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
PODER JUDICIÁRIO
Processo nº: 7034568-04.2018.8.22.0001
Classe: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159)
Assunto: [Espécies de Contratos]
EXEQUENTE: PHILIPS CLINICAL INFORMATICS - SISTEMAS
DE INFORMACAO LTDA
Advogado do(a) EXEQUENTE: ULRICH SOETHE - SC16616
EXECUTADO: CDI - CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM
LTDA - ME
Advogado do(a) EXECUTADO:
Certidão/INTIMAÇÃO
Em cumprimento à determinação deste Juízo, fica designada
audiência CONFORME ABAIXO, a ser realizada na Central de
Conciliação, situada à Rua Quintino Bocaiúva, n. 3061, esquina
com a Av. Jorge Teixeira, Bairro Embratel-Porto Velho-RO, ficando
as partes intimadas para comparecimento à audiência.
Tipo: Conciliação Sala: SALA DE AUDIÊNCIA 11 - CEJUSC/CÍVEL
Data: 19/11/2018 Hora: 17:00
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
PODER JUDICIÁRIO
Processo nº: 7027708-84.2018.8.22.0001
Classe: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159)
Assunto: [Duplicata, Juros]
EXEQUENTE: COOPERATIVA DE TRANSPORTE E MOTORISTAS
AUTONOMOS DO ESTADO DE RONDONIA LTDA
Advogado
do(a)
EXEQUENTE:
GEISEBEL
ERECILDA
MARCOLAN - RO0003956
EXECUTADO: CRISTIANO DE SOUZA BENICIO
Advogado do(a) EXECUTADO:
CERTIDÃO- ADITAMENTO AO DESPACHO /MANDADO ID
19847874
Em cumprimento à determinação deste Juízo, fica designada
audiência de conciliação, a ser realizada na Central de Conciliação,
SEJUSC/CÍVEL, situada à Rua Quintino Bocaiúva, n. 3061, esquina
com a Av. Jorge Teixeira, Bairro Embratel - Porto Velho-RO, no dia
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20/11/2018, às 9h30, Sala 11, ficando as partes intimadas para
comparecimento à audiência.
Sr. Oficial de Justiça, proceder a citação do requerido nos moldes
da DECISÃO de ID19847874, no endereço a seguir: Rua Pastor
Eurico Alfredo Nelson (antiga Rua 2), nº 937, Bairro Agenor de
Carvalho, CEP: 76.820-206, Porto Velho/RO.
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 8ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, Porto Velho - RO CEP: 76803-686 - Fone: (69) 3217-1307
e-mail: 8civelcpe@tjro.jus.br
Processo: 7004258-49.2017.8.22.0001
Classe: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
AUTOR: JOSE LUIS ALVES RODRIGUES
Advogado do(a) AUTOR: RISOLENE ELIANE GOMES DA SILVA
- RO0003963
RÉU: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Advogado do(a) RÉU:
Intimação
Fica a parte Autora, na pessoa de seu(ua) advogado(a), intimada
para querendo, apresentar réplica no prazo de 15 (quinze) dias.
1) Considerando que não houve a autocomposição entre as partes,
nos termos do art. 12, inc.I, da Lei nº 3.896/2016 (Lei de Custas
do TJRO), deverá(ão) a(os) autora/autores efetuar o recolhimento
de mais 1% sobre o valor da causa a título de custas iniciais,
comprovando-o nos autos no prazo de até 05 (cinco) dias após a
audiência de conciliação, exceto se beneficiados(s) pela concessão
da justiça gratuita.
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 8ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, Porto Velho - RO CEP: 76803-686 - Fone: (69) 3217-1307
e-mail: 8civelcpe@tjro.jus.br
Processo: 7026736-17.2018.8.22.0001
Classe: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
AUTOR: JORGE VALDO SOARES
Advogado do(a) AUTOR: FABIO HENRIQUE FURTADO COELHO
DE OLIVEIRA - RO0005105
RÉU: BANCO BRADESCO S.A.
Advogado do(a) RÉU: GUILHERME DA COSTA FERREIRA
PIGNANELI - RO0005546
Intimação
Fica a parte Autora, na pessoa de seu(ua) advogado(a), intimada
para querendo, apresentar réplica no prazo de 15 (quinze) dias.
1) Considerando que não houve a autocomposição entre as partes,
nos termos do art. 12, inc.I, da Lei nº 3.896/2016 (Lei de Custas
do TJRO), deverá(ão) a(os) autora/autores efetuar o recolhimento
de mais 1% sobre o valor da causa a título de custas iniciais,
comprovando-o nos autos no prazo de até 05 (cinco) dias após a
audiência de conciliação, exceto se beneficiados(s) pela concessão
da justiça gratuita.
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 8ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, Porto Velho - RO CEP: 76803-686 - Fone: (69) 3217-1307
e-mail: 8civelcpe@tjro.jus.br
Processo: 7020073-52.2018.8.22.0001
Classe: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159)
EXEQUENTE: SOL DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS EIRELI
- EPP
Advogado do(a) EXEQUENTE: VANESSA BARROS SILVA
PIMENTEL - RO8217
EXECUTADO: EDIOMAR MEDEIROS DE FRANCA
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Advogado do(a) EXECUTADO:
Certidão/INTIMAÇÃO
Certifico que foi designada a AUDIÊNCIA deste processo a qual
será realizada na sala de audiências da CEJUSC Porto Velho - 8ª
Vara Cível, sito à Rua Quintino Bocaiuva, 3061, Bairro Embratel,
Porto Velho/RO, conforme informações abaixo:
Tipo: Conciliação Sala: SALA DE AUDIÊNCIA 9 - CEJUSC/CÍVEL
Data: 23/10/2018 Hora: 12:00
Ficam as partes devidamente intimadas.
PORTO VELHO, 13 de setembro de 2018.
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 8ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, Porto Velho - RO CEP: 76803-686 - Fone: (69) 3217-1307
e-mail: 8civelcpe@tjro.jus.br
Processo: 7022493-64.2017.8.22.0001
Classe: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159)
EXEQUENTE: Einstein Instituição de ensino Ltda. EPP
Advogado do(a) EXEQUENTE: IGOR JUSTINIANO SARCO RO0007957
EXECUTADO: THIAGO DA SILVA JURKOVICH e outros
Advogado do(a) EXECUTADO:
Advogado do(a) EXECUTADO:
INTIMAÇÃO
Considerando o pedido para expedição/desentranhamento do
MANDADO, fica a parte autora, na pessoa de seu(ua) advogado(a),
intimado(a) para no prazo de 5 (cinco) dias, proceder o recolhimento
da taxa, que deverá ser o valor da diligência do oficial de justiça
positiva, gerando o boleto para pagamento no link: http://webapp.tjro.
jus.br/custas/pages/guiaRecolhimento/guiaRecolhimentoEmitir.jsf
;jsessionid=MlUemieeJXHJRLgVw2OOAp_bZ65KzfhrXqOHVab-.
wildfly01:custas1.1, exceto se beneficiado(s) pela concessão da
justiça gratuita.
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 8ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, Porto Velho - RO CEP: 76803-686 - Fone: (69) 3217-1307
e-mail: 8civelcpe@tjro.jus.br
Processo: 7022226-58.2018.8.22.0001
Classe: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159)
EXEQUENTE: ASSOCIACAO DE CREDITO CIDADAO DE
RONDONIA
Advogado do(a) EXEQUENTE: KARINA DA SILVA SANDRES RO0004594
EXECUTADO: BRUNO HENRIQUE ASSIS DA SILVA e outros (3)
Advogado do(a) EXECUTADO:
Advogado do(a) EXECUTADO:
Advogado do(a) EXECUTADO:
Advogado do(a) EXECUTADO:
Certidão/INTIMAÇÃO
Certifico que foi redesignada a AUDIÊNCIA deste processo a qual
será realizada na sala de audiências da CEJUSC Porto Velho - 8ª
Vara Cível, sito à Rua Quintino Bocaiuva, 3061, Bairro Embratel,
Porto Velho/RO, conforme informações abaixo:
Tipo: Conciliação Sala: SALA DE AUDIÊNCIA 12 - CEJUSC/CÍVEL
Data: 17/10/2018 Hora: 12:00
Ficam as partes devidamente intimadas.
PORTO VELHO, 13 de setembro de 2018.
FELIPE DE OLIVEIRA
Técnico Judiciário
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PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 8ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, Porto Velho - RO CEP: 76803-686 - Fone: (69) 3217-1307
e-mail: 8civelcpe@tjro.jus.br
Processo: 0003446-68.2013.8.22.0001
Classe: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
AUTOR: MARIA DOLORES VISCARDI e outros (11)
Advogados do(a) AUTOR: ANDRESA BATISTA SANTOS SP0306579, GUSTAVO LAURO KORTE JUNIOR - SP0014983
Advogados do(a) AUTOR: ANDRESA BATISTA SANTOS SP0306579, GUSTAVO LAURO KORTE JUNIOR - SP0014983
Advogados do(a) AUTOR: GUSTAVO LAURO KORTE JUNIOR SP0014983, ANDRESA BATISTA SANTOS - SP0306579
Advogados do(a) AUTOR: ANDRESA BATISTA SANTOS SP0306579, GUSTAVO LAURO KORTE JUNIOR - SP0014983
Advogados do(a) AUTOR: ANDRESA BATISTA SANTOS SP0306579, GUSTAVO LAURO KORTE JUNIOR - SP0014983
Advogados do(a) AUTOR: ANDRESA BATISTA SANTOS SP0306579, GUSTAVO LAURO KORTE JUNIOR - SP0014983
Advogados do(a) AUTOR: ANDRESA BATISTA SANTOS SP0306579, GUSTAVO LAURO KORTE JUNIOR - SP0014983
Advogados do(a) AUTOR: ANDRESA BATISTA SANTOS SP0306579, GUSTAVO LAURO KORTE JUNIOR - SP0014983
Advogados do(a) AUTOR: ANDRESA BATISTA SANTOS SP0306579, GUSTAVO LAURO KORTE JUNIOR - SP0014983
Advogados do(a) AUTOR: ANDRESA BATISTA SANTOS SP0306579, GUSTAVO LAURO KORTE JUNIOR - SP0014983
Advogados do(a) AUTOR: ANDRESA BATISTA SANTOS SP0306579, GUSTAVO LAURO KORTE JUNIOR - SP0014983
Advogados do(a) AUTOR: ANDRESA BATISTA SANTOS SP0306579, GUSTAVO LAURO KORTE JUNIOR - SP0014983
RÉU: SANTO ANTONIO ENERGIA S.A. e outros (2)
Advogados do(a) RÉU: ANTONIO CELSO FONSECA PUGLIESE
- SP0155105, LIGIA FAVERO GOMES E SILVA - SP0235033,
BRUNA REBECA PEREIRA DA SILVA - RO0004982
Advogados do(a) RÉU: EDGARD HERMELINO LEITE JUNIOR SP0092114, GIUSEPPE GIAMUNDO NETO - SP0234412
Advogado do(a) RÉU: RICARDO GONCALVES MOREIRA SP0215212
Intimação Fica a parte Requerida intimada, por seu patrono, para
proceder a retirada do alvará expedido via internet, bem como
efetuar seu levantamento no prazo de validade, junto à Caixa
Econômica Federal, sob pena dos valores serem transferidos para
a Conta Centralizadora.
Em caso de levantamento mediante recolhimento de custas, fica a
parte intimada a apresentar o comprovante nos autos em 05 dias
sob pena de inscrição em dívida ativa e protesto.
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 8ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, Porto Velho - RO CEP: 76803-686 - Fone: (69) 3217-1307
e-mail: 8civelcpe@tjro.jus.br
Processo: 7065342-85.2016.8.22.0001
Classe: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159)
EXEQUENTE: SOCIEDADE DE PESQUISA EDUCACAO E
CULTURA, DR. APARICIO CARVALHO DE MORAES LTDA
Advogados do(a) EXEQUENTE: IZABEL CELINA PESSOA
BEZERRA CARDOSO - RO0000796, CAMILA BEZERRA BATISTA
- RO0007212
EXECUTADO: LUIS HENRIQUE PEREIRA LISBOA e outros
Advogado do(a) EXECUTADO:
Advogado do(a) EXECUTADO:
Intimação Fica a parte Requerente intimada a apresentar o
comprovante de recolhimento das custas finais, considerando que
a petição de ID 21238543 foi encartada aos autos sem o referido
comprovante.
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PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 8ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, Porto Velho - RO CEP: 76803-686 - Fone: (69) 3217-1307
e-mail: 8civelcpe@tjro.jus.br
Processo: 7044847-83.2017.8.22.0001
Classe: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
AUTOR: FRANCISCO EUMA DA MOTA
Advogados do(a) AUTOR: RAIMUNDO FACANHA FERREIRA RO0001806, LIDUINA MENDES VIEIRA - RO0004298
RÉU: AMERON ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA
RONDONIA S/A
Advogado do(a) RÉU: MARCIO MELO NOGUEIRA - RO0002827
INTIMAÇÃO
Fica a parte Requerente intimada a, no prazo de 15 dias, apresentar
contrarrazões ao recurso de apelação.
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 8ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, Porto Velho - RO CEP: 76803-686 - Fone: (69) 3217-1307
e-mail: 8civelcpe@tjro.jus.br
Processo: 7030656-96.2018.8.22.0001
Classe: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159)
EXEQUENTE: COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO
MUTUO DOS INTEGRANTES DAS CARREIRAS JURIDICAS E
DOS SERVENTUARIOS DE ORGAOS DA JUSTICA E AFINS,
RONDONIA - CREDJURD
Advogado do(a) EXEQUENTE: ROBERTO JARBAS MOURA DE
SOUZA - RO0001246
EXECUTADO: ALMIR DOS SANTOS GALVAO
Advogado do(a) EXECUTADO:
Certidão/INTIMAÇÃO
Certifico que foi designada a AUDIÊNCIA deste processo a qual
será realizada na sala de audiências da CEJUSC Porto Velho - 8ª
Vara Cível, sito à Rua Quintino Bocaiuva, 3061, Bairro Embratel,
Porto Velho/RO, conforme informações abaixo:
Tipo: Conciliação Sala: SALA DE AUDIÊNCIA 11 - CEJUSC/CÍVEL
Data: 01/11/2018 Hora: 12:00
Ficam as partes devidamente intimadas.
PORTO VELHO, 13 de setembro de 2018.
FELIPE DE OLIVEIRA
Técnico Judiciário
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 8ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, Porto Velho - RO CEP: 76803-686 - Fone: (69) 3217-1307
e-mail: 8civelcpe@tjro.jus.br
Processo: 7036182-78.2017.8.22.0001
Classe:
INCIDENTE
DE
DESCONSIDERAÇÃO
DE
PERSONALIDADE JURÍDICA (12119)
REQUERENTE: REDE BRAZIL MAQUINAS S/A
Advogado do(a) REQUERENTE: PAULA COELHO BARBOSA
TENUTA DE CARVALHO - MS8962
REQUERIDO: ALVES & MURBACH LTDA - ME e outros (2)
Advogado do(a) REQUERIDO:
Advogado do(a) REQUERIDO:
Advogado do(a) REQUERIDO:
Intimação
Tendo em vista a publicação do Edital no DJ, fica a parte Requerente
intimada proceder a publicação do expediente em jornais de
grande circulação, por pelo menos duas vezes no prazo de 15 dias.
Subsequentemente, deve a parte comprovar as publicações nos
autos em 05 dias.
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PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 8ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, Porto Velho - RO CEP: 76803-686 - Fone: (69) 3217-1307
e-mail: 8civelcpe@tjro.jus.br
COMARCA: PORTO VELHO
ÓRGÃO EMITENTE: 8ª VARA CÍVEL
EDITAL DE CITAÇÃO
(Prazo: 20 dias)
CITAÇÃO DE: EDSON ALVES PEREIRA, inscrito no CPF
348.293.422-34, atualmente em lugar incerto e não sabido.
FINALIDADE: CITAR e INTIMAR a parte acima descrita para
responder à presente ação, manifestando-se e requerendo as
provas cabíveis. O prazo para oferecimento da resposta é de 15
(quinze) dias a contar do término do prazo de 20 dias deste edital,
conforme estipulado nos termos do artigo 231, inciso IV, do CPC.
A petição inicial poderá ser consultada pelo endereço eletrônico:
http://pje.tjro.jus.br/pg/Processo/ConsultaDocumento/listView.
seam usando o código: 17081511082468100000011529382 (nos
termos do artigo 19 e 20 da Resolução 185, de 18 de dezembro de
2013 do Conselho Nacional de Justiça). Não tendo condições de
constituir advogado a parte deverá procurar a Defensoria Pública,
com endereço na Rua Padre Chiquinho, n. 913, Pedrinhas, nesta
capital.
ADVERTÊNCIA: Em caso de revelia, será nomeado curador
especial nos termos do art. 257, IV do NCPC.
ADVERTÊNCIA: Se for acolhido o pedido de desconsideração, a
alienação ou a oneração de bens, havida em fraude à execução
será considerada ineficaz em relação ao requerente (art. 137,
CPC/15).
Processo nº: 7036182-78.2017.8.22.0001
Classe:
INCIDENTE
DE
DESCONSIDERAÇÃO
DE
PERSONALIDADE JURÍDICA (12119)
Assunto: [Desconsideração da Personalidade Jurídica, Liminar]
REQUERENTE: REDE BRAZIL MAQUINAS S/A
Advogado do(a) REQUERENTE: PAULA COELHO BARBOSA
TENUTA DE CARVALHO - MS8962
REQUERIDO: ALVES & MURBACH LTDA - ME, EDSON ALVES
PEREIRA, EDINA MURBACH DE OLIVEIRA
DESPACHO de ID 20826105: “1. Como o requerido se encontra em
lugar incerto e não sabido, ante as diversas diligências realizadas
para sua localização, de forma infrutífera, defiro a citação por
edital. Expeça-se o edital, cabendo ao requerente providenciar o
necessário para sua ampla divulgação. [..] Porto Velho/RO, 22 de
agosto de 2018 Juiz de Direito”
Porto Velho, 23 de agosto de 2018.
Keli Cristina Dias Monteiro Flores
Gestora de Equipe/CPE 204619-9
Data e Hora
07/08/2018 12:20:15
Validade: 31/08/2018, conforme estabelece o Art. 22, inciso I, letra
“a” e “b”, da Instrução Presidencial Nº 001/2012 – PR, publicada no
DJE nº 031 de 15/02/2012.
a
2287
Caracteres
1807
Preço por caractere
0,01872
Total (R$)
33,83
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 8ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, Porto Velho - RO CEP: 76803-686 - Fone: (69) 3217-1307
e-mail: 8civelcpe@tjro.jus.br
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Processo: 7021812-60.2018.8.22.0001
Classe: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
AUTOR: FREITAS & CIA LTDA
Advogado do(a) AUTOR: JEFERSON FIGUEIRA DA CRUZ RO9557
RÉU: T. F. ENGENHARIA LTDA - ME
Advogado do(a) RÉU:
INTIMAÇÃO
Considerando o pedido para expedição/desentranhamento do
MANDADO, fica a parte autora, na pessoa de seu(ua) advogado(a),
intimado(a) para no prazo de 5 (cinco) dias, proceder o recolhimento
da taxa, que deverá ser o valor da diligência do oficial de justiça
positiva, gerando o boleto para pagamento no link: http://webapp.tjro.
jus.br/custas/pages/guiaRecolhimento/guiaRecolhimentoEmitir.jsf
;jsessionid=MlUemieeJXHJRLgVw2OOAp_bZ65KzfhrXqOHVab-.
wildfly01:custas1.1, exceto se beneficiado(s) pela concessão da
justiça gratuita.
PODER JUDICIÁRIO
Porto Velho - 8ª Vara Cível - Fórum Cível Processo: 000605808.2015.8.22.0001
Classe: Cumprimento de SENTENÇA
Assunto: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
FRANCISCO CARLOS OLIVEIRA MORAIS
ADVOGADO DO EXEQUENTE: CARLOS ALBERTO TRONCOSO
JUSTO OAB nº AC535, MARIA NAZARETE PEREIRA DA SILVA
OAB nº RO1073
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAOPADRONIZADOS NPL I
ADVOGADO DO EXECUTADO: LUCIANO DA SILVA BURATTO
OAB nº SP179235, ALAN DE OLIVEIRA SILVA OAB nº SP208322
SENTENÇA
Vistos, etc.
Ante a satisfação da obrigação informada nos autos, determina-se:
a) a expedição de alvará em favor do credor;
b) a extinção do feito, nos termos do art. 924, II, do CPC/2015;
c) que o executado proceda ao pagamento das custas finais, no
prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de protesto e inscrição em
dívida ativa, cuja guia deverá ser gerada pelo endereço eletrônico:
http://webapp.tjro.jus.br/custas/pages/guiaRecolhimento/
guiaRecolhimentoEmitir.jsf;jsessionid=M2VBhmGwXHBjOh7Y7inYY5BVo0iGyQDKoXf8PfM.wildfly01:custas1.1.
P. R. I. e, após o trânsito em julgado, procedido ao pagamento das
custas ou sua inscrição em dívida ativa, arquivem-se os autos, com
as cautelas devidas.
Porto Velho / RO , 12 de setembro de 2018 .
Luciane Sanches
Juiz de Direito
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Av. Lauro Sodré, nº 1728, Bairro São João Bosco, CEP 76.803686, Porto Velho, RO
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 8ª Vara Cível - Fórum Cível
Av. Lauro Sodré, nº 1728, Bairro São João Bosco, CEP 76.803686, Porto Velho, RO Processo nº: 7040898-51.2017.8.22.0001
Classe: Execução de Título Extrajudicial Assunto: Despesas
Condominiais
CONDOMINIO
RESIDENCIAL
AZALEIA
ADVOGADO DO EXEQUENTE: JETER BARBOSA MAMANI OAB
nº RO5793 MILECIA LICA NUNES ADVOGADO DO EXECUTADO:
DESPACHO
Vistos.
Os valores constantes no documento denominado acordo financeiro
resumido (ID.20554223) é diferente do apontado no acordo, bem
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como a unidade imobiliária é diferente. Conforme já delineado no
DESPACHO anterior.
Vejamos:
“DESPACHO
Vistos.
O exequente apresenta acordo assinado por representante da
executada, indicando ser o novo morado da residência vinculada
à dívida de condomínio.
A representação processual e manifestação de vontade das partes
no acordo estão regulares, já que os assinantes tem poderes
de representação, todavia, o acordo faz menção de novação da
dívida à valores que seriam expostos em cálculos anexos e nestes
não há assinatura do executado, logo, não há como se vincular o
devedor a valores em instrumento que não há demonstração de
seu conhecimento.
Veja-se que no cabeçalho do acordo consta ainda dados em
divergência com o dos cálculos, no cabeçalho do acordo consta
o valor da dívida em R$ 6.474,02 já nos cálculos anexos sem
assinatura constam R$ 4.754,25, além de constar no acordo referirse a dívida a unidade 164 e nos cálculso a unidade 172.
Assim, regularize as formalidades do acordo, deixando evidente
a ciência do executado quanto aos valores para ser viável a
homologação.
Prazo: 15 dias. Em caso de silêncio será presumida a desistência
da ação e extinto o processo por este motivo.”
A parte exequente manifestou-se apenas afirmando que a diferença
de valores seria referente em razão de ter sido acrescido o valor de
honorários ao valor indicado no termo de acordo, entretanto,.
Por esta feita, nítido que o exequente não cumpriu a determinação
do juízo.
Confiro-lhe o prazo de 10 (dez) dias para a regularização, fazendo a
juntada de acordo financeiro resumido referente à unidade imobiliária
da executada, bem como de acordo assinado pela executada
referente à unidade “172” da qual teriam originado os débitos que
ensejou a presente execução, fazendo constar expressamente a
composição do valor do débito e o que mais for somado a este, para
a inequívoca ciência da executada, sob pena de arquivamento.
Intimem-se.
Porto Velho/RO, 12 de setembro de 2018 .
Luciane Sanches
Juiz (a) de Direito
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 8ª Vara Cível - Fórum Cível
Av. Lauro Sodré, nº 1728, Bairro São João Bosco, CEP 76.803686, Porto Velho, RO Processo nº: 7004067-04.2017.8.22.0001
Classe: Procedimento Comum
Assunto: Indenização por Dano Moral, Dano Ambiental, Indenização
por Dano Material
MIGUEL RODRIGUES DE NASCIMENTO, MARIA GOMES
RODRIGUES
ADVOGADOS DOS AUTORES: DENISE GONCALVES DA CRUZ
ROCHA OAB nº RO1996
SANTO ANTONIO ENERGIA S.A.
ADVOGADO DO RÉU: CLAYTON CONRAT KUSSLER OAB nº
RO3861
DESPACHO
Oportunizo o prazo de 05 (cinco) dias para que as partes digam
se pretendem produzir outras provas, indicando os pontos
controvertidos e justificando sua necessidade, sob pena de
indeferimento e julgamento antecipado.
Porto Velho/RO, 12 de setembro de 2018 .
Luciane Sanches
Juiz (a) de Direito
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PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Porto Velho - 8ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, Porto Velho - RO CEP: 76803-686 - Fone: (69) 3217-1307
e-mail: 8civelcpe@tjro.jus.br
Processo: 7065295-14.2016.8.22.0001
Classe: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
AUTOR: ROGERIA DE SOUZA LEITE
Advogado do(a) AUTOR: JOSE GOMES BANDEIRA FILHO RO0000816
RÉU: CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA SA CERON
Advogados do(a) RÉU: DANIEL PENHA DE OLIVEIRA RO0003434, ERICA CRISTINA CLAUDINO - RO0006207
INTIMAÇÃO
Fica a parte Requerida, na pessoa de seu(ua) advogado(a),
notificado(a) para no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o pagamento
das custas judiciais. A guia para pagamento deverá ser gerada no
endereço eletrônico:
http://webapp.tjro.jus.br/custas/pages/guiaRecolhimento/
guiaRecolhimentoEmitir.jsf;jsessionid=M2VBhmGwXHBjOh7Y7inYY5BVo0iGyQDKoXf8PfM.wildfly01:custas1.1.
O não pagamento integral ensejará a expedição de certidão de
débito judicial para fins de protesto extrajudicial e inscrição em
Dívida Ativa Estadual.
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Porto Velho - 8ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, Porto Velho - RO CEP: 76803-686 - Fone: (69) 3217-1307
e-mail: 8civelcpe@tjro.jus.br
Processo: 7031728-89.2016.8.22.0001
Classe: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
EXEQUENTE: VICTOR HUGO MALUTTA DE MELO
Advogado do(a) EXEQUENTE: ADELYNE MORENA CAMARGO
MACHADO MARTINS - RO7546
EXECUTADO: MADEIREIRA DIVILAN LTDA - EPP
Advogado do(a) EXECUTADO:
Intimação Fica a parte Exequente intimada a requerer o que
entender de direito, no prazo de 05 dias.
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Porto Velho - 8ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, Porto Velho - RO CEP: 76803-686 - Fone: (69) 3217-1307
e-mail: 8civelcpe@tjro.jus.br
Processo: 7029225-27.2018.8.22.0001
Classe: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
AUTOR: EZEQUIEL DA TRINDADE LOPES
Advogado do(a) AUTOR: GENIVAL FERNANDES DE LIMA RO0002366
RÉU: SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO
DPVAT SA
Advogado do(a) RÉU: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO RO0005017
Intimação Fica a parte Requerente intimada, no prazo de 05
dias, para manifestação quantos aos Embargos de Declaração
apresentados.
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Porto Velho - 8ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, Porto Velho - RO CEP: 76803-686 - Fone: (69) 3217-1307
e-mail: 8civelcpe@tjro.jus.br
Processo: 7050716-27.2017.8.22.0001
Classe: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
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AUTOR: MANUEL SANTIAGO DO NASCIMENTO
Advogado do(a) AUTOR: GISELE MEIRELLES DO NASCIMENTO
ALMEIDA - RO8101
RÉU: GNT ARMAZENS GERAIS LTDA - ME
Advogado do(a) RÉU:
Intimação Fica a parte Requerente intimada a promover o regular
andamento do feito no prazo de 05 dias sob pena de extinção.
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Porto Velho - 8ª Vara Cível - Fórum Cível Processo nº:
7036597-27.2018.8.22.0001 Classe: Busca e Apreensão em
Alienação Fiduciária Assunto: Alienação Fiduciária CONFIA
ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA - EPP ADVOGADO
DO AUTOR: PEDRO ROBERTO ROMAO OAB nº AM1023
RÉU: S. E. LOCACOES E TERRAPLANAGEM LTDA - EPP
CNPJ nº 16.515.339/0001-60, RUA RIO CANDEIAS 4151 NOVA
ESPERANÇA - 76822-550 - PORTO VELHO - RONDÔNIA D E C
ISÃO
Vistos.
1. Emende o requerente a inicial para proceder ao recolhimento
das custas iniciais, no importe de 2% sobre o valor da causa, neste
momento, ou no mínimo o valor de R$ 101,94 (cento e um reais
e noventa e quatro centavos) , no prazo de 15 dias, sob pena de
indeferimento da inicial.
Pagas as custas, cumpra-se o item 2.
2. Trata-se de ação de busca e apreensão regido pelo Decreto-Lei
911/1969. Sabe-se que com o advento do novo Código de Processo
Civil (Lei 13.105/2015), extinguiram-se as ações cautelares.
No caso dos autos, embora trate-se de procedimento especial do
Decreto-Lei 911/1969, aplica-se concomitantemente aos requisitos
específicos do artigo 3º do aludido Decreto, também os requisitos
legais para concessão da TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA
(SATISFATIVA/ANTECIPADA), prevista no artigo 300 do NCPC,
quais sejam: risco de dano, probabilidade do direito e reversibilidade
da medida.
A probabilidade do direito sobre o qual se baseia o pedido de
urgência evidencia-se pela Cédula de Crédito Bancário devidamente
assinado pela parte ré e a notificação informando a respeito do
inadimplemento da obrigação.
De outro lado, o perigo de dano decorre da prejudicialidade na
depreciação do veículo caso haja demora na restituição do mesmo
à posse do requerente.
Ainda, deve-se considerar que a providência pretendida não se
apresenta irreversível, de maneira que, caso o requerido purgue a
mora no prazo de 5 (cinco) dias, lhe será devolvido o veículo
Ante o exposto, determino liminarmente a busca, apreensão,
vistoria e avaliação do veículo objeto do contrato firmado entre as
partes, conforme descrição constante na inicial e contrato.
Depositando-se o bem em mãos do autor ou de pessoa por ele
autorizada, com a ressalva de que o veículo não deverá ser retirado
da Comarca até o decurso do prazo de cinco dias fixados em lei
para a consolidação da posse, sob pena de multa diária de dois
salários-mínimos até o limite do valor do veículo.
Executada a liminar, cite-se a parte ré para que, no prazo de 5
dias, efetue o pagamento integral da dívida pendente, sob pena de
consolidar-se a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no
patrimônio do Credor Fiduciário (§§1º e 2º, art. 3º, do Decreto-Lei
911/69 com a redação dada pelo art. 56 da Lei 10.931/04).
Efetuado o pagamento, o autor deverá restituir o veículo à parte ré,
comprovando nos autos.
No prazo de 15 dias, a contar da citação, a devedora fiduciante
poderá apresentar contestação, atentando-se ao disposto no art.
231, II do NCPC.
O ato processual deverá obedecer ao disposto no art. 212, §2º do
NCPC
VIAS DESTA DECISÃO SERVEM COMO MANDADO DE BUSCA,
APREENSÃO, CITAÇÃO E INTIMAÇÃO.
A petição inicial poderá ser consultada pelo endereço eletrônico:
http://pje.tjro.jus.br/pg/Processo/ConsultaDocumento/listView.
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seam usando o código: 18091114352816700000019963691 (nos
termos do artigo 19 e 20 da Resolução 185, de 18 de dezembro de
2013 do Conselho Nacional de Justiça). Não tendo condições de
constituir advogado a parte deverá procurar a Defensoria Pública,
com endereço na Rua Padre Chiquinho, n. 913, Pedrinhas, nesta.
Porto Velho - RO, 6 de agosto de 2018.
Luciane Sanches
Juiz(a) de direito
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Av. Lauro Sodré, nº 1728, Bairro São João Bosco, CEP 76.803686, Porto Velho, RO
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Porto Velho - 8ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, Porto Velho - RO CEP: 76803-686 - Fone: (69) 3217-1307
e-mail: 8civelcpe@tjro.jus.br
Processo: 7032900-32.2017.8.22.0001
Classe: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
AUTOR: MEIRE JANE BATISTA LIMA
Advogados do(a) AUTOR: DEBORA PANTOJA BASTOS RO0007217, VALNEI GOMES DA CRUZ ROCHA - RO0002479,
DENISE GONCALVES DA CRUZ ROCHA - RO0001996
RÉU: SANTO ANTONIO ENERGIA S.A.
Advogado do(a) RÉU: CLAYTON CONRAT KUSSLER RO0003861
Intimação
Ficam as partes, por intermédio de seus respectivos patronos,
intimadas para no prazo de 05 dias, manifestarem-se acerca da
petição do Perito Judicial (ID 21244624), bem como tomar ciência
da data e local da realização da perícia.
Porto Velho, 12 de setembro de 2018
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 8ª Vara Cível - Fórum Cível
Av. Lauro Sodré, nº 1728, Bairro São João Bosco, CEP 76.803-686,
Porto Velho, RO Processo nº: 7002398-13.2017.8.22.0001 Classe:
Cumprimento de SENTENÇA Assunto: Valor da Execução / Cálculo
/ Atualização, Obrigação de Fazer / Não Fazer EXEQUENTE:
ELIZABETHE SIMAO GUIMARAES RODRIGUES ADVOGADO
DO EXEQUENTE: WALTER GUSTAVO DA SILVA LEMOS OAB nº
RO655A EXECUTADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS
S.A. ADVOGADO DO EXECUTADO: MAURO PAULO GALERA
MARI OAB nº RO4937, ANNE BOTELHO CORDEIRO OAB nº
RO4370, LUCYANNE CARRATTE BRANDT HITZESCHKY OAB
nº AM4624 DESPACHO
Vistos.
A providência postulada já fora deferida e determinada no
DESPACHO sob o ID.13990354, tendo o banco procedido com a
indicação de conta na petição sob o ID. 15853471, o que culminou
no expedição do ofício sob o ID. 15897139 que fora encaminhado
à Caixa Econômica Federal.
Posteriormente, a serventia certificou o cumprimento da ordem
emanada e que constava no ofício, para a tranferência de valores.
Assim, não há que se falar em repetição da diligência, porquanto
findou-se a prestação jurisdicional com êxito.
Eventuais informações acerca da transação podem ser obtidas pela
parte interessada, em diligência de sua incumbência, mediante
requerimento endereçado ou comparecimento à sede da Caixa
Econômica Federal.
Arquive-se.
Porto Velho/RO, 12 de setembro de 2018 .
Luciane Sanches
Juiz (a) de Direito
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PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Porto Velho - 8ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, Porto Velho - RO CEP: 76803-686 - Fone: (69) 3217-1307
e-mail: 8civelcpe@tjro.jus.br
Processo: 7020571-51.2018.8.22.0001
Classe: CÍVEL - BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO
FIDUCIÁRIA (81)
AUTOR: BANCO ITAUCARD S.A.
Advogado do(a) AUTOR: CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES
- RO0004778
RÉU: ADIVAL COSTA DOS SANTOS
Advogado do(a) RÉU:
Intimação Fica a parte Requerente intimada a promover o regular
andamento do feito no prazo de 05 dias sob pena de extinção.
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 8ª Vara Cível - Fórum Cível
Av. Lauro Sodré, nº 1728, Bairro São João Bosco, CEP 76.803686, Porto Velho, RO Processo nº: 7042127-46.2017.8.22.0001
Classe: Execução de Título Extrajudicial Assunto: Inadimplemento
COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS
SERVIDORES DO PO ADVOGADO DO EXEQUENTE: ROZINEI
TEIXEIRA LOPES OAB nº RO5195 WENDER PAULOSI RESENDE
ADVOGADO DO EXECUTADO: DESPACHO
Vistos.
Chamo o feito a ordem.
O exequente manifestou-se pela apreensão da CNH, bloqueio do
CPF e passaporte do executado.
No entanto, compulsando os autos constatei que o executado
sequer foi citado.
Dessa forma, impulsione o exequente o feito, promovendo a
citação, indicando endereço hábil à prática do ato ou providência,
no prazo de 15 dias, sob pena de extinção por falta de pressuposto
processual, vale dizer, citação válida.
Porto Velho/RO, 12 de setembro de 2018 .
Luciane Sanches
Juiz (a) de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Porto Velho - 8ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, Porto Velho - RO CEP: 76803-686 - Fone: (69) 3217-1307
e-mail: 8civelcpe@tjro.jus.br
Processo: 7051808-40.2017.8.22.0001
Classe: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
EXEQUENTE: ELIZETE POVOA SIQUIEROLI SOARES
Advogado do(a) EXEQUENTE: SANDRO LUCIO DE FREITAS
NUNES - RO0004529
EXECUTADO: AGUIAR PRE MOLDADOS LTDA EPP - EPP
Advogados do(a) EXECUTADO: JOANNES PAULUS DE
LIMA SANTOS - RO0004244, EDMAR DA SILVA SANTOS RO0001069
Intimação Fica a parte Exequente intimada a promover o regular
andamento do feito no prazo de 05 dias sob pena de extinção.
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 8ª Vara Cível - Fórum Cível
Av. Lauro Sodré, nº 1728, Bairro São João Bosco, CEP 76.803686, Porto Velho, RO 7025746-60.2017.8.22.0001
Execução de Título Extrajudicial
Duplicata
EXEQUENTE: RECOL DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA
ADVOGADO DO EXEQUENTE: ROOSEVELT ALVES ITO OAB
nº RO6678, GLEYSON BELMONT DUARTE DA COSTA OAB nº
RO5775

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

ANO XXXVI

NÚMERO 172

DIARIO DA JUSTIÇA

EXECUTADO: DROGARIA AMERICA LTDA - ME
ADVOGADO DO EXECUTADO: JOVANDER PEREIRA ROSA
OAB nº RO7860
DESPACHO
Decorreu o prazo sem manifestação do requerente.
Intime-se pessoalmente a dar prosseguimento ao feito, no prazo de
5 dias, sob pena de extinção, nos termos do artigo 485, inciso III e
§ 1º, do CPC.
Porto Velho, 12 de setembro de 2018
Luciane Sanches
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Porto Velho - 8ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, Porto Velho - RO CEP: 76803-686 - Fone: (69) 3217-1307
e-mail: 8civelcpe@tjro.jus.br
Processo: 7020804-48.2018.8.22.0001
Classe: MONITÓRIA (40)
AUTOR: CENTRO DE ENSINO SAO LUCAS LTDA
Advogado do(a) AUTOR: ZOIL BATISTA DE MAGALHAES NETO
- RO0001619
RÉU: FERNANDA HENOIZY DOS SANTOS
Advogado do(a) RÉU:
Intimação Fica a parte Requerente intimada a promover o regular
andamento do feito, requerendo o que entender de direito, no prazo
de 05 dias.
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Porto Velho - 8ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, Porto Velho - RO CEP: 76803-686 - Fone: (69) 3217-1307
e-mail: 8civelcpe@tjro.jus.br
Processo: 7047661-68.2017.8.22.0001
Classe: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
AUTOR: JEANE DE SOUZA CAMPOS
Advogados do(a) AUTOR: ARTUR LOPES DE SOUZA RO0006231, SERGIO CARDOSO GOMES FERREIRA JUNIOR
- RO0004407
RÉU: BANCO BRADESCARD S.A
Advogado do(a) RÉU: MAURO PAULO GALERA MARI RO0004937
Intimação Fica a parte Requerente, por meio de seu advogado,
intimada a promover o regular andamento ao feito, requerendo o
que entender de direito, no prazo de 05 dias.
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Porto Velho - 8ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, Porto Velho - RO CEP: 76803-686 - Fone: (69) 3217-1307
e-mail: 8civelcpe@tjro.jus.br
Processo: 7034464-12.2018.8.22.0001
Classe: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159)
EXEQUENTE: ASSOCIACAO DE CREDITO CIDADAO DE
RONDONIA
Advogado do(a) EXEQUENTE: KARINA DA SILVA SANDRES RO0004594
EXECUTADO: MARINALVA NOGUEIRA DA COSTA e outros
Advogado do(a) EXECUTADO:
Advogado do(a) EXECUTADO:
Certidão/INTIMAÇÃO
Certifico que foi redesignada a AUDIÊNCIA deste processo a qual
será realizada na sala de audiências da CEJUSC Porto Velho - 8ª
Vara Cível, sito à Rua Quintino Bocaiuva, 3061, Bairro Embratel,
Porto Velho/RO, conforme informações abaixo:
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Tipo: Conciliação Sala: SALA DE AUDIÊNCIA 11 - CEJUSC/CÍVEL
Data: 16/11/2018 Hora: 09:30
Ficam as partes devidamente intimadas.
PORTO VELHO, 13 de setembro de 2018.
GABRIEL MILHOMEM MELO MARINHO
Técnico Judiciário
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Porto Velho - 8ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, Porto Velho - RO CEP: 76803-686 - Fone: (69) 3217-1307
e-mail: 8civelcpe@tjro.jus.br
Processo: 7005835-96.2016.8.22.0001
Classe: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
AUTOR: JOSE CARLOS PEREIRA PAIM
Advogados do(a) AUTOR: ROOSEVELT ALVES ITO - RO0006678,
GLEYSON BELMONT DUARTE DA COSTA - RO0005775
RÉU: MOVEIS BENTEC LTDA e outros (3)
Advogados do(a) RÉU: ANGELA MARIA CANABARRO VANONI RS0061186, RENATA AGOSTINI - RS0078649
Advogado do(a) RÉU:
Advogados do(a) RÉU: HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO SP0221386, ELISIA HELENA DE MELO MARTINI - RN0001853,
JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM - RJ0062192
Advogado do(a) RÉU:
Certidão/INTIMAÇÃO
Certifico que foi redesignada a AUDIÊNCIA deste processo a qual
será realizada na sala de audiências da CEJUSC Porto Velho - 8ª
Vara Cível, sito à Rua Quintino Bocaiuva, 3061, Bairro Embratel,
Porto Velho/RO, conforme informações abaixo:
Tipo: Conciliação Sala: SALA DE AUDIÊNCIA 11 - CEJUSC/CÍVEL
Data: 07/11/2018 Hora: 12:00
Ficam as partes devidamente intimadas.
PORTO VELHO, 13 de setembro de 2018.
GABRIEL MILHOMEM MELO MARINHO
Técnico Judiciário
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
PODER JUDICIÁRIO
Porto Velho - 8ª Vara Cível - Fórum Cível Processo nº: 703159916.2018.8.22.0001
Classe: Procedimento Comum
Assunto: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
SANDRA CAROLINA PRIMO DE SOUZA
ADVOGADO DO AUTOR: ALEXANDRE AZEVEDO ANTUNES
OAB nº MT8843
BANCO BRADESCO S.A.
ADVOGADO DO RÉU: MAURO PAULO GALERA MARI OAB nº
RO4937
SENTENÇA
Intimado o requerente a emendar a inicial, este deixara transcorrer
o prazo sem qualquer manifestação efetiva, apenas requereu a
reconsideração e buscou imputar ao juízo a reponsabilidade de
realizar diligências que incumbem tão somente à parte interessada.
Assim, decorrera o prazo, sem a regularização da inicial.
Desta forma, com fulcro no artigo 330 c/c artigo 485, inciso I,
ambos do Código de Processo Civil/2015, indefiro a petição inicial,
julgando extinto o feito, sem julgamento de MÉRITO.
Fica intimado o requerente a proceder aos pagamentos das custas
iniciais, através do seguinte link, sob pena de inscrição em dívida
ativa e protesto:
http://webapp.tjro.jus.br/custas/pages/guiaRecolhimento/
guiaRecolhimentoEmitir.jsf;jsessionid=M2VBhmGwXHBjOh7Y7inYY5BVo0iGyQDKoXf8PfM.wildfly01:custas1.1.
Sem custas finais e verba honorária.
Desde logo se consigna que, no caso de eventual recurso, a autora
deverá recolher as custas iniciais, bem como o preparo do recurso,
sob pena de ser considerado deserto.
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Caso não seja apresentado recurso, após o trânsito em julgado
expeça-se correspondência para intimação do réu.
Então, arquive-se.
Em sendo interposto recurso de apelação, promova-se a
CONCLUSÃO.
P. R. I. C.
Porto Velho/RO, 12 de setembro de 2018 .
Luciane Sanches
Juiz (a) de Direito
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Av. Lauro Sodré, nº 1728, Bairro São João Bosco, CEP 76.803686, Porto Velho, RO
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
PODER JUDICIÁRIO
Porto Velho - 8ª Vara Cível - Fórum Cível Processo nº: 701896148.2018.8.22.0001
Classe: MANDADO de Segurança
Assunto: Recursos Administrativos
PNA PUBLICIDADE LTDA - EPP
ADVOGADO DO IMPETRANTE: GUILHERME DA COSTA
FERREIRA PIGNANELI OAB nº RO5546
D. P. D. C. D. Á. E. E. D. R. -. C., P. I. D. C. D. Á. E. E. D. R. -. C.
ADVOGADOS DOS IMPETRADOS: ALESSANDRO SILVA DE
MAGALHAES OAB nº SP165546
SENTENÇA
Vistos, etc.
I - Relatório
PNA PUBLICIDADE LTDA – EPP impetrou o presente MANDADO
de segurança em desfavor do PRESIDENTE INTERINO(A) DA
COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE RONDÔNIA – CAERD
e DIRETOR(A) PRESIDENTE DA COMPANHIA DE ÁGUA E
ESGOTOS DE RONDÔNIA – CAERD sob alegação de ter sido
desclassificada do procedimento licitatório regido pelo Edital
002/2017/CPLMO/CAERD, pela Comissão Especial de Licitação
instituída, sob o fundamento de que “suas peças gráficas possuíam
sinais nos versos adesivados contendo remendo, contrariando a
ordem de não identificação das peças”, e que tendo apresentado os
recursos cabíveis na esfera administrativa, as autoridades coatoras
teriam proferido DECISÃO nos autos do processo administrativo
nº 529/2017, que reputou ser ilegal e abusiva, por ferir seu direito
líquido e certo de ter mantida sua classificação no certame,
para que participe das demais fases do procedimento licitatório.
Aduziu contrariedade ao edital, à Lei 12.232/2010 e violação ao
princípio da razoabilidade. Narrou ser líquido e certo seu direito
de permanecer no certame licitatório, porquanto a subcomissão
técnica não teria identificado qualquer identificação da proposta,
e que não competiria à comissão permanente de licitação arguir
a identificação das peças, vez que apenas aquela teria essa
competência, porque é a destinatária das propostas para análise
e julgamento. Requereu a manutenção de sua habilitação para
permanecer no certame. Juntou documentos.
Deferida a liminar para suspender o certame licitatório, ante o risco
de ineficácia da medida postulado no presente mandamus (ID.
18352974).
Interposto Agravo de instrumento pela impetrada, ao qual não se
concedeu o efeito suspensivo (ID. 19786531).
O Ministério público manifestou-se no sentido da não intervenção
por entender se tratar de interesse individual disponível (ID.
20401617).
É o relatório.
Decido.
II – Fundamentos
Do MÉRITO
O MANDADO de segurança visa proteger direito subjetivo individual,
líquido e certo, que deve ser comprovado documentalmente e
de plano. No presente caso, pretende a impetrante que se lhe
reconheça o direito líquido e certo à manutenção de sua habilitação
à participação no certame licitatório do qual fora desclassificada.
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O direito líquido e certo, para ser tutelado na via do MANDADO
de segurança deve estar amparado por norma legal e trazer em si
todas as condições de sua aplicação ao impetrante. Caso dependa
de comprovação posterior, não será direito líquido e certo.
Na lição de CARLOS MÁRIO DA SILVA VELOSO:
(..) O conceito, portanto, de direito líquido e certo, ensina Celso Barbi,
lição que é, também, de Lopes da Costa e Sálvio de Figueiredo
Teixeira, é processual. Quando acontecer um fato que der origem
a um direito subjetivo, esse direito, apesar de realmente existente,
só será líquido e certo se o fato for indiscutível, isto é, provado
documentalmente e de forma satisfatória. Se a demonstração da
existência do fato depender de outros meios de prova, o direito
subjetivo surgido dele existirá, mas não será líquido e certo, para
efeito de MANDADO de segurança. Nesse caso, sua proteção só
poderá ser obtida por outra via processual. (“in”Do MANDADO
de Segurança e Institutos Afins na Constituição de 1988; apud
MANDADO s de Segurança e Injunção - coordenação: SÁLVIO DE
FIGUEIREDO TEIXEIRA; São Paulo: Saraiva Ed., 1990, p.81).
aAimpetrante teve sua proposta recebida, julgada e pontuada, pela
Subcomissão Técnica e, posteriormente, em uma nova análise da
Comissão Permanente de Licitação houve a sua desclassificação
com o fundamento de que teria sido aposta marca que identificava
a proposta, o que não teria sido observado no momento oportuno,
qual seja, o de apresentação dos invólucros com as propostas.
A impetrante afirmou que a análise posterior que culminara em
sua desclassificação consiste em uma inovação e que não se
trata de marca aposta para identificar sua proposta, mas de mero
acabamento do material gráfico o que teria origem na indústria
fabricante do material, aduzindo que a presunção de não ter havido
identificação da proposta militaria em seu favor.
Todavia, não há guarida à presunção de direito em sede de
MANDADO de segurança, posto que por esta via procedimental
tutela-se o direito líquido e certo, no qual não há dilação probatória,
o que importa a análise do escorço fático e probatório dos autos
para o deslinde do feito.
A Lei 12.232/2010 que “dispõe sobre as normas gerais para
licitação e contratação pela administração pública de serviços de
publicidade” faz os seguintes delineamentos acerca da via não
identificada:
Art. 6º A elaboração do instrumento convocatório das licitações
previstas nesta Lei obedecerá às exigências do art. 40 da Lei no
8.666, de 21 de junho de 1993, com exceção das previstas nos
incisos I e II do seu § 2º, e às seguintes:
(..)
XII - será vedada a aposição, a qualquer parte da via não identificada
do plano de comunicação publicitária, de marca, sinal ou palavra
que possibilite a identificação do seu proponente antes da abertura
do invólucro de que trata o § 2º do art. 9º desta Lei;
XIII - será vedada a aposição ao invólucro destinado às informações
de que trata o art. 8º desta Lei, assim como dos documentos nele
contidos, de informação, marca, sinal, etiqueta ou qualquer outro
elemento que identifique a autoria do plano de comunicação
publicitária, em qualquer momento anterior à abertura dos invólucros
de que trata o § 2º do art. 9º desta Lei;
XIV - será desclassificado o licitante que descumprir o disposto nos
incisos XII e XIII deste artigo e demais disposições do instrumento
convocatório.
E, acerca do procedimento de recebimento dos invólucros com as
propostas, processamento e julgamento:
Art. 11. Os invólucros com as propostas técnicas e de preços serão
entregues à comissão permanente ou especial na data, local e
horário determinados no instrumento convocatório.
§ 1o Os integrantes da subcomissão técnica não poderão participar
da sessão de recebimento e abertura dos invólucros com as
propostas técnicas e de preços.
§ 2o Os invólucros padronizados com a via não identificada do plano
de comunicação publicitária só serão recebidos pela comissão
permanente ou especial se não apresentarem marca, sinal, etiqueta
ou qualquer outro elemento capaz de identificar a licitante.
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§ 3o A comissão permanente ou especial não lançará nenhum
código, sinal ou marca nos invólucros padronizados nem nos
documentos que compõem a via não identificada do plano de
comunicação publicitária.
§ 4o O processamento e o julgamento da licitação obedecerão ao
seguinte procedimento:
I - abertura dos 2 (dois) invólucros com a via não identificada do
plano de comunicação e com as informações de que trata o art.
8o desta Lei, em sessão pública, pela comissão permanente ou
especial;
II - encaminhamento das propostas técnicas à subcomissão técnica
para análise e julgamento;
III - análise individualizada e julgamento do plano de comunicação
publicitária, desclassificando-se as que desatenderem as
exigências legais ou estabelecidas no instrumento convocatório,
observado o disposto no inciso XIV do art. 6o desta Lei;
IV - elaboração de ata de julgamento do plano de comunicação
publicitária e encaminhamento à comissão permanente ou especial,
juntamente com as propostas, as planilhas com as pontuações e
a justificativa escrita das razões que as fundamentaram em cada
caso;
V - análise individualizada e julgamento dos quesitos referentes
às informações de que trata o art. 8o desta Lei, desclassificandose as que desatenderem quaisquer das exigências legais ou
estabelecidas no instrumento convocatório;
VI - elaboração de ata de julgamento dos quesitos mencionados no
inciso V deste artigo e encaminhamento à comissão permanente
ou especial, juntamente com as propostas, as planilhas com
as pontuações e a justificativa escrita das razões que as
fundamentaram em cada caso;
VII - realização de sessão pública para apuração do resultado geral
das propostas técnicas, com os seguintes procedimentos:
a) abertura dos invólucros com a via identificada do plano de
comunicação publicitária;
b) cotejo entre as vias identificadas e não identificadas do plano de
comunicação publicitária, para identificação de sua autoria;
c) elaboração de planilha geral com as pontuações atribuídas a
cada um dos quesitos de cada proposta técnica;
d) proclamação do resultado do julgamento geral da proposta
técnica, registrando-se em ata as propostas desclassificadas e a
ordem de classificação;
VIII - publicação do resultado do julgamento da proposta técnica,
com a indicação dos proponentes desclassificados e da ordem de
classificação organizada pelo nome dos licitantes, abrindo-se prazo
para interposição de recurso, conforme disposto na alínea b do
inciso I do art. 109 da Lei no 8.666, de 21 de junho de 1993;
(..)
Art. 12. O descumprimento, por parte de agente do órgão ou
entidade responsável pela licitação, dos DISPOSITIVO s desta
Lei destinados a garantir o julgamento do plano de comunicação
publicitária sem o conhecimento de sua autoria, até a abertura
dos invólucros de que trata a alínea a do inciso VII do § 4o do
art. 11 desta Lei, implicará a anulação do certame, sem prejuízo
da apuração de eventual responsabilidade administrativa, civil ou
criminal dos envolvidos na irregularidade.
Não há que se falar em incompetência da Comissão Permanente
de Licitação para a verificação do cumprimento das disposições
normativas insertas na Lei 12.232/2010, porquanto, conforme
delineado no art. 11, esta é competente para o recebimento e
abertura dos invólucros apresentados, em sessão pública da qual
não participa a Subcomissão Técnica.
Ssendo assim, verifica-se que fora, em tese, cumprido o que
preceitua a norma, em sessão pública, vez que não há registros
de que houveram impugnações ao procedimento adotado no
recebimento e abertura dos invólucros para análise do cumprimento
das disposições legais e as previstas em edital.
Vislumbra-se, assim, que a comissão permanente analisou os
invólucros quando do recebimento, para remessa posterior à
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Subcomissão Técnica, responsável pelo julgamento e pontuação
da proposta técnica.
Consta no art. 9º, §1º da referida lei, que o invólucro é padronizado
e fornecido pelo órgão licitante, o que leva à depreensão de que
no momento de recebimento dos invólucros com as propostas
é analisada a existência de marcas, sinais ou outros elementos
identificadores apostos nestes.
Pela construção normativa da lei 12.232/2010, têm-se que após o
encaminhamento das propostas técnicas à subcomissão técnica,
proceder-se-á com a análise individualizada, bem como com
a desclassificação das que não atenderem os preceitos legais
e editalícios (§4º, II e III), observando-se o disposto no art. 6º,
XIV, que dispõe acerca da desclassificação no caso de serem
encontradas marcas, ou elementos identificadores dos invólucros
ou documentos nele contidos, e demais regras do edital.
Diante disso, plenamente concebível a análise posterior exercida
pela comissão permanente, que na primeira oportunidade não
verificou marcas ou elementos identificadores nos invólucros,
mas que após receber da subcomissão técnica os materiais que
estavam contidos no invólucro da impetrante, observou a existência
de uma emenda no verso, que poderia servir de via identificadora
da proposta técnica.
A aposição proposital ou a utilização da marca por via indireta
influiria de forma negativa nos pilares principiológicos da licitação,
que se traduzem na legalidade, impessoalidade, moralidade,
igualdade, publicidade, probidade administrativa, vinculação ao
instrumento convocatório e julgamento objetivo, nos termos do art.
3º da Lei 8.666/93:
Art. 3º A licitação destina-se a garantir a observância do princípio
constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa
para a administração e a promoção do desenvolvimento nacional
sustentável e será processada e julgada em estrita conformidade
com os princípios básicos da legalidade, da impessoalidade,
da moralidade, da igualdade, da publicidade, da probidade
administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos.
Incumbiria ao impetrante demonstrar que o indicativo de
identificação da proposta não seria um remendo realizado ou já
existente e mantido de forma a possibilitar eventual identificação,
mas sim um elemento do próprio papel com origem na fábrica, e
que este não possuiria aptidão para possibilitar a identificação da
proposta, como prova de seu direito dito como líquido e certo, o
que não fez, posto que não há nos autos qualquer documento, foto,
vídeo, cópia ou declaração da fabricante do papel, que ensejem a
corroboração do que fora arguido pela impetrante.
Entendo que a DECISÃO da comissão permanente da licitação
pautou-se nos princípios do julgamento objetivo, impessoalidade
e moralidade, e revestiu-se da cautela exigível, quando verificando
que a emenda do material gráfico poderia ter servido como fator
de identificação da proposta para que a subcomissão técnica
viesse a pontuar com maiores índices essa proposta, decidiu pela
desclassificação da proposta, que tinha sido apresentada pela
impetrante.
III - DISPOSITIVO.
Ante o exposto, julgo improcedente a ação mandamental e
denego a segurança pleiteada, nos termos do art. 6º, § 5º da lei
12.016/2009.
Sem condenação em honorários, a teor do art. 25 da lei
12.016/2009.
Custas na forma da lei.
P.I.R
Porto Velho/RO, 12 de setembro de 2018 .
Luciane Sanches
Juiz (a) de Direito
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Av. Lauro Sodré, nº 1728, Bairro São João Bosco, CEP 76.803686, Porto Velho, RO
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PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 8ª Vara Cível - Fórum Cível
Av. Lauro Sodré, nº 1728, Bairro São João Bosco, CEP 76.803-686,
Porto Velho, RO Processo nº: 0020306-47.2013.8.22.0001 Classe:
Execução de Título Extrajudicial Assunto: Alienação Fiduciária
BANCO VOLKSWAGEN S.A. ADVOGADO DO EXEQUENTE:
MARCELO BRASIL SALIBA OAB nº RO5258, MANOEL ARCHANJO
DAMA FILHO OAB nº RO4658 DANIELE MOREIRA DE SOUZA,
ESPÓLIO DE ABRAAO MOREIRA GUEDES ADVOGADOS
DOS EXECUTADOS: DEFENSORIA PÚBLICA DE RONDÔNIA
DESPACHO
Vistos.
Decorreu o prazo sem manifestação do exequente.
Intime-se pessoalmente a dar prosseguimento ao feito, no prazo de
5 dias, sob pena de extinção, nos termos do artigo 485, inciso III e
§ 1º, do CPC.
Porto Velho/RO, 12 de setembro de 2018 .
Luciane Sanches
Juiz (a) de Direito
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
PODER JUDICIÁRIO
Porto Velho - 8ª Vara Cível - Fórum Cível Processo nº: 701605641.2016.8.22.0001
Classe: Procedimento Comum
Assunto: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
LUCIANA DA SILVA SANTOS
ADVOGADO DO AUTOR: MARIA NAZARETE PEREIRA DA SILVA
OAB nº RO1073
LOSANGO PROMOÇOES DE VENDAS LTDA
ADVOGADO DO RÉU: GUILHERME DA COSTA FERREIRA
PIGNANELI OAB nº RO5546, EDSON ANTONIO SOUSA PINTO
OAB nº RO4643
DESPACHO
1. Com o retorno dos autos do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado
de Rondônia, constatei que fora negado provimento ao recurso da
parte autora, mantendo-se inalterada a SENTENÇA prolatada por
este juízo.
2. Determino que o requerido apresente dados bancários, para
expedição do alvara de transferência relativo a metade dos valores
depositados a título de honorários periciais, conforme determinado
na SENTENÇA ID 11286696 (pág.4).
Prazo de 05 dias, sob pena de encaminhamento dos valores a conta
centralizadora do Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia.
Com a apresentação dos dados bancários, expeça-se alvará ao
requerido.
3. Suspensa a exigibilidade do recolhimento de custas processuais
finais, pois a sucumbente é beneficiária da Justiça Gratuita.
Certificado o levantamento do alvará, arquive-se.
Porto Velho/RO, 12 de setembro de 2018 .
Luciane Sanches
Juiz (a) de Direito
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Av. Lauro Sodré, nº 1728, Bairro São João Bosco, CEP 76.803686, Porto Velho, RO
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
PODER JUDICIÁRIO
Porto Velho - 8ª Vara Cível - Fórum Cível
Processo: 7036747-08.2018.8.22.0001
Classe: Cumprimento de SENTENÇA
Assunto: Correção Monetária
PEDRO ORIGA E SANTANA ADVOGADOS ASSOCIADOS - EPP
ADVOGADO DO EXEQUENTE: TAISA ALESSANDRA DOS
SANTOS SOUZA OAB nº RO5033
JANAINA DILAMAR DA ROCHA NASCIMENTO
ADVOGADO DO EXECUTADO:
SENTENÇA
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Vistos, etc.
Trata-se de pretensão em que o exequente postulou a desistência
do feito antes da intimação da parte contrária.
Isto posto, homologo o pedido de desistência da ação, e julgo
extinto o feito, sem resolução do MÉRITO, nos termos do art. 485,
VIII, do Código de Processo Civil, determinando o seu consequente
e imediato arquivamento, após as anotações e formalidades
pertinentes.
Sem custas finais.
Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.
Porto Velho / RO , 12 de setembro de 2018 .
Luciane Sanches
Juiz de Direito
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Av. Lauro Sodré, nº 1728, Bairro São João Bosco, CEP 76.803686, Porto Velho, RO
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Porto Velho - 8ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, Porto Velho - RO CEP: 76803-686 - Fone: (69) 3217-1307
e-mail: 8civelcpe@tjro.jus.br
Processo: 7034823-59.2018.8.22.0001
Classe: CÍVEL - BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO
FIDUCIÁRIA (81)
AUTOR: BANCO ITAUCARD S.A.
Advogado do(a) AUTOR: PIO CARLOS FREIRIA JUNIOR RO0007317
RÉU: ENIVALDO MARCAL MENDES
Advogado do(a) RÉU:
Intimação
Adequação de prazo ao requerente.
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 8ª Vara Cível - Fórum Cível
Av. Lauro Sodré, nº 1728, Bairro São João Bosco, CEP 76.803686, Porto Velho, RO Processo nº: 0011888-52.2015.8.22.0001
Classe: Cumprimento de SENTENÇA
Assunto: Interpretação / Revisão de Contrato
MARIA JUDITE CARNEIRO SILVA
ADVOGADO DO EXEQUENTE: DEFENSORIA PÚBLICA DE
RONDÔNIA
CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA SA CERON
ADVOGADO DO EXECUTADO: DANIEL PENHA DE OLIVEIRA
OAB nº MG87318, JONATHAS COELHO BAPTISTA DE MELLO
OAB nº RO3011
DECISÃO
Vistos.
1) Trata-se de embargos de declaração proposto pela requerida,
sob a alegação de que houve contradição do juízo porquanto
extinguiu o feito com fundamento na satisfação, quando havia
petição do exequente exigindo a intImação paga pagamento de
saldo remanescente.
É o relatório. Decido.
O embargo de declaração é o recurso que tem por fim o
aperfeiçoamento de apresentação jurisdicional, a partir da supressão
de omissões, eliminação de contradições e esclarecimento de
obscuridades.
Analisando a SENTENÇA verifico a ausência de manifestação
quanto ao pedido de cumprimento em relação ao remanescente, o
que culminou na SENTENÇA extintiva.
Desta feita acolho os embargos de declaração em seus efeitos
infringentes e reconsidero a SENTENÇA extintiva prolatada,
tornando-a sem efeito.
Intime-se.
2) Intime-se a parte executada para que efetue o pagamento do
valor remanescente indicado na planilha de débito do exequente

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

ANO XXXVI

NÚMERO 172

DIARIO DA JUSTIÇA

sob o ID.21188358.
Porto Velho/RO, 12 de setembro de 2018 .
Luciane Sanches
Juiz (a) de Direito
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Porto Velho - 8ª Vara Cível - Fórum Cível Processo nº: 703683898.2018.8.22.0001 Classe: Busca e Apreensão Assunto: Alienação
Fiduciária BV FINANCEIRA S/A ADVOGADO DO REQUERENTE:
FERNANDO LUZ PEREIRA OAB nº RO4392 REQUERIDO: MARA
REGINA DE FREITAS ZABOETZKI CPF nº 392.799.280-15, SEM
ENDEREÇO D E C I S Ã O
Vistos.
1. Emende o requerente a inicial para proceder ao recolhimento
das custas iniciais, no importe de 2% sobre o valor da causa, neste
momento, ou no mínimo o valor de R$ 101,94 (cento e um reais
e noventa e quatro centavos) , no prazo de 15 dias, sob pena de
indeferimento da inicial.
Pagas as custas, cumpra-se o item 2.
2. Trata-se de ação de busca e apreensão regido pelo Decreto-Lei
911/1969. Sabe-se que com o advento do novo Código de Processo
Civil (Lei 13.105/2015), extinguiram-se as ações cautelares.
No caso dos autos, embora trate-se de procedimento especial do
Decreto-Lei 911/1969, aplica-se concomitantemente aos requisitos
específicos do artigo 3º do aludido Decreto, também os requisitos
legais para concessão da TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA
(SATISFATIVA/ANTECIPADA), prevista no artigo 300 do NCPC,
quais sejam: risco de dano, probabilidade do direito e reversibilidade
da medida.
A probabilidade do direito sobre o qual se baseia o pedido
de urgência evidencia-se pela Cédula de Crédito Bancário
devidamente assinado pela parte ré e a notificação informando a
respeito do inadimplemento da obrigação.
De outro lado, o perigo de dano decorre da prejudicialidade na
depreciação do veículo caso haja demora na restituição do mesmo
à posse do requerente.
Ainda, deve-se considerar que a providência pretendida não se
apresenta irreversível, de maneira que, caso o requerido purgue a
mora no prazo de 5 (cinco) dias, lhe será devolvido o veículo
Ante o exposto, determino liminarmente a busca, apreensão,
vistoria e avaliação do veículo objeto do contrato firmado entre as
partes, conforme descrição constante na inicial e contrato.
Depositando-se o bem em mãos do autor ou de pessoa por ele
autorizada, com a ressalva de que o veículo não deverá ser retirado
da Comarca até o decurso do prazo de cinco dias fixados em lei
para a consolidação da posse, sob pena de multa diária de dois
salários-mínimos até o limite do valor do veículo.
Executada a liminar, cite-se a parte ré para que, no prazo de 5
dias, efetue o pagamento integral da dívida pendente, sob pena de
consolidar-se a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no
patrimônio do Credor Fiduciário (§§1º e 2º, art. 3º, do Decreto-Lei
911/69 com a redação dada pelo art. 56 da Lei 10.931/04).
Efetuado o pagamento, o autor deverá restituir o veículo à parte ré,
comprovando nos autos.
No prazo de 15 dias, a contar da citação, a devedora fiduciante
poderá apresentar contestação, atentando-se ao disposto no art.
231, II do NCPC.
O ato processual deverá obedecer ao disposto no art. 212, §2º do
NCPC
VIAS DESTA DECISÃO SERVEM COMO MANDADO DE BUSCA,
APREENSÃO, CITAÇÃO E INTIMAÇÃO.
A petição inicial poderá ser consultada pelo endereço eletrônico:
http://pje.tjro.jus.br/pg/Processo/ConsultaDocumento/listView.
seam usando o código: 18091215394907400000020001024 (nos
termos do artigo 19 e 20 da Resolução 185, de 18 de dezembro de
2013 do Conselho Nacional de Justiça). Não tendo condições de
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constituir advogado a parte deverá procurar a Defensoria Pública,
com endereço na Rua Padre Chiquinho, n. 913, Pedrinhas, nesta.
Porto Velho - RO, 6 de agosto de 2018.
Luciane Sanches
Juiz(a) de direito
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Av. Lauro Sodré, nº 1728, Bairro São João Bosco, CEP 76.803686, Porto Velho, RO
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
PODER JUDICIÁRIO
Porto Velho - 8ª Vara Cível - Fórum Cível Processo: 700451914.2017.8.22.0001
Classe: Cumprimento de SENTENÇA
Assunto: Abatimento proporcional do preço
ROZINELZA DE NAZARE SEVALHO
ADVOGADO DO EXEQUENTE: ANTONIO MADSON ERASMO
SILVA OAB nº RO2582, RUI BENEDITO GALVAO OAB nº RO242
CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA SA CERON
ADVOGADO DO EXECUTADO: BRUNA TATIANE DOS SANTOS
PINHEIRO SARMENTO OAB nº RO5462
SENTENÇA
Vistos, etc.
Ante a satisfação da obrigação informada nos autos, determinase:
a) a expedição de alvará para transferência dos valores
depositados em favor do credor à conta indicada na petição sob o
ID.21258709;
b) a extinção do feito, nos termos do art. 924, II, do CPC/2015;
c) que o executado proceda ao pagamento das custas finais, no
prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de protesto e inscrição em
dívida ativa, cuja guia deverá ser gerada pelo endereço eletrônico:
http://webapp.tjro.jus.br/custas/pages/guiaRecolhimento/
guiaRecolhimentoEmitir.jsf;jsessionid=M2VBhmGwXHBjOh7Y7inYY5BVo0iGyQDKoXf8PfM.wildfly01:custas1.1.
P. R. I. e, após o trânsito em julgado, procedido ao pagamento das
custas ou sua inscrição em dívida ativa, arquivem-se os autos, com
as cautelas devidas.
Porto Velho / RO , 12 de setembro de 2018 .
Luciane Sanches
Juiz de Direito
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Av. Lauro Sodré, nº 1728, Bairro São João Bosco, CEP 76.803686, Porto Velho, RO
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 8ª Vara Cível - Fórum Cível
Av. Lauro Sodré, nº 1728, Bairro São João Bosco, CEP 76.803686, Porto Velho, RO Processo nº: 7040076-62.2017.8.22.0001
Classe: Busca e Apreensão Assunto: Alienação Fiduciária CAIXA
CONSORCIOS S.A. ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS
ADVOGADO DO REQUERENTE: JOSE FRANCISCO DA
SILVA OAB nº SP88492 MARIA RUZILEILA TAVARES RAMOS
ALENCAR ADVOGADO DO REQUERIDO: PAULO BARROSO
SERPA OAB nº RO4923 DESPACHO
Ofício nº 046/2018-GAB/8ª VC Porto Velho, 12 de setembro de
2018.
A Sua Excelência o Senhor
Desembargador SANSÃO BATISTA SALDANHA
Relator do Agravo nº 0802068-71.2018.8.22.0000
1º DEJUCIVEL
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Porto Velho - RO
Assunto: Comunicação
Excelentíssimo Senhor Desembargador,
Em resposta ao ofício nº 1687/2018, 1º DEJUCIVEL, de 31/08/2018,
informo que foi determinado liminarmente a busca, apreensão,
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vistoria e avaliação do veículo objeto do contrato entre as partes,
conforme DECISÃO ID 13021847.
No deferimento da tutela provisória de urgência, analisou-se
inicialmente a presença dos requisitos legais para concessão da
medida, conforme dispõe o art. 300, do CPC, quais sejam: risco de
dano, probabilidade do direito e reversibilidade da medida.
Em relação a probabilidade do direito, fora observado sua
ocorrência pela Cédula de Crédito Bancário devidamente assinado
pela parte requerida, bem como a notificação informando a respeito
do inadimplemento da obrigação.
Ainda nesta análise, o requisito do perigo de dano também se
evidenciou pela possível depreciação do veículo, em caso de
demora na restituição do mesmo à posse do requerente.
No mais, a medida deferida não se apresentou irreversível, pois,
caso a requerida purgue a mora no prazo de 5 (cinco) dias, fora
determinado a devolução do veículo.
Assim, não vislumbro motivos para retratação.
Informo, outrossim, que o agravante protocolizou cópia do agravo
de instrumento tempestivamente.
Renovo protestos de elevada estima e consideração.
Luciane Sanches
Juiz (a) de Direito
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
PODER JUDICIÁRIO
Porto Velho - 8ª Vara Cível - Fórum Cível Processo nº: 701152975.2018.8.22.0001
Classe: Procedimento Comum
Assunto: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
RUBIA SALDANHA DE FREITAS
ADVOGADO DO AUTOR: NELSON SERGIO DA SILVA MACIEL
OAB nº RO624
BANCO BRADESCO S.A.
ADVOGADO DO RÉU: GUILHERME DA COSTA FERREIRA
PIGNANELI OAB nº RO5546
SENTENÇA
Vistos, etc.
I - Relatório
Rubia Saldanha de Freitas ajuizou Ação Declaratória de Inexistência
de Débito cc Indenizatória de Reparação por Danos Morais em
desfavor de Banco Bradesco S/A, ambos com qualificação nos
autos, afirmando que ao tentar realizar um financiamento junto
ao banco da Amazônia teve seu cadastro recusado em razão da
restrição averbada pelo réu, contrato nº 455951271000004 no
valor de R$ 1.320,76, com vencimento em 26/10/2017. Pontua que
o único vínculo que mantém com o requerido é a conta corrente
conjunta com o seu esposo, e que não existe pendência que possa
ensejar a averbação de protesto e inscrição indevida, vez que a
conta está sendo movimentada regularmente. Aduz que passou
por situação vexatória perante os prepostos da instituição bancária
com a qual foi realizar o cadastro. Postulou a inversão do ônus
da prova, indenização por danos morais no valor de R$ 15.000,00
(quinze mil reais), a declaração de inexistência do débito e o
benefício da justiça gratuita. Juntou documentos.
Custa iniciais paga pelo autor no percentual de 1% (ID 17462217).
DESPACHO inicial (ID17500411) concedeu antecipação de tutela
para baixa da inscrição do nome da autora e a inversão do ônus
da prova.
A requerida apresentou contestação, alegando que a autora
contratou com o banco e que inexiste provas acerca do pagamento
na data anotada ou qualquer elemento de convicção que
corroborem com as alegações da autora e que apontem a existência
de ato lícito praticado pelo requerido. Aduz que a negativação foi
devida não prosperando assim, qualquer motivo para indenização.
Afirma que os supostos prejuízos sofridos pela parte autora não
passam de meros aborrecimentos. Alega inexistência de defeito
na prestação do serviço, inexistência de ato ilícito e inexistência de
danos morais. Apresentou critérios de aferição do dano moral em
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caso de procedência dos pedidos. Postulou a improcedência dos
pedidos.
O autor replicou a contestação, reafirmando os pontos da exordial
e postulando a procedência dos pedidos.
As partes não postularam por produção de provas.
É o relatório. Decido.
II - Fundamentação
O Julgamento Conforme o Estado do Processo.
Consoante entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça,
presentes as condições que ensejam o julgamento antecipado da
causa, é dever do juiz, e não mera faculdade, assim proceder (STJ
- 4ª Turma, Resp 2.832-RJ, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo, julgado
em 14.08.1990, e publicado no DJU em 17.09.90, p. 9.513).
Em que pese o pedido de produção de prova testemunhal pela parte
requerida, o presente caso retrata questão direito, o que dispensa
a produção de outras provas, razão pela qual passo, doravante,
a conhecer diretamente do pedido, nos termos do art. 355, I do
Código de Processo Civil/2015.
Do MÉRITO.
Versam os presentes sobre ação de cognição de natureza
condenatória, em que a requerente pretende receber indenização
por danos materiais e morais em decorrência de protesto indevido
de título.
1. Das normas aplicáveis ao caso.
Trata-se eminentemente de relação consumerista, porquanto
aplicáveis ao caso em comento os arts. 2º e 3º, do Código de
Defesa do Consumidor.
Nesse diapasão, evidentemente que incidente à situação a teoria
da responsabilidade objetiva (art. 14, do CDC), cuja aplicação
prescinde de qualquer lastro probatório com relação a culpa,
apenas devendo-se demonstrar o nexo de causalidade entre a
conduta do agente e o resultado danoso.
2. Da possibilidade de inversão do ônus probatório nas relações
de consumo.
Cabe salientar, outrossim, que incidente à situação a inversão do
ônus da prova, nos termos do art. 6º, VIII, do CPC.
Por se amoldar, assim o caso em comento, à relação de consumo
e, desta feita, diante da situação de hipossuficiência do consumidor,
não se pode obrigar o autor a fazer prova negativa, assim, competia
à requerida, demonstrar a existência da relação contratual entre
elas.
Ora, nesse diapasão, era dever da requerida trazer prova
modificativa, extintiva, ou impeditiva do direito do autor, nos termos
do art. 373, do CPC/2015.
3. Da ausência de comprovação da relação jurídica e a inversão do
ônus da prova.
Restou incontroverso nos autos o vínculo que a parte autora
mantém com o requerido, vez que afirma possuir conta corrente
conjunta com seu esposo. Contudo, o requerido não comprovou a
existência de débito que ensejara a inscrição do nome da autora no
cadastro restritivo de crédito, preocupando-se apenas em afirmar
que a inscrição é legítima e que não ocorrera dano moral.
Como a autora negou a existência da relação contratual e a
requerida alegou a legitimidade da inscrição, impunha-se a esta, a
teor do art. 373, II do CPC, a comprovação da relação jurídica.
Inexiste nos autos a comprovação de que o débito que ensejou
a inscrição nos órgãos de proteção ao crédito foi contraído
efetivamente pela parte autora.
O risco decorrente da atividade desempenhada pela ré não pode
ser suportado pela autora. Dessa forma, cabe salientar que poderia
a requerida ter evitado a realização do ocorrido se tivesse adotado
cautelas mínimas necessárias par a regular negativação do nome
da parte autora. Não tendo agido de tal forma, responde pelos
prejuízos ocasionados.
Há de se anular, assim, o débito que gerou a negativação do nome
da parte autora e em consequência afastar o pedido contraposto
postulado.
4. Da existência do dano moral
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Considerando os argumentos acima expostos, tem-se como
indevida a cobrança e o consequente cadastramento do nome da
parte autora nos órgãos restritivos de crédito. E, em se tratando
de inscrição indevida no rol de inadimplentes, os danos que daí
advém são in re ipsa, dispensando a produção de prova específica,
consoante entendimento há muito pacificado no âmbito destas
Turmas Recursais.
Comprovada a inexistência de relação jurídica, verifica-se que a
ação irresponsável da requerida, causou um abalo na imagem do
autor, maculando a necessária e fundamental imagem de idoneidade
e correção com a qual qualquer cidadão deve preocupar-se em
conservar.
O C. Superior Tribunal de Justiça, em diversos precedentes, tem
considerado que “a inscrição indevida do nome do consumidor no
cadastro de inadimplentes, por si só, enseja indenização, sendo
desnecessária a comprovação do prejuízo, por ser presumida a
sua ocorrência, configurando, assim, o chamado dano moral in re
ipsa” (AgRg no AREsp 607167/SP, Relator o Ministro Raul Araújo,
Julgado em 18.12.2014, DJe de 11.02.2015).
5. Do quantum indenizatório
Fixado o dever de indenizar da requerida, passo à análise do valor
indenizatório.
Em casos desta natureza, recomenda-se que o julgador se paute
pelo juízo da equidade, levando em conta as circunstâncias de cada
caso, devendo o quantum da indenização corresponder à lesão e
não a ela ser equivalente, porquanto impossível, materialmente,
nesta seara, alcançar essa equivalência.
O ressarcimento pelo dano moral decorrente de ato ilícito é uma
forma de compensar o mal causado e não deve ser usado como
fonte de enriquecimento ou abusos.
Para que se possa alcançar um valor equânime, a sua fixação deve
levar em conta o estado de quem o recebe e as condições de quem
paga.
Ressalto ainda que deve ser considerada na sua fixação a dupla
FINALIDADE do instituto, cujos objetivos são, por um lado, a
punição do ofensor, como forma de coibir a sua reincidência na
prática delituosa e, por outro, a compensação da vítima pela dor e
sofrimento vivenciados.
Há de se considerar ainda, a existência de inscrições anteriores,
excluídas, configurando a situação da autora diversa da pessoa
que jamais teve qualquer inscrição em cadastro de inadimplentes,
o que deve ser considerado para arbitramento do quantum.
Sendo assim, tendo em vista os parâmetros acima relatados
entendo que o valor de R$ 5.000,00, cumpre com o objetivo de
instituto e está consonância com a orientação firmada por este
juízo.
6. Dos honorários sucumbenciais (sucumbência recíproca)
Nos termos do art. 85, §2º, incisos I a IV, do CPC/2015, os
honorários deverão ser fixados no percentual entre 10% e 20%
da condenação, do proveito econômico ou, na impossibilidade de
estimar-se o quantum debeatur, sobre o valor atualizado da causa
(parágrafo 2º).
Aduz também o art. 86 da mencionada lei que se um litigante for
em parte vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas
entre eles as despesas.
Considerando que a parte autora postulou a condenação da
requerida R$ 15.000,00 de danos morais, contudo foi fixada a
quantia em R$ 5.000,00, ambas as partes restaram sucumbentes.
Desta feita, condeno a requerida ao pagamento das custas
processuais e honorários advocatícios que arbitro em 15% do valor
da condenação. E a parte autora em honorários de 12% do valor
que sucumbiu.
III - DISPOSITIVO.
Ante o exposto, com fulcro no art. 487, I do Código de Processo
Civil/2015, JULGO, por SENTENÇA com resolução de MÉRITO,
PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado na inicial, e
determino:
1) a condenação da requerida ao pagamento de R$ 5.000,00 a
título de danos morais, já atualizados.
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Condeno a parte requerida ao pagamento das custas processuais
e honorários advocatícios, em 15% do valor da condenação e a
parte autora, ao pagamento de 12% do valor que sucumbiu.
Pagas as custas, ou inscritas em dívida ativa em caso não
pagamento, o que deverá ser certificado, arquivem-se.
P.I.R.
Porto Velho/RO, 12 de setembro de 2018 .
Luciane Sanches
Juiz (a) de Direito
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Av. Lauro Sodré, nº 1728, Bairro São João Bosco, CEP 76.803686, Porto Velho, RO
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 8ª Vara Cível - Fórum Cível
Av. Lauro Sodré, nº 1728, Bairro São João Bosco, CEP 76.803686, Porto Velho, RO Processo nº: 7015878-24.2018.8.22.0001
Classe: Monitória Assunto: Correção Monetária ASSOCIACAO
DOS TRABALHADORES NO SERVICO PUBLICO NO ESTADO
DE RONDONIA - ASPER ADVOGADO DO AUTOR: ALEXANDRE
PAIVA CALIL OAB nº RO2894 RAIMUNDA GOMES DA SILVA
CONCEICAO ADVOGADO DO RÉU: DEFENSORIA PÚBLICA DE
RONDÔNIA DESPACHO
Vistos.
Remetam-se os autos à Defensoria Pública, para manifestação de
ratificação dos termos do acordo por sua assistida, ora requerida,
no prazo de 15 (quinze) dias.
Intimem-se.
Porto Velho/RO, 12 de setembro de 2018 .
Luciane Sanches
Juiz (a) de Direito
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 8ª Vara Cível - Fórum Cível
Av. Lauro Sodré, nº 1728, Bairro São João Bosco, CEP 76.803-686,
Porto Velho, RO Processo nº: 7023717-71.2016.8.22.0001 Classe:
Cumprimento de SENTENÇA Assunto: Juros, Correção Monetária
BANCO ITAÚ ADVOGADO DO EXEQUENTE: EDILSON ALVES
DE HUNGRIA JUNIOR OAB nº AC5002, CARLOS ALBERTO
BAIAO OAB nº AC4497 REDE DE POSTOS UNIAO LTDA,
WALDIR LUIZ CARLOS DE MIRANDA, MARIO CARLOS DE
MIRANDA ADVOGADOS DOS EXECUTADOS: JOSE CARLOS
LINO COSTA OAB nº RO1163 DESPACHO
Vistos.
1) Devidamente intimado para se manifestar quanto ao bloqueio
BACENJUD, o executado Mario Carlos de Miranda quedou inerte.
Assim, expeça-se alvará para levantamento dos valores bloqueados
no ID Bancário 072018000005640314 (ID PJE 18250959, pág.2),
em favor do exequente.
2) Manifeste-se o exequente pela efetividade da execução, no
prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de arquivamento, para:
a) indicar bens passíveis de penhora;
b) apresentar cálculo atualizado da dívida.
Se houver interesse em proceder às pesquisas junto aos sistemas
informatizados à disposição do juízo, apresente a parte exequente,
no prazo de 5 (cinco) dias, o comprovante de pagamento de taxa
referente a cada diligência judicial requerida, nos termos da Lei nº
3896, de 24/08/2016, artigos 2º, VIII e 17, publicada no DOE nº
158, de 24/08/2016, sob pena de arquivamento.
Expeça-se o necessário. Intime-se.
Porto Velho/RO, 12 de setembro de 2018 .
Luciane Sanches
Juiz (a) de Direito
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PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Porto Velho - 8ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, Porto Velho - RO CEP: 76803-686 - Fone: (69) 3217-1307
e-mail: 8civelcpe@tjro.jus.br
Processo: 0014174-71.2013.8.22.0001
Classe: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159)
EXEQUENTE: ASSOCIACAO DE CREDITO CIDADAO DE
RONDONIA
Advogado do(a) EXEQUENTE: KARINA DA SILVA SANDRES RO0004594
EXECUTADO: EDVALDO RODRIGUES SOARES e outros (3)
Advogado do(a) EXECUTADO: DELAIAS SOUZA DE JESUS RO0001517
Advogado do(a) EXECUTADO:
Advogado do(a) EXECUTADO:
Advogado do(a) EXECUTADO: DELAIAS SOUZA DE JESUS RO0001517
Certidão.
Certifico que os documentos requeridos pela Requerente,
encontram-se juntados aos autos no modo sigiloso, estando visível
somente para a advogada Karina Sandres.
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Porto Velho - 8ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, Porto Velho - RO CEP: 76803-686 - Fone: (69) 3217-1307
e-mail: 8civelcpe@tjro.jus.br
Processo: 7008885-62.2018.8.22.0001
Classe: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
AUTOR: ALLIANZ SEGUROS S/A
Advogados do(a) AUTOR: DEBORA DOMESI SILVA LOPES SP238994, FERNANDO DA CONCEICAO GOMES CLEMENTE
- SP178171
RÉU: CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA SA CERON
Advogados do(a) RÉU: VANESSA BARROS SILVA PIMENTEL
- RO8217, GABRIELA DE LIMA TORRES - RO0005714, ERICA
CRISTINA CLAUDINO - RO0006207
INTIMAÇÃO
Fica a parte Requerente intimada a, no prazo de 15 dias, apresentar
contrarrazões ao recurso de apelação.
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Porto Velho - 8ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, Porto Velho - RO CEP: 76803-686 - Fone: (69) 3217-1307
e-mail: 8civelcpe@tjro.jus.br
Processo: 7046615-44.2017.8.22.0001
Classe: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159)
EXEQUENTE: ASSOCIACAO DE ASSISTENCIA A CULTURA NA
AMAZONIA MOACYR GRECHI - AASCAM
Advogado do(a) EXEQUENTE: SAMANTHA DE SOUZA BEZERRA
- RO8111
EXECUTADO: LUCAS GADELHA DOS SANTOS
Advogado do(a) EXECUTADO:
Intimação
Para fins de atendimento ao pleito da parte Autora, fica esta intimada
para que, no prazo de 05 dias, proceda ao prévio recolhimento
das custas da diligência, conforme estabelecido no art. 17 da Lei
3.896/2016.
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Porto Velho - 8ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, Porto Velho - RO CEP: 76803-686 - Fone: (69) 3217-1307
e-mail: 8civelcpe@tjro.jus.br
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Processo: 7019654-32.2018.8.22.0001
Classe: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
AUTOR: RESIDENCIAL VILLAS DO RIO MADEIRA I
Advogado do(a) AUTOR: SABRINA PUGA - RO0004879
RÉU: RAPHAEL LIMA NASCIMENTO e outros
Advogado do(a) RÉU:
Advogado do(a) RÉU: BRENDA STEFANE GONCALVES COELHO
- RO8630
Certidão/INTIMAÇÃO
Certifico que foi redesignada a AUDIÊNCIA deste processo a qual
será realizada na sala de audiências da CEJUSC Porto Velho - 8ª
Vara Cível, sito à Rua Quintino Bocaiuva, 3061, Bairro Embratel,
Porto Velho/RO, conforme informações abaixo:
Tipo: Conciliação Sala: SALA DE AUDIÊNCIA 12 - CEJUSC/CÍVEL
Data: 18/10/2018 Hora: 12:00
Ficam as partes devidamente intimadas.
PORTO VELHO, 13 de setembro de 2018.
GABRIEL MILHOMEM MELO MARINHO
Técnico Judiciário
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Porto Velho - 8ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, Porto Velho - RO CEP: 76803-686 - Fone: (69) 3217-1307
e-mail: 8civelcpe@tjro.jus.br
Processo: 7029144-78.2018.8.22.0001
Classe: CÍVEL - BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO
FIDUCIÁRIA (81)
AUTOR:
AYMORE
CREDITO
FINANCIAMENTO
E
INSVESTIMENTO S.A
Advogado do(a) AUTOR: MARCO ANTONIO CRESPO BARBOSA
- RO0006383
RÉU: LUCAS ELIAQUIM LIMA DOS SANTOS
Advogado do(a) RÉU:
Intimação
Para fins de atendimento ao pleito da parte Autora, fica esta intimada
para que, no prazo de 05 dias, proceda ao prévio recolhimento
das custas da diligência, conforme estabelecido no art. 17 da Lei
3.896/2016.
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Porto Velho - 8ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, Porto Velho - RO CEP: 76803-686 - Fone: (69) 3217-1307
e-mail: 8civelcpe@tjro.jus.br
Processo: 7020704-93.2018.8.22.0001
Classe: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
AUTOR: THOMAS QUEIROZ DOS SANTOS
Advogado do(a) AUTOR: VICTOR ALIPIO AZEVEDO BORGES RO0006985
RÉU: CLUB MAIS ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA.
Advogado do(a) RÉU: VALERIA CRISTINA BAGGIO DE
CARVALHO RICHTER - MT4676/O
Intimação
Ficam as partes Requerente e Requerida, por seus patronos,
intimadas acerca da petição ID 21269450 do Perito, a qual informa
data e local para coleta de material gráfico da parte Autora
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
PODER JUDICIÁRIO
Processo nº: 7040478-46.2017.8.22.0001
Classe: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
Assunto: [Contratos Bancários]
AUTOR: BANCO BRADESCO S.A.
Advogado do(a) AUTOR: MAURO PAULO GALERA MARI RO0004937
RÉU: S.L.CONSTRUTORA NORTE SUL COMERCIO E SERVICOS
LTDA - EPP
Advogado do(a) RÉU:

Este diário foi assinado digitalmente consoante a Lei 11.419/06. O documento eletrônico pode ser encontrado no sítio do Tribunal de Justiça do Estado de
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Certidão ADITAMENTO AO DESPACHO /MANDADO ID
13109709
Em cumprimento à determinação deste Juízo, fica designada
audiência CONFORME ABAIXO, a ser realizada na Central de
Conciliação, SEJUSC/CÍVEL, situada à Rua Quintino Bocaiúva,
n. 3061, esquina com a Av. Jorge Teixeira, Bairro Embratel-Porto
Velho-RO, no dia 12/11/2018, às 9h30, Sala 11, ficando as partes
intimadas para comparecimento à audiência.
Sr. Oficial de Justiça, proceder a citação do requerido nos moldes
da DECISÃO de ID 13109709, no seguinte endereço: AVENIDA
RIO DE JANEIRO, 5545, AGENOR MARTINS DE CARVALHO,
PORTO VELHO/RO, CEP 76820-235.
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Porto Velho - 8ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, Porto Velho - RO CEP: 76803-686 - Fone: (69) 3217-1307
e-mail: 8civelcpe@tjro.jus.br
Processo: 7017555-89.2018.8.22.0001
Classe: EMBARGOS À EXECUÇÃO (172)
EMBARGANTE: EMPORIO MCR COMERCIO DE VESTUARIO
LTDA. - ME e outros
Advogado do(a) EMBARGANTE: GUILHERME DA COSTA
FERREIRA PIGNANELI - RO0005546
Advogado do(a) EMBARGANTE: GUILHERME DA COSTA
FERREIRA PIGNANELI - RO0005546
EMBARGADO: PORTO VELHO SHOPPING S.A
Advogado do(a) EMBARGADO: ROCHILMER MELLO DA ROCHA
FILHO - RO0000635
INTIMAÇÃO
Fica a parte Requerida intimada a, no prazo de 15 dias, apresentar
contrarrazões ao recurso de apelação.
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Porto Velho - 8ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, Porto Velho - RO CEP: 76803-686 - Fone: (69) 3217-1307
e-mail: 8civelcpe@tjro.jus.br
Processo: 7053094-87.2016.8.22.0001
Classe: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
EXEQUENTE: CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA SA
CERON
Advogado do(a) EXEQUENTE: DANIEL PENHA DE OLIVEIRA RO0003434
EXECUTADO: FRANCISCO PEREIRA DE LIMA
Advogado do(a) EXECUTADO:
Certidão/INTIMAÇÃO
Certifico que não consta documento de comprovação de pagamento
de custas de oficial na petição ID 2137442.
Fica a Requerente intimada, no prazo de 5 dias, a comprovar o
pagamento das custas da diligência.
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Porto Velho - 8ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, Porto Velho - RO CEP: 76803-686 - Fone: (69) 3217-1307
e-mail: 8civelcpe@tjro.jus.br
Processo: 7000752-31.2018.8.22.0001
Classe: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
AUTOR: FRANCISCO ASSIS DE OLIVEIRA NORONHA
Advogado do(a) AUTOR: EDISON FERNANDO PIACENTINI RO0000978
RÉU: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Advogado do(a) RÉU:
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Certidão/INTIMAÇÃO
Certifico que foi designada a AUDIÊNCIA deste processo a qual
será realizada na sala de audiências da CEJUSC Porto Velho - 8ª
Vara Cível, sito à Rua Quintino Bocaiuva, 3061, Bairro Embratel,
Porto Velho/RO, conforme informações abaixo:
Tipo: Conciliação Sala: SALA DE AUDIÊNCIA 11 - CEJUSC/CÍVEL
Data: 27/11/2018 Hora: 10:00
Ficam as partes devidamente intimadas.
PORTO VELHO, 12 de setembro de 2018.
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 8ª Vara Cível - Fórum Cível
Av. Lauro Sodré, nº 1728, Bairro São João Bosco, CEP 76.803686, Porto Velho, RO
Processo nº: {{processo.numero}}
Classe: {{processo.classe}}
Assunto: {{processo.assuntos}}
{{polo_ativo.partes}}
{{polo_ativo.advogados}}
{{polo_passivo.partes}}
{{polo_passivo.advogados}}
DECISÃO
Vistos.
Realizado o bloqueio on-line de valores por meio do sistema
BACENJUD, a consulta atesta que restou infrutífera a tentativa.
Segue, em anexo, o detalhamento do Bacenjud.
Determino que o exequente se manifeste pela efetividade da
execução, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de arquivamento,
para:
a) indicar bens passíveis de penhora;
b) apresentar cálculo atualizado da dívida.
Se houver interesse em proceder às pesquisas junto aos sistemas
informatizados à disposição do juízo, apresente a parte exequente,
no prazo de 5 (cinco) dias, o comprovante de pagamento de taxa
referente a cada diligência judicial requerida, nos termos da Lei nº
3896, de 24/08/2016, artigos 2º, VIII e 17, publicada no DOE nº
158, de 24/08/2016, sob pena de arquivamento.
Intimem-se.
Porto Velho/RO, {{data.extenso_sem_dia_semana}} .
{{orgao_julgador.magistrado}}
Juiz (a) de Direito
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
{{orgao_julgador.endereco}}
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Porto Velho - 8ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, Porto Velho - RO CEP: 76803-686 - Fone: (69) 3217-1307
e-mail: 8civelcpe@tjro.jus.br
Processo: 7028419-89.2018.8.22.0001
Classe: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
AUTOR: SAMUEL RAMOS DE CARVALHO
Advogado do(a) AUTOR: RAIZA COSTA CAVALCANTI RO0006478
RÉU: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Advogado do(a) RÉU:
Certidão/INTIMAÇÃO
Certifico que foi designada a AUDIÊNCIA deste processo a qual
será realizada na sala de audiências da CEJUSC Porto Velho - 8ª
Vara Cível, sito à Rua Quintino Bocaiuva, 3061, Bairro Embratel,
Porto Velho/RO, conforme informações abaixo:
Tipo: Conciliação Sala: SALA DE AUDIÊNCIA 12 - CEJUSC/CÍVEL
Data: 27/11/2018 Hora: 10:30
Ficam as partes devidamente intimadas.
PORTO VELHO, 12 de setembro de 2018.
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PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 8ª Vara Cível - Fórum Cível
Av. Lauro Sodré, nº 1728, Bairro São João Bosco, CEP 76.803-686,
Porto Velho, RO Processo nº: 0010818-97.2015.8.22.0001 Classe:
Cumprimento de SENTENÇA Assunto: Pagamento EXEQUENTES:
MARCOS ANTONIO METCHKO, MARCOS ANTONIO ARAUJO
DOS SANTOS ADVOGADOS DOS EXEQUENTES: MARCOS
ANTONIO ARAUJO DOS SANTOS OAB nº RO846, MARCOS
ANTONIO METCHKO OAB nº RO1482 EXECUTADO: JOSE
RODRIGUES DOS REIS ADVOGADO DO EXECUTADO:
LUZINETE XAVIER DE SOUZA OAB nº RO3525 DESPACHO
Vistos.
Realizado o bloqueio on-line de valores, por meio do BACENJUD,
este restou infrutífero, por ser mínimo o valor, eis porque determino
o seu desbloqueio.
Segue, em anexo, o detalhamento do Bacenjud.
Determino que o exequente se manifeste pela efetividade da
execução, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de arquivamento,
para:
a) indicar bens passíveis de penhora;
b) apresentar cálculo atualizado da dívida.
Se houver interesse em proceder às pesquisas junto aos sistemas
informatizados à disposição do juízo, apresente a parte exequente,
no prazo de 5 (cinco) dias, o comprovante de pagamento de taxa
referente a cada diligência judicial requerida por executado, nos
termos da Lei nº 3896, de 24/08/2016, artigos 2º, VIII e 17, publicada
no DOE nº 158, de 24/08/2016, sob pena de arquivamento.
Intimem-se.
Porto Velho/RO, 11 de setembro de 2018 .
Luciane Sanches
Juiz (a) de Direito
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Av. Lauro Sodré, nº 1728, Bairro São João Bosco, CEP 76.803686, Porto Velho, RO
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 8ª Vara Cível - Fórum Cível
Av. Lauro Sodré, nº 1728, Bairro São João Bosco, CEP 76.803-686,
Porto Velho, RO Processo nº: 0017874-21.2014.8.22.0001 Classe:
Procedimento Comum Assunto: Rescisão do contrato e devolução do
dinheiro AUTOR: GOLDEN CONSTRUCOES E INCORPORACOES
LTDA ADVOGADO DO AUTOR: IVAN FURTADO DE OLIVEIRA
OAB nº DF23467, LENINE APOLINARIO DE ALENCAR OAB nº
RO2219 RÉU: CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA SA CERON
ADVOGADO DO RÉU: UERLEI MAGALHAES DE MORAIS OAB
nº RO3822, MARCELO RODRIGUES XAVIER OAB nº RO2391,
DANIEL PENHA DE OLIVEIRA OAB nº MG87318 D E C I S Ã O
Vistos.
A parte executada apresentou impugnação ao cumprimento de
SENTENÇA, alegando que o cumprimento de SENTENÇA não se
trata de obrigação de pagar e sim de fazer, bem como ilegitimidade
passiva.
Da alegação de ilegitimidade passiva.
A executada argumenta ilegitimidade passiva no que diz respeito
a obrigação de fazer, ou seja, devolver os valores retidos
indevidamente, vez que a exequente deve acionar a destinatária
do recolhimento (Município e Governo Federal).
Este argumento não prospera, pois tratando-se de título judicial,
quem não participou do processo na fase de conhecimento não
pode figurar como executado na fase de execução, devendo a
executada restituir os valores retidos indevidamente.
Ademais, os argumentos levantados pelo executado já foram objetos
na fase de conhecimento, delimitando-se aqui a questão de retenção
indevida de tributos por parte da executada. Se estes valores foram
direcionados a entes públicos, a discussão desse repasse não é
objeto de discussão.
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Assim, proceda a consulta postulada pelo exequente, nos termos
do § 6º do art. 525, CPC.
Realizado o bloqueio on-line de valores por meio do BACENJUD,
este restou frutífero. Em seguida, determinei a transferência do
valor constrito para conta judicial a ser aberta na Caixa Econômica
Federal, agência 2848.
Converto o bloqueio em penhora.
Segue, em anexo, o detalhamento do BACENJUD.
Intime-se a parte executada para se manifestar quanto à penhora,
nos termos do artigo 854, § 3º do CPC/2015, no prazo de 5 (cinco)
dias.
Decorrido o prazo sem impugnação ao cumprimento de
SENTENÇA e à penhora, volvam os autos conclusos para extinção
e determinação de levantamento do valor.
Intimem-se.
Porto Velho/RO, 12 de setembro de 2018 .
Luciane Sanches
Juiz (a) de Direito
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 8ª Vara Cível - Fórum Cível
Av. Lauro Sodré, nº 1728, Bairro São João Bosco, CEP 76.803686, Porto Velho, RO Processo nº: 7003562-81.2015.8.22.0001
Classe: Cumprimento de SENTENÇA Assunto: Indenização por
Dano Moral, Indenização por Dano Moral EXEQUENTE: CELIA
DOS SANTOS PAULA ADVOGADO DO EXEQUENTE: MARIA
NAZARETE PEREIRA DA SILVA OAB nº RO1073 EXECUTADO:
BANCO DO BRASIL S.A. ADVOGADO DO EXECUTADO: RAFAEL
SGANZERLA DURAND OAB nº AC211648 DESPACHO
Vistos.
Realizado o bloqueio on-line de valores por meio do BACENJUD,
este restou frutífero. Em seguida, determinei a transferência do
valor constrito para conta judicial a ser aberta na Caixa Econômica
Federal, agência 2848.
Converto o bloqueio em penhora.
Segue, em anexo, o detalhamento do BACENJUD.
Intime-se a parte executada para se manifestar quanto à penhora,
nos termos do artigo 854, § 3º do CPC/2015, no prazo de 5 (cinco)
dias. Expeça-se carta de intimação caso a parte executada não
possua patrono constituído nos autos, do contrário, considerarse-á intimada da publicação deste no Diário da Justiça ou será
intimada pelo PJE.
Decorrido o prazo sem impugnação ao cumprimento de SENTENÇA
e à penhora, volvam os autos conclusos para arquivamento e
determinação de levantamento do valor.
Intimem-se.
Porto Velho/RO, 11 de setembro de 2018 .
Luciane Sanches
Juiz (a) de Direito
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Av. Lauro Sodré, nº 1728, Bairro São João Bosco, CEP 76.803686, Porto Velho, RO
Processo nº: 7014551-15.2016.8.22.0001 Classe: Cumprimento
de SENTENÇA Assunto: Títulos de Crédito EXEQUENTE:
INDUSTRIA E COMERCIO DE BEBIDAS MDM LTDA ADVOGADO
DO EXEQUENTE: TIAGO HENRIQUE MUNIZ ROCHA OAB nº
RO7201 EXECUTADO: ANTONIO RODRIGUES FILHO - ME
ADVOGADO DO EXECUTADO: DEFENSORIA PÚBLICA DE
RONDÔNIA DESPACHO
Vistos.
Defiro a quebra do sigilo fiscal.
Realizada a consulta no sistema INFOJUD, esta restou infrutífera,
estando intimada a parte exequente a se manifestar acerca dos
documentos fiscais solicitados, no prazo de 15 (quinze) dias.
Segue, em anexo, o detalhamento da consulta.
Intimem-se.
Porto Velho/RO, 11 de setembro de 2018 .
Luciane Sanches
Juiz (a) de Direito

Este diário foi assinado digitalmente consoante a Lei 11.419/06. O documento eletrônico pode ser encontrado no sítio do Tribunal de Justiça do Estado de
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Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Av. Lauro Sodré, nº 1728, Bairro São João Bosco, CEP 76.803686, Porto Velho, RO
Processo nº: 7053486-90.2017.8.22.0001 Classe: Execução de
Título Extrajudicial Assunto: Concurso de Credores EXEQUENTE:
ASSOCIACAO DE CREDITO CIDADAO DE RONDONIA
ADVOGADO DO EXEQUENTE: KARINA DA SILVA SANDRES
OAB nº PA4594 EXECUTADOS: LUIS MONTEIRO DE OLIVEIRA
FILHO, JHONATAN SANTOS MATIAS, MARIA TEREZINHA
BRITO ALVES ADVOGADOS DOS EXECUTADOS: DESPACHO
Vistos.
Realizada a consulta do endereço da executada Maria Terezinha
Brito Alves por meio do sistema informatizado BACENJUD, esta
restou frutífera.
Intime-se o exequente a se manifestar acerca dos documentos
solicitados, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de arquivamento.
Segue, em anexo, o detalhamento da consulta.
Intimem-se.
Porto Velho/RO, 11 de setembro de 2018 .
Luciane Sanches
Juiz (a) de Direito
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Av. Lauro Sodré, nº 1728, Bairro São João Bosco, CEP 76.803686, Porto Velho, RO
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 8ª Vara Cível - Fórum Cível
Av. Lauro Sodré, nº 1728, Bairro São João Bosco, CEP 76.803686, Porto Velho, RO Processo nº: 7024948-02.2017.8.22.0001
Classe: Cumprimento de SENTENÇA Assunto: Sustação de
Protesto EXEQUENTE: SOLUCOES FARMA CENTRO DE
DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP ADVOGADO
DO EXEQUENTE: VANTUILO GEOVANIO PEREIRA DA ROCHA
OAB nº RO6229, JOSIMAR OLIVEIRA MUNIZ OAB nº RO912
EXECUTADO: P C FACTORING FOMENTO COMERCIAL LTDA
ADVOGADO DO EXECUTADO: KRIKOR KAYSSERLIAN OAB
nº MT3568, VANESSA NERY GUGLIELMI OAB nº SP140539,
BEATRIZ FANECA LEITE DE SOUZA OAB nº SP310816 D E C
ISÃO
Vistos.
Realizado o bloqueio on-line de valores por meio do sistema
BACENJUD, a consulta atesta que restou infrutífera a tentativa.
Segue, em anexo, o detalhamento do Bacenjud.
Determino que o exequente se manifeste pela efetividade da
execução, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de arquivamento,
para:
a) indicar bens passíveis de penhora;
b) apresentar cálculo atualizado da dívida.
Se houver interesse em proceder às pesquisas junto aos sistemas
informatizados à disposição do juízo, apresente a parte exequente,
no prazo de 5 (cinco) dias, o comprovante de pagamento de taxa
referente a cada diligência judicial requerida, nos termos da Lei nº
3896, de 24/08/2016, artigos 2º, VIII e 17, publicada no DOE nº
158, de 24/08/2016, sob pena de arquivamento.
Intimem-se.
Porto Velho/RO, 11 de setembro de 2018 .
Luciane Sanches
Juiz (a) de Direito
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Av. Lauro Sodré, nº 1728, Bairro São João Bosco, CEP 76.803686, Porto Velho, RO
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Porto Velho - 8ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, Porto Velho - RO CEP: 76803-686 - Fone: (69) 3217-1307
e-mail: 8civelcpe@tjro.jus.br
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Processo: 7033840-31.2016.8.22.0001
Classe: USUCAPIÃO (49)
AUTOR: FRANCISCO DA SILVA CANOE
Advogados do(a) AUTOR: VINICIUS JACOME DOS SANTOS
JUNIOR - RO0003099, AGENOR NUNES DA SILVA NETO RO0005512, HELITON SANTOS DE OLIVEIRA - RO0005792,
CARLOS FREDERICO MEIRA BORRE - RO0003010, ORLANDO
LEAL FREIRE - RO0005117
RÉU: JOSE GARCIA e outros
Advogado do(a) RÉU: TAISA ALESSANDRA DOS SANTOS
SOUZA - RO0005033
Advogado do(a) RÉU:
Intimação
Ficam as partes, por intermédio de seus respectivos patronos,
intimadas para no prazo de 05 dias, manifestarem-se acerca da
petição do Perito Judicial (ID 21340570), bem como tomar ciência
da data e local da realização da perícia.
Porto Velho, 12 de setembro de 2018
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Porto Velho - 8ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, Porto Velho - RO CEP: 76803-686 - Fone: (69) 3217-1307
e-mail: 8civelcpe@tjro.jus.br
Processo: 7015722-36.2018.8.22.0001
Classe: BUSCA E APREENSÃO (181)
REQUERENTE:
BRADESCO
ADMINISTRADORA
DE
CONSORCIOS LTDA.
Advogado do(a) REQUERENTE: AMANDIO FERREIRA TERESO
JUNIOR - SP0107414-A
REQUERIDO: VITOR DE SANTANA NETO
Advogado do(a) REQUERIDO:
Intimação Fica a parte Requerente/Exequente intimada a promover
o regular andamento do feito no prazo de 05 dias sob pena de
extinção.
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 8ª Vara Cível - Fórum Cível
Av. Lauro Sodré, nº 1728, Bairro São João Bosco, CEP 76.803686, Porto Velho, RO Processo nº: 7052713-45.2017.8.22.0001
Classe: Procedimento Comum
Assunto: Direito de Imagem, Indenização por Dano Material
AUTOR: DAYANA DERMANI DE AGUIAR SOUZA
ADVOGADO DO AUTOR: JOSE GIRAO MACHADO NETO OAB
nº RO2664
RÉU: FACULDADE INTEGRADA DE GOIÁS - FIG
ADVOGADO DO RÉU: ALEXANDRE BITTENCOURT AMUI DE
OLIVEIRA OAB nº GO28867
DESPACHO
Oportunizo o prazo de 05 (cinco) dias para que as partes digam
se pretendem produzir outras provas, indicando os pontos
controvertidos e justificando sua necessidade, sob pena de
indeferimento e julgamento antecipado.
Porto Velho/RO, 12 de setembro de 2018 .
Luciane Sanches
Juiz (a) de Direito
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 8ª Vara Cível - Fórum Cível
Av. Lauro Sodré, nº 1728, Bairro São João Bosco, CEP 76.803-686,
Porto Velho, RO Processo nº: 7032616-87.2018.8.22.0001 Classe:
Procedimento Comum Assunto: Área de Preservação Permanente
AUTORES: DIEGO OLIVEIRA DOS SANTOS, DOMINGOS
PEREIRA DOS SANTOS ADVOGADOS DOS AUTORES:
MATEUS BALEEIRO ALVES OAB nº RO4707, ROBSON ARAUJO
LEITE OAB nº RO5196 RÉU: SANTO ANTONIO ENERGIA S.A.

Este diário foi assinado digitalmente consoante a Lei 11.419/06. O documento eletrônico pode ser encontrado no sítio do Tribunal de Justiça do Estado de
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ADVOGADO DO RÉU: EBENEZER MOREIRA BORGES OAB nº
RO6300, EVERSON APARECIDO BARBOSA OAB nº RO2803,
CLAYTON CONRAT KUSSLER OAB nº RO3861 DESPACHO
Vistos, etc.
Chamo o feito a ordem.
1) Compulsando os autos, constatei que o feito tramitou
originariamente nesta Vara sob o nº 0005991-43.2015.822.0001.
Posteriormente, fora declinada a competência para Justiça Federal
(ID 20671591 - fls.301), sendo processado naquele juízo sob
nº 0011641-14.2015.4.01.4100.
A Justiça Federal declinou a competência em favor da Justiça
Estadual (ID 20671650, pág.8 - fls.342), retornando os autos a este
juízo.
Com o retorno dos autos, o Cartório Distribuidor Cível procedeu a
digitalização dos autos físicos com sua inclusão e distribuição com
nova numeração 7032616-87.2018.822.0001.
Pois bem, inicialmente cumpre ressaltar que estão pendentes o
julgamento do agravo de instrumento interposto pela requerida no
TRF 1º REGIÃO, vinculados aos presentes autos.
Ademais, em consulta ao sistema SAP que tramitava os
processos físicos, observei que os autos originários nº 000599143.2015.822.0001, ainda constam com última movimentação a
remessa para Justiça Federal.
Nessa linha, é necessário observar que o feito necessita tramitar
com sua numeração original nº 0005991-43.2015.822.0001, pois
inexiste SENTENÇA de MÉRITO com trânsito em julgado, não
ocorrendo fundamento para distribuição dos autos com nova
numeração.
Destarte, a dinâmica de digitalização dos autos físicos através
do Setor de Digitalização deste Tribunal, permite sua migração do
sistema SAP para o PJE com a mesma numeração. Registre-se
que essa praxe é adotada, no intuito de evitar eventuais nulidades,
tumulto processual e permitir o fácil acesso as partes.
Ante o exposto, determino que os presentes autos (703261687.2018.822.0001) sejam arquivados, procedendo a serventia
a tramitação do feito sob a numeração original 000599143.2015.822.0001, devendo o Cartório Distribuidor Cível adotar as
seguintes medidas:
a) Migração dos autos físicos nº 0005991-43.2015.822.0001 do
sistema SAP para o PJE;
b) Proceder ao translado desta DECISÃO, bem como das demais
peças que foram juntadas pelas partes após a distribuição no PJE,
para os autos nº 0005991-43.2015.822.0001;
c) Caso seja necessário, encaminhe-se os autos físicos para o Setor
de Digitalização; afim de agilizar o procedimento de migração;
d) Confirmada a migração, certifique-se e intimem-se as partes, no
prazo de 05 dias.
Cumpra-se.
Porto Velho/RO, 12 de setembro de 2018 .
Luciane Sanches
Juiz (a) de Direito
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 8ª Vara Cível - Fórum Cível
Av. Lauro Sodré, nº 1728, Bairro São João Bosco, CEP 76.803686, Porto Velho, RO Processo: 7050833-18.2017.8.22.0001
Classe: Procedimento Comum
Assunto: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
AUTOR: JOSE LEONI OXIMENDE DE OLIVEIRA
ADVOGADO DO AUTOR: VICTOR ALIPIO AZEVEDO BORGES
OAB nº MT6985
RÉU: IRESOLVE COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS
FINANCEIROS S.A.
ADVOGADO DO RÉU: ALAN DE OLIVEIRA SILVA OAB nº
SP208322, LUCIANO DA SILVA BURATTO OAB nº SP179235
DESPACHO
Oportunizo o prazo de 05 (cinco) dias para que as partes digam
se pretendem produzir outras provas, indicando os pontos
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controvertidos e justificando sua necessidade, sob pena de
indeferimento e julgamento antecipado.
Porto Velho/RO, 12 de setembro de 2018.
Luciane Sanches
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Porto Velho - 8ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, Porto Velho - RO CEP: 76803-686 - Fone: (69) 3217-1307
e-mail: 8civelcpe@tjro.jus.br
Processo: 0006368-82.2013.8.22.0001
Classe: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
EXEQUENTE: CENTRO DE ENSINO SAO LUCAS LTDA
Advogado do(a) EXEQUENTE: DIOGENES NUNES DE ALMEIDA
NETO - RO0003831
EXECUTADO: PAULO DANIEL DE OLIVEIRA FURTADO
Advogado do(a) EXECUTADO: PAULO DANIEL DE OLIVEIRA
FURTADO - RO5344
Intimação Fica a parte Requerente/Exequente intimada a promover
o regular andamento do feito no prazo de 05 dias sob pena de
extinção.
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Porto Velho - 8ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, Porto Velho - RO CEP: 76803-686 - Fone: (69) 3217-1307
e-mail: 8civelcpe@tjro.jus.br
Processo: 7028240-29.2016.8.22.0001
Classe: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
AUTOR: VIVIANE OLIVEIRA FREIRE e outros (5)
Advogado do(a) AUTOR: DENISE GONCALVES DA CRUZ ROCHA
- RO0001996
Advogado do(a) AUTOR: DENISE GONCALVES DA CRUZ ROCHA
- RO0001996
RÉU: SANTO ANTONIO ENERGIA S.A.
Advogado do(a) RÉU: CLAYTON CONRAT KUSSLER RO0003861
Intimação
Ficam as partes: Requerente e Requerida, intimadas a manifestaremse quanto ao laudo pericial apresentado, no prazo de 15 dias.
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 8ª Vara Cível - Fórum Cível
Av. Lauro Sodré, nº 1728, Bairro São João Bosco, CEP 76.803686, Porto Velho, RO Processo nº: 7001027-77.2018.8.22.0001
Classe: Usucapião
Assunto: Usucapião Extraordinária
AUTORES: MARCELA MOTA, EDMILSON FERREIRA DA SILVA
ADVOGADOS DOS AUTORES: DEFENSORIA PÚBLICA DE
RONDÔNIA, DEFENSORIA PÚBLICA DE RONDÔNIA
RÉUS: JOÃO DA SILVA BARROS, FRANCILENE DA SILVA
FERREIRA BARROS
ADVOGADOS DOS RÉUS: ADVALDO DA SILVA VIEIRA
GONZAGA OAB nº RO7109
DESPACHO
1) Determino que a serventia, cumpra a determinação contida no
item “1” do DESPACHO ID 19558254.
2) Oportunizo o prazo de 05 (cinco) dias para que as partes
digam se pretendem produzir outras provas, indicando os pontos
controvertidos e justificando sua necessidade, sob pena de
indeferimento e julgamento antecipado.
3) Intime-se a Defensoria Pública via sistema PJE.
Porto Velho/RO, 12 de setembro de 2018 .
Luciane Sanches
Juiz (a) de Direito

Este diário foi assinado digitalmente consoante a Lei 11.419/06. O documento eletrônico pode ser encontrado no sítio do Tribunal de Justiça do Estado de
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PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Porto Velho - 8ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, Porto Velho - RO CEP: 76803-686 - Fone: (69) 3217-1307
e-mail: 8civelcpe@tjro.jus.br
Processo: 0022408-42.2013.8.22.0001
Classe: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159)
EXEQUENTE: Loc-Maq LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E
EQUIPAMENTOS LTDA - EPP
Advogado do(a) EXEQUENTE: LEONARDO GUIMARAES
BRESSAN SILVA - RO0001583
EXECUTADO: B. J. PROJETOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
Advogado do(a) EXECUTADO: PEDRO ALEXANDRE ASSIS
MOREIRA - RO0003675
Intimação
Ficam as partes: Requerente e Requerida, intimadas a manifestaremse quanto ao laudo pericial complementar apresentado, no prazo
de 15 dias.
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Porto Velho - 8ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, Porto Velho - RO CEP: 76803-686 - Fone: (69) 3217-1307
e-mail: 8civelcpe@tjro.jus.br
Processo: 7027632-60.2018.8.22.0001
Classe: CÍVEL - BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO
FIDUCIÁRIA (81)
AUTOR:
AYMORE
CREDITO
FINANCIAMENTO
E
INSVESTIMENTO S.A
Advogado do(a) AUTOR: MARCO ANTONIO CRESPO BARBOSA
- RO0006383
RÉU: LUCIANO DO NASCIMENTO VASCONCELOS
Advogado do(a) RÉU:
Intimação
Para fins de atendimento ao pleito da parte Autora, fica esta intimada
para que, no prazo de 05 dias, proceda ao prévio recolhimento
das custas da diligência, conforme estabelecido no art. 17 da Lei
3.896/2016.
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 8ª Vara Cível - Fórum Cível
Av. Lauro Sodré, nº 1728, Bairro São João Bosco, CEP 76.803686, Porto Velho, RO Processo nº: 7000192-26.2017.8.22.0001
Classe: Execução de Título Extrajudicial Assunto: Cheque
EXEQUENTE: ALDINEIA CONCEICAO DE OLIVEIRA - ME
ADVOGADO DO EXEQUENTE: RADUAN MORAES BRITO OAB
nº RO7069, DALMAN CANDIDO PEREIRA OAB nº RO7121
EXECUTADO: ANTONIO GOMES DE OLIVEIRA - ME ADVOGADO
DO EXECUTADO: DEFENSORIA PÚBLICA DE RONDÔNIA
DESPACHO
Vistos.
Trata-se de execução de título extrajudicial na qual foram praticados
vários atos na tentativa de localização de bens da pessoa jurídica
requerida restando todos inteiramento infrutíferoes.
A exequente demonstra tratar de empresa individual demonstra ser
o empresário titular de crédito em ação cível indenizatória da 5ª
Vara Cível (7011643-19.2015.8.22.0001) e pede penhora no rosto
daqueles autos.
Pois bem.
Ante a demonstração de que trata-se de empresa individual,
enquadramento jurídico no qual a personalidade jurídica do
empresário e empresa se confundem, com evidente comunicação
entre seus patrimônios, possíveis atos expropriatórios por dívida da
empresa contra o empresário.
Todavia, compulsando os autos dos quais se pede penhora no
rosto, 5ª Vara Cível - 7011643-19.2015.8.22.0001, vê-se que o
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crédito do empresário, em princípio não será lá perseguido, já que
foi expedida certidão de crédito para habilitação do empresário em
processo falimentar noutro Estado para lá tentar receber seus
valores. Além disso, já há penhora nos rostos daqueles autos por
força de DECISÃO da 10ª Vara Cível. Assim, a providência aqui
pedida pelo exequente soa carecer de possibilidade de êxito no
intuito de satisfazer seu crédito, por não se executar naqueles
autos o crédito mas sim no juízo falimentar e por já haver penhora
de outro juízo de valor quase integral.
Dessa forma, oportuniza-se manifestação do exequente
demonstrando a utilidade da medida pedida, de penhora no rosto
dos autos, considerando os elementos do parágrafo acima que
apontam a baixa efetividade dessa medida.
Caso o exequente pretenda as mesmas diligências anteriores
(BACEN, RENA e INFOJUD) agora em face da pessoa física
do empresário, deverá recolher as custas de cada uma dessas
diligências.
Prazo: 15 dias.
Intimem-se.
Porto Velho/RO, 12 de setembro de 2018 .
Luciane Sanches
Juiz (a) de Direito
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 8ª Vara Cível - Fórum Cível
Av. Lauro Sodré, nº 1728, Bairro São João Bosco, CEP 76.803686, Porto Velho, RO Processo nº: 7040076-96.2016.8.22.0001
Classe: Procedimento Comum Assunto: Indenização por Dano
Moral, Indenização por Dano Material, Erro Médico AUTOR:
KENIA RORIZ DE CARVALHO ADVOGADO DO AUTOR:
AMADEU GUILHERME LOPES MACHADO OAB nº RO1225,
JOSE CRISTIANO PINHEIRO OAB nº RO1529 RÉUS: PAULO
CESAR DOS REIS, TOSTA E CASTRO LTDA, PORTO SEGURO
COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS ADVOGADOS DOS RÉUS:
JOSE MANOEL DANTAS OAB nº GO26103, D ARTAGNAN
VASCONCELOS OAB nº GO26123, CARLOS MARCIO RISSI
MACEDO OAB nº GO22703, GUILHERME DA COSTA FERREIRA
PIGNANELI OAB nº RO5546 DESPACHO
Vistos.
Determino que a serventia cumpra a determinação contida no
DESPACHO ID 20501079, relativa a expedição de Carta Precatória
para a Comarca de Goiânia/GO.
Expeça-se o necessário.
Porto Velho/RO, 12 de setembro de 2018 .
Luciane Sanches
Juiz (a) de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Porto Velho - 8ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, Porto Velho - RO CEP: 76803-686 - Fone: (69) 3217-1307
e-mail: 8civelcpe@tjro.jus.br
Processo: 7062967-14.2016.8.22.0001
Classe: CÍVEL - COBRANÇA DE CÉDULA DE CRÉDITO
INDUSTRIAL (84)
AUTOR: NELSON PERES ERNANDES
Advogado do(a) AUTOR: CLODOALDO LUIS RODRIGUES RO0002720
RÉU: CASTILHO ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS S/A
Advogado do(a) RÉU: NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES
- RO0004875
Intimação
Ficam as partes: Requerente e Requerida, intimadas a manifestaremse quanto ao laudo pericial apresentado, no prazo de 15 dias.
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ANO XXXVI

NÚMERO 172

DIARIO DA JUSTIÇA

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Porto Velho - 8ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, Porto Velho - RO CEP: 76803-686 - Fone: (69) 3217-1307
e-mail: 8civelcpe@tjro.jus.br
Processo: 7036486-43.2018.8.22.0001
Classe: MONITÓRIA (40)
AUTOR: BANCO DO BRASIL S/A
Advogado do(a) AUTOR: RAFAEL SGANZERLA DURAND SP0211648
RÉU: FRANCISCO TIAGO TAVARES DE MELO
Advogado do(a) RÉU:
Certidão/INTIMAÇÃO
Certifico que foi designada a AUDIÊNCIA deste processo a qual
será realizada na sala de audiências da CEJUSC Porto Velho - 8ª
Vara Cível, sito à Rua Quintino Bocaiuva, 3061, Bairro Embratel,
Porto Velho/RO, conforme informações abaixo:
Tipo: Conciliação Sala: SALA DE AUDIÊNCIA 11 - CEJUSC/CÍVEL
Data: 01/11/2018 Hora: 17:00
Ficam as partes devidamente intimadas.
PORTO VELHO, 12 de setembro de 2018.
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Porto Velho - 8ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, Porto Velho - RO CEP: 76803-686 - Fone: (69) 3217-1307
e-mail: 8civelcpe@tjro.jus.br
Processo: 7019869-08.2018.8.22.0001
Classe: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
AUTOR: ANA CLAUDIA NEGRETTI DORNELES
Advogado do(a) AUTOR: BRENDA CARNEIRO VASCONCELOS
- RO9302
RÉU: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Advogado do(a) RÉU:
Certidão/INTIMAÇÃO
Certifico que foi designada a AUDIÊNCIA deste processo a qual
será realizada na sala de audiências da CEJUSC Porto Velho - 8ª
Vara Cível, sito à Rua Quintino Bocaiuva, 3061, Bairro Embratel,
Porto Velho/RO, conforme informações abaixo:
Tipo: Conciliação Sala: SALA DE AUDIÊNCIA 10 - CEJUSC/CÍVEL
Data: 27/11/2018 Hora: 11:30
Ficam as partes devidamente intimadas.
PORTO VELHO, 12 de setembro de 2018.
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Porto Velho - 8ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, Porto Velho - RO CEP: 76803-686 - Fone: (69) 3217-1307
e-mail: 8civelcpe@tjro.jus.br
Processo: 7036167-75.2018.8.22.0001
Classe: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
AUTOR: VANESSA YARA FERNANDES DO NASCIMENTO
FROTA
Advogado do(a) AUTOR: JULIA IRIA FERREIRA DA SILVA RO9290
RÉU: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Advogado do(a) RÉU:
Certidão/INTIMAÇÃO
Certifico que foi designada a AUDIÊNCIA deste processo a qual
será realizada na sala de audiências da CEJUSC Porto Velho - 8ª
Vara Cível, sito à Rua Quintino Bocaiuva, 3061, Bairro Embratel,
Porto Velho/RO, conforme informações abaixo:
Tipo: Conciliação Sala: SALA DE AUDIÊNCIA 9 - CEJUSC/CÍVEL
Data: 27/11/2018 Hora: 11:00
Ficam as partes devidamente intimadas.
PORTO VELHO, 12 de setembro de 2018.
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PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Porto Velho - 8ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, Porto Velho - RO CEP: 76803-686 - Fone: (69) 3217-1307
e-mail: 8civelcpe@tjro.jus.br
Processo: 7001487-64.2018.8.22.0001
Classe: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
AUTOR: FELICIO BORGERT SCHLICKMANN
Advogado do(a) AUTOR: DAGUIMAR LUSTOSA NOGUEIRA
CAVALCANTE - RO0004120
RÉU: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO
BRASIL
Advogado do(a) RÉU: MIZZI GOMES GEDEON - MA0014371
INTIMAÇÃO
Fica a parte Requerida intimada a, no prazo de 15 dias, apresentar
contrarrazões ao recurso de apelação.
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Porto Velho - 8ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, Porto Velho - RO CEP: 76803-686 - Fone: (69) 3217-1307
e-mail: 8civelcpe@tjro.jus.br
Processo: 0004549-76.2014.8.22.0001
Classe: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159)
EXEQUENTE: Banco da Amazônia S. A.
Advogado do(a) EXEQUENTE: MARCELO LONGO DE OLIVEIRA
- RO0001096
EXECUTADO: MARIA APARECIDA DE SOUZA e outros (3)
Advogado do(a) EXECUTADO:
Advogado do(a) EXECUTADO:
Advogado do(a) EXECUTADO:
Advogado do(a) EXECUTADO:
Intimação Fica a parte Exequente intimada a promover o regular
andamento do feito no prazo de 05 dias sob pena de extinção.
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Porto Velho - 8ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, Porto Velho - RO CEP: 76803-686 - Fone: (69) 3217-1307
e-mail: 8civelcpe@tjro.jus.br
Processo: 7016111-21.2018.8.22.0001
Classe: CAUTELAR INOMINADA (183)
REQUERENTE: RAIMUNDA VIDAL DA MOTA MARCAL
Advogado do(a) REQUERENTE: ALINE MERELES MUNIZ RO7511
REQUERIDO: BANCO BRADESCO SA
Advogados do(a) REQUERIDO: FELIPE GAZOLA VIEIRA
MARQUES - MT016846A, RUBENS GASPAR SERRA - SP0119859
DESPACHO
Oportunizo o prazo de 05 (cinco) dias para que as partes digam
se pretendem produzir outras provas, indicando os pontos
controvertidos e justificando sua necessidade, sob pena de
indeferimento e julgamento antecipado.
Porto Velho/RO, 3 de setembro de 2018 .
Úrsula Gonçalves Theodoro de Faria Souza
Juiz (a) de Direito
Assinado eletronicamente por: URSULA GONCALVES THEODORO
DE FARIA SOUZA
http://pje.tjro.jus.br/pg/Processo/ConsultaDocumento/listView.
seam
ID do documento: 21157854
Data de assinatura: Segunda-feira, 03/09/2018 11:08:10

Este diário foi assinado digitalmente consoante a Lei 11.419/06. O documento eletrônico pode ser encontrado no sítio do Tribunal de Justiça do Estado de
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9ª VARA CÍVEL
PODER JUDICIÁRIO
Porto Velho - 9ª Vara Cível - Fórum Cível AUTOS: 703614784.2018.8.22.0001
C. S. COMERCIO DE COSMETICOS E PERFUMARIA LTDA
ADVOGADO DO AUTOR: REYNALDO DINIZ PEREIRA NETO
OAB nº RO4180
TEREZINHA VERCOSA LIMA
DESPACHO
Verifico que a parte autora deixou de cumprir os requisitos do art.
82 do Código de Processo Civil.
1- Sendo assim, determino o recolhimento das custas processuais
de acordo com a Lei nº 3.896/2016 (Lei de Custas), fixando o prazo
de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da peça inaugural,
nos termos do art. 321 do CPC.
2- Decorrendo in albis o prazo, voltem-me conclusos.
Cumprida a determinação, cite-se:
Cite-se a parte requerida e intime-se a autora para que, nos termos
do art. 334 do CPC, compareçam à audiência de conciliação que
ocorrerá na Central de Conciliação, sito à Rua Quintino Bocaiúva,
n. 3061, esquina com Avenida Jorge Teixeira, Bairro Embratel, em
Porto Velho (RO), devendo as partes se fazerem acompanhadas
por seus patronos (art. 334, §9º CPC).
AO CARTÓRIO: Agende audiência utilizando-se o sistema do
PJE, manual ou automático. Após, certifique-se, intimem-se para
comparecer a audiência designada, a parte autora na pessoa do
seu advogado (art. 334, § 3º, CPC), via Sistema Eletrônico e a
requerida por carta ou MANDADO com cópia do DESPACHO e
certidão como anexo.
Advirto as partes de que o não comparecimento pessoal à
audiência será considerado ato atentatório à dignidade da justiça e
será sancionada com multa de até 2% do valor da causa (art. 334,
§8º, CPC), sendo que o comparecimento do advogado não supre a
exigência de comparecimento pessoal.
Ressalto que o prazo para contestar (15 dias úteis) fluirá a partir da
data da audiência designada ou, caso a parte requerida manifeste
o desinteresse na realização da mesma, da data da apresentação
do pedido (art. 335, I e II, CPC). A manifestação de desistência
deverá ser apresentada com antecedência mínima de 10 (dez) dias
da data da audiência (art. 334, §5º, CPC).
Advirto a parte requerida que, se não contestar a ação, será
considerada revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de
fato formuladas pela parte autora (art. 344, CPC).
Caso não haja acordo e a parte autora não seja beneficiária da
gratuidade processual, deverá recolher as custas complementares
em 1% do valor atribuído à causa.
ADVERTÊNCIA: A petição inicial e os documentos que instruem
a inicial poderão ser consultados no sítio eletrônico http://pje.tjro.
jus.br/pg/ConsultaPublica/listView.seam, nos termos do Art. 20,
da Resolução 185/2013 – CNJ. Não tendo condições de constituir
advogado a parte requerida deverá procurar a Defensoria Pública,
com endereço na Rua Padre Chiquinho, n. 913, Pedrinhas, nesta.
Vias deste servem como carta ou MANDADO de citação.
Porto Velho RO 13 de setembro de 2018
Katyane Viana Lima Meira
RÉU: TEREZINHA VERCOSA LIMA, RUA CAPITÃO SÍLVIO 3454
CONCEIÇÃO - 76808-350 - PORTO VELHO - RONDÔNIA
Av. Lauro Sodré, nº 1728, Bairro São João Bosco, CEP 76.803686, Porto Velho, RO
PODER JUDICIÁRIO
Porto Velho - 9ª Vara Cível - Fórum Cível Processo n. 703095743.2018.8.22.0001
AUTOR: ALLAN BRUNO BEZERRA HERMANDO
ADVOGADO DO AUTOR: MARIA NAZARETE PEREIRA DA SILVA
OAB nº RO1073
RÉU: OI S.A
ADVOGADO DO RÉU:
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Valor da causa: R$10.000,00
DESPACHO
Suspenda-se até a vinda da DECISÃO no Agravo de Instrumento.
Após, conclusos.
Porto Velho , 13 de setembro de 2018 .
Katyane Viana Lima Meira
Juiz de Direito
Av. Lauro Sodré, nº 1728, Bairro São João Bosco, CEP 76.803686, Porto Velho, RO
PODER JUDICIÁRIO
Porto Velho - 9ª Vara Cível - Fórum Cível 703066643.2018.8.22.0001 Seguro
Procedimento Comum
AUTOR: RAFAEL DE OLIVEIRA DA SILVA
ADVOGADO DO AUTOR: LUAN ICAOM DE ALMEIDA AMARAL
OAB nº RO7651
RÉU: SEGURADORA LIDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO
DPVAT S/A
ADVOGADO DO RÉU:
SENTENÇA
I – RELATÓRIO
Trata-se de ação de cobrança de seguro DPVAT, proposta por
AUTOR: RAFAEL DE OLIVEIRA DA SILVA em desfavor de RÉU:
SEGURADORA LIDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT
S/A , ambos qualificados nos autos.
O DESPACHO de ID. 20460814 determinou que a parte
autora emendasse a inicial, narrando a dinâmica do acidente,
demonstrando como se desenrolou o fato, quem são os envolvidos,
local em que ocorreu o acidente, se de dia ou a noite, enfim,
discorrer acerca do evento que ocasionou a lesão, sob pena de
indeferimento da inicial.
No mesmo DESPACHO, foi determinado que o autor comprovasse
a incapacidade financeira ou procedesse ao recolhimento das
custas.
Contudo, o autor deixou de emendar a inicial.
É em síntese o relatório.
II – Fundamentação
Nos termos do artigo 321 do CPC, verificando o juiz que a petição
inicial não preenche os requisitos exigidos nos arts. 319 e 320 ou
que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o
julgamento de MÉRITO, determinará que o autor a emende, ou a
complete, no prazo de quinze dias.
O parágrafo único do mesmo artigo, determina que se a parte não
cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial.
Ressoa neste sentido a jurisprudência dominante, consoante teor
do seguinte julgado:
EMENTA. Emenda à inicial. Intimação. Inércia. Indeferimento da
inicial. A ausência de cumprimento da intimação para emenda à
inicial, impõe o indeferimento da petição, ante a inércia do autor.
ACÓRDÃO. Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam
os desembargadores da 1ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça
do Estado de Rondônia, na conformidade da ata de julgamentos
e das notas taquigráficas, em: POR UNANIMIDADE, NEGAR
PROVIMENTO AO RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DO
RELATOR. (TJ/RO - 1ª Câmara Cível. Data do julgamento:
04/08/2015. 0000814-06.2012.8.22.0001 – Apelação. Relator:
Desembargador Raduan Miguel Filho. Os desembargadores
Sansão Saldanha e Moreira Chagas acompanharam o voto do
relator.)
III- DISPOSITIVO
Ante o exposto, considerando a inércia da parte autora em promover
ato que lhe foi determinado, indefiro a petição inicial, JULGANDO
EXTINTO O FEITO, sem resolução de MÉRITO, nos termos do
artigo 485, inciso I combinado com o art. 321, parágrafo único,
ambos do CPC.
Sem custas.
Publique-se. Registre-se. Intime-se.
Após o trânsito, arquive-se.
Porto Velho, 13 de setembro de 2018
Katyane Viana Lima Meira
Juiz de Direito

Este diário foi assinado digitalmente consoante a Lei 11.419/06. O documento eletrônico pode ser encontrado no sítio do Tribunal de Justiça do Estado de
Rondônia, endereço: http://www.tjro.jus.br/novodiario/
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PODER JUDICIÁRIO
Porto Velho - 9ª Vara Cível - Fórum Cível PROCESSO: 703602656.2018.8.22.0001
AUTOR: MANOEL RIBEIRO PASSOS
ADVOGADO DO AUTOR: TIAGO FERNANDES LIMA DA SILVA
OAB nº RO6122, FABIO MELO DO LAGO OAB nº RO5734
RÉU: SINAL MAR - SINALIZACOES MARITIMAS, LACUSTRES E
TERRESTRES LTDA - ME
ADVOGADO DO RÉU:
DESPACHO
Acerca do pedido de gratuidade judiciária, muito se discute quanto
a melhor interpretação da Lei n. 1.060/50, visto a presença de
antinomia jurídica entre a referida lei e a Carta Magna.
O autor se qualifica como empresário, requer a gratuidade judiciária,
contudo, não junta qualquer documento que confirme sua condição
de hipossuficiente.
Isso posto, emende-se a inicial no prazo de 15 dias para comprovar
a alegação de incapacidade financeira mediante a apresentação de
comprovante de renda mensal hábil para atestar suas alegações,
sob pena de indeferimento da gratuidade.
Caso queira, no mesmo prazo, poderá comprovar o recolhimento
das custas.
No tocante ao pedido de desconsideração da personalidade
jurídica, tal teoria, adotada massivamente pelo STJ, exige a
presença de elementos que indiquem desvio de FINALIDADE ou
confusão patrimonial da sociedade e seus sócios.
A mera insolvência ou mesmo a paralisação das atividades
comerciais sem regular encerramento da empresa, por si,
não constitui infração legal a justificar a desconsideração da
personalidade jurídica, pois, caso contrário, toda empresa que
“quebrasse” levaria junto o patrimônio pessoal de seus sócios,
dado que o encerramento da atividade empresária exige a quitação
de obrigações.
Portanto, para que a pretensão seja acolhida deve o credor
demonstrar objetivamente o preenchimento dos pressupostos
legais, exigindo-se dolo das pessoas naturais que estão por trás da
pessoa jurídica (CPC, art. 134, §4º).
No dizer da Min. Isabel Gallotti, relatora do EREsp 1.306.553/SC,
utilizado para dirimir a divergência de entendimentos no próprio
STJ “a ausência de intuito fraudulento ou confusão patrimonial
afasta o cabimento da desconsideração da personalidade jurídica,
ao menos quando se tem o Código Civil como o microssistema
legislativo norteador do instituto, a afastar a simples hipótese de
encerramento ou dissolução irregular da sociedade como causa
bastante para a aplicação do disregard doctrine”.
“Não se quer dizer com isso que o encerramento da sociedade
jamais será causa de desconsideração de sua personalidade,
mas que somente o será quando sua dissolução ou inatividade
irregulares tenham o fim de fraudar a lei, com o desvirtuamento da
FINALIDADE institucional ou confusão patrimonial.”
Neste sentido, também o seguinte julgado do STJ:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO
ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO CPC/73.
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO CONVERTIDA EM DEPÓSITO.
DESCONSIDERAÇÃO
DA
PERSONALIDADE
JURÍDICA.
APLICAÇÃO DA TEORIA MENOR PELO TRIBUNAL DE ORIGEM.
IMPOSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA.
AGRAVO NÃO PROVIDO.1. Aplicabilidade do CPC/73, devendo
ser exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma nele
prevista, nos termos do Enunciado Administrativo nº 2 aprovado pelo
Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos
com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas
até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de
admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações
dadas até então pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.
2. Nos termos do Código Civil, para haver a desconsideração
da personalidade jurídica, as instâncias ordinárias devem,
fundamentadamente, concluir pela ocorrência do desvio de sua
FINALIDADE ou confusão patrimonial desta com a de seus sócios,
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requisitos objetivos sem os quais a medida torna-se incabível.
Precedentes. 3. Não sendo a linha argumentativa apresentada pela
agravante capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos
invocados pela DECISÃO agravada, o presente agravo não se
revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo
ele ser integralmente mantido.
4. Agravo regimental não provido. (AgRg no REsp 1496638/SP,
Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em
20/10/2016, DJe 28/10/2016).
Em análise aos autos n. 7035838-97.2017.8.22.0001, verifiquei
que o autor diligenciou em busca de bens da executada, através
dos sistemas Renajud, Bacenjud e Infojud, contudo não obteve
êxito em receber seu crédito, tal fato, serve de mero indício de
que a executada não tem patrimônio, mas isso não significa que
obrou em desvio de FINALIDADE ou confusão patrimonial, únicas
hipóteses possíveis de desconsideração quando a relação não for
de consumo.
Pelas razões postas, faculto ao requerente que emende a
inicial, descrevendo objetivamente a conduta abusiva do direito
mediante o desvio de FINALIDADE social ou confusão patrimonial,
trazendo elementos de prova em amparo ao afirmado, ainda que
indiciária, sob pena de indeferimento liminar do pedido.
Ademais, é ônus do autor que junte o autor cópia do contrato
da ré registrado perante a Junta Comercial, para, em caso de
desconsideração da personalidade jurídica, se possa verificar a
responsabilidade de cada sócio, portanto, indefiro o pedido de oficio
a Junta Comercial de Itajaí/SC, assim sendo, proceda o autor com
a juntada do citado documento, e, no ensejo, indique o nome dos
sócios da empresa requerida, bem como seus endereços, vez que
havendo a hipótese de desconsideração da personalidade jurídica
é imprencindível para o prosseguimento da demanda, no mesmo
prazo acima determinado.
Porto Velho RO 13 de setembro de 2018
Katyane Viana Lima Meira
Av. Lauro Sodré, nº 1728, Bairro São João Bosco, CEP 76.803686, Porto Velho, RO
PODER JUDICIÁRIO
Porto Velho - 9ª Vara Cível - Fórum Cível AUTOS: 703615209.2018.8.22.0001
C. S. COMERCIO DE COSMETICOS E PERFUMARIA LTDA
ADVOGADO DO AUTOR: REYNALDO DINIZ PEREIRA NETO
OAB nº RO4180
VATUZE SILVA DE SOUZA
DESPACHO
Verifico que a parte autora deixou de cumprir os requisitos do art.
82 do Código de Processo Civil.
1- Sendo assim, determino o recolhimento das custas processuais
de acordo com a Lei nº 3.896/2016 (Lei de Custas), fixando o prazo
de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da peça inaugural,
nos termos do art. 321 do CPC.
2- Decorrendo in albis o prazo, voltem-me conclusos.
Cumprida a determinação, cite-se:
Cite-se a parte requerida e intime-se a autora para que, nos termos
do art. 334 do CPC, compareçam à audiência de conciliação que
ocorrerá na Central de Conciliação, sito à Rua Quintino Bocaiúva,
n. 3061, esquina com Avenida Jorge Teixeira, Bairro Embratel, em
Porto Velho (RO), devendo as partes se fazerem acompanhadas
por seus patronos (art. 334, §9º CPC).
AO CARTÓRIO: Agende audiência utilizando-se o sistema do
PJE, manual ou automático. Após, certifique-se, intimem-se para
comparecer a audiência designada, a parte autora na pessoa do
seu advogado (art. 334, § 3º, CPC), via Sistema Eletrônico e a
requerida por carta ou MANDADO com cópia do DESPACHO e
certidão como anexo.
Advirto as partes de que o não comparecimento pessoal à
audiência será considerado ato atentatório à dignidade da justiça e
será sancionada com multa de até 2% do valor da causa (art. 334,
§8º, CPC), sendo que o comparecimento do advogado não supre a
exigência de comparecimento pessoal.

Este diário foi assinado digitalmente consoante a Lei 11.419/06. O documento eletrônico pode ser encontrado no sítio do Tribunal de Justiça do Estado de
Rondônia, endereço: http://www.tjro.jus.br/novodiario/
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Ressalto que o prazo para contestar (15 dias úteis) fluirá a partir da
data da audiência designada ou, caso a parte requerida manifeste
o desinteresse na realização da mesma, da data da apresentação
do pedido (art. 335, I e II, CPC). A manifestação de desistência
deverá ser apresentada com antecedência mínima de 10 (dez) dias
da data da audiência (art. 334, §5º, CPC).
Advirto a parte requerida que, se não contestar a ação, será
considerada revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de
fato formuladas pela parte autora (art. 344, CPC).
Caso não haja acordo e a parte autora não seja beneficiária da
gratuidade processual, deverá recolher as custas complementares
em 1% do valor atribuído à causa.
ADVERTÊNCIA: A petição inicial e os documentos que instruem
a inicial poderão ser consultados no sítio eletrônico http://pje.tjro.
jus.br/pg/ConsultaPublica/listView.seam, nos termos do Art. 20,
da Resolução 185/2013 – CNJ. Não tendo condições de constituir
advogado a parte requerida deverá procurar a Defensoria Pública,
com endereço na Rua Padre Chiquinho, n. 913, Pedrinhas, nesta.
Vias deste servem como carta ou MANDADO de citação.
Porto Velho RO 13 de setembro de 2018
Katyane Viana Lima Meira
RÉU: VATUZE SILVA DE SOUZA, RUA DANIELA 5294 APONIÃ 76824-168 - PORTO VELHO - RONDÔNIA
Av. Lauro Sodré, nº 1728, Bairro São João Bosco, CEP 76.803686, Porto Velho, RO
PODER JUDICIÁRIO
Porto Velho - 9ª Vara Cível - Fórum Cível 701943320.2016.8.22.0001
Indenização por Dano Moral
Cumprimento de SENTENÇA
EXEQUENTE: JOAO LELES RAMOS ADVOGADO DO
EXEQUENTE: FAUSTO SCHUMAHER ALE OAB nº RO4165
EXECUTADO: CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA SA
CERON ADVOGADO DO EXECUTADO: DANIEL PENHA DE
OLIVEIRA OAB nº MG87318
DECISÃO
Bacenjud positivo (valor integral). Minuta a seguir.
1- Intime-se a parte executada, via advogado (ou por carta-AR,
caso não possua - art. 854, §2º do NCPC), para que, querendo,
apresente impugnação ao bloqueio no prazo de 05 dias úteis,
limitando-se exclusivamente às matérias estabelecidas no art. 854,
§3 do mesmo código.
Ainda, intime-se o(a) executado(a) de que nas hipóteses de inércia
ou rejeição da impugnação, o bloqueio será convertido em penhora e
a quantia liberada em favor da parte exequente independentemente
de termo ou nova intimação, conforme interpretação do art. 854,
§5º do NCPC.
2- Apresentada impugnação, dê-se vistas a parte contrária para se
manifestar.
3- Em caso de inércia, certifique-se. Após, transfira-se o valor para
conta judicial e expeça-se alvará.
4- Feito o levantamento, intime-se a parte exequente para que
diga se há saldo remanescente em 05 dias. Em caso de inércia a
quitação será presumida e o feito extinto (art. 526, §3º do CPC).
Porto Velho, 13 de setembro de 2018
Katyane Viana Lima Meira
BacenJud 2.0 - Sistema de Atendimento ao
PODER JUDICIÁRIO EJUAK.RUILANA Sua sessão expira
em: 8min43s segunda-feira, 10/09/2018 Minutas | Ordens
judiciais
|
Contatos
de
I.
Financeira
|
Relatórios
Gerenciais | Ajuda | SairDetalhamento de Ordem Judicial de
Bloqueio de Valores Os valores apresentados podem sofrer
alterações devido a oscilações em aplicações financeiras e/ou a
incidência de impostos. Clique aqui para obter ajuda na configuração
da impressão, e clique aqui para imprimir. Dados do bloqueio
Situação da Solicitação: Respostas recebidas, processadas e
disponibilizadas para consulta
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As respostas recebidas das Instituições Financeiras foram
processadas e disponibilizadas para consulta. Número
do Protocolo: 20180005836717 Número do Processo: 701943320.2016.8.22.0001 Tribunal: TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO
DE RONDONIA Vara/Juízo: 28245 - 9ª Vara Cível de Porto Velho
Juiz Solicitante do Bloqueio: Rinaldo Forti da Silva (Protocolizado
por Ruilana Faria Queiroz) Tipo/Natureza da Ação: Ação Cível CPF/
CNPJ do Autor/Exeqüente da Ação: Nome do Autor/Exeqüente
da Ação: João Leles Ramos Deseja bloquear conta-salário Não
Relação de réus/executados • Para exibir os detalhes de todos os
réus/executados clique aqui.
• Para ocultar os detalhes de todos os réus/executados clique aqui.
05.914.650/0001-66 - CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA SA
CERON
[Total bloqueado (bloqueio original e reiterações): R$ 2.615,40]
[Quantidade atual de não respostas: 0] Respostas BCO BRASIL/
2757/ 212571 Data/Hora Protocolo Tipo de Ordem Juiz Solicitante
Valor (R$) Resultado (R$) Saldo Bloqueado Remanescente (R$)
Data/Hora Cumprimento 05/09/2018 14:46 Bloq. Valor Rinaldo
Forti da Silva 2.615,40 (01) Cumprida integralmente.
2.615,40 2.615,40 06/09/2018 04:45 Ação - Desbloquear valor
Transferir valor Transferir valor e desbloquear saldo remanescente
Valor Não Respostas Não há não-resposta para este réu/
executado
Dados para depósito judicial em caso de transferência Instituição
Financeira para Depósito Judicial Caso Transferência: - Banco
de Brasília S.A Banco do Brasil S.A Banco do Estado do Espírito
Santo S.A Banco do Estado do Pará S.A Banco do Estado do Rio
Grande Sul S.A Banco do Estado do Sergipe S.A Caixa Econômica
Federal Outro (informar 8 dígitos iniciais do CNPJ): Agência
para Depósito Judicial Caso Transferência: Nome do Titular da
Conta de Depósito Judicial: João Leles Ramos CPF/CNPJ do
Titular da Conta de Depósito Judicial: Tipo de Crédito Judicial: Geral Previdenciário - Lei Federal 9.703/98, art. 2º Tributário/Não
Tributário - Leis Federais 9.703/98 e 12.099/09 Código de Depósito
Judicial: - Nome de usuário do juiz solicitante no sistema: EJUAK.
Av. Lauro Sodré, nº 1728, Bairro São João Bosco, CEP 76.803686, Porto Velho, RO
PODER JUDICIÁRIO
Porto Velho - 9ª Vara Cível - Fórum Cível AUTOS: 703614177.2018.8.22.0001
AUTOR: C. S. COMERCIO DE COSMETICOS E PERFUMARIA
LTDA
ADVOGADO DO AUTOR: REYNALDO DINIZ PEREIRA NETO
OAB nº RO4180
RÉU: SAMARA CAVALCANTE HERCULANO
DESPACHO
Verifico que a parte autora deixou de cumprir os requisitos do art.
82 do Código de Processo Civil.
1- Sendo assim, determino o recolhimento das custas processuais
de acordo com a Lei nº 3.896/2016 (Lei de Custas), fixando o prazo
de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da peça inaugural,
nos termos do art. 321 do CPC.
2- Decorrendo in albis o prazo, voltem-me conclusos.
Cumprida a determinação, cite-se:
Cite-se a parte requerida e intime-se a autora para que, nos termos
do art. 334 do CPC, compareçam à audiência de conciliação que
ocorrerá na Central de Conciliação, sito à Rua Quintino Bocaiúva,
n. 3061, esquina com Avenida Jorge Teixeira, Bairro Embratel, em
Porto Velho (RO), devendo as partes se fazerem acompanhadas
por seus patronos (art. 334, §9º CPC).
AO CARTÓRIO: Agende audiência utilizando-se o sistema do
PJE, manual ou automático. Após, certifique-se, intimem-se para
comparecer a audiência designada, a parte autora na pessoa do
seu advogado (art. 334, § 3º, CPC), via Sistema Eletrônico e a
requerida por carta ou MANDADO com cópia do DESPACHO e
certidão como anexo.

Este diário foi assinado digitalmente consoante a Lei 11.419/06. O documento eletrônico pode ser encontrado no sítio do Tribunal de Justiça do Estado de
Rondônia, endereço: http://www.tjro.jus.br/novodiario/
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Advirto as partes de que o não comparecimento pessoal à
audiência será considerado ato atentatório à dignidade da justiça e
será sancionada com multa de até 2% do valor da causa (art. 334,
§8º, CPC), sendo que o comparecimento do advogado não supre a
exigência de comparecimento pessoal.
Ressalto que o prazo para contestar (15 dias úteis) fluirá a partir da
data da audiência designada ou, caso a parte requerida manifeste
o desinteresse na realização da mesma, da data da apresentação
do pedido (art. 335, I e II, CPC). A manifestação de desistência
deverá ser apresentada com antecedência mínima de 10 (dez) dias
da data da audiência (art. 334, §5º, CPC).
Advirto a parte requerida que, se não contestar a ação, será
considerada revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de
fato formuladas pela parte autora (art. 344, CPC).
Caso não haja acordo e a parte autora não seja beneficiária da
gratuidade processual, deverá recolher as custas complementares
em 1% do valor atribuído à causa.
ADVERTÊNCIA: A petição inicial e os documentos que instruem
a inicial poderão ser consultados no sítio eletrônico http://pje.tjro.
jus.br/pg/ConsultaPublica/listView.seam, nos termos do Art. 20,
da Resolução 185/2013 – CNJ. Não tendo condições de constituir
advogado a parte requerida deverá procurar a Defensoria Pública,
com endereço na Rua Padre Chiquinho, n. 913, Pedrinhas, nesta.
Vias deste servem como carta ou MANDADO de citação.
Porto Velho RO 13 de setembro de 2018
Katyane Viana Lima Meira
RÉU: SAMARA CAVALCANTE HERCULANO, RUA JOSÉ VIEIRA
CAÚLA 7082 ESPERANÇA DA COMUNIDADE - 76825-018 PORTO VELHO - RONDÔNIA
Av. Lauro Sodré, nº 1728, Bairro São João Bosco, CEP 76.803686, Porto Velho, RO
PODER JUDICIÁRIO
Porto Velho - 9ª Vara Cível - Fórum Cível AUTOS: 703604392.2018.8.22.0001
C. S. COMERCIO DE COSMETICOS E PERFUMARIA LTDA
ADVOGADO DO AUTOR: REYNALDO DINIZ PEREIRA NETO
OAB nº RO4180
ANA IRIS MASCARENHAS
DESPACHO
Verifico que a parte autora deixou de cumprir os requisitos do art.
82 do Código de Processo Civil.
1- Sendo assim, determino o recolhimento das custas processuais
de acordo com a Lei nº 3.896/2016 (Lei de Custas), fixando o prazo
de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da peça inaugural,
nos termos do art. 321 do CPC.
2- Decorrendo in albis o prazo, voltem-me conclusos.
Cumprida a determinação, cite-se:
Cite-se a parte requerida e intime-se a autora para que, nos termos
do art. 334 do CPC, compareçam à audiência de conciliação que
ocorrerá na Central de Conciliação, sito à Rua Quintino Bocaiúva,
n. 3061, esquina com Avenida Jorge Teixeira, Bairro Embratel, em
Porto Velho (RO), devendo as partes se fazerem acompanhadas
por seus patronos (art. 334, §9º CPC).
AO CARTÓRIO: Agende audiência utilizando-se o sistema do
PJE, manual ou automático. Após, certifique-se, intimem-se para
comparecer a audiência designada, a parte autora na pessoa do
seu advogado (art. 334, § 3º, CPC), via Sistema Eletrônico e a
requerida por carta ou MANDADO com cópia do DESPACHO e
certidão como anexo.
Advirto as partes de que o não comparecimento pessoal à
audiência será considerado ato atentatório à dignidade da justiça e
será sancionada com multa de até 2% do valor da causa (art. 334,
§8º, CPC), sendo que o comparecimento do advogado não supre a
exigência de comparecimento pessoal.
Ressalto que o prazo para contestar (15 dias úteis) fluirá a partir da
data da audiência designada ou, caso a parte requerida manifeste
o desinteresse na realização da mesma, da data da apresentação
do pedido (art. 335, I e II, CPC). A manifestação de desistência
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deverá ser apresentada com antecedência mínima de 10 (dez) dias
da data da audiência (art. 334, §5º, CPC).
Advirto a parte requerida que, se não contestar a ação, será
considerada revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de
fato formuladas pela parte autora (art. 344, CPC).
Caso não haja acordo e a parte autora não seja beneficiária da
gratuidade processual, deverá recolher as custas complementares
em 1% do valor atribuído à causa.
ADVERTÊNCIA: A petição inicial e os documentos que instruem
a inicial poderão ser consultados no sítio eletrônico http://pje.tjro.
jus.br/pg/ConsultaPublica/listView.seam, nos termos do Art. 20,
da Resolução 185/2013 – CNJ. Não tendo condições de constituir
advogado a parte requerida deverá procurar a Defensoria Pública,
com endereço na Rua Padre Chiquinho, n. 913, Pedrinhas, nesta.
Vias deste servem como carta ou MANDADO de citação.
Porto Velho RO 13 de setembro de 2018
Katyane Viana Lima Meira
RÉU: ANA IRIS MASCARENHAS, RUA DA ESMERALDA 3832
FLODOALDO PONTES PINTO - 76820-700 - PORTO VELHO RONDÔNIA
Av. Lauro Sodré, nº 1728, Bairro São João Bosco, CEP 76.803686, Porto Velho, RO
PODER JUDICIÁRIO
Porto Velho - 9ª Vara Cível - Fórum Cível AUTOS: 703616168.2018.8.22.0001
BANCO DA AMAZONIA SA
ADVOGADO DO EXEQUENTE: MONAMARES GOMES OAB
nº RO903, MARCELO LONGO DE OLIVEIRA OAB nº RO1096,
DANIELE GURGEL DO AMARAL OAB nº RO1221, GILBERTO
SILVA BOMFIM OAB nº RO1727
LEANDRO CLARO DE FARIA
DESPACHO
Verifico que a parte autora deixou de cumprir os requisitos do art.
82 do CPC. Determino o recolhimento de custas processuais de
acordo com a nova Lei de Custas nº 3896 de 24 de agosto de 2016,
na importância de 2% do valor da causa, vez que, o procedimento
de execução regulado no artigo 771 e seguintes do CPC, não prevê
a realização de audiência de conciliação, fixando para a providência
o prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da peça
inaugural, nos termos do art. 321 do Caderno Processual Civil.
Decorrendo in albis o prazo, devidamente certificado, voltem-me
conclusos.
Cumprida a determinação:
1- Cite-se em execução para que, no prazo de três dias, efetue o
pagamento da dívida, contados a partir da citação (art. 829 e 231
§3º do CPC), ou, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, opor embargos
à execução, independentemente de penhora, depósito ou caução,
observando-se o disposto no artigo 827, §1º §º2º do CPC.
Fixo honorários em 10%, salvo embargos. Conste-se do MANDADO
que, caso haja o pagamento integral da dívida, no prazo de três
dias, a verba honorária será reduzida pela metade (art. 827, § 1º
do CPC).
Não efetuado o pagamento no prazo de 3 (três) dias úteis, munido
da segunda via do MANDADO, o Oficial de Justiça procederá
de imediato à penhora de bens e a sua avaliação, lavrando-se o
respectivo auto e de tais atos intimando, na mesma oportunidade,
o executado.
Autorizo o Oficial de Justiça a utilizar-se das prerrogativas do art.
252 do CPC.
2- O executado pode requerer a substituição da penhora no prazo
de 10 (dez) dias úteis da intimação do ato, desde que atendido os
requisitos do art. 847 e ss do CPC.
Feito o pedido de substituição o exequente deverá ser intimado a
se manifestar em 5 (cinco) dias úteis.
Caso aceita a substituição, inclusive pela não manifestação no
prazo de 3 dias, tome-se ela por termo (art. 853 e 849 do CPC).
No mesmo prazo dos embargos, a parte executada pode reconhecer
o crédito do exequente, e requerer, desde que comprovado o

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

ANO XXXVI

NÚMERO 172

DIARIO DA JUSTIÇA

depósito de 30% do valor da execução acrescidos de custas
e honorários, o pagamento do restante em até 6 (seis) parcelas
mensais, acrescidas as subsequentes de correção monetária e
juros de 1% de ao mês (art. 916 CPC). Nesta hipótese, o credor
deverá ser intimado para se manifestar quanto ao depósito e logo
em seguida os autos virão conclusos para DECISÃO.
3- Havendo a citação e não sendo localizados bens pelo oficial de
justiça, a parte credora poderá requerer a pesquisa via sistemas
BACENJUD, RENAJUD e INFOJUD, nesta ordem.
4- Restando infrutífera a tentativa de citação ou penhora de bens,
deverá a parte autora ser instada para se manifestar em termos de
prosseguimento.
Silenciando-se quanto ao impulsionamento do feito e indicação de
bens passíveis a satisfação da obrigação, o feito será extinto, sem
resolução do MÉRITO, nos termos do art. 485, III e §1º do CPC.
Não promovendo a citação do requerido, o feito será extinto, sem
resolução do MÉRITO, nos termos do artigo 485, IV do CPC.
ADVERTÊNCIA: A petição inicial e os documentos que instruem
a inicial poderão ser consultados no sítio eletrônico http://pje.tjro.
jus.br/pg/ConsultaPublica/listView.seam, nos termos do Art. 20,
da Resolução 185/2013 – CNJ. Não tendo condições de constituir
advogado a parte requerida deverá procurar a Defensoria Pública,
com endereço na Rua Padre Chiquinho, n. 913, Pedrinhas, nesta.
VIAS DESTE DESPACHO SERVIRÃO COMO CARTA/
MANDADO.
Porto Velho RO 13 de setembro de 2018
Katyane Viana Lima Meira
EXECUTADO: LEANDRO CLARO DE FARIA, AVENIDA
PRESIDENTE DUTRA 3650 OLARIA - 76801-326 - PORTO
VELHO - RONDÔNIA
Av. Lauro Sodré, nº 1728, Bairro São João Bosco, CEP 76.803686, Porto Velho, RO
PODER JUDICIÁRIO
Porto Velho - 9ª Vara Cível - Fórum Cível PROCESSO: 700905194.2018.8.22.0001
AUTOR: SEVERINO RAMOS DE SOUZA GOMES
ADVOGADO DO AUTOR: RALENSON BASTOS RODRIGUES
OAB nº RO8283, GESSICA DANDARA DE SOUZA OAB nº
RO7192, MICHEL MESQUITA DA COSTA OAB nº RO6656,
LARISSA TEIXEIRA RODRIGUES FERNANDES OAB nº RO7095
RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
ADVOGADO DO RÉU: PROCURADORIA FEDERAL EM
RONDÔNIA
DECISÃO
Chamo o feito à ordem.
Verifico que o juízo incorreu em equívoco quando não determinou
a inclusão dos presentes no mutirão do INSS, assim sendo, revogo
o DESPACHO de ID 18387202 e passo a proferir:
O processo civil será ordenado, disciplinado e interpretado
conforme os valores e as normas fundamentais estabelecidos na
Constituição (art. 1º do CPC).
Portanto, deixo de designar audiência prévia de conciliação pois
a prática revela ser improdutivo o aludido ato nos procedimentos
em que são partes o INSS e a CERON. Esses litigantes não
comparecem à audiência prévia e, salvo raríssimas exceções, não
apresentam propostas de acordo antes da perícia e/ou instrução
processual.
Portanto, o ato, além de inútil ao processo, alonga o trâmite
processual e onera ainda mais o feito - para as partes e o PODER
JUDICIÁRIO - contrapondo-se aos preceitos constitucionais da
economia e razoável duração do processo (art. 5º, inciso LXXVIII,
CF).
Saliento que não deixarei de privilegiar a tentativa de composição
(Art. 3º, §2° do CPC), mas apenas, irei postergá-la para audiência
una de conciliação, instrução e julgamento.
PERÍCIA JUDICIAL
Em homenagem aos princípios da economia e celeridades
processuais e efetividade, bem ainda, considerando o teor das
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Recomendações Conjuntas n. 01, de 15.12.2015 e n. 04, de
17.05.2012, ambas do CNJ e do acordado na reunião realizada
na Corregedoria de Justiça do Eg. TJ/RO com INSS, com vistas a
padronização do fluxo de processos sobre o objeto desta ação (SEI
n. 0002680-60.2017.8.22.8800), o fluxo processual do presente
ocorrerá conforme alinhavado adiante:
Com vistas aos princípios da racionalidade e economicidade, no
presente feito não se fará audiência prévia de conciliação.
1. Somente prova médico pericial poderá estabelecer as condições
de saúde da parte autora e se eventualmente se encontra
incapacitada para exercer sua atividade laboral, razão pela qual
determino a realização de perícia médica, a ser implementada
em sistema de MUTIRÃO que se realizará na sala de Mutirão da
CEJUSC - Centro Judiciário de solução de Conflitos e Cidadania,
situado à Rua Quintino Bocaiúva, n. 3061, esquina com Avenida
Gov. Jorge Teixeira, Bairro Embratel, em Porto Velho (RO),
e-mail: pvh9civel@tjro.jus.br, devendo as partes comparecer,
acompanhadas por seus patronos (art. 334, §9º).
2. Considerando a necessidade da realização de perícia médica,
nomeio para tal encargo os ortopedistas Dr. João Estênio Cangussu
Neto CRM 3171, Telefone: (69) 98448-4847, comunique-se
ao perito para dizer se aceita o encargo.
Na sala de perícia permanecerão os médicos (peritos e assistentes),
a pessoa a ser periciada. No momento do exame, em respeito à
privacidade da parte, os peritos poderão realizá-lo somente na
presença dos demais médicos.
Comuniquem-se os peritos da data da realização do mutirão.
3. Faculto às partes a indicação de assistentes técnicos no prazo
de 10 (dez) dias, bem como apresentação de quesitos, desde que
já não o tenham feito anteriormente nos autos.
Desde já, nos termos do art. 2º, § 4º da Resolução n. 232/2016/
CNJ, arbitro honorários periciais em R$ 600,00 (seiscentos reais),
considerando a imensa dificuldade de encontrar profissionais
qualificados, o fato dos profissionais nomeados serem especialistas
na área, bem como não haver outros que se sujeitem a realizar
exame sem prévio depósito dos honorários.
O valor dos honorários deverá ser depositado imediatamente, mas a
realização da perícia não ficará condicionada à sua comprovação.
Ressalto que findo o processo e não sendo a perícia realizada, o
valor será devolvido integralmente à parte requerida.
4. Deverá o autor comparecer para realização de perícia, com
todos os documentos e laudos médicos realizados em razão do
seu acidente.
Caberá ao advogado comunicar ao respectivo autor/cliente a data
da conciliação e perícia.
5. No caso de ausência da parte autora sem justificativa legal,
os autos serão extintos sem julgamento de MÉRITO, por falta de
pressuposto de constituição válido e regular do processo.
6. Quesitos do Juízo: O perito deverá esclarecer, nos termos da
Recomendação Conjunta n. 01/CNJ, de 15/12/2015, os seguintes
quesitos:
I - Exame clínico e considerações médico-periciais sobre a
patologia
a) Queixa que o(a) periciado apresenta no ato da perícia.
b) Doença, lesão ou deficiência diagnosticada por ocasião da
perícia (com CID).
c) Causa provável da(s) doença/moléstia(a)/incapacidade.
d) Doença/moléstia ou lesão decorrem do trabalho exercido
Justifique indicando o agente de risco ou agente nocivo causador.
e) A doença/moléstia ou lesão decorrem de acidente de trabalho
Em caso positivo, circunstanciar o fato, com data e local, bem como
se reclamou assistência médica e/ou hospitalar.
f) Doença/moléstia ou lesão torna o(a) periciado(a) incapacitado(a)
para o exercício do último trabalho ou atividade habitual Justifique
a resposta, descrevendo os elementos nos quais se baseou a
CONCLUSÃO.
g) Sendo positiva a resposta ao quesito anterior, a incapacidade
do(a) periciado(a) é de natureza permanente ou temporária Parcial
ou total
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h) Data provável do início da(s) doença/lesão/moléstia() que
acomete(m) o (a) periciado(a).
i) Data provável de início da incapacidade identificada. Justifique.
j) Incapacidade remonta à data de início da(s) doença/moléstia(s)
ou decorre de progressão ou agravamento dessa patologia
Justifique.
k) É possível afirmar se havia incapacidade entre a data do
indeferimento ou da cessão do benefício administrativo e a data da
realização da perícia judicial Se positivo, justificar apontando os
elementos para esta CONCLUSÃO.
l) Caso se conclua pela incapacidade parcial e permanente, é
possível afirmar se o(a) periciado(a) está apto para o exercício de
outra atividade profissional ou para a reabilitação Qual atividade
m) a) necessita de assistência permanente de outra pessoa para
as atividades diárias A partir de quando
n) Qual ou quais são os exames clínicos, laudos ou elementos
considerados para o presente ato médico pericial
o) O(a) periciado(a) está realizando tratamento Qual a previsão
de duração do tratamento Há previsão ou foi realizado tratamento
cirúrgico O tratamento é oferecido pelo SUS
p) É possível estimar qual o tempo e o eventual tratamento
necessários para que o(a) periciado(a) se recupere e tenha
condições de voltar a exercer seu trabalho ou atividade habitual
(data de cessação da incapacidade)
q) Preste o perito demais esclarecimentos que entenda serem
pertinentes para melhor elucidação da causa.
r) Pode o perito afirmar se existe qualquer indício ou sinais de
dissimulação ou de exacerbação de sintomas Responda apenas
em caso afirmativo.
II - Quesitos específicos: auxílio-acidente
a) O(a) periciado(a) é portador de lesão ou perturbação funcional
que implique redução de sua capacidade para o trabalho Qual
b) Se houver lesão ou perturbação funcional, decorre de acidente
de trabalho ou de qualquer natureza
Em caso positivo, indique o agente causador ou circunstancie
o fato, com data e local, bem como indique se o(a) periciado(a)
reclamou assistência médica e/ou hospitalar.
c) O(a) periciado(a) apresenta sequelas de acidente de qualquer
natureza, que causam dispêndio de maior esforço na execução da
atividade habitual
d) Se positiva a resposta ao quesito anterior, quais são as dificuldades
encontradas pelo(a) periciado(a) para continuar desempenhando
suas funções habituais Tais sequelas são permanentes, ou seja,
não passíveis de cura
e) Houve alguma perda anatômica Qual A força muscular está
mantida
f) A mobilidade das articulações está preservada
g) A sequela ou lesão porventura verificada se enquadra em alguma
das situações discriminadas no Anexo III do Decreto 3.048/1999
7. Cite-se a parte requerida para apresentar defesa em15 dias
(art. 335, CPC/15), contados da ciência do resultado da perícia.
No prazo de defesa o requerido deverá apresentar cópia do
procedimento administrativo referente ao benefício previdenciário
pleiteado pela(o) requerente.
8. O não comparecimento da parte no dia, hora e local agendados
pelo perito fará presumir recusa a produção da prova, ensejando o
julgamento antecipado da lide (CC, art. 232)
ATENÇÃO: Esta DECISÃO servirá como CARTA/MANDADO,
assim, neste ato, Vossa Senhoria está sendo citada para apresentar
sua defesa após a realização da perícia, ficando advertida de que,
se não contestar a ação, será considerada revel e presumir-se-ão
verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo autor (art. 344,
CPC/2015).
A petição inicial e os documentos que instruem a inicial poderão
ser consultados no sítio eletrônico http://pje.tjro.jus.br/pg/
ConsultaPublica/listView.seam, nos termos do Art. 20, da Resolução
185/2013 – CNJ.
FINALIDADE DA ORDEM: Determinar que a requerida cumpra
a determinação de restabelecimento do benefício previdenciário
auxílio-doença em favor da parte autora.
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RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, RUA
JOSÉ DE ALENCAR CENTRO - 76801-036 - PORTO VELHO RONDÔNIA
Porto Velho RO 13 de setembro de 2018
Katyane Viana Lima Meira
Av. Lauro Sodré, nº 1728, Bairro São João Bosco, CEP 76.803686, Porto Velho, RO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 9ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, Porto Velho - RO CEP: 76803-686 - Fone: (69) 3217-1307
Processo: 7018917-29.2018.8.22.0001
Classe: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
AUTOR: ANTONIO NELSON PONTES CALDAS
Advogado do(a) AUTOR: LARISSA CRISTINA ARAUJO SANTOS
- RO9414
RÉU: LAURO LAURI DAS NEVES
Advogado do(a) RÉU:
Certidão/INTIMAÇÃO
Certifico que foi designada a AUDIÊNCIA deste processo a qual
será realizada na sala de audiências da CEJUSC Porto Velho - 9ª
Vara Cível, sito à Rua Quintino Bocaiuva, 3061, Bairro Embratel,
Porto Velho/RO, conforme informações abaixo:
Tipo: Conciliação Sala: SALA DE AUDIÊNCIA 6 - CEJUSC/CÍVEL
Data: 07/11/2018 Hora: 12:30
Ficam as partes devidamente intimadas.
PORTO VELHO, 13 de setembro de 2018.
PODER JUDICIÁRIO
Porto Velho - Fórum Cível
9ª Vara Cível
Sede do Juízo: Fórum Cível, Av. Lauro Sodré, 1728, Térreo, São
João Bosco, Porto Velho, RO, 76803-686
Autos n°: 0023398-96.2014.8.22.0001
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159)
EXEQUENTE: ROVER DISTRIBUIDORA - IMPORTACAO E
EXPORTACAO LTDA
Advogados do(a) EXEQUENTE: ISRAEL AUGUSTO ALVES
FREITAS DA CUNHA - RO0002913, ANA GABRIELA ROVER RO0005210
EXECUTADO: MARIA I. DE LI MA - ME
Advogado do(a) EXECUTADO:
DESPACHO
Trata-se de empresário individual, portanto, possível a apreensão
dos ativos financeiros em desfavor da pessoa física, contudo,
para pesquisa a sistema conveniado, deverá ser recolhida a taxa
prevista no art. 17 da Lei de Custas 3896/2016.
Fica a exequente intimada para juntar a referida taxa, no prazo
de 05 dias, em caso de inércia intime-se pessoalmente para
impulsionar o feito.
Porto Velho-RO, 12 de setembro de 2018.
PODER JUDICIÁRIO
Porto Velho - Fórum Cível
9ª Vara Cível
Sede do Juízo: Fórum Cível, Av. Lauro Sodré, 1728, Térreo, São
João Bosco, Porto Velho, RO, 76803-686 - Telefone: (069) 3217
– 2520
Autos n°: 7003665-83.2018.8.22.0001
PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
AUTOR: MOACIR GONCALVES DA CUNHA
Advogados do(a) AUTOR: CARLA FRANCIELEN DA COSTA
- RO0007745, EVERTHON BARBOSA PADILHA DE MELO RO0003531
RÉU: CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA SA CERON
Advogado do(a) RÉU:
DESPACHO
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Gratuidade Judiciária deferida (ID 16575528)
O processo civil será ordenado, disciplinado e interpretado
conforme os valores e as normas fundamentais estabelecidos na
Constituição (art. 1º do CPC).
Portanto, deixo de designar audiência prévia de conciliação pois
a prática revela ser improdutivo o aludido ato nos procedimentos
em que são partes o INSS e a CERON. Esses litigantes não
comparecem à audiência prévia e, salvo raríssimas exceções, não
apresentam propostas de acordo antes da perícia e/ou instrução
processual.
Portanto, o ato, além de inútil ao processo, alonga o trâmite
processual e onera ainda mais o feito - para as partes e o
PODER JUDICIÁRIO - contrapondo-se aos preceitos constitucionais
da economia e razoável duração do processo (art. 5º, inciso
LXXVIII, CF).
Saliento que não deixarei de privilegiar a tentativa de composição
(Art. 3º, §2° do CPC), mas apenas, irei postergá-la para audiência
una de conciliação, instrução e julgamento.
1- Isso posto, cite-se/intime-se a parte requerida para tomar
conhecimento da ação e, querendo, contestar no prazo de 15 dias
nos termos do art. 335, inciso III c/c art. 231, ambos do CPC.
2- Vindo contestação, intime-se a parte autora para réplica, atendose o autor de que caso a parte requerida não apresente proposta
de acordo em sede de contestação, deverá recolher o valor
remanescente das custas iniciais no prazo da réplica, caso não
tenha sido deferida a gratuidade judiciária.
3- Em caso de inércia, certifique-se e voltem conclusos para
saneamento (art. 347 e seguintes do CPC).
A petição inicial e os documentos que instruem a inicial
poderão ser consultados no sítio eletrônico http://pje.tjro.jus.br/
pg/ConsultaPublica/listView.seam, nos termos do Art. 20, da
Resolução 185/2013 – CNJ.
VIAS DESTA SERVIRÃO COMO CARTA/MANDADO.
Nome: CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA SA CERON
Endereço: Avenida dos Imigrantes, 4137, Industrial, Porto Velho RO - CEP: 76821-063
Porto Velho-RO, 12 de setembro de 2018.
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
PODER JUDICIÁRIO
Porto Velho - 9º Vara Cível
Sede do Juízo: Fórum Cível, Av. Lauro Sodré, 1728, Térreo, São
João Bosco, Porto Velho, RO, 76803-686
Autos n°: 7003272-95.2017.8.22.0001
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
EXEQUENTE: IVETE FRANCISCA MOREIRA DOS SANTOS
Advogado do(a) EXEQUENTE: WALTER GUSTAVO DA SILVA
LEMOS - RO000655A
EXECUTADO: BANCO DO BRASIL SA
Advogados do(a) EXECUTADO: RAFAEL SGANZERLA DURAND
- SP0211648, SERGIO CARDOSO GOMES FERREIRA JUNIOR RO0004407, GUSTAVO AMATO PISSINI - SP0261030
DESPACHO
Indefiro o pedido formulado pela exequente no ID: 14827179.
Após analisar os autos principais (PJE: 0017555-87.2013.8.22.0001)
constatei que a executada já realizou o pagamento do crédito e
exibiu o contrato, razões pelas quais àquela ação foi extinta pelo
cumprimento integral das obrigações fixadas na SENTENÇA
(páginas 260/261, 281, 285, 294 e 295/Dowload de documentos
em PDF - ação principal).
1) Diante do exposto, expeça-se alvará em favor do executado
Banco do Brasil S/A para realizar o saque da quantia depositada
em Juízo. Segue minuta do Bacenjud.
1) Após, não havendo requerimentos, conclusos para extinção.
Ficam as partes intimadas, via DJ.
Porto Velho - RO, 12 de setembro de 2018.
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PODER JUDICIÁRIO
Porto Velho - Fórum Cível
9ª Vara Cível
Sede do Juízo: Fórum Cível, Av. Lauro Sodré, 1728, Térreo, São
João Bosco, Porto Velho, RO, 76803-686
Autos n°: 7008380-71.2018.8.22.0001
MONITÓRIA (40)
AUTOR: CENTRAL DE NEGOCIOS INDUSTRIA, COMERCIO &
SERVICOS LTDA - EPP
Advogados do(a) AUTOR: NILTON MENEZES SOUZA CORTES RO8172, MARCELO BOMFIM DE ALMEIDA - RO0008169
RÉU: MARIA L. S. CORTEZ
Advogado do(a) RÉU:
DESPACHO
Recebo a emenda de ID 21188000.
Ante o lastreado e documentos apresentados defiro a gratuidade
processual.
Cite-se nos termos do DESPACHO de ID 16783128.
Exclua-se dos autos a petição de ID 17409811, vez que estranha
aos autos.
Porto Velho-RO, 12 de setembro de 2018.
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Porto Velho - 9ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, Porto Velho - RO CEP: 76803-686 - Fone: (69) 3217-1307
Processo: 7012270-18.2018.8.22.0001
Classe: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
AUTOR: EVANDO JOSE DIAS
Advogados do(a) AUTOR: THIAGO ALBINO CAMPELO DA SILVA
- RO8450, ANA ELISA SILVA MIRANDA - RO8523
RÉU: ALSTOM BRASIL ENERGIA E TRANSPORTE LTDA e
outros
Advogado do(a) RÉU:
Advogado do(a) RÉU:
INTIMAÇÃO
Fica a parte Autora, na pessoa de seu(ua) advogado(a), intimada
para querendo, apresentar réplica no prazo de 15 (quinze) dias.
1) Considerando que não houve a autocomposição entre as partes,
nos termos do art. 12, inc.I, da Lei nº 3.896/2016 (Lei de Custas
do TJRO), deverá(ão) a(os) autora/autores efetuar o recolhimento
de mais 1% sobre o valor da causa a título de custas iniciais,
comprovando-o nos autos no prazo de até 05 (cinco) dias após a
audiência de conciliação, exceto se beneficiados(s) pela concessão
da justiça gratuita.
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Porto Velho - 9ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, Porto Velho - RO CEP: 76803-686 - Fone: (69) 3217-1307
Processo: 0024635-05.2013.8.22.0001
Classe: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
EXEQUENTE: MALMEDES MENDONCA DA SILVA e outros (12)
Advogado do(a) EXEQUENTE: DIRCEU RIBEIRO DE LIMA RO0003471
Advogado do(a) EXEQUENTE: DIRCEU RIBEIRO DE LIMA RO0003471
Advogado do(a) EXEQUENTE: DIRCEU RIBEIRO DE LIMA RO0003471
Advogado do(a) EXEQUENTE: DIRCEU RIBEIRO DE LIMA RO0003471
Advogado do(a) EXEQUENTE: DIRCEU RIBEIRO DE LIMA RO0003471
Advogado do(a) EXEQUENTE: DIRCEU RIBEIRO DE LIMA RO0003471
Advogado do(a) EXEQUENTE: DIRCEU RIBEIRO DE LIMA RO0003471
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Advogado do(a) EXEQUENTE: DIRCEU RIBEIRO DE LIMA RO0003471
Advogado do(a) EXEQUENTE: DIRCEU RIBEIRO DE LIMA RO0003471
Advogado do(a) EXEQUENTE: DIRCEU RIBEIRO DE LIMA RO0003471
Advogado do(a) EXEQUENTE: DIRCEU RIBEIRO DE LIMA RO0003471
Advogado do(a) EXEQUENTE:
Advogado do(a) EXEQUENTE: DIRCEU RIBEIRO DE LIMA RO0003471
EXECUTADO: HSBC Bank Brasil S. A. Banco Multiplo
Advogados do(a) EXECUTADO: EVARISTO ARAGAO FERREIRA
DOS SANTOS - PR0024498, TERESA CELINA DE ARRUDA
ALVIM WAMBIER - SP0067721
INTIMAÇÃO
Fica a parte Requerente intimada, no prazo de 05 dias, para
manifestação quanto aos Embargos de Declaração apresentados.
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Porto Velho - 9ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, Porto Velho - RO CEP: 76803-686 - Fone: (69) 3217-1307
Processo: 7044318-98.2016.8.22.0001
Classe: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159)
EXEQUENTE: CONDOMINIO RESIDENCIAL MARGARIDA
Advogado do(a) EXEQUENTE: JETER BARBOSA MAMANI RO0005793
EXECUTADO: FRANCISCA KEILA BATALHA DA CRUZ
Advogado do(a) EXECUTADO:
INTIMAÇÃO
Para fins de atendimento ao pleito da parte AUTORA, fica
esta intimada para que, no prazo de 05 dias, proceda ao prévio
recolhimento das custas da diligência, conforme estabelecido no
art. 17 da Lei 3.896/2016.
PODER JUDICIÁRIO
Porto Velho - Fórum Cível
9ª Vara Cível
Sede do Juízo: Fórum Cível, Av. Lauro Sodré, 1728, Térreo, São
João Bosco, Porto Velho, RO, 76803-686
Autos n°: 7053920-16.2016.8.22.0001
PRESTAÇÃO DE CONTAS - EXIGIDAS (45)
AUTOR: MANOEL PEREIRA SOBRINHO
Advogado do(a) AUTOR: GLACI KERN HARTMANN RO0003643
RÉU: MARIA CLARA DO CARMO GOES
Advogado do(a) RÉU: NAJILA PEREIRA DE ASSUNCAO RO0005787
DESPACHO
Considerando que a lei preconiza a constante busca pela solução
conciliatória (art. 139, V do CPC), designo audiência de conciliação
para o dia 09/11/2018, às 13 horas, que ocorrerá na Semana
Nacional da Conciliação na CEJUSC - Centro Judiciário de solução
de Conflitos e Cidadania, situado na Rua Quintino Bocaiúva, n.
3061, esquina com Avenida Gov. Jorge Teixeira, Bairro Embratel,
em Porto Velho (RO).
Ficam as partes intimadas por intermédio de seus patronos, ficando
seu advogado responsável por comunicá-las para que compareçam
à solenidade.
Porto Velho-RO, 13 de setembro de 2018.
PODER JUDICIÁRIO
Porto Velho - Fórum Cível
9ª Vara Cível
Sede do Juízo: Fórum Cível, Av. Lauro Sodré, 1728, Térreo, São
João Bosco, Porto Velho, RO, 76803-686
Autos n°: 0004781-59.2012.8.22.0001
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USUCAPIÃO (49)
AUTOR: FLORIZIA LOPES DE OLIVEIRA
Advogado do(a) AUTOR:
RÉU: EGO EMPRESA GERAL DE OBRAS S A
Advogados do(a) RÉU: GUILHERME DA COSTA FERREIRA
PIGNANELI - RO0005546, EDSON ANTONIO SOUSA PINTO RO0004643, EDUARDO ABILIO KERBER DINIZ - RO0004389
DESPACHO
Versam os presentes sobre ação de usucapião extraordinário
movido contra EGO – Empresa Geral de Obras.
Após o trânsito em julgado da SENTENÇA que declarou o
usucapião, deve o magistrado expedir MANDADO ao Cartório de
Registro de Imóveis com todas as informações necessárias para a
transcrição no registro imobiliário.
O Município encaminhou ofício relatando as dificuldades em
cumprir as ordens de desmembramento comandadas pelos juízos
cíveis, relacionando todas as providências que serão adotadas até
que seja possível fazê-lo de forma minimamente segura (Of, Cic. n.
008/GAB/SEMUR – 28/05/18).
À teor do art. 226 da LRP, todos os requisitos da matrícula deverão
constar do MANDADO.
Considerando que a área usucapida nos presentes é uma pequena
fração da constante da matrícula, ou seja, o imóvel da parte autora
está dentro de uma matrícula imensa, com poligonais em fase de
regularização e são inúmeras as providências em curso até que
se possa proceder ao desmembramento minimamente seguro de
modo a permitir o registro, tenho que insistir com o Município para
cumprir o que já demonstrou incapacidade de fazer é inútil.
Ao apreciar recurso de apelação acerca do tema (Processo nº
0005985-05.2016.822.0000), o eminente desembargador Marcos
Alaor, consignou:
Pelo exposto, nego provimento a ambos os recursos, frisando
que, para que esta DECISÃO judicial sirva de título para matrícula,
oportunamente, no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca,
deve a parte-autora comprovar o cumprimento dos requisitos
previstos na lei registral, apresentando os documentos necessários
para tanto, dentre eles a certidão de desmembramento da área
usucapienda, descrita na inicial, com a elaboração de planta
e memorial descritivo do referido imóvel, os quais poderão ser
providenciados junto ao Município de Porto Velho, por meio da
Secretaria Municipal de Regularização Fundiária e Habitação –
SEMUR.
Portanto, a obrigação de obter a documentação não é do juízo,
nem tampouco integra matéria que pode ser objeto de execução.
Cabe à parte buscar os documentos necessários ao exercício do
seu direito de propriedade, dado que a atividade jurisdicional já se
exauriu.
Intime-se a parte autora, por meio da Defensoria Pública para que
providencie o necessário, vindo a documentação necessária, desde
já defiro a expedição do competente MANDADO para registro no
CRI da usucapião declarado nos presentes, sem necessidade de
nova CONCLUSÃO.
Altere-se a classe para cumprimento de SENTENÇA.
No que toca ao pagamento dos honorários advocatícios, segundo
entendimento do STJ, o cumprimento de SENTENÇA não é
automático, havendo necessidade de intimação da parte executada
para pagamento voluntário.
1- Assim, fica intimada a parte executada na forma do art. 513, § 2º
do CPC para que efetue o cumprimento da SENTENÇA, no prazo
de 15 dias, nos termos do art. 523, sob pena de multa de 10% (dez
por cento) e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por
cento) sobre o valor do débito, sob pena de atos de expropriação
(art. 523, § 3º do CPC).
Desde já, fica a parte executada ciente de que, com o transcurso do
prazo para pagamento voluntário, nos termos do art. 525 do CPC
(independentemente de penhora ou nova intimação), iniciar-se-á
o prazo de 15 (quinze) dias úteis para que, querendo, apresente
impugnação ao cumprimento de SENTENÇA.
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Inexistindo a atualização do endereço da parte, a intimação realizada
no antigo endereço declinado nos autos, será considerada válida
(art. 274, parágrafo único, CPC).
2- Não havendo impugnação, intime-se a parte exequente para
atualizar o débito e requerer o que entender de direito, atentando
para que, caso ocorra o pagamento parcial do débito, a multa
e os honorários advocatícios estabelecidos incidirão sobre o
remanescente da dívida.
3- Havendo inércia, certificado o decurso do prazo, intime-se
o credor, via advogado, para apresentar o cálculo atualizado do
crédito e indicar bens à penhora. Caso queira, poderá requerer
consulta de bens por meio dos sistemas BACENJUD, RENAJUD e
INFOJUD, nesta ordem, mediante o pagamento da taxa prevista no
art. 17 da Lei de Custas n° 3.896/2016.
4- Efetuado o pagamento espontâneo da condenação, intime-se
o exequente para se manifestar quanto aos valores depositados
e eventual saldo remanescente, havendo aquiescência desde já
autorizo a expedição de alvará em favor do exequente.
Porto Velho-RO, 13 de setembro de 2018.
Tribunal de Justiça de Rondônia
PODER JUDICIÁRIO
Porto Velho - 9º Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, PORTO VELHO RO - CEP: 76803-686
Autos n°: 7022196-57.2017.8.22.0001
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159)
EXEQUENTE: SOCIEDADE DE PESQUISA EDUCACAO E
CULTURA, DR. APARICIO CARVALHO DE MORAES LTDA
Advogados do(a) EXEQUENTE: IZABEL CELINA PESSOA
BEZERRA CARDOSO - RO0000796, CAMILA BEZERRA BATISTA
- RO0007212
EXECUTADO: DEBORA CONCEICAO DA ROCHA MOLINA,
FRANCISCO ALBERTO PINTO SALDANHA
DESPACHO
O executado FRANCISCO ALBERTO já foi citado.
A tentativa de pesquisa para localização de novo endereço da
executada DÉBORA perante os sistemas conveniados foi negativa
(endereço encontrado é idêntico ao da inicial).
1- Deste modo, considerando esgotados os meios de citação
pessoal, cite-se Débora Conceição da Rocha Molina por Edital.
2- Após, remetam-se os autos à Defensoria Pública para atuar
como curadora especial do ausente (art 72, II do CPC).
Porto Velho - RO, 13 de setembro de 2018.
PODER JUDICIÁRIO
Porto Velho - Fórum Cível
9ª Vara Cível
Sede do Juízo: Fórum Cível, Av. Lauro Sodré, 1728, Térreo, São
João Bosco, Porto Velho, RO, 76803-686
Autos n°: 0004897-65.2012.8.22.0001
USUCAPIÃO (49)
AUTOR: MARIANE BEGNIS MOTTA
Advogado do(a) AUTOR:
RÉU: EGO EMPRESA GERAL DE OBRAS S A
Advogados do(a) RÉU: GUILHERME DA COSTA FERREIRA
PIGNANELI - RO0005546, EDSON ANTONIO SOUSA PINTO RO0004643, EDUARDO ABILIO KERBER DINIZ - RO0004389
DESPACHO
Versam os presentes sobre ação de usucapião extraordinário
movido contra EGO – Empresa Geral de Obras.
Após o trânsito em julgado da SENTENÇA que declarou o
usucapião, deve o magistrado expedir MANDADO ao Cartório de
Registro de Imóveis com todas as informações necessárias para a
transcrição no registro imobiliário.
O Município encaminhou ofício relatando as dificuldades em
cumprir as ordens de desmembramento comandadas pelos juízos
cíveis, relacionando todas as providências que serão adotadas até
que seja possível fazê-lo de forma minimamente segura (Of, Cic. n.
008/GAB/SEMUR – 28/05/18).
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À teor do art. 226 da LRP, todos os requisitos da matrícula deverão
constar do MANDADO.
Considerando que a área usucapida nos presentes é uma pequena
fração da constante da matrícula, ou seja, o imóvel da parte autora
está dentro de uma matrícula imensa, com poligonais em fase de
regularização e são inúmeras as providências em curso até que
se possa proceder ao desmembramento minimamente seguro de
modo a permitir o registro, tenho que insistir com o Município para
cumprir o que já demonstrou incapacidade de fazer é inútil.
Ao apreciar recurso de apelação acerca do tema (Processo nº
0005985-05.2016.822.0000), o eminente desembargador Marcos
Alaor, consignou:
Pelo exposto, nego provimento a ambos os recursos, frisando
que, para que esta DECISÃO judicial sirva de título para matrícula,
oportunamente, no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca,
deve a parte-autora comprovar o cumprimento dos requisitos
previstos na lei registral, apresentando os documentos necessários
para tanto, dentre eles a certidão de desmembramento da área
usucapienda, descrita na inicial, com a elaboração de planta
e memorial descritivo do referido imóvel, os quais poderão ser
providenciados junto ao Município de Porto Velho, por meio da
Secretaria Municipal de Regularização Fundiária e Habitação –
SEMUR.
Portanto, a obrigação de obter a documentação não é do juízo,
nem tampouco integra matéria que pode ser objeto de execução.
Cabe à parte buscar os documentos necessários ao exercício do
seu direito de propriedade, dado que a atividade jurisdicional já se
exauriu.
Intime-se a parte autora, por meio da Defensoria Pública para que
providencie o necessário, vindo a documentação necessária, desde
já defiro a expedição do competente MANDADO para registro no
CRI da usucapião declarado nos presentes, sem necessidade de
nova CONCLUSÃO.
Altere-se a classe para cumprimento de SENTENÇA.
No que toca ao pagamento dos honorários advocatícios, segundo
entendimento do STJ, o cumprimento de SENTENÇA não é
automático, havendo necessidade de intimação da parte executada
para pagamento voluntário.
1- Assim, fica intimada a parte executada na forma do art. 513, § 2º
do CPC para que efetue o cumprimento da SENTENÇA, no prazo
de 15 dias, nos termos do art. 523, sob pena de multa de 10% (dez
por cento) e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por
cento) sobre o valor do débito, sob pena de atos de expropriação
(art. 523, § 3º do CPC).
Desde já, fica a parte executada ciente de que, com o transcurso do
prazo para pagamento voluntário, nos termos do art. 525 do CPC
(independentemente de penhora ou nova intimação), iniciar-se-á
o prazo de 15 (quinze) dias úteis para que, querendo, apresente
impugnação ao cumprimento de SENTENÇA.
Inexistindo a atualização do endereço da parte, a intimação
realizada no antigo endereço declinado nos autos, será considerada
válida (art. 274, parágrafo único, CPC).
2- Não havendo impugnação, intime-se a parte exequente para
atualizar o débito e requerer o que entender de direito, atentando
para que, caso ocorra o pagamento parcial do débito, a multa
e os honorários advocatícios estabelecidos incidirão sobre o
remanescente da dívida.
3- Havendo inércia, certificado o decurso do prazo, intime-se
o credor, via advogado, para apresentar o cálculo atualizado do
crédito e indicar bens à penhora. Caso queira, poderá requerer
consulta de bens por meio dos sistemas BACENJUD, RENAJUD e
INFOJUD, nesta ordem, mediante o pagamento da taxa prevista no
art. 17 da Lei de Custas n° 3.896/2016.
4- Efetuado o pagamento espontâneo da condenação, intime-se
o exequente para se manifestar quanto aos valores depositados
e eventual saldo remanescente, havendo aquiescência desde já
autorizo a expedição de alvará em favor do exequente.
Porto Velho-RO, 13 de setembro de 2018.
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PODER JUDICIÁRIO
Porto Velho - Fórum Cível
9ª Vara Cível
Sede do Juízo: Fórum Cível, Av. Lauro Sodré, 1728, Térreo, São
João Bosco, Porto Velho, RO, 76803-686
Autos n°: 0016875-05.2013.8.22.0001
USUCAPIÃO (49)
AUTOR: ALVARO LUIZ BATISTA
Advogado do(a) AUTOR:
RÉU: EGO EMPRESA GERAL DE OBRAS S A
Advogados do(a) RÉU: EDUARDO ABILIO KERBER DINIZ RO0004389, GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI RO0005546, EDSON ANTONIO SOUSA PINTO - RO0004643
DESPACHO
Versam os presentes sobre ação de usucapião extraordinário
movido contra EGO – Empresa Geral de Obras.
Após o trânsito em julgado da SENTENÇA que declarou o
usucapião, deve o magistrado expedir MANDADO ao Cartório de
Registro de Imóveis com todas as informações necessárias para a
transcrição no registro imobiliário.
O Município encaminhou ofício relatando as dificuldades em
cumprir as ordens de desmembramento comandadas pelos juízos
cíveis, relacionando todas as providências que serão adotadas até
que seja possível fazê-lo de forma minimamente segura (Of, Cic. n.
008/GAB/SEMUR – 28/05/18).
À teor do art. 226 da LRP, todos os requisitos da matrícula deverão
constar do MANDADO.
Considerando que a área usucapida nos presentes é uma pequena
fração da constante da matrícula, ou seja, o imóvel da parte autora
está dentro de uma matrícula imensa, com poligonais em fase de
regularização e são inúmeras as providências em curso até que
se possa proceder ao desmembramento minimamente seguro de
modo a permitir o registro, tenho que insistir com o Município para
cumprir o que já demonstrou incapacidade de fazer é inútil.
Ao apreciar recurso de apelação acerca do tema (Processo nº
0005985-05.2016.822.0000), o eminente desembargador Marcos
Alaor, consignou:
Pelo exposto, nego provimento a ambos os recursos, frisando
que, para que esta DECISÃO judicial sirva de título para matrícula,
oportunamente, no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca,
deve a parte-autora comprovar o cumprimento dos requisitos
previstos na lei registral, apresentando os documentos necessários
para tanto, dentre eles a certidão de desmembramento da área
usucapienda, descrita na inicial, com a elaboração de planta
e memorial descritivo do referido imóvel, os quais poderão ser
providenciados junto ao Município de Porto Velho, por meio da
Secretaria Municipal de Regularização Fundiária e Habitação –
SEMUR.
Portanto, a obrigação de obter a documentação não é do juízo,
nem tampouco integra matéria que pode ser objeto de execução.
Cabe à parte buscar os documentos necessários ao exercício do
seu direito de propriedade, dado que a atividade jurisdicional já se
exauriu.
Intime-se a parte autora, por meio da Defensoria Pública para que
providencie o necessário, vindo a documentação necessária, desde
já defiro a expedição do competente MANDADO para registro no
CRI da usucapião declarado nos presentes, sem necessidade de
nova CONCLUSÃO.
Altere-se a classe para cumprimento de SENTENÇA.
No que toca ao pagamento dos honorários advocatícios, segundo
entendimento do STJ, o cumprimento de SENTENÇA não é
automático, havendo necessidade de intimação da parte executada
para pagamento voluntário.
1- Assim, fica intimada a parte executada na forma do art. 513, § 2º
do CPC para que efetue o cumprimento da SENTENÇA, no prazo
de 15 dias, nos termos do art. 523, sob pena de multa de 10% (dez
por cento) e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por
cento) sobre o valor do débito, sob pena de atos de expropriação
(art. 523, § 3º do CPC).
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Desde já, fica a parte executada ciente de que, com o transcurso do
prazo para pagamento voluntário, nos termos do art. 525 do CPC
(independentemente de penhora ou nova intimação), iniciar-se-á
o prazo de 15 (quinze) dias úteis para que, querendo, apresente
impugnação ao cumprimento de SENTENÇA.
Inexistindo a atualização do endereço da parte, a intimação realizada
no antigo endereço declinado nos autos, será considerada válida
(art. 274, parágrafo único, CPC).
2- Não havendo impugnação, intime-se a parte exequente para
atualizar o débito e requerer o que entender de direito, atentando
para que, caso ocorra o pagamento parcial do débito, a multa
e os honorários advocatícios estabelecidos incidirão sobre o
remanescente da dívida.
3- Havendo inércia, certificado o decurso do prazo, intime-se
o credor, via advogado, para apresentar o cálculo atualizado do
crédito e indicar bens à penhora. Caso queira, poderá requerer
consulta de bens por meio dos sistemas BACENJUD, RENAJUD e
INFOJUD, nesta ordem, mediante o pagamento da taxa prevista no
art. 17 da Lei de Custas n° 3.896/2016.
4- Efetuado o pagamento espontâneo da condenação, intime-se
o exequente para se manifestar quanto aos valores depositados
e eventual saldo remanescente, havendo aquiescência desde já
autorizo a expedição de alvará em favor do exequente.
Porto Velho-RO, 13 de setembro de 2018.
PODER JUDICIÁRIO
Porto Velho - Fórum Cível
9ª Vara Cível
Sede do Juízo: Fórum Cível, Av. Lauro Sodré, 1728, Térreo, São
João Bosco, Porto Velho, RO, 76803-686
Autos n°: 0004952-16.2012.8.22.0001
USUCAPIÃO (49)
AUTOR: LUDOMILLA DANUTA MOTA DE LIMA
Advogado do(a) AUTOR:
RÉU: EGO EMPRESA GERAL DE OBRAS S A, PAULO JOSE DE
JESUS BARBOSA
Advogado do(a) RÉU:
Advogado do(a) RÉU:
Eduardo Abílio Kerber Diniz OAB/RO 4389, Edson Antônio Sousa
Pinto OAB/RO 4643, Guilherme da Costa Ferreira Pignaneli OAB/
RO 5546, Amanda Géssica de Araújo Farias (OAB/RO 5757)
DESPACHO
Ficam as partes intimadas a se manifestar acerca do retorno dos
autos do TJ/RO, no prazo de 05 dias.
Em caso de inércia intime-se a requerida para o pagamento das
custas processuais finais, no prazo de 15 dias, sob pena de protesto
e inscrição em dívida ativa e, após, arquive-se.
Cadastre-se os patronos da executada no sistema.
A intimação da Defensoria Pública deverá ser feita através do
sistema.
Porto Velho-RO, 13 de setembro de 2018.
PODER JUDICIÁRIO
Porto Velho - Fórum Cível
9ª Vara Cível
Sede do Juízo: Fórum Cível, Av. Lauro Sodré, 1728, Térreo, São
João Bosco, Porto Velho, RO, 76803-686
Autos n°: 0004648-17.2012.8.22.0001
USUCAPIÃO (49)
AUTOR: JARDSON BARBOSA MAMANI, FABIANA GONCALVES
DE SOUZA
Advogado do(a) AUTOR:
Advogado do(a) AUTOR:
RÉU: EGO EMPRESA GERAL DE OBRAS S A
Advogado do(a) RÉU:
Eduardo Abílio Kerber Diniz OAB/RO 4389, Edson Antônio Sousa
Pinto OAB/RO 4643, Guilherme da Costa Ferreira Pignaneli OAB/
RO 5546, Amanda Géssica de Araújo Farias (OAB/RO 5757)
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DESPACHO
Ficam as partes intimadas a se manifestar acerca do retorno dos
autos do TJ/RO, no prazo de 05 dias.
Em caso de inércia intime-se a requerida para o pagamento das
custas processuais finais, no prazo de 15 dias, sob pena de protesto
e inscrição em dívida ativa e, após, arquive-se.
Cadastre-se os patronos da executada no sistema.
A intimação da Defensoria Pública deverá ser feita através do
sistema.
Porto Velho-RO, 13 de setembro de 2018.
PODER JUDICIÁRIO
Porto Velho - Fórum Cível
9ª Vara Cível
Sede do Juízo: Fórum Cível, Av. Lauro Sodré, 1728, Térreo, São
João Bosco, Porto Velho, RO, 76803-686
Autos n°: 0005359-22.2012.8.22.0001
USUCAPIÃO (49)
AUTOR: IDALINA MADALENA DE PAULA
Advogado do(a) AUTOR:
RÉU: EGO EMPRESA GERAL DE OBRAS S A
Advogado do(a) RÉU:
Eduardo Abílio Kerber Diniz OAB/RO 4389, Edson Antônio Sousa
Pinto OAB/RO 4643, Guilherme da Costa Ferreira Pignaneli OAB/
RO 5546, Amanda Géssica de Araújo Farias (OAB/RO 5757)
DESPACHO
Ficam as partes intimadas a se manifestar acerca do retorno dos
autos do TJ/RO, no prazo de 05 dias.
Em caso de inércia intime-se a requerida para o pagamento das
custas processuais finais, no prazo de 15 dias, sob pena de protesto
e inscrição em dívida ativa e, após, arquive-se.
Cadastre-se os patronos da executada no sistema.
A intimação da Defensoria Pública deverá ser feita através do
sistema.
Porto Velho-RO, 13 de setembro de 2018.
PODER JUDICIÁRIO
Porto Velho - Fórum Cível
9ª Vara Cível
Sede do Juízo: Fórum Cível, Av. Lauro Sodré, 1728, Térreo, São
João Bosco, Porto Velho, RO, 76803-686
Autos n°: 0004799-80.2012.8.22.0001
USUCAPIÃO (49)
AUTOR: ROSSICLEIDE DE OLIVEIRA ATAIDE
Advogado do(a) AUTOR:
RÉU: EGO EMPRESA GERAL DE OBRAS S A
Advogado do(a) RÉU:
Eduardo Abílio Kerber Diniz OAB/RO 4389, Edson Antônio Sousa
Pinto OAB/RO 4643, Guilherme da Costa Ferreira Pignaneli OAB/
RO 5546, Amanda Géssica de Araújo Farias (OAB/RO 5757)
DESPACHO
Ficam as partes intimadas a se manifestar acerca do retorno dos
autos do TJ/RO, no prazo de 05 dias.
Em caso de inércia intime-se a requerida para o pagamento das
custas processuais finais, no prazo de 15 dias, sob pena de protesto
e inscrição em dívida ativa e, após, arquive-se.
Cadastre-se os patronos da executada no sistema.
A intimação da Defensoria Pública deverá ser feita através do
sistema.
Porto Velho-RO, 13 de setembro de 2018.
PODER JUDICIÁRIO
Porto Velho - Fórum Cível
9ª Vara Cível
Sede do Juízo: Fórum Cível, Av. Lauro Sodré, 1728, Térreo, São
João Bosco, Porto Velho, RO, 76803-686
Autos n°: 0005314-18.2012.8.22.0001
USUCAPIÃO (49)
AUTOR: OSVALDO ALVES DE SOUZA
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Advogado do(a) AUTOR:
RÉU: EGO EMPRESA GERAL DE OBRAS S A
Advogado do(a) RÉU: EDSON ANTONIO SOUSA PINTO RO0004643
DESPACHO
Versam os presentes sobre ação de usucapião extraordinário
movido contra EGO – Empresa Geral de Obras.
Após o trânsito em julgado da SENTENÇA que declarou o
usucapião, deve o magistrado expedir MANDADO ao Cartório de
Registro de Imóveis com todas as informações necessárias para a
transcrição no registro imobiliário.
O Município encaminhou ofício relatando as dificuldades em
cumprir as ordens de desmembramento comandadas pelos juízos
cíveis, relacionando todas as providências que serão adotadas até
que seja possível fazê-lo de forma minimamente segura (Of, Cic. n.
008/GAB/SEMUR – 28/05/18).
À teor do art. 226 da LRP, todos os requisitos da matrícula deverão
constar do MANDADO.
Considerando que a área usucapida nos presentes é uma pequena
fração da constante da matrícula, ou seja, o imóvel da parte autora
está dentro de uma matrícula imensa, com poligonais em fase de
regularização e são inúmeras as providências em curso até que
se possa proceder ao desmembramento minimamente seguro de
modo a permitir o registro, tenho que insistir com o Município para
cumprir o que já demonstrou incapacidade de fazer é inútil.
Ao apreciar recurso de apelação acerca do tema (Processo nº
0005985-05.2016.822.0000), o eminente desembargador Marcos
Alaor, consignou:
Pelo exposto, nego provimento a ambos os recursos, frisando
que, para que esta DECISÃO judicial sirva de título para matrícula,
oportunamente, no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca,
deve a parte-autora comprovar o cumprimento dos requisitos
previstos na lei registral, apresentando os documentos necessários
para tanto, dentre eles a certidão de desmembramento da área
usucapienda, descrita na inicial, com a elaboração de planta
e memorial descritivo do referido imóvel, os quais poderão ser
providenciados junto ao Município de Porto Velho, por meio da
Secretaria Municipal de Regularização Fundiária e Habitação –
SEMUR.
Portanto, a obrigação de obter a documentação não é do juízo,
nem tampouco integra matéria que pode ser objeto de execução.
Cabe à parte buscar os documentos necessários ao exercício do
seu direito de propriedade, dado que a atividade jurisdicional já se
exauriu.
Intime-se a parte autora, por meio da Defensoria Pública para que
providencie o necessário, vindo a documentação necessária, desde
já defiro a expedição do competente MANDADO para registro no
CRI da usucapião declarado nos presentes, sem necessidade de
nova CONCLUSÃO.
Altere-se a classe para cumprimento de SENTENÇA.
No que toca ao pagamento dos honorários advocatícios, segundo
entendimento do STJ, o cumprimento de SENTENÇA não é
automático, havendo necessidade de intimação da parte executada
para pagamento voluntário.
1- Assim, fica intimada a parte executada na forma do art. 513, § 2º
do CPC para que efetue o cumprimento da SENTENÇA, no prazo
de 15 dias, nos termos do art. 523, sob pena de multa de 10% (dez
por cento) e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por
cento) sobre o valor do débito, sob pena de atos de expropriação
(art. 523, § 3º do CPC).
Desde já, fica a parte executada ciente de que, com o transcurso do
prazo para pagamento voluntário, nos termos do art. 525 do CPC
(independentemente de penhora ou nova intimação), iniciar-se-á
o prazo de 15 (quinze) dias úteis para que, querendo, apresente
impugnação ao cumprimento de SENTENÇA.
Inexistindo a atualização do endereço da parte, a intimação realizada
no antigo endereço declinado nos autos, será considerada válida
(art. 274, parágrafo único, CPC).
2- Não havendo impugnação, intime-se a parte exequente para
atualizar o débito e requerer o que entender de direito, atentando
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para que, caso ocorra o pagamento parcial do débito, a multa
e os honorários advocatícios estabelecidos incidirão sobre o
remanescente da dívida.
3- Havendo inércia, certificado o decurso do prazo, intime-se
o credor, via advogado, para apresentar o cálculo atualizado do
crédito e indicar bens à penhora. Caso queira, poderá requerer
consulta de bens por meio dos sistemas BACENJUD, RENAJUD e
INFOJUD, nesta ordem, mediante o pagamento da taxa prevista no
art. 17 da Lei de Custas n° 3.896/2016.
4- Efetuado o pagamento espontâneo da condenação, intime-se
o exequente para se manifestar quanto aos valores depositados
e eventual saldo remanescente, havendo aquiescência desde já
autorizo a expedição de alvará em favor do exequente.
Porto Velho-RO, 13 de setembro de 2018.
PODER JUDICIÁRIO
Porto Velho - Fórum Cível
9ª Vara Cível
Sede do Juízo: Fórum Cível, Av. Lauro Sodré, 1728, Térreo, São
João Bosco, Porto Velho, RO, 76803-686
Autos n°: 0005290-87.2012.8.22.0001
USUCAPIÃO (49)
AUTOR: SILVIA MARIA QUEIROZ
Advogado do(a) AUTOR:
RÉU: EGO EMPRESA GERAL DE OBRAS S A
Advogado do(a) RÉU:
Eduardo Abílio Kerber Diniz OAB/RO 4389, Edson Antônio Sousa
Pinto OAB/RO 4643, Guilherme da Costa Ferreira Pignaneli OAB/
RO 5546, Amanda Géssica de Araújo Farias (OAB/RO 5757)
DESPACHO
Ficam as partes intimadas a se manifestar acerca do retorno dos
autos do TJ/RO, no prazo de 05 dias.
Em caso de inércia intime-se a requerida para o pagamento das
custas processuais finais, no prazo de 15 dias, sob pena de protesto
e inscrição em dívida ativa e, após, arquive-se.
Cadastre-se os patronos da executada no sistema.
A intimação da Defensoria Pública deverá ser feita através do
sistema.
Porto Velho-RO, 13 de setembro de 2018.
PODER JUDICIÁRIO
Porto Velho - Fórum Cível
9ª Vara Cível
Sede do Juízo: Fórum Cível, Av. Lauro Sodré, 1728, Térreo, São
João Bosco, Porto Velho, RO, 76803-686
Autos n°: 0013941-11.2012.8.22.0001
USUCAPIÃO (49)
AUTOR: JOSE FERREIRA SANTIAGO
Advogado do(a) AUTOR:
RÉU: EGO EMPRESA GERAL DE OBRAS S A
Advogado do(a) RÉU: Eduardo Abílio Kerber Diniz OAB/RO 4389,
Edson Antônio Sousa Pinto OAB/RO 4643, Guilherme da Costa
Ferreira Pignaneli OAB/RO 5546, Amanda Géssica de Araújo
Farias (OAB/RO 5757)
DESPACHO
Ficam as partes intimadas a se manifestar acerca do retorno dos
autos do TJ/RO, no prazo de 05 dias.
Em caso de inércia intime-se a requerida para o pagamento das
custas processuais finais, no prazo de 15 dias, sob pena de protesto
e inscrição em dívida ativa e, após, arquive-se.
Cadastre-se os patronos da executada no sistema.
A intimação da Defensoria Pública deverá ser feita através do
sistema.
Porto Velho-RO, 13 de setembro de 2018.
PODER JUDICIÁRIO
Porto Velho - Fórum Cível
9ª Vara Cível
Sede do Juízo: Fórum Cível, Av. Lauro Sodré, 1728, Térreo, São
João Bosco, Porto Velho, RO, 76803-686
Autos n°: 0005162-67.2012.8.22.0001
USUCAPIÃO (49)
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AUTOR: ELISANGELA DA SILVA SANTOS
Advogado do(a) AUTOR:
RÉU: EGO EMPRESA GERAL DE OBRAS S A
Advogado do(a) RÉU: Eduardo Abílio Kerber Diniz OAB/RO 4389,
Edson Antônio Sousa Pinto OAB/RO 4643, Guilherme da Costa
Ferreira Pignaneli OAB/RO 5546, Amanda Géssica de Araújo
Farias (OAB/RO 5757)
DESPACHO
Ficam as partes intimadas a se manifestar acerca do retorno dos
autos do TJ/RO, no prazo de 05 dias.
Em caso de inércia intime-se a requerida para o pagamento das
custas processuais finais, no prazo de 15 dias, sob pena de protesto
e inscrição em dívida ativa e, após, arquive-se.
Cadastre-se os patronos da executada no sistema.
A intimação da Defensoria Pública deverá ser feita através do
sistema.
Porto Velho-RO, 12 de setembro de 2018.
PODER JUDICIÁRIO
Porto Velho - Fórum Cível
9ª Vara Cível
Sede do Juízo: Fórum Cível, Av. Lauro Sodré, 1728, Térreo, São
João Bosco, Porto Velho, RO, 76803-686
Autos n°: 0005370-51.2012.8.22.0001
USUCAPIÃO (49)
AUTOR: VALERIA SILVA MESQUITA
Advogado do(a) AUTOR:
RÉU: EGO EMPRESA GERAL DE OBRAS S A
Advogado do(a) RÉU:
Eduardo Abílio Kerber Diniz OAB/RO 4389, Edson Antônio Sousa
Pinto OAB/RO 4643, Guilherme da Costa Ferreira Pignaneli OAB/
RO 5546, Amanda Géssica de Araújo Farias (OAB/RO 5757)
DESPACHO
Ficam as partes intimadas a se manifestar acerca do retorno dos
autos do TJ/RO, no prazo de 05 dias.
Em caso de inércia intime-se a requerida para o pagamento das
custas processuais finais, no prazo de 15 dias, sob pena de protesto
e inscrição em dívida ativa e, após, arquive-se.
Cadastre-se os patronos da executada no sistema.
A intimação da Defensoria Pública deverá ser feita através do
sistema.
Porto Velho-RO, 13 de setembro de 2018.
PODER JUDICIÁRIO
Porto Velho - Fórum Cível
9ª Vara Cível
Sede do Juízo: Fórum Cível, Av. Lauro Sodré, 1728, Térreo, São
João Bosco, Porto Velho, RO, 76803-686
Autos n°: 0018659-51.2012.8.22.0001
USUCAPIÃO (49)
AUTOR: ROSALENE SALES DE OLIVEIRA
Advogado do(a) AUTOR:
RÉU: EGO EMPRESA GERAL DE OBRAS S A
Advogado do(a) RÉU:
Eduardo Abílio Kerber Diniz OAB/RO 4389, Edson Antônio Sousa
Pinto OAB/RO 4643, Guilherme da Costa Ferreira Pignaneli OAB/
RO 5546, Amanda Géssica de Araújo Farias (OAB/RO 5757)
DESPACHO
Ficam as partes intimadas a se manifestar acerca do retorno dos
autos do TJ/RO, no prazo de 05 dias.
Em caso de inércia intime-se a requerida para o pagamento das
custas processuais finais, no prazo de 15 dias, sob pena de protesto
e inscrição em dívida ativa e, após, arquive-se.
Cadastre-se os patronos da executada no sistema.
A intimação da Defensoria Pública deverá ser feita através do
sistema.
Porto Velho-RO, 13 de setembro de 2018.
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PODER JUDICIÁRIO
Porto Velho - Fórum Cível
9ª Vara Cível
Sede do Juízo: Fórum Cível, Av. Lauro Sodré, 1728, Térreo, São
João Bosco, Porto Velho, RO, 76803-686
Autos n°: 0002210-18.2012.8.22.0001
USUCAPIÃO (49)
AUTOR: CINTIA MISGREY DA SILVA
Advogado do(a) AUTOR:
RÉU: EGO EMPRESA GERAL DE OBRAS S A
Advogado do(a) RÉU:
Eduardo Abílio Kerber Diniz OAB/RO 4389, Edson Antônio Sousa
Pinto OAB/RO 4643, Guilherme da Costa Ferreira Pignaneli OAB/
RO 5546, Amanda Géssica de Araújo Farias (OAB/RO 5757)
DESPACHO
Ficam as partes intimadas a se manifestar acerca do retorno dos
autos do TJ/RO, no prazo de 05 dias.
Em caso de inércia intime-se a requerida para o pagamento das
custas processuais finais, no prazo de 15 dias, sob pena de protesto
e inscrição em dívida ativa e, após, arquive-se.
Cadastre-se os patronos da executada no sistema.
A intimação da Defensoria Pública deverá ser feita através do
sistema.
Porto Velho-RO, 13 de setembro de 2018.
PODER JUDICIÁRIO
Porto Velho - Fórum Cível
9ª Vara Cível
Sede do Juízo: Fórum Cível, Av. Lauro Sodré, 1728, Térreo, São
João Bosco, Porto Velho, RO, 76803-686
Autos n°: 0007213-51.2012.8.22.0001
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
EXEQUENTE: FRANCISCO DAS CHAGAS FERREIRA DE SILVA
Advogado do(a) EXEQUENTE:
EXECUTADO: EGO EMPRESA GERAL DE OBRAS S A
Advogado do(a) EXECUTADO: EDUARDO ABILIO KERBER DINIZ
- RO0004389
DESPACHO
Versam os presentes sobre ação de usucapião extraordinário
movido contra EGO – Empresa Geral de Obras.
Após o trânsito em julgado do acórdão que declarou o usucapião,
deve o magistrado expedir MANDADO ao Cartório de Registro de
Imóveis com todas as informações necessárias para a transcrição
no registro imobiliário.
O Município encaminhou ofício relatando as dificuldades em
cumprir as ordens de desmembramento comandadas pelos juízos
cíveis, relacionando todas as providências que serão adotadas até
que seja possível fazê-lo de forma minimamente segura (Of, Cic. n.
008/GAB/SEMUR – 28/05/18).
À teor do art. 226 da LRP, todos os requisitos da matrícula deverão
constar do MANDADO.
Considerando que a área usucapida nos presentes é uma pequena
fração da constante da matrícula, ou seja, o imóvel da parte autora
está dentro de uma matrícula imensa, com poligonais em fase de
regularização e são inúmeras as providências em curso até que
se possa proceder ao desmembramento minimamente seguro de
modo a permitir o registro, tenho que insistir com o Município para
cumprir o que já demonstrou incapacidade de fazer é inútil.
Ao apreciar recurso de apelação acerca do tema (Processo nº
0005985-05.2016.822.0000), o eminente desembargador Marcos
Alaor, consignou:
Pelo exposto, nego provimento a ambos os recursos, frisando
que, para que esta DECISÃO judicial sirva de título para matrícula,
oportunamente, no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca,
deve a parte-autora comprovar o cumprimento dos requisitos
previstos na lei registral, apresentando os documentos necessários
para tanto, dentre eles a certidão de desmembramento da área
usucapienda, descrita na inicial, com a elaboração de planta
e memorial descritivo do referido imóvel, os quais poderão ser
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providenciados junto ao Município de Porto Velho, por meio da
Secretaria Municipal de Regularização Fundiária e Habitação –
SEMUR.
Portanto, a obrigação de obter a documentação não é do juízo,
nem tampouco integra matéria que pode ser objeto de execução.
Cabe à parte buscar os documentos necessários ao exercício do
seu direito de propriedade.
Assim, fica a requerida intimada para efetuar o pagamento das
custas finais, no prazo de 15 dia, sob pena de protesto e inscrição
em dívida ativa.
Após, determino o arquivamento do feito, dado que a atividade
jurisdicional já se exauriu.
Poderá o autor, assim que obtiver o necessário para o registro da
propriedade, pedir seu desarquivamento sem custo.
Providenciado o necessário, desde já defiro a expedição do
competente MANDADO para registro no CRI da usucapião declarado
nos presentes, sem necessidade de nova CONCLUSÃO.
Expedido o MANDADO, retornem-se ao arquivo.
Intime-se a Defensoria Pública.
Porto Velho-RO, 13 de setembro de 2018.
PODER JUDICIÁRIO
Porto Velho - Fórum Cível
9ª Vara Cível
Sede do Juízo: Fórum Cível, Av. Lauro Sodré, 1728, Térreo, São
João Bosco, Porto Velho, RO, 76803-686
Autos n°: 0002918-68.2012.8.22.0001
USUCAPIÃO (49)
AUTOR: MARIA WANDERLEIA DO NASCIMENTO ARAUJO,
WELINTON DESMAREST LIMA
Advogado do(a) AUTOR:
Advogado do(a) AUTOR:
RÉU: EGO EMPRESA GERAL DE OBRAS S A
Advogado do(a) RÉU:
Eduardo Abílio Kerber Diniz OAB/RO 4389, Edson Antônio Sousa
Pinto OAB/RO 4643, Guilherme da Costa Ferreira Pignaneli OAB/
RO 5546, Amanda Géssica de Araújo Farias (OAB/RO 5757)
DESPACHO
Ficam as partes intimadas a se manifestar acerca do retorno dos
autos do TJ/RO, no prazo de 05 dias.
Em caso de inércia intime-se a requerida para o pagamento das
custas processuais finais, no prazo de 15 dias, sob pena de protesto
e inscrição em dívida ativa e, após, arquive-se.
Cadastre-se os patronos da executada no sistema.
A intimação da Defensoria Pública deverá ser feita através do
sistema.
Porto Velho-RO, 13 de setembro de 2018.
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
PODER JUDICIÁRIO
Porto Velho - 9º Vara Cível
Sede do Juízo: Fórum Cível, Av. Lauro Sodré, 1728, Térreo, São
João Bosco, Porto Velho, RO, 76803-686
Autos n°: 7061835-19.2016.8.22.0001
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159)
EXEQUENTE: ASSOCIACAO DE CREDITO CIDADAO DE
RONDONIA
Advogado do(a) EXEQUENTE: KARINA DA SILVA SANDRES RO0004594
EXECUTADO: ROSIELLE SILVA DE OLIVEIRA, KEULY ANGELO
SILVA
Advogado do(a) EXECUTADO:
Advogado do(a) EXECUTADO:
DECISÃO
Defiro o pedido da parte credora e autorizo a quebra do sigilo fiscal
por meio do sistema INFOJUD.
Considerando que não constam declarações do imposto de renda
entregues pela parte executada, fica a parte exequente intimada, via
advogado, para apresentar o cálculo atualizado do crédito, indicar
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bens passíveis de penhora ou requerer o que entender de direito,
sob pena de extinção (ausência de pressupostos processuais).
Prazo: 15 dias.
Porto Velho - RO, 13 de setembro de 2018.
PODER JUDICIÁRIO
Porto Velho - Fórum Cível
9ª Vara Cível
Sede do Juízo: Fórum Cível, Av. Lauro Sodré, 1728, Térreo, São
João Bosco, Porto Velho, RO, 76803-686
Autos n°: 0005768-90.2015.8.22.0001
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159)
EXEQUENTE: ELIAS MARQUES MADEIRA, ABRAAO MARQUES
MADEIRA, ELIAZAR MARQUES MADEIRA, EVANIA MARQUES
MADEIRA DE OLIVEIRA, ELIOMAR MARQUES MADEIRA,
ALONCIO FAUSTINO MADEIRA JUNIOR, ELIDIMAR MARQUES
MADEIRA, FLORIPES MARQUES MADEIRA BARROS
Advogados do(a) EXEQUENTE: HIANARA DE MARILAC BRAGA
OCAMPO - RO0004783, MABIAGINA MENDES DE LIMA RO0003912
Advogados do(a) EXEQUENTE: HIANARA DE MARILAC BRAGA
OCAMPO - RO0004783, MABIAGINA MENDES DE LIMA RO0003912, SILVIA LUISA CLARINDA DOS SANTOS MC
DONALD DAVY - RO0006658
Advogados do(a) EXEQUENTE: HIANARA DE MARILAC BRAGA
OCAMPO - RO0004783, MABIAGINA MENDES DE LIMA RO0003912
Advogados do(a) EXEQUENTE: HIANARA DE MARILAC BRAGA
OCAMPO - RO0004783, MABIAGINA MENDES DE LIMA RO0003912
Advogados do(a) EXEQUENTE: HIANARA DE MARILAC BRAGA
OCAMPO - RO0004783, MABIAGINA MENDES DE LIMA RO0003912
Advogados do(a) EXEQUENTE: HIANARA DE MARILAC BRAGA
OCAMPO - RO0004783, MABIAGINA MENDES DE LIMA RO0003912
Advogados do(a) EXEQUENTE: HIANARA DE MARILAC BRAGA
OCAMPO - RO0004783, MABIAGINA MENDES DE LIMA RO0003912
Advogados do(a) EXEQUENTE: HIANARA DE MARILAC BRAGA
OCAMPO - RO0004783, MABIAGINA MENDES DE LIMA RO0003912
EXECUTADO: SANTO ANTONIO ENERGIA S.A.
Advogados do(a) EXECUTADO: MIRIANI INAH KUSSLER
CHINELATO - DF0033642, CLAYTON CONRAT KUSSLER RO0003861, BRUNA REBECA PEREIRA DA SILVA - RO0004982
DESPACHO
Nesta data, descadastrei o nome da patrona dos autores HIANARA
DE MARILAC BRAGA OCAMPO.
Os autores deverão proceder na forma do artigo 809, §2º, CPC.
Porto Velho-RO, 13 de setembro de 2018.
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
PODER JUDICIÁRIO
Porto Velho - 9º Vara Cível
Sede do Juízo: Fórum Cível, Av. Lauro Sodré, 1728, Térreo, São
João Bosco, Porto Velho, RO, 76803-686
Autos n°: 7025188-59.2015.8.22.0001
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159)
EXEQUENTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
Advogados do(a) EXEQUENTE: SIDNEI FERRARIA - SP0253137,
DANIEL NUNES ROMERO - SP0168016
EXECUTADO: MARIA DIVINA DE ALMEIDA
Advogado do(a) EXECUTADO:
DESPACHO
Em prestígio a ordem de penhora estabelecida no artigo 835 do
CPC, procedi com a pesquisa via sistema Renajud.
Renajud negativo (veículos encontrados possuem restrição de
alienação fiduciária). Minuta a seguir.
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Diante do exposto, fica a parte exequente intimada, via advogado,
para apresentar o cálculo atualizado do crédito e indicar bens
passíveis de penhora. Caso requeira pesquisa a sistema conveniado
(Infojud), deverá comprovar o pagamento da taxa prevista no art.
17 da Lei de Custas do TJ/RO.
Prazo: 10 dias.
Porto Velho - RO, 13 de setembro de 2018.
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
PODER JUDICIÁRIO
Porto Velho - 9º Vara Cível
Sede do Juízo: Fórum Cível, Av. Lauro Sodré, 1728, Térreo, São
João Bosco, Porto Velho, RO, 76803-686
Autos n°: 0001029-45.2013.8.22.0001
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159)
EXEQUENTE: MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIO DA
ENG ARQ AGRONOMIA
Advogados do(a) EXEQUENTE: NELSON WILIANS FRATONI
RODRIGUES - RO0004875, GIOVANA TONELLO PEDRO LIMA DF0034777, RICARDO DE PAULA RIBEIRO - DF0015928
EXECUTADO: MARCIO JOSE DA SILVA, VALQUIRIA DE MORAIS
DA SILVA
DESPACHO
Diversas diligências foram realizadas na tentativa de penhora de
bens em face dos executados MARCIO e VALQUIRIA (Bacen
parcial- pág. 80/dowload; Renajud-pág.189/193/dowload e Infojudpág.203/dowload).
Considerando que o processo tramita desde 2013 e até agora não
houve a quitação do crédito, deferi nova tentativa de Bacenjud,
contudo, sem êxito (valor ínfimo - art. 836 do CPC). Minuta a
seguir.
Diante do exposto, fica intimada a parte exequente, via advogado,
para apresentar o valor atualizado do crédito (deduzida a penhora
parcial/pág. 80 do dowload completo) e indicar bens a penhora,
sob pena de extinção e expedição de certidão de crédito, já que
esgotou os meios para a obtenção de bens e manter ativo o feito
só acarretaria mais gastos à parte e ao Judiciário. A certidão de
crédito pode ser protestada e, havendo informação de bens durante
o prazo de 5 anos, o processo desarquivado para novas tentativas
de penhora.
Prazo: 10 dias.
Porto Velho - RO, 13 de setembro de 2018.
BacenJud 2.0 - Sistema de Atendimento ao
PODER JUDICIÁRIO EJUAK.RUILANA Sua sessão expira em:
9min36s quinta-feira, 13/09/2018 Minutas | Ordens judiciais | Contatos
de I. Financeira | Relatórios Gerenciais | Ajuda | SairRecibo
de Protocolamento de Ordens Judiciais de Transferências,
Desbloqueios e/ou Reiterações para Bloqueio de Valores
Clique aqui para obter ajuda na configuração da impressão,
e clique aqui para imprimir. Dados do bloqueio Número
do Protocolo: 20180005970593 Número do Processo: 000102945.2013.8.22.0001 Tribunal: TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO
DE RONDONIA Vara/Juízo: 28245 - 9ª Vara Cível de Porto Velho
Juiz Solicitante do Bloqueio: Rinaldo Forti da Silva (Protocolizado
por Ruilana Faria Queiroz) Tipo/Natureza da Ação: Ação Cível CPF/
CNPJ do Autor/Exeqüente da Ação: Nome do Autor/Exeqüente da
Ação: MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG
ARQ E AGRONOMIA Deseja bloquear conta-salário Sim
Relação de réus/executados • Para exibir os detalhes de todos os
réus/executados clique aqui.
• Para ocultar os detalhes de todos os réus/executados clique
aqui.
000.442.412-32 - VALQUIRIA DE MORAIS DA SILVA
[ Total bloqueado (bloqueio original e reiterações):R$0,00] [
Quantidade atual de não respostas: 0]
CPF/CNPJ não encaminhado às instituições financeiras, por
inexistência de relacionamentos. 711.175.982-68 - MARCIO JOSE
DA SILVA
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[ Total bloqueado (bloqueio original e reiterações):R$2,78] [
Quantidade atual de não respostas: 0]
Respostas BCO BRASIL / Todas as Agências / Todas as Contas
Data/Hora Protocolo Tipo de Ordem Juiz Solicitante Valor (R$)
Resultado (R$) Saldo Bloqueado Remanescente (R$) Data/Hora
Cumprimento 11/09/2018 18:51 Bloq. Valor
Rinaldo Forti da Silva 16.548,48 (03) Cumprida parcialmente por
insuficiência de saldo.
2,78 2,78
(0,00 em conta-salário) 12/09/2018 04:54 13/09/2018 11:13:27
Desb. Valor Rinaldo Forti da Silva (Protocolizado por Ruilana
Faria Queiroz) 2,78 Não enviada - - CCLA DA REGIÃO CENTRAL
DE ROND / Todas as Agências / Todas as Contas Data/Hora
Protocolo Tipo de Ordem Juiz Solicitante Valor (R$) Resultado (R$)
Saldo Bloqueado Remanescente (R$) Data/Hora Cumprimento
11/09/2018 18:51 Bloq. Valor
Rinaldo Forti da Silva 16.548,48 (02) Réu/executado sem saldo
positivo.
0,00 0,00
(0,00 em conta-salário) 12/09/2018 18:02
Não Respostas Não há não-resposta para este réu/executado
PODER JUDICIÁRIO
Porto Velho - Fórum Cível
9ª Vara Cível
Sede do Juízo: Fórum Cível, Av. Lauro Sodré, 1728, Térreo, São
João Bosco, Porto Velho, RO, 76803-686
Autos n°: 7008756-91.2017.8.22.0001
BUSCA E APREENSÃO (181)
REQUERENTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
Advogado do(a) REQUERENTE: ROSANGELA DA ROSA
CORREA - RO0005398
REQUERIDO: QUEITH SANTOS DE ALMEIDA
Advogado do(a) REQUERIDO: ROSEMILDO MEDEIROS DE
CAMPOS - RO0003363
DESPACHO
Pela derradeira vez, determino que o banco requerente preste as
contas nos moldes já determinados (acaso tenha havido a venda
extrajudicial do bem).
O desrespeito as ordens judiciais não constituem apenas
desprestígio ao
PODER JUDICIÁRIO, mas também embaraço para que as partes
obtenham em prazo razoável a prestação jurisdicional buscada,
sendo a morosidade a razão maior das críticas à instituição.
1 - Determino que o requerente apresente no prazo de 48 horas
as contas referentes a venda do bem, sem prejuízo de posterior
incidência de multa na hipótese de descumprimento (art. 297,
CPC).
Pontuo que no caso de alienação extrajudicial de veículo automotor
regida pelo art. 2º do Decreto-Lei 911-69 – redação anterior à Lei
13.043/2014, tem o devedor interesse processual na ação de
prestação de contas, quanto aos valores decorrentes da venda
venda e à correta imputação no débito (saldo remanescente).
2 - Ressalto ainda, que prestadas as contas, o requerido deverá se
valer de outros meios (ação autônoma) para fins de recebimento de
eventual remanescente.
Com ou sem manifestação, venham imediatamente conclusos.
Porto Velho-RO, 13 de setembro de 2018.
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
PODER JUDICIÁRIO
Porto Velho - 9ª Vara Cível - Fórum Cível Processo n. 703101376.2018.8.22.0001
AUTOR: AURIANE GOMES FERREIRA
ADVOGADO DO AUTOR: ROBERTO JARBAS MOURA DE
SOUZA OAB nº RO1246
RÉU: PLURAL GESTAO EM PLANOS DE SAUDE LTDA
ADVOGADO DO RÉU:
Valor da causa: R$4.270,00
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DESPACHO
Considerando que a parte autora comprovou o depósito judicial
do valor em atraso (ID: 20776913), expeça-se, com URGÊNCIA,
MANDADO para citação, intimação e cumprimento da tutela
concedida nos termos da DECISÃO de ID: 20595486.
Cumpra-se pelo oficial de justiça plantonista, dado que a autora
está no fim de seu período gestacional, conforme noticiado pelo
seu advogado (Petição no ID: 21249099).
Porto Velho , 13 de setembro de 2018 .
Katyane Viana Lima Meira
Juiz de Direito
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Av. Lauro Sodré, nº 1728, Bairro São João Bosco, CEP 76.803686, Porto Velho, RO
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
PODER JUDICIÁRIO
Porto Velho - 9º Vara Cível
Sede do Juízo: Fórum Cível, Av. Lauro Sodré, 1728, Térreo, São
João Bosco, Porto Velho, RO, 76803-686
Autos n°: 0012873-89.2013.8.22.0001
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159)
EXEQUENTE: INSTITUTO JOAO NEORICO
Advogado do(a) EXEQUENTE: MARCUS VINICIUS DE OLIVEIRA
CAHULLA - RO0004117
EXECUTADO: JANEISA ALVES DE LIMA
Advogado do(a) EXECUTADO:
DECISÃO
Diversas foram as tentativas de penhora em face da executada,
sem êxito (Bacen-pág.96/dowload, Renajud-pág.103/dowload,
INSS-pág.115/dowload e Infojud-pág.127/dowload).
A empresa individual é mera ficção jurídica que permite à pessoa
natural atuar no mercado com vantagens próprias da pessoa
jurídica, sem que a titularidade implique distinção patrimonial entre
o empresário individual e a pessoa natural titular da firma individual
(REsp 1355000/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA
TURMA, julgado em 20/10/2016, DJe 10/11/2016).
Isso posto, defiro a penhora online em face da firma individual.
1- Considerando ter sido parcialmente positiva a apreensão de
dinheiro por meio do BACENJUD, intime-se a parte executada, via
advogado (ou por carta-AR, caso não possua - art. 854, §2º do
CPC), para que, querendo, apresente impugnação ao bloqueio no
prazo de 05 dias úteis, limitando-se exclusivamente às matérias
estabelecidas no art. 854, §3 do mesmo código.
Ainda, intime-se o(a) executado(a) de que nas hipóteses de inércia
ou rejeição da impugnação, o bloqueio será convertido em penhora e
a quantia liberada em favor da parte exequente independentemente
de termo ou nova intimação, conforme interpretação do art. 854,
§5º do CPC.
2- Apresentada impugnação, dê-se vistas a parte contrária para se
manifestar.
3- Em caso de inércia, certifique-se. Após, transfira-se o valor para
conta judicial e expeça-se alvará.
4- Feito o levantamento, intime-se a parte exequente para que
diga se há saldo remanescente em 05 dias. Em caso de inércia a
quitação será presumida e o feito extinto (art. 526, §3º do CPC).
Porto Velho - RO, 13 de setembro de 2018.
SERVE COMO CARTA/MANDADO.
Nome: Janeisa Alves de Lima
Endereço: Av: Desidério Domingos Lopes, 3895, Centro, Porto
Velho - RO - CEP: 76804-120
BacenJud 2.0 - Sistema de Atendimento ao
PODER JUDICIÁRIO EJUAK.RUILANA Sua sessão expira em:
9min26s quinta-feira, 13/09/2018 Minutas | Ordens judiciais | Contatos
de I. Financeira | Relatórios Gerenciais | Ajuda | SairDetalhamento
de Ordem Judicial de Bloqueio de Valores
Os valores apresentados podem sofrer alterações devido a
oscilações em aplicações financeiras e/ou a incidência de
impostos.
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Clique aqui para obter ajuda na configuração da impressão,
e clique aqui para imprimir. Dados do bloqueio Situação da
Solicitação: Respostas recebidas, processadas e disponibilizadas
para consulta
As respostas recebidas das Instituições Financeiras foram
processadas e disponibilizadas para consulta. Número
do Protocolo: 20180005969352 Número do Processo: 001287389.2013.8.22.0001 Tribunal: TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO
DE RONDONIA Vara/Juízo: 28245 - 9ª Vara Cível de Porto Velho
Juiz Solicitante do Bloqueio: Rinaldo Forti da Silva (Protocolizado
por Ruilana Faria Queiroz) Tipo/Natureza da Ação: Ação Cível CPF/
CNPJ do Autor/Exeqüente da Ação: Nome do Autor/Exeqüente da
Ação: Instituto João Neórico Deseja bloquear conta-salário Não
Relação de réus/executados • Para exibir os detalhes de todos os
réus/executados clique aqui.
• Para ocultar os detalhes de todos os réus/executados clique aqui.
21.798.346/0001-57 - JANEISA ALVES DE LIMA 85145343272
[ Total bloqueado (bloqueio original e reiterações): R$ 3.911,55] [
Quantidade atual de não respostas: 0]
Respostas CCR PORTO VELHO LTDA/ Todas as Agências / Todas
as Contas Data/Hora Protocolo Tipo de Ordem Juiz Solicitante
Valor (R$) Resultado (R$) Saldo Bloqueado Remanescente (R$)
Data/Hora Cumprimento 11/09/2018 18:21 Bloq. Valor
Rinaldo Forti da Silva 11.201,86 (03) Cumprida parcialmente por
insuficiência de saldo.
3.911,55 3.911,55
12/09/2018 18:03 Ação - Desbloquear valor Transferir valor
Transferir valor e desbloquear saldo remanescente Valor
BCO BRADESCO/ Todas as Agências / Todas as Contas Data/Hora
Protocolo Tipo de Ordem Juiz Solicitante Valor (R$) Resultado (R$)
Saldo Bloqueado Remanescente (R$) Data/Hora Cumprimento
11/09/2018 18:21 Bloq. Valor
Rinaldo Forti da Silva 11.201,86 (02) Réu/executado sem saldo
positivo.
0,00 0,00
11/09/2018 20:06 Nenhuma ação disponível
Não Respostas Não há não-resposta para este réu/
executado 851.453.432-72 - JANEISA ALVES DE LIMA
[ Total bloqueado (bloqueio original e reiterações): R$ 0,00] [
Quantidade atual de não respostas: 0]
Respostas BCO BRADESCO/ Todas as Agências / Todas as
Contas Data/Hora Protocolo Tipo de Ordem Juiz Solicitante Valor
(R$) Resultado (R$) Saldo Bloqueado Remanescente (R$) Data/
Hora Cumprimento 11/09/2018 18:21 Bloq. Valor
Rinaldo Forti da Silva 11.201,86 (02) Réu/executado sem saldo
positivo.
0,00 0,00
11/09/2018 20:06 Nenhuma ação disponível CCR PORTO
VELHO LTDA/ Todas as Agências / Todas as Contas Data/Hora
Protocolo Tipo de Ordem Juiz Solicitante Valor (R$) Resultado (R$)
Saldo Bloqueado Remanescente (R$) Data/Hora Cumprimento
11/09/2018 18:21 Bloq. Valor
Rinaldo Forti da Silva 11.201,86 (00) Resposta negativa: réu/
executado não é cliente ou possui apenas contas inativas.
0,00 0,00
12/09/2018 04:05 Nenhuma ação disponível
Não Respostas Não há não-resposta para este réu/executado
Dados para depósito judicial em caso de transferência Instituição
Financeira para Depósito Judicial Caso Transferência: - Banco
de Brasília S.A Banco do Brasil S.A Banco do Estado do Espírito
Santo S.A Banco do Estado do Pará S.A Banco do Estado do Rio
Grande Sul S.A Banco do Estado do Sergipe S.A Caixa Econômica
Federal Outro (informar 8 dígitos iniciais do CNPJ): Agência
para Depósito Judicial Caso Transferência: Nome do Titular da
Conta de Depósito Judicial: Instituto João Neórico CPF/CNPJ do
Titular da Conta de Depósito Judicial: Tipo de Crédito Judicial: Geral Previdenciário - Lei Federal 9.703/98, art. 2º Tributário/Não
Tributário - Leis Federais 9.703/98 e 12.099/09 Código de Depósito
Judicial: Nome de usuário do juiz solicitante no sistema: EJUAK.
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Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
PODER JUDICIÁRIO
Porto Velho - 9º Vara Cível
Sede do Juízo: Fórum Cível, Av. Lauro Sodré, 1728, Térreo, São
João Bosco, Porto Velho, RO, 76803-686
Autos n°: 7018229-04.2017.8.22.0001
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
EXEQUENTE: SOCIEDADE DE PESQUISA EDUCACAO E
CULTURA, DR. APARICIO CARVALHO DE MORAES LTDA
Advogados do(a) EXEQUENTE: CAMILA BEZERRA BATISTA RO0007212, IZABEL CELINA PESSOA BEZERRA CARDOSO RO0000796
EXECUTADO: JOSE GUEDES NETO
Advogado do(a) EXECUTADO:
DECISÃO
Defiro o pedido da parte credora e autorizo a quebra do sigilo fiscal
por meio do sistema INFOJUD.
Considerando que não constam declarações do imposto de renda
entregues pela parte executada, fica a parte exequente intimada, via
advogado, para apresentar o cálculo atualizado do crédito, indicar
bens passíveis de penhora ou requerer o que entender de direito,
sob pena de extinção (ausência de pressupostos processuais).
Prazo: 15 dias.
Porto Velho - RO, 13 de setembro de 2018.
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
PODER JUDICIÁRIO
Porto Velho - 9ª Vara Cível - Fórum Cível Processo n. 703594692.2018.8.22.0001
EXEQUENTE: SOCIEDADE DE PESQUISA EDUCACAO E
CULTURA, DR. APARICIO CARVALHO DE MORAES LTDA
ADVOGADO DO EXEQUENTE: CAMILA BEZERRA BATISTA OAB
nº RO7212, IZABEL CELINA PESSOA BEZERRA CARDOSO OAB
nº RO796, CAMILA GONCALVES MONTEIRO OAB nº RO8348
EXECUTADOS: MARIA SOCORRO PINTO NEVES BEZERRA,
ATILA BEZERRA NEVES
ADVOGADOS DOS EXECUTADOS:
Valor da causa: R$30.275,52
DESPACHO
Nos termos do art. 10 do CPC, fica intimado o exequente acerca de
eventual crédito prescrito, vez que conforme planilha de ID 21207780
estão inseridos débitos vencidos em 10/07/2013 e 10/08/2013,
contudo, a demanda somente foi ajuizada em 05/09/2018.
Ademais, verifico que a parte autora deixou de cumprir os
requisitos do art. 82 do CPC. Determino o recolhimento de custas
processuais de acordo com a nova Lei de Custas nº 3896 de 24 de
agosto de 2016, na importância de 2% do valor da causa, vez que,
o procedimento de execução regulado no artigo 771 e seguintes
do CPC, não prevê a realização de audiência de conciliação,
fixando para a providências o prazo de 15 (quinze) dias, sob pena
de indeferimento da peça inaugural, nos termos do art. 321 do
Caderno Processual Civil.
Decorrendo in albis o prazo ou cumprida a determinação,
devidamente certificado, voltem-me conclusos.
Porto Velho , 13 de setembro de 2018 .
Katyane Viana Lima Meira
Juiz de Direito
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Av. Lauro Sodré, nº 1728, Bairro São João Bosco, CEP 76.803686, Porto Velho, RO
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
PODER JUDICIÁRIO
Porto Velho - 9ª Vara Cível - Fórum Cível AUTOS: 703597460.2018.8.22.0001
AUTOR: CLAUDECIR CARLOS GONCALVES DE OLIVEIRA
ADVOGADO DO AUTOR: GENIVAL FERNANDES DE LIMA OAB
nº RO2366
RÉU: SEGURADORA LIDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO
DPVAT S/A
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DESPACHO
1- Defiro a gratuidade processual.
2- Cite-se a parte requerida para, nos termos do art. 334 do CPC,
comparecer à audiência de conciliação/perícia, em sistema de
MUTIRÃO DPVAT que se realizará na sala de Mutirão da CEJUSC
- Centro Judiciário de solução de Conflitos e Cidadania, situado à
Rua Quintino Bocaiúva, n. 3061, esquina com Avenida Gov. Jorge
Teixeira, Bairro Embratel, em Porto Velho (RO), e-mail: pvh9civel@
tjro.jus.br, devendo as partes comparecer, acompanhadas por
seus patronos (art. 334, §9º), oportunidade em que será realizada
a perícia concomitantemente à audiência conciliatória.
AO CARTÓRIO: Agende a audiência no PJE utilizando-se os
horários encaminhados pela pauta da CEJUSC, de forma manual
ou automática. Após, certifique-se, intimem-se para comparecer a
audiência designada a parte autora na pessoa do seu advogado (art.
334, § 3º, CPC), via Sistema Eletrônico ou DJ, e a requerida através
do endereço eletrônico coordenacaodepoliticasdeconciliacao@
seguradoralider.com.br com cópia do DESPACHO e certidão como
anexo.
3- Considerando a necessidade da realização de perícia médica,
nomeio para tal encargo os ortopedistas Dr. Hemanoel Fernando
dos Anjos Ferro, CRM 2141/RO e Dr. João Estênio Cangussu Neto
CRM 3171, Telefone dos peritos respectivamente, (69) 981169322; (69) 98448-4847, comunique-se aos peritos para dizer se
aceitam o encargo.
Na sala de perícia permanecerão os médicos (peritos e assistentes),
a pessoa a ser periciada. No momento do exame, em respeito à
privacidade da parte, os peritos poderão realizá-lo somente na
presença dos demais médicos.
Comuniquem-se os peritos da data.
4- Faculto às partes a indicação de assistentes técnicos no prazo
de 10 (dez) dias, bem como apresentação de quesitos, desde que
já não o tenham feito anteriormente nos autos.
5- Arbitro honorário pericial em R$ 370,00 (trezentos e setenta
reais), conforme Resolução 232 de 13 de julho de 2016 do CNJ,
que deverá ser custeado integralmente pela requerida. A verba
deverá ser depositada em conta judicial pela Seguradora até a data
da audiência, comprovando-se nos autos.
Ressalto que findo o processo e não sendo a perícia realizada,
o valor será devolvido integralmente à parte requerida, mediante
alvará de transferência.
6- Deverá o autor comparecer para realização de perícia, com
todos os documentos e laudos médicos realizados em razão do
seu acidente.
Caberá ao advogado comunicar ao respectivo autor/cliente a data
da conciliação e perícia.
7- No caso de ausência da parte autora sem justificativa legal,
os autos serão extintos sem julgamento de MÉRITO, por falta de
pressuposto de constituição válido e regular do processo.
Realizada a perícia e não havendo questionamentos ao laudo
pericial, desde já autorizo a expedição de alvará em favor do
perito.
8- Cite-se/intime-se à Seguradora Líder para o mutirão.
A Seguradora será citada por meio eletrônico, no e-mail
coordenacaodepoliticasdeconciliacao@seguradoralider.com.br,
devendo ser encaminhada, uma vez por semana e no mesmo
horário, uma lista de todos os processos para citação.
9- A contestação será apresentada pela Seguradora até o momento
da realização da audiência de conciliação. Se não houver acordo, a
parte requerente apresentará sua impugnação, incluindo-a na ata
de audiência e as partes manifestarão se pretendem a produção
de outras provas.
10- Este DESPACHO servirá como carta/MANDADO, devidamente
acompanhado de certidão do agendamento da audiência. Assim,
fica a requerida citada/intimada para comparecer à audiência
e apresentar sua defesa. Adverte-se a parte requerida que, se
não contestar a ação, será considerado revel e presumir-se-ão
verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo autor (art. 344,
CPC/2015).
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ADVERTÊNCIA: A petição inicial e os documentos que instruem
a inicial poderão ser consultados no sítio eletrônico http://pje.tjro.
jus.br/pg/ConsultaPublica/listView.seam, nos termos do Art. 20, da
Resolução 185/2013 – CNJ.
Advirto que o não comparecimento das partes à audiência será
considerado ato atentatório à dignidade da justiça e aplicação de
multa de até 2% do valor da causa (art. 334, §8º).
11- Caso não haja acordo e a parte autora não seja beneficiária da
gratuidade processual, deverá recolher as custas complementares
em 1% do valor atribuído à causa.
12- Sendo o autor incapaz, mesmo que relativamente, intime-se o
MP.
RO Porto Velho 13 de setembro de 2018
Katyane Viana Lima Meira
RÉU: SEGURADORA LIDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO
DPVAT S/A, EDIFÍCIO CITIBANK, RUA DA ASSEMBLÉIA 100
CENTRO - 20011-904 - RIO DE JANEIRO - RIO DE JANEIRO
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Av. Lauro Sodré, nº 1728, Bairro São João Bosco, CEP 76.803686, Porto Velho, RO
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
PODER JUDICIÁRIO
Porto Velho - 9ª Vara Cível - Fórum Cível Processo n. 704050966.2017.8.22.0001
REQUERENTE: JEFRESSON FREIRE MOTA
ADVOGADO DO REQUERENTE: EDNA GONCALVES DE SOUZA
OAB nº RO6874
REQUERIDO: YMPACTUS COMERCIAL S/A
ADVOGADO DO REQUERIDO:
Valor da causa: R$1.000,00
DESPACHO
Nos termos do art. 485, §1º, CPC fica o requerente intimado a
promover o regular andamento ao feito no prazo de 5 (cinco) dias,
sob pena de extinção, ficando ciente das consequências previstas
no §2º do citado artigo.
A intimação deverá ser feita pessoalmente.
SERVIRÁ O PRESENTE COMO MANDADO:
JEFRESSON FREIRE MOTA
Rua Daniela, 5451, bairro Aponiã, CEP 76824-126, Porto VelhoRO
Porto Velho , 13 de setembro de 2018 .
Katyane Viana Lima Meira
Juiz de Direito
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Av. Lauro Sodré, nº 1728, Bairro São João Bosco, CEP 76.803686, Porto Velho, RO
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
PODER JUDICIÁRIO
Porto Velho - 9ª Vara Cível - Fórum Cível 7031723-96.2018.8.22.0001
Transação
Execução de Título Extrajudicial
EXEQUENTE:
CENTRO
DE
ENSINO
SAO
LUCAS
LTDA ADVOGADO DO EXEQUENTE: ZOIL BATISTA DE
MAGALHAES NETO OAB nº RO324A
EXECUTADO: FLAVIA DE SOUZA CRUZ ADVOGADO DO
REQUERIDO:
SENTENÇA
CENTRO DE ENSINO SÃO LUCAS LTDA qualificada nos autos,
endereçou a presente execução de título executivo extrajudicial em
defavor de FLAVIA DE SOUZA CRUZ, qualificada, aduzindo em
suma, ser credor do executado na importância de R$ 13.949,60
(treze mil, novecentos e quarenta e nove reais e sessenta centavos),
representada pelo termo de confissão de dívida que acompanha a
inicial.
Antes de se concretizar a citação da executada as partes noticiaram
a realização de acordo requerendo a respectiva homologação (Id
21150657).
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Ante ao exposto, HOMOLOGO O ACORDO CELEBRADO entre
as partes, para que produza seus jurídicos e legais efeitos e, em
consequência, julgo extinta a presente execução com resolução de
MÉRITO, na forma do art. 487, III, “b” do CPC.
Tratando-se de satisfação da obrigação pelo pagamento, verificase a ocorrência da preclusão lógica no tangente ao prazo recursal,
razão pela qual considero o trânsito em julgado nesta data.
Sem custas.
P.R.I.
Katyane Viana Lima Meira
Juiz de Direito
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Av. Lauro Sodré, nº 1728, Bairro São João Bosco, CEP 76.803686, Porto Velho, RO
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
PODER JUDICIÁRIO
Porto Velho - 9ª Vara Cível - Fórum Cível
7033839-75.2018.8.22.0001
Busca e Apreensão
Alienação Fiduciária
REQUERENTE:
BRADESCO
ADMINISTRADORA
DE
CONSORCIOS LTDA. ADVOGADO DO REQUERENTE: AMANDIO
FERREIRA TERESO JUNIOR OAB nº RO4943
REQUERIDO: ALLAN KLEIN FERREIRA DE OLIVEIRA ADVOGADO
DO REQUERIDO:
SENTENÇA
Versam os presentes sobre ação de BUSCA E APREENSÃO
que BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRICOS
LTDA endereça a ALLAN KLEIN FERREIRA DE OLIVEIRA, ambos
qualificados nos autos.
Intimado a comprovar o recolhimento das custas iniciais e a
notificação ao requerido, vez que o documento juntado aos autos
não tem o condão de comprovar a notificação - Carteiro não
atendido - o autor comprovou o pagamento das custas processais,
contudo, repetiu a juntada do documento de ID 20881425.
O art. 2º, §2º do D.Lei n. 911/69 exige para a busca e apreensão a
comprovação da mora do devedor, o que se faz por mera carta com
aviso de recebimento.
À teor da Súmula n. 72 do STJ “A comprovação da mora
é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado
fiduciariamente.”
No mesmo sentido, recentíssimo julgado do TJ de São Paulo a
desmentir a tese de que a alteração legislativa teria arredado a
necessidade de entrega da notificação, ainda que para pessoa
diversa.
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO.
MORA NÃO COMPROVADA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM
RESOLUÇÃO DO MÉRITO. O simples encaminhamento de
notificação ao endereço do devedor constante do contrato não
enseja a comprovação da mora se a carta não é recebida por motivo
de ausência. Extinção do processo sem resolução do MÉRITO por
falta de pressuposto processual, nos termos do art. 485, inciso IV,
do NCPC. Recurso desprovido.
(TJSP; Apelação 1001745-97.2017.8.26.0229; Relator (a): Gilberto
Leme; Órgão Julgador: 35ª Câmara de Direito Privado; Foro de
Hortolândia - 1ª Vara Judicial; Data do Julgamento: 23/07/2018;
Data de Registro: 23/07/2018).
Trata-se portanto, de providência que deve preceder a propositura
da ação e deve ser comprovado por ocasião de sua distribuição.
A notificação, portanto, é documento indispensável à propositura
da ação de busca e apreensão (CPC, art. 320), porém, se extrai do
documento juntado aos autos (ID 21165748) que o requerido não
foi validamente intimado, vez que o Ar restou negativo por motivo
de ausência, portanto, a notificação não é válida, vez que restou
infrutífera.
Isto posto, com lastro no art. 485, I do CPC, INDEFIRO a incial
e JULGO EXTINTO o feito, o que faço por SENTENÇA sem
pronunciamento de MÉRITO.
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Sem custas ou honorários.
PRI
Porto Velho, 13 de setembro de 2018
Katyane Viana Lima Meira
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Av. Lauro Sodré, nº 1728, Bairro São João Bosco, CEP 76.803686, Porto Velho, RO
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
PODER JUDICIÁRIO
Porto Velho - 9ª Vara Cível - Fórum Cível Processo n. 000860118.2014.8.22.0001
AUTOR: BANCO VOLKSWAGEM S.A.
ADVOGADO DO REQUERENTE: DANIEL PENHA DE OLIVEIRA
OAB nº MG87318, MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO OAB nº
RO4658
RÉU: CAMILA MACIEL DE SOUSA
ADVOGADO DO RÉU: THAYS GABRIELLE NEVES PRADO OAB
nº RO2453, DOMINGOS SAVIO NEVES PRADO OAB nº RO2004
Valor da causa: R$13.999,88
DESPACHO
Expeça-se oficio em favor do autor, do valor depositado no ID
15097808, fls. 75 autos físicos, para a conta indicada na petição
de ID 21146989.
Fica intimada a requerida, por meio de seu advogado, para efetuar
o pagamento das custas finais, no prazo de 15 dias, sob pena de
protesto e inscrição em dívida ativa.
Porto Velho , 13 de setembro de 2018 .
Katyane Viana Lima Meira
Juiz de Direito
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Av. Lauro Sodré, nº 1728, Bairro São João Bosco, CEP 76.803686, Porto Velho, RO
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
PODER JUDICIÁRIO
Porto Velho - 9ª Vara Cível - Fórum Cível AUTOS: 703596853.2018.8.22.0001
AUTORES: REGINA BARROS DA SILVA, RICARDO BARROS DA
SILVA JUNIOR
ADVOGADOS DOS AUTORES: DANILO CARVALHO ALMEIDA
OAB nº RO8451
RÉU: BRADESCO SEGUROS S/A
DESPACHO
Defiro a gratuidade judiciária.
Cite-se a parte requerida e intime-se a autora para que, nos termos
do art. 334 do CPC, compareçam à audiência de conciliação que
ocorrerá na Central de Conciliação, sito à Rua Quintino Bocaiúva,
n. 3061, esquina com Avenida Jorge Teixeira, Bairro Embratel, em
Porto Velho (RO), devendo as partes se fazerem acompanhadas
por seus patronos (art. 334, §9º CPC).
AO CARTÓRIO: Agende audiência utilizando-se o sistema do
PJE, manual ou automático. Após, certifique-se, intimem-se para
comparecer a audiência designada, a parte autora na pessoa do
seu advogado (art. 334, § 3º, CPC), via Sistema Eletrônico e a
requerida por carta ou MANDADO com cópia do DESPACHO e
certidão como anexo.
Advirto as partes de que o não comparecimento pessoal à
audiência será considerado ato atentatório à dignidade da justiça e
será sancionada com multa de até 2% do valor da causa (art. 334,
§8º, CPC), sendo que o comparecimento do advogado não supre a
exigência de comparecimento pessoal.
Ressalto que o prazo para contestar (15 dias úteis) fluirá a partir da
data da audiência designada ou, caso a parte requerida manifeste
o desinteresse na realização da mesma, da data da apresentação
do pedido (art. 335, I e II, CPC). A manifestação de desistência
deverá ser apresentada com antecedência mínima de 10 (dez) dias
da data da audiência (art. 334, §5º, CPC).
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Advirto a parte requerida que, se não contestar a ação, será
considerada revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de
fato formuladas pela parte autora (art. 344, CPC).
Caso não haja acordo e a parte autora não seja beneficiária da
gratuidade processual, deverá recolher as custas complementares
em 1% do valor atribuído à causa.
ADVERTÊNCIA: A petição inicial e os documentos que instruem
a inicial poderão ser consultados no sítio eletrônico http://pje.tjro.
jus.br/pg/ConsultaPublica/listView.seam, nos termos do Art. 20,
da Resolução 185/2013 – CNJ. Não tendo condições de constituir
advogado a parte requerida deverá procurar a Defensoria Pública,
com endereço na Rua Padre Chiquinho, n. 913, Pedrinhas, nesta.
Vias deste servem como carta ou MANDADO de citação.
Porto Velho RO 13 de setembro de 2018
Katyane Viana Lima Meira
RÉU: BRADESCO SEGUROS S/A, AVENIDA ALPHAVILLE, 779
779, ANDAR 05 EMPRESARIAL 18 DO FORTE - 06472-900 BARUERI - SÃO PAULO
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Av. Lauro Sodré, nº 1728, Bairro São João Bosco, CEP 76.803686, Porto Velho, RO
PODER JUDICIÁRIO
Porto Velho - Fórum Cível
9ª Vara Cível
Sede do Juízo: Fórum Cível, Av. Lauro Sodré, 1728, Térreo, São
João Bosco, Porto Velho, RO, 76803-686
Autos n°: 0007227-35.2012.8.22.0001
USUCAPIÃO (49)
AUTOR: RAQUEL MATOS DA SILVA
Advogado do(a) AUTOR:
RÉU: EGO EMPRESA GERAL DE OBRAS S A
Advogados do(a) RÉU: GUILHERME DA COSTA FERREIRA
PIGNANELI - RO0005546, EDSON ANTONIO SOUSA PINTO RO0004643, EDUARDO ABILIO KERBER DINIZ - RO0004389
DESPACHO
Versam os presentes sobre ação de usucapião extraordinário
movido contra EGO – Empresa Geral de Obras.
Após o trânsito em julgado da SENTENÇA que declarou o
usucapião, deve o magistrado expedir MANDADO ao Cartório de
Registro de Imóveis com todas as informações necessárias para a
transcrição no registro imobiliário.
O Município encaminhou ofício relatando as dificuldades em
cumprir as ordens de desmembramento comandadas pelos juízos
cíveis, relacionando todas as providências que serão adotadas até
que seja possível fazê-lo de forma minimamente segura (Of, Cic. n.
008/GAB/SEMUR – 28/05/18).
À teor do art. 226 da LRP, todos os requisitos da matrícula deverão
constar do MANDADO.
Considerando que a área usucapida nos presentes é uma pequena
fração da constante da matrícula, ou seja, o imóvel da parte autora
está dentro de uma matrícula imensa, com poligonais em fase de
regularização e são inúmeras as providências em curso até que
se possa proceder ao desmembramento minimamente seguro de
modo a permitir o registro, tenho que insistir com o Município para
cumprir o que já demonstrou incapacidade de fazer é inútil.
Ao apreciar recurso de apelação acerca do tema (Processo nº
0005985-05.2016.822.0000), o eminente desembargador Marcos
Alaor, consignou:
Pelo exposto, nego provimento a ambos os recursos, frisando
que, para que esta DECISÃO judicial sirva de título para matrícula,
oportunamente, no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca,
deve a parte-autora comprovar o cumprimento dos requisitos
previstos na lei registral, apresentando os documentos necessários
para tanto, dentre eles a certidão de desmembramento da área
usucapienda, descrita na inicial, com a elaboração de planta
e memorial descritivo do referido imóvel, os quais poderão ser
providenciados junto ao Município de Porto Velho, por meio da
Secretaria Municipal de Regularização Fundiária e Habitação –
SEMUR.

SEXTA-FEIRA, 14-09-2018

573

Portanto, a obrigação de obter a documentação não é do juízo,
nem tampouco integra matéria que pode ser objeto de execução.
Cabe à parte buscar os documentos necessários ao exercício do
seu direito de propriedade, dado que a atividade jurisdicional já se
exauriu.
Intime-se a parte autora, por meio da Defensoria Pública para que
providencie o necessário, vindo a documentação necessária, desde
já defiro a expedição do competente MANDADO para registro no
CRI da usucapião declarado nos presentes, sem necessidade de
nova CONCLUSÃO.
Altere-se a classe para cumprimento de SENTENÇA.
No que toca ao pagamento dos honorários advocatícios, segundo
entendimento do STJ, o cumprimento de SENTENÇA não é
automático, havendo necessidade de intimação da parte executada
para pagamento voluntário.
1- Assim, fica intimada a parte executada na forma do art. 513, § 2º
do CPC para que efetue o cumprimento da SENTENÇA, no prazo
de 15 dias, nos termos do art. 523, sob pena de multa de 10% (dez
por cento) e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por
cento) sobre o valor do débito, sob pena de atos de expropriação
(art. 523, § 3º do CPC).
Desde já, fica a parte executada ciente de que, com o transcurso do
prazo para pagamento voluntário, nos termos do art. 525 do CPC
(independentemente de penhora ou nova intimação), iniciar-se-á
o prazo de 15 (quinze) dias úteis para que, querendo, apresente
impugnação ao cumprimento de SENTENÇA.
Inexistindo a atualização do endereço da parte, a intimação realizada
no antigo endereço declinado nos autos, será considerada válida
(art. 274, parágrafo único, CPC).
2- Não havendo impugnação, intime-se a parte exequente para
atualizar o débito e requerer o que entender de direito, atentando
para que, caso ocorra o pagamento parcial do débito, a multa
e os honorários advocatícios estabelecidos incidirão sobre o
remanescente da dívida.
3- Havendo inércia, certificado o decurso do prazo, intime-se
o credor, via advogado, para apresentar o cálculo atualizado do
crédito e indicar bens à penhora. Caso queira, poderá requerer
consulta de bens por meio dos sistemas BACENJUD, RENAJUD e
INFOJUD, nesta ordem, mediante o pagamento da taxa prevista no
art. 17 da Lei de Custas n° 3.896/2016.
4- Efetuado o pagamento espontâneo da condenação, intime-se
o exequente para se manifestar quanto aos valores depositados
e eventual saldo remanescente, havendo aquiescência desde já
autorizo a expedição de alvará em favor do exequente.
Porto Velho-RO, 12 de setembro de 2018.
PODER JUDICIÁRIO
Porto Velho - Fórum Cível
9ª Vara Cível
Sede do Juízo: Fórum Cível, Av. Lauro Sodré, 1728, Térreo, São
João Bosco, Porto Velho, RO, 76803-686
Autos n°: 0004991-13.2012.8.22.0001
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
EXEQUENTE: MARLETE GOMES DE BRITO
Advogado do(a) EXEQUENTE:
EXECUTADO: EGO EMPRESA GERAL DE OBRAS S A
Advogados do(a) EXECUTADO: IGOR JUSTINIANO SARCO RO0007957, EDUARDO ABILIO KERBER DINIZ - RO0004389
DESPACHO
Versam os presentes sobre ação de usucapião extraordinário
movido contra EGO – Empresa Geral de Obras.
Após o trânsito em julgado da SENTENÇA que declarou o
usucapião, deve o magistrado expedir MANDADO ao Cartório de
Registro de Imóveis com todas as informações necessárias para a
transcrição no registro imobiliário.
O Município encaminhou ofício relatando as dificuldades em
cumprir as ordens de desmembramento comandadas pelos juízos
cíveis, relacionando todas as providências que serão adotadas até
que seja possível fazê-lo de forma minimamente segura (Of, Cic. n.
008/GAB/SEMUR – 28/05/18).
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À teor do art. 226 da LRP, todos os requisitos da matrícula deverão
constar do MANDADO.
Considerando que a área usucapida nos presentes é uma pequena
fração da constante da matrícula, ou seja, o imóvel da parte autora
está dentro de uma matrícula imensa, com poligonais em fase de
regularização e são inúmeras as providências em curso até que
se possa proceder ao desmembramento minimamente seguro de
modo a permitir o registro, tenho que insistir com o Município para
cumprir o que já demonstrou incapacidade de fazer é inútil.
Ao apreciar recurso de apelação acerca do tema (Processo nº
0005985-05.2016.822.0000), o eminente desembargador Marcos
Alaor, consignou:
Pelo exposto, nego provimento a ambos os recursos, frisando
que, para que esta DECISÃO judicial sirva de título para matrícula,
oportunamente, no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca,
deve a parte-autora comprovar o cumprimento dos requisitos
previstos na lei registral, apresentando os documentos necessários
para tanto, dentre eles a certidão de desmembramento da área
usucapienda, descrita na inicial, com a elaboração de planta
e memorial descritivo do referido imóvel, os quais poderão ser
providenciados junto ao Município de Porto Velho, por meio da
Secretaria Municipal de Regularização Fundiária e Habitação –
SEMUR.
Portanto, a obrigação de obter a documentação não é do juízo,
nem tampouco integra matéria que pode ser objeto de execução.
Cabe à parte buscar os documentos necessários ao exercício do
seu direito de propriedade, dado que a atividade jurisdicional já se
exauriu.
Intime-se a parte autora, por meio da Defensoria Pública para que
providencie o necessário, vindo a documentação necessária, desde
já defiro a expedição do competente MANDADO para registro no
CRI da usucapião declarado nos presentes, sem necessidade de
nova CONCLUSÃO.
Altere-se a classe para cumprimento de SENTENÇA.
No que toca ao pagamento dos honorários advocatícios, segundo
entendimento do STJ, o cumprimento de SENTENÇA não é
automático, havendo necessidade de intimação da parte executada
para pagamento voluntário.
1- Assim, fica intimada a parte executada na forma do art. 513, § 2º
do CPC para que efetue o cumprimento da SENTENÇA, no prazo
de 15 dias, nos termos do art. 523, sob pena de multa de 10% (dez
por cento) e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por
cento) sobre o valor do débito, sob pena de atos de expropriação
(art. 523, § 3º do CPC).
Desde já, fica a parte executada ciente de que, com o transcurso do
prazo para pagamento voluntário, nos termos do art. 525 do CPC
(independentemente de penhora ou nova intimação), iniciar-se-á
o prazo de 15 (quinze) dias úteis para que, querendo, apresente
impugnação ao cumprimento de SENTENÇA.
Inexistindo a atualização do endereço da parte, a intimação realizada
no antigo endereço declinado nos autos, será considerada válida
(art. 274, parágrafo único, CPC).
2- Não havendo impugnação, intime-se a parte exequente para
atualizar o débito e requerer o que entender de direito, atentando
para que, caso ocorra o pagamento parcial do débito, a multa
e os honorários advocatícios estabelecidos incidirão sobre o
remanescente da dívida.
3- Havendo inércia, certificado o decurso do prazo, intime-se
o credor, via advogado, para apresentar o cálculo atualizado do
crédito e indicar bens à penhora. Caso queira, poderá requerer
consulta de bens por meio dos sistemas BACENJUD, RENAJUD e
INFOJUD, nesta ordem, mediante o pagamento da taxa prevista no
art. 17 da Lei de Custas n° 3.896/2016.
4- Efetuado o pagamento espontâneo da condenação, intime-se
o exequente para se manifestar quanto aos valores depositados
e eventual saldo remanescente, havendo aquiescência desde já
autorizo a expedição de alvará em favor do exequente.
Porto Velho-RO, 12 de setembro de 2018.
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PODER JUDICIÁRIO
Porto Velho - Fórum Cível
9ª Vara Cível
Sede do Juízo: Fórum Cível, Av. Lauro Sodré, 1728, Térreo, São
João Bosco, Porto Velho, RO, 76803-686
Autos n°: 0004905-42.2012.8.22.0001
USUCAPIÃO (49)
AUTOR: RONEIDE DA SILVA SANTEIRO
Advogado do(a) AUTOR:
RÉU: EGO EMPRESA GERAL DE OBRAS S A
Advogados do(a) RÉU: EDUARDO ABILIO KERBER DINIZ RO0004389, EDSON ANTONIO SOUSA PINTO - RO0004643,
GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - RO0005546
DESPACHO
Versam os presentes sobre ação de usucapião extraordinário
movido contra EGO – Empresa Geral de Obras.
Após o trânsito em julgado do acórdão que declarou o usucapião,
deve o magistrado expedir MANDADO ao Cartório de Registro de
Imóveis com todas as informações necessárias para a transcrição
no registro imobiliário.
O Município encaminhou ofício relatando as dificuldades em
cumprir as ordens de desmembramento comandadas pelos juízos
cíveis, relacionando todas as providências que serão adotadas até
que seja possível fazê-lo de forma minimamente segura (Of, Cic. n.
008/GAB/SEMUR – 28/05/18).
À teor do art. 226 da LRP, todos os requisitos da matrícula deverão
constar do MANDADO.
Considerando que a área usucapida nos presentes é uma pequena
fração da constante da matrícula, ou seja, o imóvel da parte autora
está dentro de uma matrícula imensa, com poligonais em fase de
regularização e são inúmeras as providências em curso até que
se possa proceder ao desmembramento minimamente seguro de
modo a permitir o registro, tenho que insistir com o Município para
cumprir o que já demonstrou incapacidade de fazer é inútil.
Ao apreciar recurso de apelação acerca do tema (Processo nº
0005985-05.2016.822.0000), o eminente desembargador Marcos
Alaor, consignou:
Pelo exposto, nego provimento a ambos os recursos, frisando
que, para que esta DECISÃO judicial sirva de título para matrícula,
oportunamente, no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca,
deve a parte-autora comprovar o cumprimento dos requisitos
previstos na lei registral, apresentando os documentos necessários
para tanto, dentre eles a certidão de desmembramento da área
usucapienda, descrita na inicial, com a elaboração de planta
e memorial descritivo do referido imóvel, os quais poderão ser
providenciados junto ao Município de Porto Velho, por meio da
Secretaria Municipal de Regularização Fundiária e Habitação –
SEMUR.
Portanto, a obrigação de obter a documentação não é do juízo,
nem tampouco integra matéria que pode ser objeto de execução.
Cabe à parte buscar os documentos necessários ao exercício do
seu direito de propriedade.
Assim, fica a requerida intimada para efetuar o pagamento das
custas finais, no prazo de 15 dia, sob pena de protesto e inscrição
em dívida ativa.
Poderá o autor, assim que obtiver o necessário para o registro da
propriedade, pedir seu desarquivamento sem custo.
Providenciado o necessário, desde já defiro a expedição do
competente MANDADO para registro no CRI da usucapião
declarado nos presentes, sem necessidade de nova CONCLUSÃO.
Expedido o MANDADO, retornem-se ao arquivo.
Intime-se a Defensoria Pública.
Porto Velho-RO, 12 de setembro de 2018.
PODER JUDICIÁRIO
Porto Velho - Fórum Cível
9ª Vara Cível
Sede do Juízo: Fórum Cível, Av. Lauro Sodré, 1728, Térreo, São
João Bosco, Porto Velho, RO, 76803-686
Autos n°: 7008331-30.2018.8.22.0001
EMBARGOS À EXECUÇÃO (172)
EMBARGANTE: CONSTRUTORA MM LTDA - EPP, MARIANO
BARBOSA LIMA
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Advogado do(a) EMBARGANTE: CRISTIANE DA SILVA LIMA RO0001569
Advogado do(a) EMBARGANTE: CRISTIANE DA SILVA LIMA RO0001569
EMBARGADO: BANCO DO BRASIL S.A.
Advogado do(a) EMBARGADO:
DESPACHO
Pela derradeira vez junte o autor comprovante de rendimentos hábil
a comprovar sua hipossuficiência, no prazo de 05 dias, sob pena
de indeferimento da gratuidade judiciária.
Porto Velho-RO, 12 de setembro de 2018.
PODER JUDICIÁRIO
Porto Velho - Fórum Cível
9ª Vara Cível
Sede do Juízo: Fórum Cível, Av. Lauro Sodré, 1728, Térreo, São
João Bosco, Porto Velho, RO, 76803-686
Autos n°: 0002966-90.2013.8.22.0001
PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
AUTOR: JOSE SEVERINO FERREIRA DA SILVA
Advogado do(a) AUTOR: MARIA NAZARETE PEREIRA DA SILVA
- RO0001073
RÉU: FERNANDES FACTORING E FOMENTO MERCANTIL
LTDA - ME
Advogado do(a) RÉU: LAERCIO BATISTA DE LIMA - RO0000843
DESPACHO
Alterem-se os polos da ação.
Fica a requerida, intimada para se manifestar acerca do retorno
dos autos do TJ/RO, no prazo de 05 dias, bem como, querendo, se
manifestar da petição de ID 16977753.
Considerando que o sucumbente é beneficiário da gratuidade
judiciária, decorrido o prazo sem manifestação, arquive-se.
Porto Velho-RO, 12 de setembro de 2018.
PODER JUDICIÁRIO
Porto Velho - Fórum Cível
9ª Vara Cível
Sede do Juízo: Fórum Cível, Av. Lauro Sodré, 1728, Térreo, São
João Bosco, Porto Velho, RO, 76803-686
Autos n°: 7001078-59.2016.8.22.0001
PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
AUTOR: MARIA DE FATIMA RODRIGUES DA SILVA
Advogado do(a) AUTOR: WALTER GUSTAVO DA SILVA LEMOS
- RO000655A
RÉU: BANCO ITAÚ
Advogado do(a) RÉU: JOSE ALMIR DA ROCHA MENDES JUNIOR
- RN000392A
DESPACHO
Fica a requerida intimada para efetuar o pagamento das custas
finais, no prazo de 15 dias, sob pena de protesto e inscrição em
dívida ativa. Após, arquive-se.
Porto Velho-RO, 12 de setembro de 2018.
PODER JUDICIÁRIO
Porto Velho - Fórum Cível
9ª Vara Cível
Fórum Cível, Av. Lauro Sodré, 1728, Térreo, São João Bosco, RO,
76803-686 - Telefone: (069) 3217 – 2520
Autos n°: 7037535-90.2016.8.22.0001
PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
AUTOR: CONDOMINIO RESIDENCIAL SALVADOR DALI
Advogados do(a) AUTOR: RAIMISSON MIRANDA DE SOUZA RO0005565, OCTAVIA JANE LEDO SILVA - RO0001160
RÉU: WELCON INCORPORADORA IMOBILIARIA LTDA
Advogados do(a) RÉU: FELIPPE FERREIRA NERY - RO0008048,
EMMILY TEIXEIRA DE ARAUJO - RO0007376, GILLIARD
NOBRE ROCHA - RO0004864, THALES ROCHA BORDIGNON AC0002160
DESPACHO
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Altere-se a classe para cumprimento de SENTENÇA.
Segundo entendimento do STJ, o cumprimento de SENTENÇA
não é automático, havendo necessidade de intimação da parte
executada para pagamento voluntário.
1- Assim, intime-se a parte executada na forma do art. 513, § 2º do
CPC para que efetue o cumprimento da SENTENÇA, nos termos
do art. 523, sob pena de multa de 10% (dez por cento) e honorários
advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor do
débito, sob pena de atos de expropriação (art. 523, § 3º do CPC).
Desde já, fica a parte executada ciente de que, com o transcurso do
prazo para pagamento voluntário, nos termos do art. 525 do CPC
(independentemente de penhora ou nova intimação), iniciar-se-á
o prazo de 15 (quinze) dias úteis para que, querendo, apresente
impugnação ao cumprimento de SENTENÇA.
Inexistindo a atualização do endereço da parte, a intimação realizada
no antigo endereço declinado nos autos, será considerada válida
(art. 274, parágrafo único, CPC).
2- Não havendo impugnação, intime-se a parte exequente para
atualizar o débito e requerer o que entender de direito, atentando
para que, caso ocorra o pagamento parcial do débito, a multa
e os honorários advocatícios estabelecidos incidirão sobre o
remanescente da dívida.
3- Havendo inércia, certificado o decurso do prazo, intime-se
o credor, via advogado, para apresentar o cálculo atualizado do
crédito e indicar bens à penhora. Caso queira, poderá requerer
consulta de bens por meio dos sistemas BACENJUD, RENAJUD e
INFOJUD, nesta ordem, mediante o pagamento da taxa prevista no
art. 17 da Lei de Custas n° 3.896/2016.
VIA DESTA SERVE DE CARTA/MANDADO.
Nome: WELCON INCORPORADORA IMOBILIARIA LTDA
Endereço: Avenida Lauro Sodré, 2131, Pedrinhas, Porto Velho RO - CEP: 76801-575
Porto Velho-RO, 12 de setembro de 2018.
PODER JUDICIÁRIO
Porto Velho - Fórum Cível
9ª Vara Cível
Sede do Juízo: Fórum Cível, Av. Lauro Sodré, 1728, Térreo, São
João Bosco, Porto Velho, RO, 76803-686
Autos n°: 7004444-38.2018.8.22.0001
PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
AUTOR: JOSENILDO ALVES MEIRA
Advogado do(a) AUTOR: FAUSTO SCHUMAHER ALE RO0004165
RÉU: CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA SA CERON
Advogado do(a) RÉU:
DESPACHO
Fica intimado o autor, para no prazo de 05 dias, a juntar os
documentos mencionados na petição de ID 17280114, sob pena
de indeferimento da gratuidade judiciária.
Porto Velho-RO, 12 de setembro de 2018.
PODER JUDICIÁRIO
Porto Velho - Fórum Cível
9ª Vara Cível
Sede do Juízo: Fórum Cível, Av. Lauro Sodré, 1728, Térreo, São
João Bosco, Porto Velho, RO, 76803-686
Autos n°: 7021194-86.2016.8.22.0001
PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
AUTOR: MARIVALDO NOGUEIRA DE OLIVEIRA
Advogado do(a) AUTOR: TOME RIBEIRO DA COSTA NETO RO7593
RÉU: OI / SA
Advogado do(a) RÉU: ALESSANDRA MONDINI CARVALHO RO0004240
DESPACHO
A parte requerente pugna pelo cumprimento da SENTENÇA em
face da requerida Oi S.A. É de conhecimento público a autorização
do processamento da recuperação da empresa Requerida, Autos
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n. 0203711-65.2016.8.19.0001 em trâmite perante a 7ª Vara
Empresarial da Comarca do Rio de Janeiro.
Isso posto, para o recebimento de seus créditos a parte autora
deverá realizar sua habilitação nos referidos autos, em obediência
ao art. 7º, §1º da Lei 11.101/2005.
Para tanto, deverá o cartório expedir certidão de crédito, em favor
da requerente.
Na sequência, nada requerido, arquivem-se.
Porto Velho-RO, 12 de setembro de 2018.
PODER JUDICIÁRIO
Porto Velho - Fórum Cível
9ª Vara Cível
Sede do Juízo: Fórum Cível, Av. Lauro Sodré, 1728, Térreo, São
João Bosco, Porto Velho, RO, 76803-686
Autos n°: 7002606-31.2016.8.22.0001
PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
AUTOR: EDSON ALVES PEREIRA
Advogado do(a) AUTOR:
RÉU: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Advogado do(a) RÉU:
DESPACHO
Ante a petição de ID 17872433, verifico que as patronas do autor
não foram cadastrados no sistema o que inviabilizou sua intimação,
assim sendo, proceda o cartório com a retirada da Defensoria
Pública do sistema e inclua-se Maria Clara do Carmo Góes OAB/
RO 198-B e Nájila Pereira de Assunção OAB/RO 5787, contudo,
antes dê-se ciência a Defensoria Pública.
Ainda, diante da dificuldade de encontrar o autor, vez que reside
em área rural, este deverá ser intimado para a realização de nova
perícia através de suas procuradoras que ficarão responsáveis em
comunicar seu cliente.
Inclua-se o feito no próximo “Mutirão do INSS” que acontecerá no
prédio da CEJUSC, situado à Rua Quintino Bocaiúva, n. 3061,
esquina com Avenida Gov. Jorge Teixeira, Bairro Embratel, em
Porto Velho (RO).
As partes deverão comparecer ao ato acompanhadas por seus
advogados (art. 334, §9º) e munidas dos documentos médicos de
que disponha, pois será realizada a perícia concomitantemente à
audiência conciliatória.
1- Agende a audiência no PJE utilizando-se os horários/salas
indicados previamente pela CEJUSC.
2- Após, intime-se a parte autora por suas procuradores, advertindo-a
de que no dia da audiência DEVERÁ LEVAR CONSIGO TODOS
OS ORIGINAIS DOS EXAMES MÉDICOS que possua sobre o
caso descrito na petição inicial (Ex: Laudos, Atestados, Raio-x,
Ressonância, etc)para serem analisados pelo médico durante a
Perícia.
A parte autora deverá comparecer à audiência com 30 min de
antecedência para evitar atrasos nas perícias.
3- Intime-se o INSS via sistema.
4- Encaminhe-se a pauta do mutirão, via e-mail, para os peritos,
procuradores do INSS e conciliadora coordenadora da CEJUSC.
5- Após a entrega do Laudo e a manifestação das partes sobre a
perícia, expeça-se alvará/ofício em favor do Perito.
Porto Velho-RO, 10 de setembro de 2018.
ESTADO DE RONDÔNIA
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Porto Velho - 9ª Vara Cível
Processo: 7014108-98.2015.8.22.0001
Classe: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159)
EXEQUENTE: TV ALLAMANDA LTDA - EPP
Advogado do(a) EXEQUENTE: SILVIO VINICIUS SANTOS
MEDEIROS - RO0003015
EXECUTADO: LEANDRO DOS SANTOS BRATTI
Advogado do(a) EXECUTADO:
ATO ORDINATÓRIO
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Fica o autor, por via de seu advogado, no prazo de 05 (cinco)
dias úteis, intimado a requerer o que de direito para o regular
prosseguimento do feito, sob pena de extinção e arquivamento.
Porto Velho, 12 de setembro de 2018
PODER JUDICIÁRIO
Porto Velho - Fórum Cível
9ª Vara Cível
Sede do Juízo: Fórum Cível, Av. Lauro Sodré, 1728, Térreo, São
João Bosco, Porto Velho, RO, 76803-686
Autos n°: 0007186-68.2012.8.22.0001
USUCAPIÃO (49)
AUTOR: PAULO CAJAZEIRA DE SOUZA
Advogado do(a) AUTOR:
RÉU: EGO EMPRESA GERAL DE OBRAS S A
Advogados do(a) RÉU: GUILHERME DA COSTA FERREIRA
PIGNANELI - RO0005546, EDSON ANTONIO SOUSA PINTO RO0004643
DESPACHO
Altere-se a classe para cumprimento de SENTENÇA.
Versam os presentes sobre ação de usucapião extraordinário
movido contra EGO – Empresa Geral de Obras.
Após o trânsito em julgado da SENTENÇA que declarou o
usucapião, deve o magistrado expedir MANDADO ao Cartório de
Registro de Imóveis com todas as informações necessárias para a
transcrição no registro imobiliário.
O Município encaminhou ofício relatando as dificuldades em
cumprir as ordens de desmembramento comandadas pelos juízos
cíveis, relacionando todas as providências que serão adotadas até
que seja possível fazê-lo de forma minimamente segura (Of, Cic. n.
008/GAB/SEMUR – 28/05/18).
À teor do art. 226 da LRP, todos os requisitos da matrícula deverão
constar do MANDADO.
Considerando que a área usucapida nos presentes é uma pequena
fração da constante da matrícula, ou seja, o imóvel dos autores
está dentro de uma matrícula imensa, com poligonais em fase de
regularização e são inúmeras as providências em curso até que
se possa proceder ao desmembramento minimamente seguro de
modo a permitir o registro, tenho que insistir com o Município para
cumprir o que já demonstrou incapacidade de fazer é inútil.
Ao apreciar recurso de apelação acerca do tema (Processo nº
0005985-05.2016.822.0000), o eminente desembargador Marcos
Alaor, consignou:
Pelo exposto, nego provimento a ambos os recursos, frisando
que, para que esta DECISÃO judicial sirva de título para matrícula,
oportunamente, no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca,
deve a parte-autora comprovar o cumprimento dos requisitos
previstos na lei registral, apresentando os documentos necessários
para tanto, dentre eles a certidão de desmembramento da área
usucapienda, descrita na inicial, com a elaboração de planta
e memorial descritivo do referido imóvel, os quais poderão ser
providenciados junto ao Município de Porto Velho, por meio da
Secretaria Municipal de Regularização Fundiária e Habitação –
SEMUR.
Portanto, a obrigação de obter a documentação não é do juízo,
nem tampouco integra matéria que pode ser objeto de execução.
Cabe à parte buscar os documentos necessários ao exercício do
seu direito de propriedade, dado que a atividade jurisdicional já se
exauriu.
Intime-se o autor, por meio da Defensoria Pública para que
providencie o necessário, juntados os documentos desde já defiro
a expedição do competente MANDADO para registro no CRI da
usucapião declarado nos presentes, sem necessidade de nova
CONCLUSÃO.
No que toca ao pagamento dos honorários advocatícios, segundo
entendimento do STJ, o cumprimento de SENTENÇA não é
automático, havendo necessidade de intimação da parte executada
para pagamento voluntário.
1- Assim, fica intimada a parte executada, por meio de seu
advogado, na forma do art. 513, § 2º do CPC para que efetue o
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cumprimento da SENTENÇA, no prazo de 15 dias, nos termos do
art. 523, sob pena de multa de 10% (dez por cento) e honorários
advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor do
débito, sob pena de atos de expropriação (art. 523, § 3º do CPC).
Desde já, fica a parte executada ciente de que, com o transcurso do
prazo para pagamento voluntário, nos termos do art. 525 do CPC
(independentemente de penhora ou nova intimação), iniciar-se-á
o prazo de 15 (quinze) dias úteis para que, querendo, apresente
impugnação ao cumprimento de SENTENÇA.
Inexistindo a atualização do endereço da parte, a intimação
realizada no antigo endereço declinado nos autos, será considerada
válida (art. 274, parágrafo único, CPC).
2- Não havendo impugnação, intime-se a parte exequente para
atualizar o débito e requerer o que entender de direito, atentando
para que, caso ocorra o pagamento parcial do débito, a multa
e os honorários advocatícios estabelecidos incidirão sobre o
remanescente da dívida.
3- Havendo inércia, certificado o decurso do prazo, intime-se
o credor, via advogado, para apresentar o cálculo atualizado do
crédito e indicar bens à penhora. Caso queira, poderá requerer
consulta de bens por meio dos sistemas BACENJUD, RENAJUD e
INFOJUD, nesta ordem, mediante o pagamento da taxa prevista no
art. 17 da Lei de Custas n° 3.896/2016.
4- Efetuado o pagamento espontâneo da condenação, intime-se
o exequente para se manifestar quanto aos valores depositados
e eventual saldo remanescente, havendo aquiescência desde já
autorizo a expedição de alvará em favor do exequente.
VIA DESTA SERVE DE CARTA/MANDADO.
Porto Velho-RO, 12 de setembro de 2018.
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 9ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, Porto Velho
- RO - CEP: 76803-686 - Fone:(69) Processo nº: 705125675.2017.8.22.0001
Classe: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
AUTOR: COOPERATIVA DE TRANSPORTES E CARGAS DE
SERVICOS DO NORTE
Advogado do(a) AUTOR: JOVANDER PEREIRA ROSA RO0007860
RÉU: EUROPIEN VENDING COMERCIO DE PRODUTOS
ALIMENTICIOS LTDA - EPP
Advogado do(a) RÉU:
SENTENÇA
I – Relatório
Trata-se de ação de tutela antecipada de urgência ajuizada por
COOPERATIVA DE TRANSPORTES E CARGAS DE SERVIÇOS
DO NORTE em face de EUROPIEN VENDING COMÉRCIO DE
PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA - EPP, ambos qualificados nos
autos.
Intimado para emendar a inicial para narrar a dinâmica dos fatos e
indicar o direito que busca, bem como para recolher o pagamento
das custas processuais, o patrono do autor requereu dilação de
prazo para contatar seu cliente, deferido pelo juízo, decorrido o
prazo o autor requereu a suspensão do feito que foi indeferido pelo
juízo, posteriormente o patrono do autor junta um termo de acordo
para entrega das chaves e renúncia dos poderes que lhe foram
outorgados.
É o relatório. Fundamento e decido.
II – Fundamentação
Nos termos do artigo 321 do CPC, verificando o juiz que a petição
inicial não preenche os requisitos exigidos nos arts. 319 e 320 ou
que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o
julgamento de MÉRITO, determinará que o autor a emende, ou a
complete, no prazo de 15 (quinze) dias.
Acerca da necessidade de pagamento das custas, dispõe o art. 82
do CPC:
Salvo as disposições concernentes à gratuidade da justiça,
incumbe às partes prover as despesas dos atos que realizarem ou
requererem no processo, antecipando-lhes o pagamento, desde o
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início até a SENTENÇA final ou, na execução, até a plena satisfação
do direito reconhecido no título. [...]
Sendo assim, a distribuição da inicial é ato judicial sujeito a preparo
e não havendo o adiantamento das custas iniciais, o indeferimento
de plano não depende de intimação pessoal do autor, porquanto o
processo não se forma validamente (art. 485, IV do CPC).
In casu, a parte autora foi intimada para emendar a petição
inicial e comprovar o pagamento das custas iniciais, sob pena de
indeferimento. Contudo, requereu dilação de prazo e suspensão
dos autos sem atender a emenda, postura que autoriza o
indeferimento da petição inicial, nos termos do art. 321, parágrafo
único do CPC e, sobretudo por ausência de requisito para o regular
processamento do feito.
EMENTA - DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE
CONDICIONADA À COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA.
NÃO COMPROVAÇÃO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. NÃO
RECOLHIMENTO DAS CUSTAS. INTIMAÇÃO PESSOAL.
DESNECESSIDADE. 1. Imprescindível o adiantamento das custas
iniciais no ato da distribuição da inicial, pois constitui ato sujeito a
preparo, exceto se houver concessão de gratuidade judiciária. 2.
Condicionado o deferimento do pedido de gratuidade judiciária à
comprovação do estado de miserabilidade, não sendo apresentados
documentos que comprovem a situação alegada e não realizado o
preparo no prazo concedido, o indeferimento da inicial fundamentase na ausência de requisito para o processamento regular do
processo, não sendo necessária a intimação pessoal do autor.
3. Apelação conhecida e improvida.(TJ/DF 2ª Turma Cível, AC n.
2006.01.1.102275-7, Relator Des. Carlos Rodrigues, julg. 6/6/2007,
pub. no DJU em 28/8/2007 p. 121).
APELAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL. INDEFERIMENTO DO PEDIDO
DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO
DAS CUSTAS INICIAIS. EXTINÇÃO DO FEITO SEM
JULGAMENTO DO MÉRITO NA FORMA DO ART. 267, I E 257 DO
CPC. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. INCONFORMISMO
DA PARTE AUTORA QUE NÃO MERECE PROSPERAR. 1.
DECISÃO de indeferimento do pedido de gratuidade de justiça que
restou irrecorrida. Preclusão. 2. Autora que foi devidamente intimada
através de seu patrono, pelo D.O., para recolhimento das custas
devidas sob pena de cancelamento da distribuição, quedando-se
inerte. 3. Ausência do regular recolhimento das despesas iniciais
que constitui óbice ao desenvolvimento regular do processo. 4.
O cancelamento da distribuição por ausência de pagamento das
custas iniciais é regido pelo art. 257 do CPC, sem que haja, para
isso, previsão legal de intimação pessoal do autor da demanda.
Precedentes do STJ e desta Corte. 5. SENTENÇA MANTIDA.
APELAÇÃO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (TJ-RJ - APL:
00436339320138190004 RJ 0043633-93.2013.8.19.0004, Relator:
DES. MARCELO CASTRO ANATOCLES DA SILVA FERREIRA,
Data de Julgamento: 28/01/2015, VIGÉSIMA TERCEIRA CAMARA
CIVEL/ CONSUMIDOR, Data de Publicação: 30/01/2015 00:00)
(Grifou-se).
EMENDA À INICIAL. INTIMAÇÃO. INÉRCIA. INDEFERIMENTO
DA INICIAL. A ausência de cumprimento da intimação para emenda
à inicial, a fim de comprovação de hipossuficiência ou recolhimento
das custas processuais, impõe o indeferimento da petição inicial,
ante a inércia do autor. (TJRO; APL 0011475-78.2011.8.22.0001;
Rel. Des. Moreira Chagas; DJERO 29/08/2013; Pág. 107)
Ressalta-se ainda que, conforme julgado acima colacionado, o
artigo 290 do CPC, determina que, não sendo recolhidas as custas
no prazo de 15 (quinze) dias, deve-se cancelar a distribuição. Logo,
tem-se que o pagamento das custas referente ao presente feito,
apenas será exigível, caso o autor opte por ajuizar nova demanda,
nos termos do artigo 486 do NCPC.
III – DISPOSITIVO
Ante o exposto, considerando a inércia da parte autora em
promover ato que lhe foi determinado, indefiro a petição inicial,
JULGANDO EXTINTO O FEITO, sem resolução de MÉRITO, nos
termos do artigo 485, inciso I combinado com o art. 321, parágrafo
único, ambos do CPC.
Sem custas.
Publique-se. Registre-se. Intime-se.
Oportunamente, arquive-se.
Porto Velho, 12 de setembro de 2018.
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PODER JUDICIÁRIO
Porto Velho - Fórum Cível
9ª Vara Cível
Sede do Juízo: Fórum Cível, Av. Lauro Sodré, 1728, Térreo, São
João Bosco, Porto Velho, RO, 76803-686
Autos n°: 7018304-43.2017.8.22.0001
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159)
EXEQUENTE: ASSOCIACAO DE CREDITO CIDADAO DE
RONDONIA
Advogado do(a) EXEQUENTE: KARINA DA SILVA SANDRES RO0004594
EXECUTADO: GLEICE KELI SANTANA SANTOS, THAINA
PEREIRA DA SILVA DA ROCHA, JOSE GERALDO SOARES
CARVALHO
Advogado do(a) EXECUTADO:
Advogado do(a) EXECUTADO:
Advogado do(a) EXECUTADO:
DESPACHO
Fica intimada a exequente para promover o regular andamento
do feito, no prazo de 05 dias, em caso de inércia, intime-se
pessoalmente a exequente para impulsionar o feito, sob pena de
extinção
Porto Velho-RO, 12 de setembro de 2018.
ESTADO DE RONDÔNIA
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Porto Velho - 9ª Vara Cível
Processo: 7033644-61.2016.8.22.0001
Classe: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
EXEQUENTE: IRMAOS GONCALVES COMERCIO E INDUSTRIA
LTDA.
Advogados do(a) EXEQUENTE: MAGALI FERREIRA DA SILVA RO000646A, ELISA DICKEL DE SOUZA - RO0001177
EXECUTADO: MARIA APARECIDA GONCALVES CARVALHO
Advogado do(a) EXECUTADO:
ATO ORDINATÓRIO
Para fins de atendimento do pedido da parte exequente, fica esta
intimada, para, informar o titular da conta indicada, bem como, seu
cpf/cnpj no prazo de 05 (cinco) dias.
Porto Velho, 12 de setembro de 2018
PODER JUDICIÁRIO
Porto Velho - Fórum Cível
9ª Vara Cível
Fórum Cível, Av. Lauro Sodré, 1728, Térreo, São João Bosco, RO,
76803-686 - Telefone: (069) 3217 – 2520
Autos n°: 0006514-55.2015.8.22.0001
PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
AUTOR: FRANCISCO BRAGA BORGES
Advogado do(a) AUTOR: ALCIONE LOPES DA SILVA RO0005998
RÉU: BANCO BMG CONSIGNADO S/A, BANCO ITAU BMG
CONSIGNADO S.A.
Advogados do(a) RÉU: CARLA DA PRATO CAMPOS - SP0156844,
DANIEL PENHA DE OLIVEIRA - RO0003434
Advogados do(a) RÉU: SERGIO CARDOSO GOMES FERREIRA
JUNIOR - RO0004407, JOSE ALMIR DA ROCHA MENDES
JUNIOR - RN000392A
DESPACHO
Altere-se a classe para cumprimento de SENTENÇA.
Segundo entendimento do STJ, o cumprimento de SENTENÇA
não é automático, havendo necessidade de intimação da parte
executada para pagamento voluntário.
1- Assim, intime-se a parte executada na forma do art. 513, § 2º do
CPC para que efetue o cumprimento da SENTENÇA, nos termos
do art. 523, sob pena de multa de 10% (dez por cento) e honorários
advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor do
débito, sob pena de atos de expropriação (art. 523, § 3º do CPC).
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Desde já, fica a parte executada ciente de que, com o transcurso do
prazo para pagamento voluntário, nos termos do art. 525 do CPC
(independentemente de penhora ou nova intimação), iniciar-se-á
o prazo de 15 (quinze) dias úteis para que, querendo, apresente
impugnação ao cumprimento de SENTENÇA.
Inexistindo a atualização do endereço da parte, a intimação realizada
no antigo endereço declinado nos autos, será considerada válida
(art. 274, parágrafo único, CPC).
2- Não havendo impugnação, intime-se a parte exequente para
atualizar o débito e requerer o que entender de direito, atentando
para que, caso ocorra o pagamento parcial do débito, a multa
e os honorários advocatícios estabelecidos incidirão sobre o
remanescente da dívida.
3- Havendo inércia, certificado o decurso do prazo, intime-se
o credor, via advogado, para apresentar o cálculo atualizado do
crédito e indicar bens à penhora. Caso queira, poderá requerer
consulta de bens por meio dos sistemas BACENJUD, RENAJUD e
INFOJUD, nesta ordem, mediante o pagamento da taxa prevista no
art. 17 da Lei de Custas n° 3.896/2016.
4- Efetuado o pagamento espontâneo da condenação, intime-se
o exequente para se manifestar quanto aos valores depositados
e eventual saldo remanescente, havendo aquiescência desde já
autorizo a expedição de alvará em favor do exequente.
VIA DESTA SERVE DE CARTA/MANDADO.
Nome: BANCO BMG CONSIGNADO S/A
Endereço: Av. Álvares Cabral, 1º andar, 1707, Cep:30170-001,
Santo Agostinho, Belo Horizonte - MG - CEP: 30170-001
Porto Velho-RO, 12 de setembro de 2018.
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Porto Velho - 9ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, Porto Velho - RO CEP: 76803-686 - Fone: (69) 3217-1307
Processo: 7026664-64.2017.8.22.0001
Classe: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159)
EXEQUENTE: BANCO BRADESCO S.A.
Advogado do(a) EXEQUENTE: MAURO PAULO GALERA MARI RO0004937
EXECUTADO: IVAN BARBOSA
Advogado do(a) EXECUTADO:
INTIMAÇÃO
Para fins de atendimento ao pleito da parte AUTORA, fica
esta intimada para que, no prazo de 05 dias, proceda ao prévio
recolhimento das custas da diligência, conforme estabelecido no
art. 17 da Lei 3.896/2016.
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Porto Velho - 9ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, Porto Velho - RO CEP: 76803-686 - Fone: (69) 3217-1307
Processo: 7013842-43.2017.8.22.0001
Classe: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
AUTOR: GENESINA FORTUNATO FERREIRA
Advogado do(a) AUTOR: FABIO ANTONIO MOREIRA RO0001553
RÉU: SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO
DPVAT SA
Advogado do(a) RÉU: IRAN DA PAIXAO TAVARES JUNIOR RO0005087
INTIMAÇÃO
Fica a parte Requerida, na pessoa de seu(ua) advogado(a),
notificado(a) para no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o pagamento
das custas judiciais na proporção indicada na SENTENÇA. A guia
para pagamento deverá ser gerada no endereço eletrônico:
http://webapp.tjro.jus.br/custas/pages/guiaRecolhimento/
guiaRecolhimentoEmitir.jsf;jsessionid=M2VBhmGwXHBjOh7Y7inYY5BVo0iGyQDKoXf8PfM.wildfly01:custas1.1.
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O não pagamento integral ensejará a expedição de certidão de
débito judicial para fins de protesto extrajudicial e inscrição em
Dívida Ativa Estadual.
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
PODER JUDICIÁRIO
Porto Velho - 9º Vara Cível
Sede do Juízo: Fórum Cível, Av. Lauro Sodré, 1728, Térreo, São
João Bosco, Porto Velho, RO, 76803-686 - Telefone: (069) 3217 –
2520 .
Autos nº: 7031758-56.2018.8.22.0001
Certifico que devidamente intimada, via edital, para efetuar o
pagamento espontâneo da condenação, nos termos do art. 523
do CPC, a parte executada manteve-se inerte. Ato contínuo, fica
intimada a autora a indicar bens passíveis de penhora, trazendo
cálculos atualizados. Saliento que de acordo com a nova lei de
custas n° 3896/2016, Art. 17, “o requerimento de buscas de
endereços, bloqueio de bens ou quebra de sigilo fiscal, telemático e
assemelhados, ainda que por meio eletrônico, deverá ser instruído
com comprovante do pagamento da diligência, no valor de R$
15,00 (quinze reais) para cada uma delas.”
Prazo: 05 dias
Porto Velho - RO, 12 de setembro de 2018
KARLA RAFAELA BRAGA BARBETO WESTPHAL
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Porto Velho - 9ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, Porto Velho - RO CEP: 76803-686 - Fone: (69) 3217-1307
Processo: 7012741-39.2015.8.22.0001
Classe: CÍVEL - BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO
FIDUCIÁRIA (81)
AUTOR: BANCO VOLKSWAGEN S.A.
Advogados do(a) AUTOR: MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO RO0004658, DANIEL PENHA DE OLIVEIRA - RO0003434
RÉU: CELSO DE SOUZA ROCHA
Advogado do(a) RÉU:
INTIMAÇÃO
Fica a parte Requerente, na pessoa de seu(ua) advogado(a),
notificado(a) para no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o pagamento
das custas judiciais. A guia para pagamento deverá ser gerada no
endereço eletrônico:
http://webapp.tjro.jus.br/custas/pages/guiaRecolhimento/
guiaRecolhimentoEmitir.jsf;jsessionid=M2VBhmGwXHBjOh7Y7inYY5BVo0iGyQDKoXf8PfM.wildfly01:custas1.1.
O não pagamento integral ensejará a expedição de certidão de
débito judicial para fins de protesto extrajudicial e inscrição em
Dívida Ativa Estadual.
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
PODER JUDICIÁRIO
Porto Velho - 9ª Vara Cível - Fórum Cível Autos: 700311389.2016.8.22.0001
Classe: Procedimento Comum
Exequente: AUTOR: FRANCIANE DOS SANTOS DA SILVA
Advogado exequente: ADVOGADO(A) REYNALDO DINIZ
PEREIRA NETO OAB Nº RO4180, ADVOGADO(A) MANOEL
VERISSIMO FERREIRA NETO OAB Nº RO3766
Executado: RÉU: COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DE
RONDONIA CAERD
Advogado Executado:ADVOGADO(A) INGRID RODRIGUES DE
MENEZES DORNER OAB Nº RO1460
DESPACHO
Conforme entendimento do STJ, o cumprimento de SENTENÇA
não é automático, havendo necessidade de intimação da parte
executada para cumprir a obrigação no prazo previsto na lei.
Todavia, em se tratando da Companhia de Águas e Esgotos do
Estado de Rondônia - CAERD - se submete às regras oponíveis à
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Fazenda Pública, notadamente no que pertine à impenhorabilidade
de bens e pagamento de indenizações mediante precatório e
requisição de pequeno valor – RPV (STF - RE 852.302 AgR, rel.
min. Dias Toffoli, j. 15-12-2015, 2ª T, DJE de 29-2-2017; TJRO –
AI 0800533- 44.2017.822.0000; 2ª Câmara Especial, Rel.: Des.
Walter Waltenberg Silva Junior, Data de julgamento: 02/01/2018),
assim sendo aplica-se o art. 534 e ss. do Código de Processo
Civil que prevê procedimento diferenciado para o cumprimento de
SENTENÇA, hipótese a qual se subsume o presente caso. Sendo
assim:
1. Intime-se a requerida para apresentar impugnação a execução,
no prazo de 30 (trinta) dias, nos termos do art. 535, “caput” do
CPC;
2. Caso não apresentada a impugnação, posteriormente, expeçase Requisição de Pequeno Valor, nos termos do art. 535, § 3º, I do
CPC e Provimento n. 006/2006-CG;
3. Apresentada impugnação, intime-se o exequente acerca de seus
termos para que apresente manifestação, caso queira;
4. Com a resposta à impugnação, conclusos para apreciação;
5. Após a DECISÃO, em seguida, expedição de RPV.
Subsequente à expedição de RPV e, pagamento de eventuais
custas finais, sob pena do previsto no art. 35 e ss. do CPC, arquivese.
I.
VIA DESTA SERVE DE CARTA/MANDADO
Endereço: RÉU: COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DE
RONDONIA CAERD, AVENIDA PINHEIRO MACHADO 2112 SÃO
CRISTÓVÃO - 76804-046 - PORTO VELHO - RONDÔNIA
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Av. Lauro Sodré, Nº 1728, Bairro São João Bosco, CEP 76.803686, Porto Velho, RO
PODER JUDICIÁRIO
Porto Velho - Fórum Cível
9ª Vara Cível
Sede do Juízo: Fórum Cível, Av. Lauro Sodré, 1728, Térreo, São
João Bosco, Porto Velho, RO, 76803-686
Autos n°: 0018862-76.2013.8.22.0001
PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
AUTOR: JEAN CARLOS PEREIRA LIMA, YASMIN VITORIA
ALMEIDA MARTINS, CARLA ANDREIA DE ALMEIDA TAVARES
Advogado do(a) AUTOR: ROBSON ARAUJO LEITE - RO0005196
Advogado do(a) AUTOR: ROBSON ARAUJO LEITE - RO0005196
Advogado do(a) AUTOR: ROBSON ARAUJO LEITE - RO0005196
RÉU: SANTO ANTONIO ENERGIA S.A.
Advogados do(a) RÉU: EVERSON APARECIDO BARBOSA RO0002803, CLAYTON CONRAT KUSSLER - RO0003861, IGOR
HABIB RAMOS FERNANDES - RO0005193
DESPACHO
Dada a relevância para a DECISÃO de feitos com a mesma causa
de pedir, determino a juntada das declarações prestadas por Luiz
Queiroz de Lima (Autos n. 0018858-39.2013).
Em seguida, ficam intimadas ambas as partes para que se
manifestem acerca da prova emprestada supracitada, no prazo de
10 (dez) dias.
Após, conclusos para SENTENÇA.
Porto Velho-RO, 12 de setembro de 2018.
PODER JUDICIÁRIO
Porto Velho - Fórum Cível
9ª Vara Cível
Sede do Juízo: Fórum Cível, Av. Lauro Sodré, 1728, Térreo, São
João Bosco, Porto Velho, RO, 76803-686
Autos n°: 0019050-06.2012.8.22.0001
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
EXEQUENTE: PAULA ADRIANA ROLIM PEIXOTO DOENHA,
DANIEL DOENHA
Advogado do(a) EXEQUENTE:
Advogado do(a) EXEQUENTE:
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EXECUTADO: EGO EMPRESA GERAL DE OBRAS S A
Advogados do(a) EXECUTADO: GUILHERME DA COSTA
FERREIRA PIGNANELI - RO0005546, EDSON ANTONIO SOUSA
PINTO - RO0004643, EDUARDO ABILIO KERBER DINIZ RO0004389
DESPACHO
Versam os presentes sobre ação de usucapião extraordinário
movido contra EGO – Empresa Geral de Obras.
Após o trânsito em julgado da SENTENÇA que declarou o
usucapião, deve o magistrado expedir MANDADO ao Cartório de
Registro de Imóveis com todas as informações necessárias para a
transcrição no registro imobiliário.
O Município encaminhou ofício relatando as dificuldades em
cumprir as ordens de desmembramento comandadas pelos juízos
cíveis, relacionando todas as providências que serão adotadas até
que seja possível fazê-lo de forma minimamente segura (Of, Cic. n.
008/GAB/SEMUR – 28/05/18).
À teor do art. 226 da LRP, todos os requisitos da matrícula deverão
constar do MANDADO.
Considerando que a área usucapida nos presentes é uma pequena
fração da constante da matrícula, ou seja, o imóvel da parte autora
está dentro de uma matrícula imensa, com poligonais em fase de
regularização e são inúmeras as providências em curso até que
se possa proceder ao desmembramento minimamente seguro de
modo a permitir o registro, tenho que insistir com o Município para
cumprir o que já demonstrou incapacidade de fazer é inútil.
Ao apreciar recurso de apelação acerca do tema (Processo nº
0005985-05.2016.822.0000), o eminente desembargador Marcos
Alaor, consignou:
Pelo exposto, nego provimento a ambos os recursos, frisando
que, para que esta DECISÃO judicial sirva de título para matrícula,
oportunamente, no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca,
deve a parte-autora comprovar o cumprimento dos requisitos
previstos na lei registral, apresentando os documentos necessários
para tanto, dentre eles a certidão de desmembramento da área
usucapienda, descrita na inicial, com a elaboração de planta
e memorial descritivo do referido imóvel, os quais poderão ser
providenciados junto ao Município de Porto Velho, por meio da
Secretaria Municipal de Regularização Fundiária e Habitação –
SEMUR.
Portanto, a obrigação de obter a documentação não é do juízo,
nem tampouco integra matéria que pode ser objeto de execução.
Cabe à parte buscar os documentos necessários ao exercício do
seu direito de propriedade, dado que a atividade jurisdicional já se
exauriu.
Intime-se a parte autora, por meio da Defensoria Pública para que
providencie o necessário, vindo a documentação necessária, desde
já defiro a expedição do competente MANDADO para registro no
CRI da usucapião declarado nos presentes, sem necessidade de
nova CONCLUSÃO.
Altere-se a classe para cumprimento de SENTENÇA.
No que toca ao pagamento dos honorários advocatícios, segundo
entendimento do STJ, o cumprimento de SENTENÇA não é
automático, havendo necessidade de intimação da parte executada
para pagamento voluntário.
1- Assim, fica intimada a parte executada na forma do art. 513, § 2º
do CPC para que efetue o cumprimento da SENTENÇA, no prazo
de 15 dias, nos termos do art. 523, sob pena de multa de 10% (dez
por cento) e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por
cento) sobre o valor do débito, sob pena de atos de expropriação
(art. 523, § 3º do CPC).
Desde já, fica a parte executada ciente de que, com o transcurso do
prazo para pagamento voluntário, nos termos do art. 525 do CPC
(independentemente de penhora ou nova intimação), iniciar-se-á
o prazo de 15 (quinze) dias úteis para que, querendo, apresente
impugnação ao cumprimento de SENTENÇA.
Inexistindo a atualização do endereço da parte, a intimação realizada
no antigo endereço declinado nos autos, será considerada válida
(art. 274, parágrafo único, CPC).
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2- Não havendo impugnação, intime-se a parte exequente para
atualizar o débito e requerer o que entender de direito, atentando
para que, caso ocorra o pagamento parcial do débito, a multa
e os honorários advocatícios estabelecidos incidirão sobre o
remanescente da dívida.
3- Havendo inércia, certificado o decurso do prazo, intime-se
o credor, via advogado, para apresentar o cálculo atualizado do
crédito e indicar bens à penhora. Caso queira, poderá requerer
consulta de bens por meio dos sistemas BACENJUD, RENAJUD e
INFOJUD, nesta ordem, mediante o pagamento da taxa prevista no
art. 17 da Lei de Custas n° 3.896/2016.
4- Efetuado o pagamento espontâneo da condenação, intime-se
o exequente para se manifestar quanto aos valores depositados
e eventual saldo remanescente, havendo aquiescência desde já
autorizo a expedição de alvará em favor do exequente.
Porto Velho-RO, 12 de setembro de 2018.
Tribunal de Justiça de Rondônia
PODER JUDICIÁRIO
Porto Velho - 9º Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, PORTO VELHO RO - CEP: 76803-686
Autos n°: 0018422-17.2012.8.22.0001
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159)
EXEQUENTE: JAIME GOMES DE OLIVEIRA
Advogado do(a) EXEQUENTE: PEDRO PEREIRA DE OLIVEIRA
- RO0004282
EXECUTADO: ASSIS AERO TAXI LTDA - EPP
Advogado do(a) EXECUTADO:
DESPACHO
Indefiro o pedido formulado pelo credor no ID: 19721978.
Ao contrário do que alega o exequente, a intimação de ID: 19721978
não foi equivocada.
O Juízo já efetuou as buscas de endereço (DESPACHO de ID:
19672873), contudo, para que seja expedido o MANDADO de
citação, o credor deve comprovar o pagamento da diligência
negativa anterior, feita pelo Oficial de Justiça, de acordo com o que
determina o art. 93 do CPC, confira:
“Art. 93. As despesas de atos adiados ou cuja repetição for
necessária ficarão a cargo da parte, do auxiliar da justiça, do órgão
do Ministério Público ou da Defensoria Pública ou do juiz que, sem
justo motivo, houver dado causa ao adiamento ou à repetição.”
No presente caso, o credor não é beneficiário da justiça gratuita e
deu causa à expedição de um segundo MANDADO de citação, já
que a parte executada não foi localizada no endereço informado
na inicial.
1) Determinei a inserção da prioridade de tramitação no PJE
(idoso).
2) Concedo à parte exequente o derradeiro prazo de 05 dias para
a comprovação do pagamento da diligência negativa anterior (ID:
19721978).
3) Havendo inércia, intime-se o credor pessoalmente (por carta
AR), para dar prosseguimento ao feito, sob pena de extinção.
Porto Velho - RO, 12 de setembro de 2018.
PODER JUDICIÁRIO
Porto Velho - Fórum Cível
9ª Vara Cível
Sede do Juízo: Fórum Cível, Av. Lauro Sodré, 1728, Térreo, São
João Bosco, Porto Velho, RO, 76803-686
Autos n°: 7007024-41.2018.8.22.0001
PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
AUTOR: ALECIO OLIVEIRA DE SA
Advogado do(a) AUTOR: FABIO ANTONIO MOREIRA RO0001553
RÉU: SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO
DPVAT SA
Advogado do(a) RÉU:
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DESPACHO
O autor foi intimado para comprovar sua incapacidade financeira,
sob pena de indeferimento da gratuidade e manteve-se inerte, pois
bem, INDEFIRO a gratuidade judiciária pleiteada, vez que não há
documento nos autos que comprove a condição de hipossuficiência
do autor.
Fica intimado o autor para efetuar o pagamento das custas
processuais, no prazo de 15 dias, sob pena de indeferimento da
exordial.
Porto Velho-RO, 12 de setembro de 2018.
PODER JUDICIÁRIO
Porto Velho - Fórum Cível
9ª Vara Cível
Sede do Juízo: Fórum Cível, Av. Lauro Sodré, 1728, Térreo, São
João Bosco, Porto Velho, RO, 76803-686
Autos n°: 7044016-35.2017.8.22.0001
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159)
EXEQUENTE: BANCO DO BRASIL SA
Advogado do(a) EXEQUENTE: RAFAEL SGANZERLA DURAND
- SP0211648
EXECUTADO: SIDNEI RODRIGUES DE MATOS
Advogado do(a) EXECUTADO:
DESPACHO
A pesquisa em sistema conveniado deverá ser efetuada mediante
o recolhimento de custa. Assim, fica a exequente intimada para, no
prazo de 05 dias, comprovar o recolhimento da taxa prevista no art.
17 da Lei de Custas 3896/2016.
Em caso de inércia, intime-se pessoalmente a exequente, para
impulsionar o feito no prazo de 05 dias, sob pena de extinção.
Porto Velho-RO, 12 de setembro de 2018.
PODER JUDICIÁRIO
Porto Velho - Fórum Cível
9ª Vara Cível
Sede do Juízo: Fórum Cível, Av. Lauro Sodré, 1728, Térreo, São
João Bosco, Porto Velho, RO, 76803-686
Autos n°: 0002634-60.2012.8.22.0001
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159)
EXEQUENTE: BANCO DA AMAZONIA SA
Advogado do(a) EXEQUENTE: MARCELO LONGO DE OLIVEIRA
- RO0001096
EXECUTADO: ALEXANDRE BARBOSA FROZONI
Advogado do(a) EXECUTADO:
DESPACHO
Defiro o pleito de ID 16994374, suspenda-se os autos até
27/12/2018, decorrido o prazo independente de nova intimação,
arquive-se nos termos do art. 921, §2º do CPC.
Porto Velho-RO, 12 de setembro de 2018.
PODER JUDICIÁRIO
Porto Velho - Fórum Cível
9ª Vara Cível
Sede do Juízo: Fórum Cível, Av. Lauro Sodré, 1728, Térreo, São
João Bosco, Porto Velho, RO, 76803-686
Autos n°: 0017829-85.2012.8.22.0001
USUCAPIÃO (49)
AUTOR: DALIA FERREIRA SOUSA, JOSE RIBAMAR SOUSA
Advogado do(a) AUTOR:
Advogado do(a) AUTOR:
RÉU: EGO EMPRESA GERAL DE OBRAS S A
Advogado do(a) RÉU: GUILHERME DA COSTA FERREIRA
PIGNANELI - RO0005546
DESPACHO
Versam os presentes sobre ação de usucapião extraordinário
movido contra EGO – Empresa Geral de Obras.
Após o trânsito em julgado do acórdão que declarou a usucapião,
deve o magistrado expedir MANDADO ao Cartório de Registro de
Imóveis com todas as informações necessárias para a transcrição
no registro imobiliário.
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À teor do art. 226 da LRP, todos os requisitos da matrícula deverão
constar do MANDADO.
Considerando que a área usucapida nos presentes é uma pequena
fração da constante da matrícula, ou seja, o imóvel dos autores
está dentro de uma matrícula imensa, com poligonais em fase de
regularização e são inúmeras as providências em curso até que
se possa proceder ao desmembramento minimamente seguro de
modo a permitir o registro, tenho que insistir com o Município para
cumprir o que já demonstrou incapacidade de fazer é inútil.
Ao apreciar recurso de apelação acerca do tema (Processo nº
0005985-05.2016.822.0000), o eminente desembargador Marcos
Alaor, consignou:
Pelo exposto, nego provimento a ambos os recursos, frisando
que, para que esta DECISÃO judicial sirva de título para matrícula,
oportunamente, no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca,
deve a parte-autora comprovar o cumprimento dos requisitos
previstos na lei registral, apresentando os documentos necessários
para tanto, dentre eles a certidão de desmembramento da área
usucapienda, descrita na inicial, com a elaboração de planta
e memorial descritivo do referido imóvel, os quais poderão ser
providenciados junto ao Município de Porto Velho, por meio da
Secretaria Municipal de Regularização Fundiária e Habitação –
SEMUR.
Portanto, a obrigação de obter a documentação não é do juízo,
nem tampouco integra matéria que pode ser objeto de execução.
Cabe à parte buscar os documentos necessários ao exercício do
seu direito de propriedade.
Assim, determino o arquivamento do feito, dado que a atividade
jurisdicional já se exauriu.
Intime-se a Defensoria Pública.
Poderá o autor, assim que obtiver o necessário para o registro da
propriedade, pedir seu desarquivamento sem custo.
Providenciado o necessário, desde já defiro a expedição do
competente MANDADO para registro no CRI da usucapião declarado
nos presentes, sem necessidade de nova CONCLUSÃO.
Expedido o MANDADO, retornem-se ao arquivo.
Porto Velho-RO, 12 de setembro de 2018.
PODER JUDICIÁRIO
Porto Velho - Fórum Cível
9ª Vara Cível
Sede do Juízo: Fórum Cível, Av. Lauro Sodré, 1728, Térreo, São
João Bosco, Porto Velho, RO, 76803-686
Autos n°: 7015544-24.2017.8.22.0001
PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
AUTOR: LUIZA IZAURA ANDRIOLO
Advogado do(a) AUTOR: MANOEL RIVALDO DE ARAUJO RO000315B
RÉU: ASSESSORIA MICROGRAFICA E INFORMATICA STEUER
LTDA - ME
Advogado do(a) RÉU:
DESPACHO
Custas pagas, publique-se o edital.
Decorrido o prazo, certifique-se e envie os autos à Defensoria
Pública para que seja nomeado curador especial.
Havendo manifestação da curadoria, vistas à parte autora.
Porto Velho-RO, 12 de setembro de 2018.
PODER JUDICIÁRIO
Porto Velho - Fórum Cível
9ª Vara Cível
Fórum Cível, Av. Lauro Sodré, 1728, Térreo, São João Bosco, RO,
76803-686 - Telefone: (069) 3217 – 2520
Autos n°: 0023644-92.2014.8.22.0001
PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
AUTOR: EULINA SILVA SANTANA CRUZ
Advogados do(a) AUTOR: WALTER GUSTAVO DA SILVA LEMOS
- RO000655A, VINICIUS SILVA LEMOS - RO0002281
RÉU: BANCO DO BRASIL S. A.
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Advogados do(a) RÉU: MARIA HELOISA BISCA BERNARDI
- RO0005758, LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS PR0008123
DESPACHO
Altere-se a classe para cumprimento de SENTENÇA.
Segundo entendimento do STJ, o cumprimento de SENTENÇA
não é automático, havendo necessidade de intimação da parte
executada para pagamento voluntário.
1- Assim, intime-se a parte executada na forma do art. 513, § 2º do
CPC para que efetue o cumprimento da SENTENÇA, nos termos
do art. 523, sob pena de multa de 10% (dez por cento) e honorários
advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor do
débito, sob pena de atos de expropriação (art. 523, § 3º do CPC).
Desde já, fica a parte executada ciente de que, com o transcurso do
prazo para pagamento voluntário, nos termos do art. 525 do CPC
(independentemente de penhora ou nova intimação), iniciar-se-á
o prazo de 15 (quinze) dias úteis para que, querendo, apresente
impugnação ao cumprimento de SENTENÇA.
Inexistindo a atualização do endereço da parte, a intimação realizada
no antigo endereço declinado nos autos, será considerada válida
(art. 274, parágrafo único, CPC).
2- Não havendo impugnação, intime-se a parte exequente para
atualizar o débito e requerer o que entender de direito, atentando
para que, caso ocorra o pagamento parcial do débito, a multa
e os honorários advocatícios estabelecidos incidirão sobre o
remanescente da dívida.
3- Havendo inércia, certificado o decurso do prazo, intime-se
o credor, via advogado, para apresentar o cálculo atualizado do
crédito e indicar bens à penhora. Caso queira, poderá requerer
consulta de bens por meio dos sistemas BACENJUD, RENAJUD e
INFOJUD, nesta ordem, mediante o pagamento da taxa prevista no
art. 17 da Lei de Custas n° 3.896/2016.
4- Efetuado o pagamento espontâneo da condenação, intime-se
o exequente para se manifestar quanto aos valores depositados
e eventual saldo remanescente, havendo aquiescência desde já
autorizo a expedição de alvará em favor do exequente.
Porto Velho-RO, 12 de setembro de 2018.
PODER JUDICIÁRIO
Porto Velho - Fórum Cível
9ª Vara Cível
Sede do Juízo: Fórum Cível, Av. Lauro Sodré, 1728, Térreo, São
João Bosco, Porto Velho, RO, 76803-686
Autos n°: 7045625-87.2016.8.22.0001
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159)
EXEQUENTE: INSTITUTO JOAO NEORICO
Advogados do(a) EXEQUENTE: MARCUS VINICIUS DE
OLIVEIRA CAHULLA - RO0004117, TIAGO FAGUNDES BRITO
- RO0004239
EXECUTADO: LEIDIANE PINHEIRO CAVALHEIRO
Advogado do(a) EXECUTADO:
DESPACHO
Defiro o pleito de ID 17408517.
Oficie-se o Instituto Nacional da Seguridade Social - INSS para que
informe se a executada possui fonte pagadora em seu nome.
Porto Velho-RO, 12 de setembro de 2018.
PODER JUDICIÁRIO
Porto Velho - Fórum Cível
9ª Vara Cível
Sede do Juízo: Fórum Cível, Av. Lauro Sodré, 1728, Térreo, São
João Bosco, Porto Velho, RO, 76803-686
Autos n°: 7002986-20.2017.8.22.0001
EMBARGOS DE TERCEIRO (37)
EMBARGANTE: AGNALDO GONCALVES DA SILVA, MARIA
MAISA MOURAO DE MELO, ANGELA MARIA MENEZES XAVIER
GONCALVES
Advogados do(a) EMBARGANTE: MONALIZA SILVA BEZERRA
- RO0006731, MARCOS AURELIO DE MENEZES ALVES RO0005136
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Advogados do(a) EMBARGANTE: MONALIZA SILVA BEZERRA
- RO0006731, MARCOS AURELIO DE MENEZES ALVES RO0005136
Advogados do(a) EMBARGANTE: MONALIZA SILVA BEZERRA
- RO0006731, MARCOS AURELIO DE MENEZES ALVES RO0005136
EMBARGADO:
DISBRASIL
DISTRIBUIDORA
BRASIL
IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, ÁGILE COMÉRCIO DE
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
Advogado do(a) EMBARGADO: GRAZIELA ZANELLA DE
CORDUVA - RO0004238
Advogado do(a) EMBARGADO:
DESPACHO
Defiro o pleito de ID 1786498.
Expeça-se Carta Precatório para citação do embargado
Ágile Comércio de Materias de Construções LTDA, por seu
representante.
Porto Velho-RO, 12 de setembro de 2018.
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Porto Velho - 9ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, Porto Velho - RO CEP: 76803-686 - Fone: (69) 3217-1307
Processo: 7043642-19.2017.8.22.0001
Classe: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
AUTOR: LUCIANO OLIVEIRA GONCALVES
Advogado do(a) AUTOR: LUZINETE XAVIER DE SOUZA RO0003525
RÉU: BANCO PAN S.A.
Advogado do(a) RÉU: ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO
- PE0023255
INTIMAÇÃO
Fica a parte Autora, na pessoa de seu(ua) advogado(a), intimada
para querendo, apresentar réplica no prazo de 15 (quinze) dias.
1) Considerando que não houve a autocomposição entre as partes,
nos termos do art. 12, inc.I, da Lei nº 3.896/2016 (Lei de Custas
do TJRO), deverá(ão) a(os) autora/autores efetuar o recolhimento
de mais 1% sobre o valor da causa a título de custas iniciais,
comprovando-o nos autos no prazo de até 05 (cinco) dias após a
audiência de conciliação, exceto se beneficiados(s) pela concessão
da justiça gratuita.
PODER JUDICIÁRIO
Porto Velho - Fórum Cível
9ª Vara Cível
Fórum Cível, Av. Lauro Sodré, 1728, Térreo, São João Bosco, RO,
76803-686 - Telefone: (069) 3217 – 2520
Autos n°: 0005275-21.2012.8.22.0001
PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
AUTOR: HAROLDO FRANKLIN DE CARVALHO AUGUSTO
DOS SANTOS, JOSE FRANCISCO GAMA DA SILVA, MARIA
DE FATIMA GOMES E SOUZA SOARES, ROBERTO CLAUDIO
SANTIAGO, APARECIDO FILIPINI NEVES
Advogado do(a) AUTOR: REGINA CELIA SANTOS TERRA CRUZ
- RO0001100
Advogado do(a) AUTOR: REGINA CELIA SANTOS TERRA CRUZ
- RO0001100
Advogado do(a) AUTOR: REGINA CELIA SANTOS TERRA CRUZ
- RO0001100
Advogado do(a) AUTOR: REGINA CELIA SANTOS TERRA CRUZ
- RO0001100
Advogado do(a) AUTOR: REGINA CELIA SANTOS TERRA CRUZ
- RO0001100
RÉU: FACULDADE SÃO LUCAS
Advogados do(a) RÉU: JESUS CLEZER CUNHA LOBATO RO0002863, PABLO ROSA CORREA CARNEIRO DE ANDRADE
- RO0004635, DIOGENES NUNES DE ALMEIDA NETO RO0003831
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DESPACHO
Alterem-se os polos das demandas e a classe processual para
constar cumprimento de SENTENÇA.
Segundo entendimento do STJ, o cumprimento de SENTENÇA
não é automático, havendo necessidade de intimação da parte
executada para pagamento voluntário.
1- Assim, ficam os executados intimados, por meio de seu patrono,
na forma do art. 513, § 2º do CPC para que efetue o cumprimento
da SENTENÇA, nos termos do art. 523, sob pena de multa de 10%
(dez por cento) e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por
cento) sobre o valor do débito, sob pena de atos de expropriação
(art. 523, § 3º do CPC).
Desde já, fica a parte executada ciente de que, com o transcurso do
prazo para pagamento voluntário, nos termos do art. 525 do CPC
(independentemente de penhora ou nova intimação), iniciar-se-á
o prazo de 15 (quinze) dias úteis para que, querendo, apresente
impugnação ao cumprimento de SENTENÇA.
Inexistindo a atualização do endereço da parte, a intimação realizada
no antigo endereço declinado nos autos, será considerada válida
(art. 274, parágrafo único, CPC).
2- Não havendo impugnação, intime-se a parte exequente para
atualizar o débito e requerer o que entender de direito, atentando
para que, caso ocorra o pagamento parcial do débito, a multa
e os honorários advocatícios estabelecidos incidirão sobre o
remanescente da dívida.
3- Havendo inércia, certificado o decurso do prazo, intime-se
o credor, via advogado, para apresentar o cálculo atualizado do
crédito e indicar bens à penhora. Caso queira, poderá requerer
consulta de bens por meio dos sistemas BACENJUD, RENAJUD e
INFOJUD, nesta ordem, mediante o pagamento da taxa prevista no
art. 17 da Lei de Custas n° 3.896/2016.
4- Efetuado o pagamento espontâneo da condenação, intime-se
o exequente para se manifestar quanto aos valores depositados
e eventual saldo remanescente, havendo aquiescência desde já
autorizo a expedição de alvará em favor do exequente.
Porto Velho-RO, 12 de setembro de 2018.
PODER JUDICIÁRIO
Porto Velho - Fórum Cível
9ª Vara Cível
Sede do Juízo: Fórum Cível, Av. Lauro Sodré, 1728, Térreo, São
João Bosco, Porto Velho, RO, 76803-686
Autos n°: 0007197-97.2012.8.22.0001
USUCAPIÃO (49)
AUTOR: PATRICIA DE AZEVEDO ARCANJO SCHNEIDER
Advogado do(a) AUTOR:
RÉU: EGO EMPRESA GERAL DE OBRAS S A
Advogados do(a) RÉU: GUILHERME DA COSTA FERREIRA
PIGNANELI - RO0005546, EDSON ANTONIO SOUSA PINTO RO0004643, EDUARDO ABILIO KERBER DINIZ - RO0004389
DESPACHO
Versam os presentes sobre ação de usucapião extraordinário
movido contra EGO – Empresa Geral de Obras.
Após o trânsito em julgado da SENTENÇA que declarou o
usucapião, deve o magistrado expedir MANDADO ao Cartório de
Registro de Imóveis com todas as informações necessárias para a
transcrição no registro imobiliário.
O Município encaminhou ofício relatando as dificuldades em
cumprir as ordens de desmembramento comandadas pelos juízos
cíveis, relacionando todas as providências que serão adotadas até
que seja possível fazê-lo de forma minimamente segura (Of, Cic. n.
008/GAB/SEMUR – 28/05/18).
À teor do art. 226 da LRP, todos os requisitos da matrícula deverão
constar do MANDADO.
Considerando que a área usucapida nos presentes é uma pequena
fração da constante da matrícula, ou seja, o imóvel da parte autora
está dentro de uma matrícula imensa, com poligonais em fase de
regularização e são inúmeras as providências em curso até que
se possa proceder ao desmembramento minimamente seguro de
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modo a permitir o registro, tenho que insistir com o Município para
cumprir o que já demonstrou incapacidade de fazer é inútil.
Ao apreciar recurso de apelação acerca do tema (Processo nº
0005985-05.2016.822.0000), o eminente desembargador Marcos
Alaor, consignou:
Pelo exposto, nego provimento a ambos os recursos, frisando
que, para que esta DECISÃO judicial sirva de título para matrícula,
oportunamente, no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca,
deve a parte-autora comprovar o cumprimento dos requisitos
previstos na lei registral, apresentando os documentos necessários
para tanto, dentre eles a certidão de desmembramento da área
usucapienda, descrita na inicial, com a elaboração de planta
e memorial descritivo do referido imóvel, os quais poderão ser
providenciados junto ao Município de Porto Velho, por meio da
Secretaria Municipal de Regularização Fundiária e Habitação –
SEMUR.
Portanto, a obrigação de obter a documentação não é do juízo,
nem tampouco integra matéria que pode ser objeto de execução.
Cabe à parte buscar os documentos necessários ao exercício do
seu direito de propriedade, dado que a atividade jurisdicional já se
exauriu.
Intime-se a parte autora, por meio da Defensoria Pública para que
providencie o necessário, vindo a documentação necessária, desde
já defiro a expedição do competente MANDADO para registro no
CRI da usucapião declarado nos presentes, sem necessidade de
nova CONCLUSÃO.
Altere-se a classe para cumprimento de SENTENÇA.
No que toca ao pagamento dos honorários advocatícios, segundo
entendimento do STJ, o cumprimento de SENTENÇA não é
automático, havendo necessidade de intimação da parte executada
para pagamento voluntário.
1- Assim, fica intimada a parte executada na forma do art. 513, § 2º
do CPC para que efetue o cumprimento da SENTENÇA, no prazo
de 15 dias, nos termos do art. 523, sob pena de multa de 10% (dez
por cento) e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por
cento) sobre o valor do débito, sob pena de atos de expropriação
(art. 523, § 3º do CPC).
Desde já, fica a parte executada ciente de que, com o transcurso do
prazo para pagamento voluntário, nos termos do art. 525 do CPC
(independentemente de penhora ou nova intimação), iniciar-se-á
o prazo de 15 (quinze) dias úteis para que, querendo, apresente
impugnação ao cumprimento de SENTENÇA.
Inexistindo a atualização do endereço da parte, a intimação realizada
no antigo endereço declinado nos autos, será considerada válida
(art. 274, parágrafo único, CPC).
2- Não havendo impugnação, intime-se a parte exequente para
atualizar o débito e requerer o que entender de direito, atentando
para que, caso ocorra o pagamento parcial do débito, a multa
e os honorários advocatícios estabelecidos incidirão sobre o
remanescente da dívida.
3- Havendo inércia, certificado o decurso do prazo, intime-se
o credor, via advogado, para apresentar o cálculo atualizado do
crédito e indicar bens à penhora. Caso queira, poderá requerer
consulta de bens por meio dos sistemas BACENJUD, RENAJUD e
INFOJUD, nesta ordem, mediante o pagamento da taxa prevista no
art. 17 da Lei de Custas n° 3.896/2016.
4- Efetuado o pagamento espontâneo da condenação, intime-se
o exequente para se manifestar quanto aos valores depositados
e eventual saldo remanescente, havendo aquiescência desde já
autorizo a expedição de alvará em favor do exequente.
Porto Velho-RO, 12 de setembro de 2018.
PODER JUDICIÁRIO
Porto Velho - Fórum Cível
9ª Vara Cível
Sede do Juízo: Fórum Cível, Av. Lauro Sodré, 1728, Térreo, São
João Bosco, Porto Velho, RO, 76803-686
Autos n°: 0021255-71.2013.8.22.0001
USUCAPIÃO (49)
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AUTOR: LUDMA TEREZINHA RODRIGUES DA SILVEIRA,
ANTONIO LARROQUE FELIX
Advogado do(a) AUTOR:
Advogado do(a) AUTOR:
RÉU: EGO EMPRESA GERAL DE OBRAS S A
Advogados do(a) RÉU: GUILHERME DA COSTA FERREIRA
PIGNANELI - RO0005546, EDSON ANTONIO SOUSA PINTO RO0004643, EDUARDO ABILIO KERBER DINIZ - RO0004389
DESPACHO
Versam os presentes sobre ação de usucapião extraordinário
movido contra EGO – Empresa Geral de Obras.
Após o trânsito em julgado da SENTENÇA que declarou o
usucapião, deve o magistrado expedir MANDADO ao Cartório de
Registro de Imóveis com todas as informações necessárias para a
transcrição no registro imobiliário.
O Município encaminhou ofício relatando as dificuldades em
cumprir as ordens de desmembramento comandadas pelos juízos
cíveis, relacionando todas as providências que serão adotadas até
que seja possível fazê-lo de forma minimamente segura (Of, Cic. n.
008/GAB/SEMUR – 28/05/18).
À teor do art. 226 da LRP, todos os requisitos da matrícula deverão
constar do MANDADO.
Considerando que a área usucapida nos presentes é uma pequena
fração da constante da matrícula, ou seja, o imóvel da parte autora
está dentro de uma matrícula imensa, com poligonais em fase de
regularização e são inúmeras as providências em curso até que
se possa proceder ao desmembramento minimamente seguro de
modo a permitir o registro, tenho que insistir com o Município para
cumprir o que já demonstrou incapacidade de fazer é inútil.
Ao apreciar recurso de apelação acerca do tema (Processo nº
0005985-05.2016.822.0000), o eminente desembargador Marcos
Alaor, consignou:
Pelo exposto, nego provimento a ambos os recursos, frisando
que, para que esta DECISÃO judicial sirva de título para matrícula,
oportunamente, no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca,
deve a parte-autora comprovar o cumprimento dos requisitos
previstos na lei registral, apresentando os documentos necessários
para tanto, dentre eles a certidão de desmembramento da área
usucapienda, descrita na inicial, com a elaboração de planta
e memorial descritivo do referido imóvel, os quais poderão ser
providenciados junto ao Município de Porto Velho, por meio da
Secretaria Municipal de Regularização Fundiária e Habitação –
SEMUR.
Portanto, a obrigação de obter a documentação não é do juízo,
nem tampouco integra matéria que pode ser objeto de execução.
Cabe à parte buscar os documentos necessários ao exercício do
seu direito de propriedade, dado que a atividade jurisdicional já se
exauriu.
Intime-se a parte autora, por meio da Defensoria Pública para que
providencie o necessário, vindo a documentação necessária, desde
já defiro a expedição do competente MANDADO para registro no
CRI da usucapião declarado nos presentes, sem necessidade de
nova CONCLUSÃO.
Altere-se a classe para cumprimento de SENTENÇA.
No que toca ao pagamento dos honorários advocatícios, segundo
entendimento do STJ, o cumprimento de SENTENÇA não é
automático, havendo necessidade de intimação da parte executada
para pagamento voluntário.
1- Assim, fica intimada a parte executada na forma do art. 513, § 2º
do CPC para que efetue o cumprimento da SENTENÇA, no prazo
de 15 dias, nos termos do art. 523, sob pena de multa de 10% (dez
por cento) e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por
cento) sobre o valor do débito, sob pena de atos de expropriação
(art. 523, § 3º do CPC).
Desde já, fica a parte executada ciente de que, com o transcurso do
prazo para pagamento voluntário, nos termos do art. 525 do CPC
(independentemente de penhora ou nova intimação), iniciar-se-á
o prazo de 15 (quinze) dias úteis para que, querendo, apresente
impugnação ao cumprimento de SENTENÇA.
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Inexistindo a atualização do endereço da parte, a intimação realizada
no antigo endereço declinado nos autos, será considerada válida
(art. 274, parágrafo único, CPC).
2- Não havendo impugnação, intime-se a parte exequente para
atualizar o débito e requerer o que entender de direito, atentando
para que, caso ocorra o pagamento parcial do débito, a multa
e os honorários advocatícios estabelecidos incidirão sobre o
remanescente da dívida.
3- Havendo inércia, certificado o decurso do prazo, intime-se
o credor, via advogado, para apresentar o cálculo atualizado do
crédito e indicar bens à penhora. Caso queira, poderá requerer
consulta de bens por meio dos sistemas BACENJUD, RENAJUD e
INFOJUD, nesta ordem, mediante o pagamento da taxa prevista no
art. 17 da Lei de Custas n° 3.896/2016.
4- Efetuado o pagamento espontâneo da condenação, intime-se
o exequente para se manifestar quanto aos valores depositados
e eventual saldo remanescente, havendo aquiescência desde já
autorizo a expedição de alvará em favor do exequente.
Porto Velho-RO, 12 de setembro de 2018.
PODER JUDICIÁRIO
Porto Velho - Fórum Cível
9ª Vara Cível
Fórum Cível, Av. Lauro Sodré, 1728, Térreo, São João Bosco, RO,
76803-686 - Telefone: (069) 3217 – 2520
Autos n°: 0000261-51.2015.8.22.0001
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
EXEQUENTE: LOSANGO PROMOÇOES DE VENDAS LTDA
Advogados do(a) EXEQUENTE: EDSON ANTONIO SOUSA PINTO
- RO0004643, GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI RO0005546
EXECUTADO: FELIPE OLIVEIRA PEREIRA
Advogados do(a) EXECUTADO: CARLOS ALBERTO TRONCOSO
JUSTO - RO000535A, MARIA NAZARETE PEREIRA DA SILVA RO0001073
DESPACHO
Segundo entendimento do STJ, o cumprimento de SENTENÇA
não é automático, havendo necessidade de intimação da parte
executada para pagamento voluntário.
1- Assim, intime-se a parte executada na forma do art. 513, § 2º do
CPC para que efetue o cumprimento da SENTENÇA, nos termos
do art. 523, sob pena de multa de 10% (dez por cento) e honorários
advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor do
débito, sob pena de atos de expropriação (art. 523, § 3º do CPC).
Desde já, fica a parte executada ciente de que, com o transcurso do
prazo para pagamento voluntário, nos termos do art. 525 do CPC
(independentemente de penhora ou nova intimação), iniciar-se-á
o prazo de 15 (quinze) dias úteis para que, querendo, apresente
impugnação ao cumprimento de SENTENÇA.
Inexistindo a atualização do endereço da parte, a intimação
realizada no antigo endereço declinado nos autos, será considerada
válida (art. 274, parágrafo único, CPC).
2- Não havendo impugnação, intime-se a parte exequente para
atualizar o débito e requerer o que entender de direito, atentando
para que, caso ocorra o pagamento parcial do débito, a multa
e os honorários advocatícios estabelecidos incidirão sobre o
remanescente da dívida.
3- Havendo inércia, certificado o decurso do prazo, intime-se
o credor, via advogado, para apresentar o cálculo atualizado do
crédito e indicar bens à penhora. Caso queira, poderá requerer
consulta de bens por meio dos sistemas BACENJUD, RENAJUD e
INFOJUD, nesta ordem, mediante o pagamento da taxa prevista no
art. 17 da Lei de Custas n° 3.896/2016.
4- Efetuado o pagamento espontâneo da condenação, intime-se
o exequente para se manifestar quanto aos valores depositados
e eventual saldo remanescente, havendo aquiescência desde já
autorizo a expedição de alvará em favor do exequente.
VIA DESTA SERVE DE CARTA/MANDADO.
Nome: FELIPE OLIVEIRA PEREIRA
Endereço: Rua Curitiba, 3202, Caladinho, Porto Velho - RO - CEP:
76847-000
Porto Velho-RO, 12 de setembro de 2018.
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PODER JUDICIÁRIO
Porto Velho - Fórum Cível
9ª Vara Cível
Sede do Juízo: Fórum Cível, Av. Lauro Sodré, 1728, Térreo, São
João Bosco, Porto Velho, RO, 76803-686
Autos n°: 7045490-75.2016.8.22.0001
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159)
EXEQUENTE: ERIDAN FERNANDES FERREIRA
Advogado do(a) EXEQUENTE: ERIDAN FERNANDES FERREIRA
- RO0003072
EXECUTADO: RAIMUNDO MARQUIZAN TORRES DE SOUZA,
TORRES CONSULTORIA E NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA ME
Advogado do(a) EXECUTADO:
Advogado do(a) EXECUTADO:
DESPACHO
Defiro a expedição de novo MANDADO de citação, nos endereços
indicados na petição de ID 17307794, desde que a exequente
recolha as custas de diligência do oficial de justiça, no prazo de
05 dias.
Em caso de inércia intime-se para impulsionar o feito.
Porto Velho-RO, 12 de setembro de 2018.
PODER JUDICIÁRIO
Porto Velho - Fórum Cível
9ª Vara Cível
Sede do Juízo: Fórum Cível, Av. Lauro Sodré, 1728, Térreo, São
João Bosco, Porto Velho, RO, 76803-686
Autos n°: 7027430-54.2016.8.22.0001
PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
AUTOR: LAUDECI GOMES BRAZ
Advogado do(a) AUTOR: CLAUDETE FURQUIM DE SOUSA RO0006009
RÉU: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Advogado do(a) RÉU:
DESPACHO
Ficam ambas as partes intimadas para apresentarem suas
alegações finais no prazo de 15 (quinze) dias (art. 364, § 2º, CPC).
Atente-se, em relação à parte requerida ao benefício do prazo em
dobro (art. 183, CPC).
Com as manifestações ou decorrido o prazo in albis, conclusos.
Porto Velho-RO, 12 de setembro de 2018.
PODER JUDICIÁRIO
Porto Velho - Fórum Cível
9ª Vara Cível
Sede do Juízo: Fórum Cível, Av. Lauro Sodré, 1728, Térreo, São
João Bosco, Porto Velho, RO, 76803-686
Autos n°: 0005326-27.2015.8.22.0001
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159)
EXEQUENTE: BANCO ITAÚ
Advogados do(a) EXEQUENTE: GERMANA VIEIRA DO VALLE MG0131776, CARLOS ALBERTO BAIAO - RO0007420
EXECUTADO: JOSE CARLOS DA SILVA, JOSE C. DA SILVA - ME
Advogado do(a) EXECUTADO:
Advogado do(a) EXECUTADO:
DESPACHO
Fica intimado o exequente para no prazo de 05 dias, informar se
houve a quitação do acordo formulado pelas partes, vez que já
decorreu o prazo estipulado para o pagamento integral da avença.
Em caso de inércia, arquive-se.
Porto Velho-RO, 12 de setembro de 2018.
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PODER JUDICIÁRIO
Porto Velho - Fórum Cível
9ª Vara Cível
Sede do Juízo: Fórum Cível, Av. Lauro Sodré, 1728, Térreo, São
João Bosco, Porto Velho, RO, 76803-686
Autos n°: 0004910-64.2012.8.22.0001
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
EXEQUENTE: FLORISVALDO ALCÂNTARA PEREIRA
Advogado do(a) EXEQUENTE:
EXECUTADO: EGO EMPRESA GERAL DE OBRAS S A
Advogados do(a) EXECUTADO: GUILHERME DA COSTA
FERREIRA PIGNANELI - RO0005546, EDSON ANTONIO SOUSA
PINTO - RO0004643
DESPACHO
Versam os presentes sobre ação de usucapião extraordinário
movido contra EGO – Empresa Geral de Obras.
Após o trânsito em julgado do acórdão que declarou o usucapião,
deve o magistrado expedir MANDADO ao Cartório de Registro de
Imóveis com todas as informações necessárias para a transcrição
no registro imobiliário.
O Município encaminhou ofício relatando as dificuldades em
cumprir as ordens de desmembramento comandadas pelos juízos
cíveis, relacionando todas as providências que serão adotadas até
que seja possível fazê-lo de forma minimamente segura (Of, Cic. n.
008/GAB/SEMUR – 28/05/18).
À teor do art. 226 da LRP, todos os requisitos da matrícula deverão
constar do MANDADO.
Considerando que a área usucapida nos presentes é uma pequena
fração da constante da matrícula, ou seja, o imóvel dos autores
está dentro de uma matrícula imensa, com poligonais em fase de
regularização e são inúmeras as providências em curso até que
se possa proceder ao desmembramento minimamente seguro de
modo a permitir o registro, tenho que insistir com o Município para
cumprir o que já demonstrou incapacidade de fazer é inútil.
Ao apreciar recurso de apelação acerca do tema (Processo nº
0005985-05.2016.822.0000), o eminente desembargador Marcos
Alaor, consignou:
Pelo exposto, nego provimento a ambos os recursos, frisando
que, para que esta DECISÃO judicial sirva de título para matrícula,
oportunamente, no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca,
deve a parte-autora comprovar o cumprimento dos requisitos
previstos na lei registral, apresentando os documentos necessários
para tanto, dentre eles a certidão de desmembramento da área
usucapienda, descrita na inicial, com a elaboração de planta
e memorial descritivo do referido imóvel, os quais poderão ser
providenciados junto ao Município de Porto Velho, por meio da
Secretaria Municipal de Regularização Fundiária e Habitação –
SEMUR.
Portanto, a obrigação de obter a documentação não é do juízo,
nem tampouco integra matéria que pode ser objeto de execução.
Cabe à parte buscar os documentos necessários ao exercício do
seu direito de propriedade.
Assim, fica a requerida intimada para efetuar o pagamento das
custas finais, no prazo de 15 dia, sob pena de protesto e inscrição
em dívida ativa.
Após, determino o arquivamento do feito, dado que a atividade
jurisdicional já se exauriu.
Poderá o autor, assim que obtiver o necessário para o registro da
propriedade, pedir seu desarquivamento sem custo.
Providenciado o necessário, desde já defiro a expedição do
competente MANDADO para registro no CRI da usucapião declarado
nos presentes, sem necessidade de nova CONCLUSÃO.
Expedido o MANDADO, retornem-se ao arquivo.
Intime-se a Defensoria Pública.
Porto Velho-RO, 12 de setembro de 2018.
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PODER JUDICIÁRIO
Porto Velho - Fórum Cível
9ª Vara Cível
Sede do Juízo: Fórum Cível, Av. Lauro Sodré, 1728, Térreo, São
João Bosco, Porto Velho, RO, 76803-686
Autos n°: 0005327-17.2012.8.22.0001
USUCAPIÃO (49)
AUTOR: VALCINETE FERREIRA DA SILVA
Advogado do(a) AUTOR:
RÉU: EGO EMPRESA GERAL DE OBRAS S A
Advogados do(a) RÉU: EDUARDO ABILIO KERBER DINIZ
- RO0004389, AMANDA GESSICA DE ARAUJO FARIAS RO0005757, GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI RO0005546, EDSON ANTONIO SOUSA PINTO - RO0004643
DESPACHO
Versam os presentes sobre ação de usucapião extraordinário
movido contra EGO – Empresa Geral de Obras.
Após o trânsito em julgado da SENTENÇA que declarou o
usucapião, deve o magistrado expedir MANDADO ao Cartório de
Registro de Imóveis com todas as informações necessárias para a
transcrição no registro imobiliário.
O Município encaminhou ofício relatando as dificuldades em
cumprir as ordens de desmembramento comandadas pelos juízos
cíveis, relacionando todas as providências que serão adotadas até
que seja possível fazê-lo de forma minimamente segura (Of, Cic. n.
008/GAB/SEMUR – 28/05/18).
À teor do art. 226 da LRP, todos os requisitos da matrícula deverão
constar do MANDADO.
Considerando que a área usucapida nos presentes é uma pequena
fração da constante da matrícula, ou seja, o imóvel da parte autora
está dentro de uma matrícula imensa, com poligonais em fase de
regularização e são inúmeras as providências em curso até que
se possa proceder ao desmembramento minimamente seguro de
modo a permitir o registro, tenho que insistir com o Município para
cumprir o que já demonstrou incapacidade de fazer é inútil.
Ao apreciar recurso de apelação acerca do tema (Processo nº
0005985-05.2016.822.0000), o eminente desembargador Marcos
Alaor, consignou:
Pelo exposto, nego provimento a ambos os recursos, frisando
que, para que esta DECISÃO judicial sirva de título para matrícula,
oportunamente, no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca,
deve a parte-autora comprovar o cumprimento dos requisitos
previstos na lei registral, apresentando os documentos necessários
para tanto, dentre eles a certidão de desmembramento da área
usucapienda, descrita na inicial, com a elaboração de planta
e memorial descritivo do referido imóvel, os quais poderão ser
providenciados junto ao Município de Porto Velho, por meio da
Secretaria Municipal de Regularização Fundiária e Habitação –
SEMUR.
Portanto, a obrigação de obter a documentação não é do juízo,
nem tampouco integra matéria que pode ser objeto de execução.
Cabe à parte buscar os documentos necessários ao exercício do
seu direito de propriedade, dado que a atividade jurisdicional já se
exauriu.
Intime-se a parte autora, por meio da Defensoria Pública para que
providencie o necessário, vindo a documentação necessária, desde
já defiro a expedição do competente MANDADO para registro no
CRI da usucapião declarado nos presentes, sem necessidade de
nova CONCLUSÃO.
Altere-se a classe para cumprimento de SENTENÇA.
No que toca ao pagamento dos honorários advocatícios, segundo
entendimento do STJ, o cumprimento de SENTENÇA não é
automático, havendo necessidade de intimação da parte executada
para pagamento voluntário.
1- Assim, fica intimada a parte executada na forma do art. 513, § 2º
do CPC para que efetue o cumprimento da SENTENÇA, no prazo
de 15 dias, nos termos do art. 523, sob pena de multa de 10% (dez
por cento) e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por
cento) sobre o valor do débito, sob pena de atos de expropriação
(art. 523, § 3º do CPC).
Desde já, fica a parte executada ciente de que, com o transcurso do
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prazo para pagamento voluntário, nos termos do art. 525 do CPC
(independentemente de penhora ou nova intimação), iniciar-se-á
o prazo de 15 (quinze) dias úteis para que, querendo, apresente
impugnação ao cumprimento de SENTENÇA.
Inexistindo a atualização do endereço da parte, a intimação realizada
no antigo endereço declinado nos autos, será considerada válida
(art. 274, parágrafo único, CPC).
2- Não havendo impugnação, intime-se a parte exequente para
atualizar o débito e requerer o que entender de direito, atentando
para que, caso ocorra o pagamento parcial do débito, a multa
e os honorários advocatícios estabelecidos incidirão sobre o
remanescente da dívida.
3- Havendo inércia, certificado o decurso do prazo, intime-se
o credor, via advogado, para apresentar o cálculo atualizado do
crédito e indicar bens à penhora. Caso queira, poderá requerer
consulta de bens por meio dos sistemas BACENJUD, RENAJUD e
INFOJUD, nesta ordem, mediante o pagamento da taxa prevista no
art. 17 da Lei de Custas n° 3.896/2016.
4- Efetuado o pagamento espontâneo da condenação, intime-se
o exequente para se manifestar quanto aos valores depositados
e eventual saldo remanescente, havendo aquiescência desde já
autorizo a expedição de alvará em favor do exequente.
Porto Velho-RO, 12 de setembro de 2018.
PODER JUDICIÁRIO
Porto Velho - Fórum Cível
9ª Vara Cível
Sede do Juízo: Fórum Cível, Av. Lauro Sodré, 1728, Térreo, São
João Bosco, Porto Velho, RO, 76803-686
Autos n°: 0018987-78.2012.8.22.0001
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
EXEQUENTE: JOSE MARIA GOMES DA SILVA, PATRICIA
CALIXTO DA SILVA
Advogado do(a) EXEQUENTE:
Advogado do(a) EXEQUENTE:
EXECUTADO: EGO EMPRESA GERAL DE OBRAS S A
Advogado do(a) EXECUTADO: EDUARDO ABILIO KERBER DINIZ
- RO0004389
DESPACHO
Versam os presentes sobre ação de usucapião extraordinário
movido contra EGO – Empresa Geral de Obras.
Após o trânsito em julgado da SENTENÇA que declarou o
usucapião, deve o magistrado expedir MANDADO ao Cartório de
Registro de Imóveis com todas as informações necessárias para a
transcrição no registro imobiliário.
O Município encaminhou ofício relatando as dificuldades em
cumprir as ordens de desmembramento comandadas pelos juízos
cíveis, relacionando todas as providências que serão adotadas até
que seja possível fazê-lo de forma minimamente segura (Of, Cic. n.
008/GAB/SEMUR – 28/05/18).
À teor do art. 226 da LRP, todos os requisitos da matrícula deverão
constar do MANDADO.
Considerando que a área usucapida nos presentes é uma pequena
fração da constante da matrícula, ou seja, o imóvel da parte autora
está dentro de uma matrícula imensa, com poligonais em fase de
regularização e são inúmeras as providências em curso até que
se possa proceder ao desmembramento minimamente seguro de
modo a permitir o registro, tenho que insistir com o Município para
cumprir o que já demonstrou incapacidade de fazer é inútil.
Ao apreciar recurso de apelação acerca do tema (Processo nº
0005985-05.2016.822.0000), o eminente desembargador Marcos
Alaor, consignou:
Pelo exposto, nego provimento a ambos os recursos, frisando
que, para que esta DECISÃO judicial sirva de título para matrícula,
oportunamente, no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca,
deve a parte-autora comprovar o cumprimento dos requisitos
previstos na lei registral, apresentando os documentos necessários
para tanto, dentre eles a certidão de desmembramento da área
usucapienda, descrita na inicial, com a elaboração de planta
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e memorial descritivo do referido imóvel, os quais poderão ser
providenciados junto ao Município de Porto Velho, por meio da
Secretaria Municipal de Regularização Fundiária e Habitação –
SEMUR.
Portanto, a obrigação de obter a documentação não é do juízo,
nem tampouco integra matéria que pode ser objeto de execução.
Cabe à parte buscar os documentos necessários ao exercício do
seu direito de propriedade, dado que a atividade jurisdicional já se
exauriu.
Intime-se a parte autora, por meio da Defensoria Pública para que
providencie o necessário, vindo a documentação necessária, desde
já defiro a expedição do competente MANDADO para registro no
CRI da usucapião declarado nos presentes, sem necessidade de
nova CONCLUSÃO.
Altere-se a classe para cumprimento de SENTENÇA.
No que toca ao pagamento dos honorários advocatícios, segundo
entendimento do STJ, o cumprimento de SENTENÇA não é
automático, havendo necessidade de intimação da parte executada
para pagamento voluntário.
1- Assim, fica intimada a parte executada na forma do art. 513, § 2º
do CPC para que efetue o cumprimento da SENTENÇA, no prazo
de 15 dias, nos termos do art. 523, sob pena de multa de 10% (dez
por cento) e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por
cento) sobre o valor do débito, sob pena de atos de expropriação
(art. 523, § 3º do CPC).
Desde já, fica a parte executada ciente de que, com o transcurso do
prazo para pagamento voluntário, nos termos do art. 525 do CPC
(independentemente de penhora ou nova intimação), iniciar-se-á
o prazo de 15 (quinze) dias úteis para que, querendo, apresente
impugnação ao cumprimento de SENTENÇA.
Inexistindo a atualização do endereço da parte, a intimação realizada
no antigo endereço declinado nos autos, será considerada válida
(art. 274, parágrafo único, CPC).
2- Não havendo impugnação, intime-se a parte exequente para
atualizar o débito e requerer o que entender de direito, atentando
para que, caso ocorra o pagamento parcial do débito, a multa
e os honorários advocatícios estabelecidos incidirão sobre o
remanescente da dívida.
3- Havendo inércia, certificado o decurso do prazo, intime-se
o credor, via advogado, para apresentar o cálculo atualizado do
crédito e indicar bens à penhora. Caso queira, poderá requerer
consulta de bens por meio dos sistemas BACENJUD, RENAJUD e
INFOJUD, nesta ordem, mediante o pagamento da taxa prevista no
art. 17 da Lei de Custas n° 3.896/2016.
4- Efetuado o pagamento espontâneo da condenação, intime-se
o exequente para se manifestar quanto aos valores depositados
e eventual saldo remanescente, havendo aquiescência desde já
autorizo a expedição de alvará em favor do exequente.
Porto Velho-RO, 12 de setembro de 2018.
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
PODER JUDICIÁRIO
Porto Velho - 9º Vara Cível
Sede do Juízo: Fórum Cível, Av. Lauro Sodré, 1728, Térreo, São
João Bosco, Porto Velho, RO, 76803-686
Autos n°: 0011101-91.2013.8.22.0001
PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
AUTOR: ANTONIO BARTOLOMEU DE ARAUJO
Advogados do(a) AUTOR: ROSINEY ARAUJO REIS - RO0004144,
LIZA LIZ XIMENES DE SOUZA - RO0003920
RÉU: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Advogado do(a) RÉU:
DESPACHO
De acordo com entendimento do STJ, o cumprimento de SENTENÇA
não é automático, havendo necessidade de intimação da parte
executada para cumprir a obrigação no prazo previsto na lei.
1) Altere-se a classe para cumprimento de SENTENÇA. Tramitese o presente feito com a máxima urgência, dado que o autor está
acometido por doença grave (câncer).
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2) Fica intimada, via DJ, a parte exequente para adequar seu
cálculo e excluir o valor de R$ 800,00 referente aos honorários
de sucumbência, considerando que em razão da sucumbência
recíproca os honorários foram compensados na DECISÃO proferida
em sede de julgamento no segundo grau (ementa do acórdão no
ID: 19343803).
Prazo: 05 dias.
3) Adequado o cálculo, intime-se o INSS para:
a) implementar o benefício previdenciário em favor da parte autora
(aposentadoria por invalidez), caso ainda não o tenha feito, no
prazo de 48 horas, sob pena de multa diária no valor de R$ 100,00
até o limite de R$ 10.000,00, nos termos do art. 536, §1º do CPC.
A comunicação da presente DECISÃO deverá ser feita à APSADJ/
INSS pelo e-mail “apsdj26001200@inss.gov.br”.
b) Caso queira, apresentar impugnação a execução no prazo de 30
dias, nos termos do art. 535, “caput” do CPC, em relação ao pedido
de pagamento dos valores retroativos.
4) Apresentada impugnação, intime-se o exequente, via advogado,
para que se manifeste.
5) Com a resposta à impugnação ou decorrido o prazo, conclusos
para apreciação.
6) Não havendo interposição de impugnação, remetam-se os autos
à contadoria para atualização do crédito.
7) A seguir, expeça-se RPV nos termos do art. 535, §5º do CPC
e Provimento 006/2006-CG (publicado no DJ nº 124, página 5 de
06/07/2006).
SERVE COMO CARTA/MANDADO.
Porto Velho - RO, 12 de setembro de 2018.
PODER JUDICIÁRIO
Porto Velho - Fórum Cível
9ª Vara Cível
Sede do Juízo: Fórum Cível, Av. Lauro Sodré, 1728, Térreo, São
João Bosco, Porto Velho, RO, 76803-686
Autos n°: 0005117-63.2012.8.22.0001
USUCAPIÃO (49)
AUTOR: MADALENA PINTO DE ANDRADE, PEDRO FARIAS DE
ANDRADE
Advogado do(a) AUTOR:
Advogado do(a) AUTOR:
RÉU: EGO EMPRESA GERAL DE OBRAS S A
Advogados do(a) RÉU: AMANDA GESSICA DE ARAUJO FARIAS
- RO0005757, EDUARDO ABILIO KERBER DINIZ - RO0004389,
EDSON ANTONIO SOUSA PINTO - RO0004643, GUILHERME DA
COSTA FERREIRA PIGNANELI - RO0005546
DESPACHO
Versam os presentes sobre ação de usucapião extraordinário
movido contra EGO – Empresa Geral de Obras.
Após o trânsito em julgado da SENTENÇA que declarou o
usucapião, deve o magistrado expedir MANDADO ao Cartório de
Registro de Imóveis com todas as informações necessárias para a
transcrição no registro imobiliário.
O Município encaminhou ofício relatando as dificuldades em
cumprir as ordens de desmembramento comandadas pelos juízos
cíveis, relacionando todas as providências que serão adotadas até
que seja possível fazê-lo de forma minimamente segura (Of, Cic. n.
008/GAB/SEMUR – 28/05/18).
À teor do art. 226 da LRP, todos os requisitos da matrícula deverão
constar do MANDADO.
Considerando que a área usucapida nos presentes é uma pequena
fração da constante da matrícula, ou seja, o imóvel da parte autora
está dentro de uma matrícula imensa, com poligonais em fase de
regularização e são inúmeras as providências em curso até que
se possa proceder ao desmembramento minimamente seguro de
modo a permitir o registro, tenho que insistir com o Município para
cumprir o que já demonstrou incapacidade de fazer é inútil.
Ao apreciar recurso de apelação acerca do tema (Processo nº
0005985-05.2016.822.0000), o eminente desembargador Marcos
Alaor, consignou:
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Pelo exposto, nego provimento a ambos os recursos, frisando
que, para que esta DECISÃO judicial sirva de título para matrícula,
oportunamente, no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca,
deve a parte-autora comprovar o cumprimento dos requisitos
previstos na lei registral, apresentando os documentos necessários
para tanto, dentre eles a certidão de desmembramento da área
usucapienda, descrita na inicial, com a elaboração de planta
e memorial descritivo do referido imóvel, os quais poderão ser
providenciados junto ao Município de Porto Velho, por meio da
Secretaria Municipal de Regularização Fundiária e Habitação –
SEMUR.
Portanto, a obrigação de obter a documentação não é do juízo,
nem tampouco integra matéria que pode ser objeto de execução.
Cabe à parte buscar os documentos necessários ao exercício do
seu direito de propriedade, dado que a atividade jurisdicional já se
exauriu.
Intime-se a parte autora, por meio da Defensoria Pública para que
providencie o necessário, vindo a documentação necessária, desde
já defiro a expedição do competente MANDADO para registro no
CRI da usucapião declarado nos presentes, sem necessidade de
nova CONCLUSÃO.
Altere-se a classe para cumprimento de SENTENÇA.
No que toca ao pagamento dos honorários advocatícios, segundo
entendimento do STJ, o cumprimento de SENTENÇA não é
automático, havendo necessidade de intimação da parte executada
para pagamento voluntário.
1- Assim, fica intimada a parte executada na forma do art. 513, § 2º
do CPC para que efetue o cumprimento da SENTENÇA, no prazo
de 15 dias, nos termos do art. 523, sob pena de multa de 10% (dez
por cento) e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por
cento) sobre o valor do débito, sob pena de atos de expropriação
(art. 523, § 3º do CPC).
Desde já, fica a parte executada ciente de que, com o transcurso do
prazo para pagamento voluntário, nos termos do art. 525 do CPC
(independentemente de penhora ou nova intimação), iniciar-se-á
o prazo de 15 (quinze) dias úteis para que, querendo, apresente
impugnação ao cumprimento de SENTENÇA.
Inexistindo a atualização do endereço da parte, a intimação realizada
no antigo endereço declinado nos autos, será considerada válida
(art. 274, parágrafo único, CPC).
2- Não havendo impugnação, intime-se a parte exequente para
atualizar o débito e requerer o que entender de direito, atentando
para que, caso ocorra o pagamento parcial do débito, a multa
e os honorários advocatícios estabelecidos incidirão sobre o
remanescente da dívida.
3- Havendo inércia, certificado o decurso do prazo, intime-se
o credor, via advogado, para apresentar o cálculo atualizado do
crédito e indicar bens à penhora. Caso queira, poderá requerer
consulta de bens por meio dos sistemas BACENJUD, RENAJUD e
INFOJUD, nesta ordem, mediante o pagamento da taxa prevista no
art. 17 da Lei de Custas n° 3.896/2016.
4- Efetuado o pagamento espontâneo da condenação, intime-se
o exequente para se manifestar quanto aos valores depositados
e eventual saldo remanescente, havendo aquiescência desde já
autorizo a expedição de alvará em favor do exequente.
Porto Velho-RO, 12 de setembro de 2018.
PODER JUDICIÁRIO
Porto Velho - Fórum Cível
9ª Vara Cível
Sede do Juízo: Fórum Cível, Av. Lauro Sodré, 1728, Térreo, São
João Bosco, Porto Velho, RO, 76803-686
Autos n°: 0001215-68.2013.8.22.0001
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159)
EXEQUENTE: CENTRO DE ENSINO SAO LUCAS LTDA
Advogado do(a) EXEQUENTE: DIOGENES NUNES DE ALMEIDA
NETO - RO0003831
EXECUTADO: JACKSON MENDES DE ALMEIDA
Advogado do(a) EXECUTADO:
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DESPACHO
Oficie-se o Instituto Nacional da Seguridade Social para que
informe se a executada possui fonte pagadora em seu nome, no
prazo de 20 dias.
Porto Velho-RO, 12 de setembro de 2018.
PODER JUDICIÁRIO
Porto Velho - Fórum Cível
9ª Vara Cível
Fórum Cível, Av. Lauro Sodré, 1728, Térreo, São João Bosco, RO,
76803-686 - Telefone: (069) 3217 – 2520
Autos n°: 0014734-47.2012.8.22.0001
USUCAPIÃO (49)
AUTOR: ALDENORA GOMES MACIEL, ANTONIO RAIMUNDO
DAMASCENO RIBEIRO
Advogado do(a) AUTOR:
Advogado do(a) AUTOR:
RÉU: EGO EMPRESA GERAL DE OBRAS S A
Advogados do(a) RÉU: EDSON ANTONIO SOUSA PINTO RO0004643, GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI RO0005546
DESPACHO
Versam os presentes sobre ação de usucapião extraordinário
movido contra EGO – Empresa Geral de Obras.
Após o trânsito em julgado da SENTENÇA que declarou o
usucapião, deve o magistrado expedir MANDADO ao Cartório de
Registro de Imóveis com todas as informações necessárias para a
transcrição no registro imobiliário.
O Município encaminhou ofício relatando as dificuldades em
cumprir as ordens de desmembramento comandadas pelos juízos
cíveis, relacionando todas as providências que serão adotadas até
que seja possível fazê-lo de forma minimamente segura (Of, Cic. n.
008/GAB/SEMUR – 28/05/18).
À teor do art. 226 da LRP, todos os requisitos da matrícula deverão
constar do MANDADO.
Considerando que a área usucapida nos presentes é uma pequena
fração da constante da matrícula, ou seja, o imóvel dos autores
está dentro de uma matrícula imensa, com poligonais em fase de
regularização e são inúmeras as providências em curso até que
se possa proceder ao desmembramento minimamente seguro de
modo a permitir o registro, tenho que insistir com o Município para
cumprir o que já demonstrou incapacidade de fazer é inútil.
Ao apreciar recurso de apelação acerca do tema (Processo nº
0005985-05.2016.822.0000), o eminente desembargador Marcos
Alaor, consignou:
Pelo exposto, nego provimento a ambos os recursos, frisando
que, para que esta DECISÃO judicial sirva de título para matrícula,
oportunamente, no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca,
deve a parte-autora comprovar o cumprimento dos requisitos
previstos na lei registral, apresentando os documentos necessários
para tanto, dentre eles a certidão de desmembramento da área
usucapienda, descrita na inicial, com a elaboração de planta
e memorial descritivo do referido imóvel, os quais poderão ser
providenciados junto ao Município de Porto Velho, por meio da
Secretaria Municipal de Regularização Fundiária e Habitação –
SEMUR.
Portanto, a obrigação de obter a documentação não é do juízo,
nem tampouco integra matéria que pode ser objeto de execução.
Cabe à parte buscar os documentos necessários ao exercício do
seu direito de propriedade, dado que a atividade jurisdicional já se
exauriu.
Intime-se o autor, por meio da Defensoria Pública para que
providencie o necessário, desde já defiro a expedição do competente
MANDADO para registro no CRI da usucapião declarado nos
presentes, sem necessidade de nova CONCLUSÃO.
No que toca ao pagamento dos honorários advocatícios, segundo
entendimento do STJ, o cumprimento de SENTENÇA não é
automático, havendo necessidade de intimação da parte executada
para pagamento voluntário.
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1- Assim, fica intimada a parte executada, por meio de seu
advogado, na forma do art. 513, § 2º do CPC para que efetue o
cumprimento da SENTENÇA, no prazo de 15 dias, nos termos do
art. 523, sob pena de multa de 10% (dez por cento) e honorários
advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor do
débito, sob pena de atos de expropriação (art. 523, § 3º do CPC).
Desde já, fica a parte executada ciente de que, com o transcurso do
prazo para pagamento voluntário, nos termos do art. 525 do CPC
(independentemente de penhora ou nova intimação), iniciar-se-á
o prazo de 15 (quinze) dias úteis para que, querendo, apresente
impugnação ao cumprimento de SENTENÇA.
Inexistindo a atualização do endereço da parte, a intimação
realizada no antigo endereço declinado nos autos, será considerada
válida (art. 274, parágrafo único, CPC).
2- Não havendo impugnação, intime-se a parte exequente para
atualizar o débito e requerer o que entender de direito, atentando
para que, caso ocorra o pagamento parcial do débito, a multa
e os honorários advocatícios estabelecidos incidirão sobre o
remanescente da dívida.
3- Havendo inércia, certificado o decurso do prazo, intime-se
o credor, via advogado, para apresentar o cálculo atualizado do
crédito e indicar bens à penhora. Caso queira, poderá requerer
consulta de bens por meio dos sistemas BACENJUD, RENAJUD e
INFOJUD, nesta ordem, mediante o pagamento da taxa prevista no
art. 17 da Lei de Custas n° 3.896/2016.
4- Efetuado o pagamento espontâneo da condenação, intime-se
o exequente para se manifestar quanto aos valores depositados
e eventual saldo remanescente, havendo aquiescência desde já
autorizo a expedição de alvará em favor do exequente.
VIA DESTA SERVE DE CARTA/MANDADO.
Porto Velho-RO, 12 de setembro de 2018.
PODER JUDICIÁRIO
Porto Velho - Fórum Cível
9ª Vara Cível
Sede do Juízo: Fórum Cível, Av. Lauro Sodré, 1728, Térreo, São
João Bosco, Porto Velho, RO, 76803-686
Autos n°: 0005304-71.2012.8.22.0001
USUCAPIÃO (49)
AUTOR: ILMA BORCK DA SILVA
Advogado do(a) AUTOR:
RÉU: EGO EMPRESA GERAL DE OBRAS S A
Advogados do(a) RÉU: EDSON ANTONIO SOUSA PINTO RO0004643, GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI RO0005546
DESPACHO
Altere-se a classe para cumprimento de SENTENÇA.
Versam os presentes sobre ação de usucapião extraordinário
movido contra EGO – Empresa Geral de Obras.
Após o trânsito em julgado da SENTENÇA que declarou o
usucapião, deve o magistrado expedir MANDADO ao Cartório de
Registro de Imóveis com todas as informações necessárias para a
transcrição no registro imobiliário.
O Município encaminhou ofício relatando as dificuldades em
cumprir as ordens de desmembramento comandadas pelos juízos
cíveis, relacionando todas as providências que serão adotadas até
que seja possível fazê-lo de forma minimamente segura (Of, Cic. n.
008/GAB/SEMUR – 28/05/18).
À teor do art. 226 da LRP, todos os requisitos da matrícula deverão
constar do MANDADO.
Considerando que a área usucapida nos presentes é uma pequena
fração da constante da matrícula, ou seja, o imóvel dos autores
está dentro de uma matrícula imensa, com poligonais em fase de
regularização e são inúmeras as providências em curso até que
se possa proceder ao desmembramento minimamente seguro de
modo a permitir o registro, tenho que insistir com o Município para
cumprir o que já demonstrou incapacidade de fazer é inútil.
Ao apreciar recurso de apelação acerca do tema (Processo nº
0005985-05.2016.822.0000), o eminente desembargador Marcos
Alaor, consignou:
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Pelo exposto, nego provimento a ambos os recursos, frisando
que, para que esta DECISÃO judicial sirva de título para matrícula,
oportunamente, no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca,
deve a parte-autora comprovar o cumprimento dos requisitos
previstos na lei registral, apresentando os documentos necessários
para tanto, dentre eles a certidão de desmembramento da área
usucapienda, descrita na inicial, com a elaboração de planta
e memorial descritivo do referido imóvel, os quais poderão ser
providenciados junto ao Município de Porto Velho, por meio da
Secretaria Municipal de Regularização Fundiária e Habitação –
SEMUR.
Portanto, a obrigação de obter a documentação não é do juízo,
nem tampouco integra matéria que pode ser objeto de execução.
Cabe à parte buscar os documentos necessários ao exercício do
seu direito de propriedade, dado que a atividade jurisdicional já se
exauriu.
Intime-se o autor, por meio da Defensoria Pública para que
providencie o necessário, vindo os documentos, desde já defiro
a expedição do competente MANDADO para registro no CRI da
usucapião declarado nos presentes, sem necessidade de nova
CONCLUSÃO.
No que toca ao pagamento dos honorários advocatícios, segundo
entendimento do STJ, o cumprimento de SENTENÇA não é
automático, havendo necessidade de intimação da parte executada
para pagamento voluntário.
1- Assim, fica intimada a parte executada, por meio de seu
advogado, na forma do art. 513, § 2º do CPC para que efetue o
cumprimento da SENTENÇA, no prazo de 15 dias, nos termos do
art. 523, sob pena de multa de 10% (dez por cento) e honorários
advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor do
débito, sob pena de atos de expropriação (art. 523, § 3º do CPC).
Desde já, fica a parte executada ciente de que, com o transcurso do
prazo para pagamento voluntário, nos termos do art. 525 do CPC
(independentemente de penhora ou nova intimação), iniciar-se-á
o prazo de 15 (quinze) dias úteis para que, querendo, apresente
impugnação ao cumprimento de SENTENÇA.
Inexistindo a atualização do endereço da parte, a intimação realizada
no antigo endereço declinado nos autos, será considerada válida
(art. 274, parágrafo único, CPC).
2- Não havendo impugnação, intime-se a parte exequente para
atualizar o débito e requerer o que entender de direito, atentando
para que, caso ocorra o pagamento parcial do débito, a multa
e os honorários advocatícios estabelecidos incidirão sobre o
remanescente da dívida.
3- Havendo inércia, certificado o decurso do prazo, intime-se
o credor, via advogado, para apresentar o cálculo atualizado do
crédito e indicar bens à penhora. Caso queira, poderá requerer
consulta de bens por meio dos sistemas BACENJUD, RENAJUD e
INFOJUD, nesta ordem, mediante o pagamento da taxa prevista no
art. 17 da Lei de Custas n° 3.896/2016.
4- Efetuado o pagamento espontâneo da condenação, intime-se
o exequente para se manifestar quanto aos valores depositados
e eventual saldo remanescente, havendo aquiescência desde já
autorizo a expedição de alvará em favor do exequente.
VIA DESTA SERVE DE CARTA/MANDADO.
Porto Velho-RO, 12 de setembro de 2018.
PODER JUDICIÁRIO
Porto Velho - Fórum Cível
9ª Vara Cível
Sede do Juízo: Fórum Cível, Av. Lauro Sodré, 1728, Térreo, São
João Bosco, Porto Velho, RO, 76803-686
Autos n°: 0013376-47.2012.8.22.0001
USUCAPIÃO (49)
AUTOR: JOSÉ NILTON BOTELHO DA SILVA, SIRVITA LIMA
PEREIRA
Advogado do(a) AUTOR:
Advogado do(a) AUTOR:
RÉU: EGO EMPRESA GERAL DE OBRAS S A
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Advogados do(a) RÉU: EDSON ANTONIO SOUSA PINTO RO0004643, GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI RO0005546
DESPACHO
Altere-se a classe para cumprimento de SENTENÇA.
Versam os presentes sobre ação de usucapião extraordinário
movido contra EGO – Empresa Geral de Obras.
Após o trânsito em julgado da SENTENÇA que declarou o
usucapião, deve o magistrado expedir MANDADO ao Cartório de
Registro de Imóveis com todas as informações necessárias para a
transcrição no registro imobiliário.
O Município encaminhou ofício relatando as dificuldades em
cumprir as ordens de desmembramento comandadas pelos juízos
cíveis, relacionando todas as providências que serão adotadas até
que seja possível fazê-lo de forma minimamente segura (Of, Cic. n.
008/GAB/SEMUR – 28/05/18).
À teor do art. 226 da LRP, todos os requisitos da matrícula deverão
constar do MANDADO.
Considerando que a área usucapida nos presentes é uma pequena
fração da constante da matrícula, ou seja, o imóvel dos autores
está dentro de uma matrícula imensa, com poligonais em fase de
regularização e são inúmeras as providências em curso até que
se possa proceder ao desmembramento minimamente seguro de
modo a permitir o registro, tenho que insistir com o Município para
cumprir o que já demonstrou incapacidade de fazer é inútil.
Ao apreciar recurso de apelação acerca do tema (Processo nº
0005985-05.2016.822.0000), o eminente desembargador Marcos
Alaor, consignou:
Pelo exposto, nego provimento a ambos os recursos, frisando
que, para que esta DECISÃO judicial sirva de título para matrícula,
oportunamente, no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca,
deve a parte-autora comprovar o cumprimento dos requisitos
previstos na lei registral, apresentando os documentos necessários
para tanto, dentre eles a certidão de desmembramento da área
usucapienda, descrita na inicial, com a elaboração de planta
e memorial descritivo do referido imóvel, os quais poderão ser
providenciados junto ao Município de Porto Velho, por meio da
Secretaria Municipal de Regularização Fundiária e Habitação –
SEMUR.
Portanto, a obrigação de obter a documentação não é do juízo,
nem tampouco integra matéria que pode ser objeto de execução.
Cabe à parte buscar os documentos necessários ao exercício do
seu direito de propriedade, dado que a atividade jurisdicional já se
exauriu.
Intime-se o autor, por meio da Defensoria Pública para que
providencie o necessário, vindo os documentos, desde já defiro
a expedição do competente MANDADO para registro no CRI da
usucapião declarado nos presentes, sem necessidade de nova
CONCLUSÃO.
No que toca ao pagamento dos honorários advocatícios, segundo
entendimento do STJ, o cumprimento de SENTENÇA não é
automático, havendo necessidade de intimação da parte executada
para pagamento voluntário.
1- Assim, fica intimada a parte executada, por meio de seu
advogado, na forma do art. 513, § 2º do CPC para que efetue o
cumprimento da SENTENÇA, no prazo de 15 dias, nos termos do
art. 523, sob pena de multa de 10% (dez por cento) e honorários
advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor do
débito, sob pena de atos de expropriação (art. 523, § 3º do CPC).
Desde já, fica a parte executada ciente de que, com o transcurso do
prazo para pagamento voluntário, nos termos do art. 525 do CPC
(independentemente de penhora ou nova intimação), iniciar-se-á
o prazo de 15 (quinze) dias úteis para que, querendo, apresente
impugnação ao cumprimento de SENTENÇA.
Inexistindo a atualização do endereço da parte, a intimação realizada
no antigo endereço declinado nos autos, será considerada válida
(art. 274, parágrafo único, CPC).
2- Não havendo impugnação, intime-se a parte exequente para
atualizar o débito e requerer o que entender de direito, atentando
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para que, caso ocorra o pagamento parcial do débito, a multa
e os honorários advocatícios estabelecidos incidirão sobre o
remanescente da dívida.
3- Havendo inércia, certificado o decurso do prazo, intime-se
o credor, via advogado, para apresentar o cálculo atualizado do
crédito e indicar bens à penhora. Caso queira, poderá requerer
consulta de bens por meio dos sistemas BACENJUD, RENAJUD e
INFOJUD, nesta ordem, mediante o pagamento da taxa prevista no
art. 17 da Lei de Custas n° 3.896/2016.
4- Efetuado o pagamento espontâneo da condenação, intime-se
o exequente para se manifestar quanto aos valores depositados
e eventual saldo remanescente, havendo aquiescência desde já
autorizo a expedição de alvará em favor do exequente.
VIA DESTA SERVE DE CARTA/MANDADO.
Porto Velho-RO, 12 de setembro de 2018.
PODER JUDICIÁRIO
Porto Velho - Fórum Cível
9ª Vara Cível
Sede do Juízo: Fórum Cível, Av. Lauro Sodré, 1728, Térreo, São
João Bosco, Porto Velho, RO, 76803-686
Autos n°: 0005376-58.2012.8.22.0001
USUCAPIÃO (49)
AUTOR: EVANEIDE DE SOUZA SANTOS, JOSE RIBAMAR
MONTEIRO FILHO
Advogado do(a) AUTOR:
Advogado do(a) AUTOR:
RÉU: EGO EMPRESA GERAL DE OBRAS S A
Advogados do(a) RÉU: EDSON ANTONIO SOUSA PINTO RO0004643, GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI RO0005546
DESPACHO
Altere-se a classe para cumprimento de SENTENÇA.
Versam os presentes sobre ação de usucapião extraordinário
movido contra EGO – Empresa Geral de Obras.
Após o trânsito em julgado da SENTENÇA que declarou o
usucapião, deve o magistrado expedir MANDADO ao Cartório de
Registro de Imóveis com todas as informações necessárias para a
transcrição no registro imobiliário.
O Município encaminhou ofício relatando as dificuldades em
cumprir as ordens de desmembramento comandadas pelos juízos
cíveis, relacionando todas as providências que serão adotadas até
que seja possível fazê-lo de forma minimamente segura (Of, Cic. n.
008/GAB/SEMUR – 28/05/18).
À teor do art. 226 da LRP, todos os requisitos da matrícula deverão
constar do MANDADO.
Considerando que a área usucapida nos presentes é uma pequena
fração da constante da matrícula, ou seja, o imóvel dos autores
está dentro de uma matrícula imensa, com poligonais em fase de
regularização e são inúmeras as providências em curso até que
se possa proceder ao desmembramento minimamente seguro de
modo a permitir o registro, tenho que insistir com o Município para
cumprir o que já demonstrou incapacidade de fazer é inútil.
Ao apreciar recurso de apelação acerca do tema (Processo nº
0005985-05.2016.822.0000), o eminente desembargador Marcos
Alaor, consignou:
Pelo exposto, nego provimento a ambos os recursos, frisando
que, para que esta DECISÃO judicial sirva de título para matrícula,
oportunamente, no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca,
deve a parte-autora comprovar o cumprimento dos requisitos
previstos na lei registral, apresentando os documentos necessários
para tanto, dentre eles a certidão de desmembramento da área
usucapienda, descrita na inicial, com a elaboração de planta
e memorial descritivo do referido imóvel, os quais poderão ser
providenciados junto ao Município de Porto Velho, por meio da
Secretaria Municipal de Regularização Fundiária e Habitação –
SEMUR.
Portanto, a obrigação de obter a documentação não é do juízo,
nem tampouco integra matéria que pode ser objeto de execução.
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Cabe à parte buscar os documentos necessários ao exercício do
seu direito de propriedade, dado que a atividade jurisdicional já se
exauriu.
Intime-se o autor, por meio da Defensoria Pública para que
providencie o necessário, vindo aos autos os documentos, desde
já defiro a expedição do competente MANDADO para registro no
CRI da usucapião declarado nos presentes, sem necessidade de
nova CONCLUSÃO.
No que toca ao pagamento dos honorários advocatícios, segundo
entendimento do STJ, o cumprimento de SENTENÇA não é
automático, havendo necessidade de intimação da parte executada
para pagamento voluntário.
1- Assim, fica intimada a parte executada, por meio de seu
advogado, na forma do art. 513, § 2º do CPC para que efetue o
cumprimento da SENTENÇA, no prazo de 15 dias, nos termos do
art. 523, sob pena de multa de 10% (dez por cento) e honorários
advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor do
débito, sob pena de atos de expropriação (art. 523, § 3º do CPC).
Desde já, fica a parte executada ciente de que, com o transcurso do
prazo para pagamento voluntário, nos termos do art. 525 do CPC
(independentemente de penhora ou nova intimação), iniciar-se-á
o prazo de 15 (quinze) dias úteis para que, querendo, apresente
impugnação ao cumprimento de SENTENÇA.
Inexistindo a atualização do endereço da parte, a intimação
realizada no antigo endereço declinado nos autos, será considerada
válida (art. 274, parágrafo único, CPC).
2- Não havendo impugnação, intime-se a parte exequente para
atualizar o débito e requerer o que entender de direito, atentando
para que, caso ocorra o pagamento parcial do débito, a multa
e os honorários advocatícios estabelecidos incidirão sobre o
remanescente da dívida.
3- Havendo inércia, certificado o decurso do prazo, intime-se
o credor, via advogado, para apresentar o cálculo atualizado do
crédito e indicar bens à penhora. Caso queira, poderá requerer
consulta de bens por meio dos sistemas BACENJUD, RENAJUD e
INFOJUD, nesta ordem, mediante o pagamento da taxa prevista no
art. 17 da Lei de Custas n° 3.896/2016.
4- Efetuado o pagamento espontâneo da condenação, intime-se
o exequente para se manifestar quanto aos valores depositados
e eventual saldo remanescente, havendo aquiescência desde já
autorizo a expedição de alvará em favor do exequente.
VIA DESTA SERVE DE CARTA/MANDADO.
Porto Velho-RO, 12 de setembro de 2018.
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Porto Velho - 9ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, Porto Velho - RO CEP: 76803-686 - Fone: (69) 3217-1307
Processo: 7019852-69.2018.8.22.0001
Classe: CÍVEL - BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO
FIDUCIÁRIA (81)
AUTOR: B. F. S.
Advogado do(a) AUTOR: GIULIO ALVARENGA REALE RO0006980
RÉU: S. D. A. F.
Advogado do(a) RÉU:
INTIMAÇÃO
A intimação de Id. 20973584 diz respeito às custas pela renovação
da diligência do Oficial de Justiça - composta urbana -, no valor de
R$ 129,95, cujo boleto pode ser gerado no seguinte link:
http://webapp.tjro.jus.br/custas/pages/guiaRecolhimento/
guiaRecolhimentoEmitir.jsf;jsessionid=MlUemieeJXHJRLgVw2OO
Ap_bZ65KzfhrXqOHVab-.wildfly01:custas1.1
PODER JUDICIÁRIO
Porto Velho - Fórum Cível
9ª Vara Cível
Sede do Juízo: Fórum Cível, Av. Lauro Sodré, 1728, Térreo, São
João Bosco, Porto Velho, RO, 76803-686
Autos n°: 7021560-91.2017.8.22.0001
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159)
EXEQUENTE: SOCIEDADE DE PESQUISA EDUCACAO E
CULTURA, DR. APARICIO CARVALHO DE MORAES LTDA
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Advogados do(a) EXEQUENTE: IZABEL CELINA PESSOA
BEZERRA CARDOSO - RO0000796, CAMILA BEZERRA BATISTA
- RO0007212, CAMILA GONCALVES MONTEIRO - RO8348
EXECUTADO: VIVIANE DA SILVA NORBERTO, LENILCE
BEZERRA DE OLIVEIRA DA SILVA
Advogado do(a) EXECUTADO:
Advogado do(a) EXECUTADO:
DESPACHO
Verifico que a autora diligenciou busca de endereço em desfavor
das rés em sistema conveniado, perante outro juízo, contudo não
obteve êxito. Assim sendo, defiro a citação das executadas por
edital. Expeça-se o necessário.
Porto Velho-RO, 12 de setembro de 2018.
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Porto Velho - 6ª Vara Cível, Falências e Recuperações Judiciais
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, Porto Velho - RO CEP: 76803-686 - Fone: (69) 3217-1307
Processo: 7005258-50.2018.8.22.0001
Classe: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159)
EXEQUENTE: CONDOMINIO SOLAR DAS CASTANHEIRAS
Advogado do(a) EXEQUENTE: ELVIS DIAS PINTO - RO0003447
EXECUTADO: FABIO FERNANDO PIENTZ
Advogado do(a) EXECUTADO:
INTIMAÇÃO
Fica a parte autora, por via de seu advogado, no prazo de 05 (cinco)
dias úteis, intimada a recolher as custas da Carta Precatória.
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Porto Velho - 9ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, Porto Velho - RO CEP: 76803-686 - Fone: (69) 3217-1307
Processo: 7015545-72.2018.8.22.0001
Classe: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
AUTOR: EDNELZO CARVALHO FEITOSA
Advogado do(a) AUTOR: JULIA IRIA FERREIRA DA SILVA RO9290
RÉU: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Advogado do(a) RÉU:
INTIMAÇÃO
Fica a parte Autora, na pessoa de seu(ua) advogado(a), intimada
para querendo, apresentar réplica no prazo de 15 (quinze) dias.
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Porto Velho - 6ª Vara Cível, Falências e Recuperações Judiciais
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, Porto Velho - RO CEP: 76803-686 - Fone: (69) 3217-1307
Processo: 7002403-98.2018.8.22.0001
Classe: MONITÓRIA (40)
AUTOR: CONSEG ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA
Advogados do(a) AUTOR: NATHALIA KOWALSKI FONTANA PR44056, DANIELE BLANCO GONCALVES - PR46313
RÉU: EMPRESA DE COMERCIO E TRANSPORTE FRAJOLA
LTDA - ME
Advogado do(a) RÉU:
INTIMAÇÃO
Considerando o pedido para expedição/desentranhamento do
MANDADO, fica a parte autora, na pessoa de seu(ua) advogado(a),
intimado(a) para no prazo de 5 (cinco) dias, proceder o recolhimento
da taxa, que deverá ser o valor da diligência do oficial de justiça
positiva, gerando o boleto para pagamento no link: http://webapp.tjro.
jus.br/custas/pages/guiaRecolhimento/guiaRecolhimentoEmitir.jsf
;jsessionid=MlUemieeJXHJRLgVw2OOAp_bZ65KzfhrXqOHVab-.
wildfly01:custas1.1, exceto se beneficiado(s) pela concessão da
justiça gratuita.
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PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Porto Velho - 9ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, Porto Velho - RO CEP: 76803-686 - Fone: (69) 3217-1307
Processo: 7012923-54.2017.8.22.0001
Classe: CÍVEL - BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO
FIDUCIÁRIA (81)
AUTOR: BANCO BRADESCO S.A.
Advogado do(a) AUTOR: MAURO PAULO GALERA MARI RO0004937
RÉU: CLESIO SANTANA DA SILVA
Advogado do(a) RÉU:
INTIMAÇÃO
Para fins de atendimento ao pleito da parte AUTORA, fica
esta intimada para que, no prazo de 05 dias, proceda ao prévio
recolhimento das custas da diligência, conforme estabelecido no
art. 17 da Lei 3.896/2016.
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Porto Velho - 6ª Vara Cível, Falências e Recuperações Judiciais
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, Porto Velho - RO CEP: 76803-686 - Fone: (69) 3217-1307
Processo: 7025859-77.2018.8.22.0001
Classe: BUSCA E APREENSÃO (181)
REQUERENTE: BANCO BRADESCO S.A.
Advogado do(a) REQUERENTE: MAURO PAULO GALERA MARI
- RO0004937
REQUERIDO: GIRLENE DE ALMEIDA SIMPLICIO
Advogado do(a) REQUERIDO:
INTIMAÇÃO
Considerando o pedido para expedição/desentranhamento do
MANDADO, fica a parte autora, na pessoa de seu(ua) advogado(a),
intimado(a) para no prazo de 5 (cinco) dias, proceder o recolhimento
da taxa, que deverá ser o valor da diligência do oficial de justiça
positiva, gerando o boleto para pagamento no link: http://webapp.tjro.
jus.br/custas/pages/guiaRecolhimento/guiaRecolhimentoEmitir.jsf
;jsessionid=MlUemieeJXHJRLgVw2OOAp_bZ65KzfhrXqOHVab-.
wildfly01:custas1.1, exceto se beneficiado(s) pela concessão da
justiça gratuita.
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Porto Velho - 9ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, Porto Velho - RO CEP: 76803-686 - Fone: (69) 3217-1305
Processo: 7025081-44.2017.8.22.0001
Classe: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159)
EXEQUENTE: BANCO DO BRASIL S.A.
Advogado do(a) EXEQUENTE: RAFAEL SGANZERLA DURAND
- SP0211648
EXECUTADO: RW COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME
e outros
Advogado do(a) EXECUTADO:
Advogado do(a) EXECUTADO:
INTIMAÇÃO
Fica a parte Autora intimada a dar regular andamento ao feito no
prazo de 5 dias, sob pena de extinção/arquivamento.
PODER JUDICIÁRIO
Porto Velho - Fórum Cível
9ª Vara Cível
Sede do Juízo: Fórum Cível, Av. Lauro Sodré, 1728, Térreo, São
João Bosco, Porto Velho, RO, 76803-686
Autos n°: 7025396-09.2016.8.22.0001
PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
AUTOR: LUIZ ANTONIO DA COSTA PEREIRA
Advogado do(a) AUTOR: VANESSA RODRIGUES ALVES MOITA
- RO0005120
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RÉU: DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA
Advogado do(a) RÉU: GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS
VISEU - SP0117417
DESPACHO
Restou consignado em SENTENÇA que o aparelho deveria ser
retirado pela ré na residência da autora, posto isso, indefiro o pleito
de ID 17314794, contudo, fica intimada a requerida para no prazo
de 05 dias, indicar endereço para onde o autor possa enviar ou
deixar o aparelho, deixo consignado que se tratando de endereço
fora da Comarca deverá a ré arcar com as despesas de envio.
A inércia presumirá a satisfação da obrigação e o feito será
extinto.
Porto Velho-RO, 12 de setembro de 2018.
PODER JUDICIÁRIO
Porto Velho - Fórum Cível
9ª Vara Cível
Fórum Cível, Av. Lauro Sodré, 1728, Térreo, São João Bosco, RO,
76803-686 - Telefone: (069) 3217 – 2520
Autos n°: 0015124-80.2013.8.22.0001
PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
AUTOR: PATRICIA DE OLIVEIRA DOMIENSE ROCHA, EDUARDO
ARANHA ROCHA
Advogados do(a) AUTOR: FABRICIO FRANCIS DA SILVA
FIGUEIREDO - RO0004829, ANTONIO SERGIO SILVA DE
CARVALHO - RO0004639
Advogados do(a) AUTOR: FABRICIO FRANCIS DA SILVA
FIGUEIREDO - RO0004829, ANTONIO SERGIO SILVA DE
CARVALHO - RO0004639
RÉU: BAIRRO NOVO PORTO VELHO EMPREENDIMENTO
IMOBILIARIO S/A
Advogados do(a) RÉU: RODRIGO DE BITTENCOURT
MUDROVITSCH - DF0026966, ALEX JESUS AUGUSTO FILHO
- SP0314946
DESPACHO
Altere-se a classe para cumprimento de SENTENÇA.
Segundo entendimento do STJ, o cumprimento de SENTENÇA
não é automático, havendo necessidade de intimação da parte
executada para pagamento voluntário.
1- Assim, intime-se a parte executada na forma do art. 513, § 2º do
CPC para que efetue o cumprimento da SENTENÇA, nos termos
do art. 523, sob pena de multa de 10% (dez por cento) e honorários
advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor do
débito, sob pena de atos de expropriação (art. 523, § 3º do CPC).
Desde já, fica a parte executada ciente de que, com o transcurso do
prazo para pagamento voluntário, nos termos do art. 525 do CPC
(independentemente de penhora ou nova intimação), iniciar-se-á
o prazo de 15 (quinze) dias úteis para que, querendo, apresente
impugnação ao cumprimento de SENTENÇA.
Inexistindo a atualização do endereço da parte, a intimação
realizada no antigo endereço declinado nos autos, será considerada
válida (art. 274, parágrafo único, CPC).
2- Não havendo impugnação, intime-se a parte exequente para
atualizar o débito e requerer o que entender de direito, atentando
para que, caso ocorra o pagamento parcial do débito, a multa
e os honorários advocatícios estabelecidos incidirão sobre o
remanescente da dívida.
3- Havendo inércia, certificado o decurso do prazo, intime-se
o credor, via advogado, para apresentar o cálculo atualizado do
crédito e indicar bens à penhora. Caso queira, poderá requerer
consulta de bens por meio dos sistemas BACENJUD, RENAJUD e
INFOJUD, nesta ordem, mediante o pagamento da taxa prevista no
art. 17 da Lei de Custas n° 3.896/2016.
4- Efetuado o pagamento espontâneo da condenação, intime-se
o exequente para se manifestar quanto aos valores depositados
e eventual saldo remanescente, havendo aquiescência desde já
autorizo a expedição de alvará em favor do exequente.
VIA DESTA SERVE DE CARTA/MANDADO.
Nome: BAIRRO NOVO PORTO VELHO EMPREENDIMENTO
IMOBILIARIO S/A
Endereço: desconhecido
Porto Velho-RO, 12 de setembro de 2018.
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PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Porto Velho - 9ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, Porto Velho - RO CEP: 76803-686 - Fone: (69) 3217-1307
Processo: 7015643-57.2018.8.22.0001
Classe: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
AUTOR: LUIS FERNANDO ROCHA DE OLIVEIRA
Advogados do(a) AUTOR: EDNEIA UETE MASSARANDUBA RO6442, LUCENO JOSE DA SILVA - RO0004640
RÉU: MEGA VEICULOS LTDA
Advogado do(a) RÉU: FABRICIO GRISI MEDICI JURADO RO0001751
INTIMAÇÃO
Fica a parte Autora, na pessoa de seu(ua) advogado(a), intimada
para querendo, apresentar réplica no prazo de 15 (quinze) dias.
PODER JUDICIÁRIO
Porto Velho - Fórum Cível
9ª Vara Cível
Sede do Juízo: Fórum Cível, Av. Lauro Sodré, 1728, Térreo, São
João Bosco, Porto Velho, RO, 76803-686
Autos n°: 7019416-47.2017.8.22.0001
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159)
EXEQUENTE: SOCIEDADE DE PESQUISA EDUCACAO E
CULTURA, DR. APARICIO CARVALHO DE MORAES LTDA
Advogados do(a) EXEQUENTE: CAMILA BEZERRA BATISTA
- RO0007212, CAMILA GONCALVES MONTEIRO - RO8348,
IZABEL CELINA PESSOA BEZERRA CARDOSO - RO0000796
EXECUTADO: ALCIDES PIO DE SOUZA MACHADO, TIAGO
GALDINO DA SILVA
Advogado do(a) EXECUTADO:
Advogado do(a) EXECUTADO:
DESPACHO
Ante a petição de ID 17420180, verifico que nos autos de
embargos à execução n. 7033174-93.2017.8.22.0001 a ação foi
julgada procedente declarando prescrito parte do título judicial,
assim sendo, por cautela, suspendo o presente até a DECISÃO do
recurso de apelação.
Porto Velho-RO, 12 de setembro de 2018.
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Porto Velho - 9ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, Porto Velho - RO CEP: 76803-686 - Fone: (69) 3217-1307
Processo: 0012562-30.2015.8.22.0001
Classe: MONITÓRIA (40)
AUTOR: INDUSTRIA E COMERCIO DE BEBIDAS MDM LTDA
Advogados do(a) AUTOR: JACIMAR PEREIRA RIGOLON RO0001740, TIAGO HENRIQUE MUNIZ ROCHA - RO0007201
RÉU: JANDER SANTOS MORO
Advogado do(a) RÉU:
Certidão/INTIMAÇÃO
CERTIFICO que devidamente citada, conforme AR positivo, a parte
requerida não apresentou defesa no prazo legal. Ato contínuo, fica
intimada a parte requerente para apresentar meios de satisfação
de seu crédito, bem como planilha de débito atualizada.
PODER JUDICIÁRIO
Porto Velho - Fórum Cível
9ª Vara Cível
Sede do Juízo: Fórum Cível, Av. Lauro Sodré, 1728, Térreo, São
João Bosco, Porto Velho, RO, 76803-686
Autos n°: 0021336-83.2014.8.22.0001
PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
AUTOR: BANCO DO BRASIL S/A
Advogado do(a) AUTOR: SERVIO TULIO DE BARCELOS RO0006673
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RÉU: MARIA GORETE MEIRELES DE CARVALHO
Advogados do(a) RÉU: REGINA CELIA SANTOS TERRA CRUZ
- RO0001100, ANTONIO MANOEL ARAUJO DE SOUZA RO0001375
DESPACHO
Ficam as partes intimadas acerca do retorno dos autos do TJ/RO,
no prazo de 05 dias.
Em caso de inércia, intime-se a requerida para o pagamento das
custas processuais finais e, após, arquive-se.
Porto Velho-RO, 12 de setembro de 2018.
PODER JUDICIÁRIO
Porto Velho - Fórum Cível
9ª Vara Cível
Sede do Juízo: Fórum Cível, Av. Lauro Sodré, 1728, Térreo, São
João Bosco, Porto Velho, RO, 76803-686
Autos n°: 7030341-39.2016.8.22.0001
PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
AUTOR: NARCISO RODRIGUEZ PEREZ, VANUZA DE OLIVEIRA
SOARES
Advogados do(a) AUTOR: FIRMINO GISBERT BANUS RO0000163, KAZUNARI NAKASHIMA JUNIOR - RO0002685
Advogados do(a) AUTOR: FIRMINO GISBERT BANUS RO0000163, KAZUNARI NAKASHIMA JUNIOR - RO0002685
RÉU: TRANSPORTES FAZENDINHA LTDA - EPP, MAPFRE
SEGUROS GERAIS S.A.
Advogado do(a) RÉU:
Advogado do(a) RÉU:
DESPACHO
Os efeitos da revelia só alcançam aqueles que validamente citados
não apresentam defesa, o que não é o caso dos autos, portanto,
inadmissível decretar revelia a parte que sequer foi citada.
Indefiro o pedido de citação por edital, vez que o próprio autor afirma
que o réu possui endereço certo, contudo, inexiste distribuição
domiciliar no endereço do requerido através dos correios, ademais,
citação por edital é medida excepcionalíssima, cuja aplicação fora
das hipóteses legais enseja a nulidade dos aos processuais dela
decorrentes, assim sendo, consigno que a citação do requerido
deverá ser feita por oficial de justiça, conquanto se trata de
endereço em Comarca diversa, por Carta Precatória.
Autorizo a expedição de Carta Precatória.
Intime-se o autor para retirá-la, bem como comprove a sua
distribuição.
Porto Velho-RO, 12 de setembro de 2018.
PODER JUDICIÁRIO
Porto Velho - Fórum Cível
9ª Vara Cível
Sede do Juízo: Fórum Cível, Av. Lauro Sodré, 1728, Térreo, São
João Bosco, Porto Velho, RO, 76803-686 - Telefone: (069) 3217
– 2520
Autos n°: 7001125-62.2018.8.22.0001
PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
AUTOR: JOSE GOMES DE LIMA JUNIOR
Advogado do(a) AUTOR: LUAN ICAOM DE ALMEIDA AMARAL RO7651
RÉU: SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO
DPVAT SA
Advogado do(a) RÉU:
DESPACHO
1- Recebo a emenda de Id. 17378478.
2- Cite-se a parte requerida para, nos termos do art. 334 do CPC,
comparecer à audiência de conciliação/perícia, em sistema de
MUTIRÃO DPVAT que se realizará na sala de Mutirão da CEJUSC
- Centro Judiciário de solução de Conflitos e Cidadania, situado à
Rua Quintino Bocaiúva, n. 3061, esquina com Avenida Gov. Jorge
Teixeira, Bairro Embratel, em Porto Velho (RO), e-mail: pvh9civel@
tjro.jus.br, devendo as partes comparecer, acompanhadas por
seus patronos (art. 334, §9º), oportunidade em que será realizada
a perícia concomitantemente à audiência conciliatória.
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AO CARTÓRIO: Agende a audiência no PJE utilizando-se os
horários encaminhados pela pauta da CEJUSC, de forma manual
ou automática. Após, certifique-se, intimem-se para comparecer a
audiência designada a parte autora na pessoa do seu advogado (art.
334, § 3º, CPC), via Sistema Eletrônico ou DJ, e a requerida através
do endereço eletrônico coordenacaodepoliticasdeconciliacao@
seguradoralider.com.br com cópia do DESPACHO e certidão como
anexo.
3- Considerando a necessidade da realização de perícia médica,
nomeio para tal encargo os ortopedistas Dr. Hemanoel Fernando
dos Anjos Ferro, CRM 2141/RO e Dr. João Estênio Cangussu Neto
CRM 3171, Telefone dos peritos respectivamente, (69) 981169322; (69) 98448-4847, comunique-se aos peritos para dizer se
aceitaram o encargo.
Na sala de perícia permanecerão os médicos (peritos e assistentes),
a pessoa a ser periciada. No momento do exame, em respeito à
privacidade da parte, os peritos poderão realizá-lo somente na
presença dos demais médicos.
Comuniquem-se os peritos da data.
4- Faculto às partes a indicação de assistentes técnicos no prazo
de 10 (dez) dias, bem como apresentação de quesitos, desde que
já não o tenham feito anteriormente nos autos.
5- Arbitro honorário pericial em R$ 370,00 (trezentos e setenta
reais), conforme Resolução 232 de 13 de julho de 2016 do CNJ,
que deverá ser custeado integralmente pela requerida. A verba
deverá ser depositada em conta judicial pela Seguradora até a data
da audiência, comprovando-se nos autos.
Ressalto que findo o processo e não sendo a perícia realizada,
o valor será devolvido integralmente à parte requerida, mediante
alvará de transferência.
6- Deverá o autor comparecer para realização de perícia, com
todos os documentos e laudos médicos realizados em razão do
seu acidente.
Caberá ao advogado comunicar ao respectivo autor/cliente a data
da conciliação e perícia.
7- No caso de ausência da parte autora sem justificativa legal,
os autos serão extintos sem julgamento de MÉRITO, por falta de
pressuposto de constituição válido e regular do processo.
Realizada a perícia e não havendo questionamentos ao laudo
pericial, desde já autorizo a expedição de alvará em favor do perito.
8- Cite-se/intime-se à Seguradora Líder para o mutirão.
A Seguradora será citada por meio eletrônico, no e-mail
coordenacaodepoliticasdeconciliacao@seguradoralider.com.br,
devendo ser encaminhada, uma vez por semana e no mesmo
horário, uma lista de todos os processos para citação.
9- A contestação será apresentada pela Seguradora até o momento
da realização da audiência de conciliação. Se não houver acordo, a
parte requerente apresentará sua impugnação, incluindo-a na ata
de audiência e as partes manifestarão se pretendem a produção
de outras provas.
10- Este DESPACHO servirá como carta/MANDADO, devidamente
acompanhado de certidão do agendamento da audiência. Assim,
fica a requerida citada/intimada para comparecer à audiência
e apresentar sua defesa. Adverte-se a parte requerida que, se
não contestar a ação, será considerado revel e presumir-se-ão
verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo autor (art. 344,
CPC/2015).
ADVERTÊNCIA: A petição inicial e os documentos que instruem
a inicial poderão ser consultados no sítio eletrônico http://pje.tjro.
jus.br/pg/ConsultaPublica/listView.seam, nos termos do Art. 20, da
Resolução 185/2013 – CNJ.
Advirto que o não comparecimento das partes à audiência será
considerado ato atentatório à dignidade da justiça e aplicação de
multa de até 2% do valor da causa (art. 334, §8º).
11- Caso não haja acordo e a parte autora não seja beneficiária da
gratuidade processual, deverá recolher as custas complementares
em 1% do valor atribuído à causa.
12- Sendo o autor incapaz, mesmo que relativamente, intime-se o
MP.
Porto Velho - RO, 12 de setembro de 2018.
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PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Porto Velho - 9ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, Porto Velho - RO CEP: 76803-686 - Fone: (69) 3217-1307
Processo: 7015482-81.2017.8.22.0001
Classe: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159)
EXEQUENTE: CONDOMINIO RESIDENCIAL VEREDAS DO
MADEIRA
Advogado do(a) EXEQUENTE: TIAGO BARBOSA DE ARAUJO RO7693
EXECUTADO: CARLOS DE QUEIROZ e outros
Advogado do(a) EXECUTADO:
Advogado do(a) EXECUTADO:
INTIMAÇÃO
Para fins de atendimento ao pleito da parte AUTORA, fica
esta intimada para que, no prazo de 05 dias, proceda ao prévio
recolhimento das custas da diligência, conforme estabelecido no
art. 17 da Lei 3.896/2016.
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Porto Velho - 9ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, Porto Velho - RO CEP: 76803-686 - Fone: (69) 3217-1307
Processo: 7026216-91.2017.8.22.0001
Classe: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
AUTOR: FRANCISCA BORGES RIVERO
Advogados do(a) AUTOR: CAMILA VARELA GREGORIO RO0004133, VITOR MARTINS NOE - RO0003035
RÉU: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Advogado do(a) RÉU:
INTIMAÇÃO
Fica a parte Requerente intimada a, no prazo de 15 dias, apresentar
contrarrazões ao recurso de apelação.
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Porto Velho - 9ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, Porto Velho - RO CEP: 76803-686 - Fone: (69) 3217-1305
Processo: 7037206-44.2017.8.22.0001
Classe: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159)
EXEQUENTE: UNIÃO DAS ESCOLAS SUPERIORES DE
RONDÔNIA
Advogados do(a) EXEQUENTE: ALESSANDRA SOARES DA
COSTA MELO - DF29047, FERNANDO AUGUSTO TORRES DOS
SANTOS - RO0004725
EXECUTADO: DIVANILCE DE SOUSA ANDRADE
Advogado do(a) EXECUTADO:
INTIMAÇÃO
Fica a parte Autora intimada a dar regular andamento ao feito no
prazo de 5 dias, sob pena de extinção/arquivamento.
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Porto Velho - 9ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, Porto Velho - RO CEP: 76803-686 - Fone: (69) 3217-1307
Processo: 7029516-32.2015.8.22.0001
Classe: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159)
EXEQUENTE: YAMAHA ADMINISTRADORA DE CONSORCIO
LTDA
Advogado do(a) EXEQUENTE: EDEMILSON KOJI MOTODA SP0231747
EXECUTADO: HELIANE JOANA PEREIRA e outros
Advogado do(a) EXECUTADO:
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Advogado do(a) EXECUTADO:
INTIMAÇÃO
Para fins de atendimento ao pleito da parte AUTORA, fica
esta intimada para que, no prazo de 05 dias, proceda ao prévio
recolhimento das custas da diligência, conforme estabelecido no
art. 17 da Lei 3.896/2016.
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Porto Velho - 9ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, Porto Velho - RO CEP: 76803-686 - Fone: (69) 3217-1305
Processo: 7046380-77.2017.8.22.0001
Classe: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
EXEQUENTE: SEABRA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS
LTDA
Advogado do(a) EXEQUENTE: ROBERTO JARBAS MOURA DE
SOUZA - RO0001246
EXECUTADO: ELISANGELA DA SILVA GALDINO
Advogados do(a) EXECUTADO: DANIELA CRISTINA BRASIL DE
SOUZA - RO0005925, JUSSIER COSTA FIRMINO - RO0003557
INTIMAÇÃO
Fica a parte Autora intimada a dar regular andamento ao feito no
prazo de 5 dias, sob pena de extinção/arquivamento.
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Porto Velho - 9ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, Porto Velho - RO CEP: 76803-686 - Fone: (69) 3217-1305
Processo: 7042313-06.2016.8.22.0001
Classe: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159)
EXEQUENTE: BANCO ITAÚ
Advogado do(a) EXEQUENTE: BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA
VANDERLEI - PE0021678
EXECUTADO: IVO M DIAS - ME e outros
Advogado do(a) EXECUTADO: ALICE CERESA DE OLIVEIRA RO8631
Advogado do(a) EXECUTADO: ALICE CERESA DE OLIVEIRA RO8631
INTIMAÇÃO
Fica a parte exequente intimada a dar regular andamento ao feito
no prazo de 5 dias, sob pena de extinção/arquivamento.
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Porto Velho - 9ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, Porto Velho - RO CEP: 76803-686 - Fone: (69) 3217-1307
Processo: 7027095-98.2017.8.22.0001
Classe: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
AUTOR: MARIA DA CONCEICAO FERREIRA DOS SANTOS e
outros (7)
Advogados do(a) AUTOR: ANTONIO DE CASTRO ALVES JUNIOR
- RO0002811, JEANNE LEITE OLIVEIRA - RO0001068
RÉU: SANTO ANTONIO ENERGIA S.A.
Advogado do(a) RÉU: CLAYTON CONRAT KUSSLER RO0003861
INTIMAÇÃO
Fica a parte Requerente intimada, no prazo de 05 dias, para
manifestação quanto aos Embargos de Declaração apresentados.
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Porto Velho - 9ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, Porto Velho - RO CEP: 76803-686 - Fone: (69) 3217-1307
Processo: 7016696-73.2018.8.22.0001
Classe: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
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EXEQUENTE: PEDRO OLIVEIRA DOS REIS e outros
Advogado do(a) EXEQUENTE: JOSE RUI MARINHO ARAUJO RO0006334
Advogado do(a) EXEQUENTE: JOSE RUI MARINHO ARAUJO RO0006334
EXECUTADO: M. R. S. TRANSPORTES E CONSTRUTORA
EIRELI - ME e outros
Advogado do(a) EXECUTADO: AMANDA LETICIA BOTELHO DE
OLIVEIRA - RO8881
Advogado do(a) EXECUTADO: PABLO DIEGO MARTINS COSTA
- RO8139
INTIMAÇÃO
Para fins de atendimento ao pleito da parte AUTORA, fica
esta intimada para que, no prazo de 05 dias, proceda ao prévio
recolhimento das custas da diligência, conforme estabelecido no
art. 17 da Lei 3.896/2016.
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Porto Velho - 9ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, Porto Velho - RO CEP: 76803-686 - Fone: (69) 3217-1307
Processo: 7061088-69.2016.8.22.0001
Classe: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159)
EXEQUENTE: CONDOMINIO RESIDENCIAL MARGARIDA
Advogado do(a) EXEQUENTE: JETER BARBOSA MAMANI RO0005793
EXECUTADO: ALMIR RODRIGUES DE OLIVEIRA JUNIOR
Advogado do(a) EXECUTADO:
INTIMAÇÃO
Para fins de atendimento ao pleito da parte AUTORA, fica
esta intimada para que, no prazo de 05 dias, proceda ao prévio
recolhimento das custas da diligência, conforme estabelecido no
art. 17 da Lei 3.896/2016.
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Porto Velho - 9ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, Porto Velho - RO CEP: 76803-686 - Fone: (69) 3217-1307
Processo: 7006508-21.2018.8.22.0001
Classe: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
AUTOR: LENILDA GOMES DE SA
Advogado do(a) AUTOR: NELSON PEREIRA DA SILVA RO0004283
RÉU: MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.
Advogado do(a) RÉU: DAVID SOMBRA PEIXOTO - CE0016477
INTIMAÇÃO
Fica a parte Autora, na pessoa de seu(ua) advogado(a), intimada
para querendo, apresentar réplica no prazo de 15 (quinze) dias.
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Porto Velho - 9ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, Porto Velho - RO CEP: 76803-686 - Fone: (69) 3217-1307
Processo: 7006284-88.2015.8.22.0001
Classe: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
AUTOR: UNELSON FIGUEIREDO FRANCA
Advogado do(a) AUTOR: MARIA NAZARETE PEREIRA DA SILVA
- RO0001073
RÉU: BANCO BRADESCO S.A.
Advogado do(a) RÉU: NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES
- RO0004875
INTIMAÇÃO
Para fins de atendimento ao pleito da parte AUTORA, fica
esta intimada para que, no prazo de 05 dias, proceda ao prévio
recolhimento das custas da diligência, conforme estabelecido no
art. 17 da Lei 3.896/2016.
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PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Porto Velho - 9ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, Porto Velho - RO CEP: 76803-686 - Fone: (69) 3217-1307
Processo: 7007959-18.2017.8.22.0001
Classe: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
AUTOR: SEBASTIAO MARQUES TRINDADE e outros
Advogados do(a) AUTOR: DENISE GONCALVES DA CRUZ
ROCHA - RO0001996, VALNEI GOMES DA CRUZ ROCHA RO0002479
Advogados do(a) AUTOR: DENISE GONCALVES DA CRUZ
ROCHA - RO0001996, VALNEI GOMES DA CRUZ ROCHA RO0002479
RÉU: SANTO ANTONIO ENERGIA S.A.
Advogado do(a) RÉU: CLAYTON CONRAT KUSSLER RO0003861
INTIMAÇÃO
Fica a parte Requerida intimada a, no prazo de 15 dias, apresentar
contrarrazões ao recurso de apelação.
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Porto Velho - 9ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, Porto Velho - RO CEP: 76803-686 - Fone: (69) 3217-1307
Processo: 7035132-17.2017.8.22.0001
Classe: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
AUTOR: RAIMUNDA GONCALVES DE OLIVEIRA e outros
Advogados do(a) AUTOR: DEBORA PANTOJA BASTOS
- RO0007217, DENISE GONCALVES DA CRUZ ROCHA RO0001996, VALNEI GOMES DA CRUZ ROCHA - RO0002479
Advogados do(a) AUTOR: DENISE GONCALVES DA CRUZ
ROCHA - RO0001996, DEBORA PANTOJA BASTOS - RO0007217,
VALNEI GOMES DA CRUZ ROCHA - RO0002479
RÉU: SANTO ANTONIO ENERGIA S.A.
Advogado do(a) RÉU: CLAYTON CONRAT KUSSLER RO0003861
INTIMAÇÃO
Fica a parte Autora, na pessoa de seu(ua) advogado(a), intimada
para querendo, apresentar réplica no prazo de 15 (quinze) dias.
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Porto Velho - 9ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, Porto Velho - RO CEP: 76803-686 - Fone: (69) 3217-1307
Processo: 7014228-39.2018.8.22.0001
Classe: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
AUTOR: JHONATAN BORGES DE SOUZA
Advogado do(a) AUTOR:
RÉU: THIAGO LUIZ MARCHETTI ARRABACA e outros
Advogado do(a) RÉU: CLEBER DOS SANTOS - RO0003210
Advogado do(a) RÉU: CLEBER DOS SANTOS - RO0003210
INTIMAÇÃO
Fica a parte Autora, na pessoa de seu(ua) advogado(a), intimada
para querendo, apresentar réplica no prazo de 15 (quinze) dias.
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Porto Velho - 9ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, Porto Velho - RO CEP: 76803-686 - Fone: (69) 3217-1307
Processo: 7008300-10.2018.8.22.0001
Classe: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
AUTOR: PLUS CONSTRUCOES E COMERCIO DE MATERIAIS
DE CONSTRUCAO LTDA - EPP
Advogado do(a) AUTOR: LENINE APOLINARIO DE ALENCAR RO0002219
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RÉU: POOL ENGENHARIA, SERVICO, INDUSTRIA E COMERCIO
DE CONSTRUCOES LTDA e outros
Advogado do(a) RÉU: RODOLFO PAULO CABRAL - AM3548
Advogado do(a) RÉU: ANDERSON PEREIRA CHARAO SP320381
INTIMAÇÃO
Fica a parte Autora, na pessoa de seu(ua) advogado(a), intimada
para querendo, apresentar réplica no prazo de 15 (quinze) dias.
1) Considerando que não houve a autocomposição entre as partes,
nos termos do art. 12, inc.I, da Lei nº 3.896/2016 (Lei de Custas
do TJRO), deverá(ão) a(os) autora/autores efetuar o recolhimento
de mais 1% sobre o valor da causa a título de custas iniciais,
comprovando-o nos autos no prazo de até 05 (cinco) dias após a
audiência de conciliação, exceto se beneficiados(s) pela concessão
da justiça gratuita.
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Porto Velho - 6ª Vara Cível, Falências e Recuperações Judiciais
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, Porto Velho - RO CEP: 76803-686 - Fone: (69) 3217-1307
Processo: 7025477-84.2018.8.22.0001
Classe: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159)
EXEQUENTE: COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO
MUTUO DOS SERVIDORES DO PO
Advogado do(a) EXEQUENTE: ROZINEI TEIXEIRA LOPES RO0005195
EXECUTADO: MARIA DE LOURDES DE SOUZA LIMA
Advogado do(a) EXECUTADO:
INTIMAÇÃO
Considerando que para distribuição de MANDADO s oriundos do
Pje em comarca diversa e se forem de responsabilidade da parte,
é condição determinante para o encaminhamento, o recolhimento
da taxa disciplinada pelo artigo 30, da Lei n. 3.826/2016, no valor
de R$ 300,00. Fica a parte autora, no prazo de 05 dias, intimada a
efetuar o pagamento da referida taxa.
Caso prefira que a citação se dê por carta AR, deverá se manifestar
neste sentido.
PODER JUDICIÁRIO
Porto Velho - Fórum Cível
9ª Vara Cível
Fórum Cível, Av. Lauro Sodré, 1728, Térreo, São João Bosco, RO,
76803-686 - Telefone: (069) 3217 – 2520
Autos n°: 7001420-02.2018.8.22.0001
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
EXEQUENTE: AUGUSTO LUIZ ARNUTI
Advogado do(a) EXEQUENTE: MAURICIO COELHO LARA RO0000845
EXECUTADO: MILTON FERREIRA CORREA - ME
Advogados do(a) EXECUTADO: CRISTIANO ALBERTO
FERREIRA - RO0001971, JOSÉ BRUNO CECONELLO RO0001855, FRANCISCO NUNES NETO - RO0000158
Certidão
Fica intimada a parte executada na forma do art. 513, § 2º do CPC
para que efetue o cumprimento da SENTENÇA, nos termos do
art. 523, sob pena de multa de 10% (dez por cento) e honorários
advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor do
débito, sob pena de atos de expropriação (art. 523, § 3º do CPC).
Desde já, fica a parte executada ciente de que, concomitante ao
transcurso do prazo para pagamento voluntário, nos termos do art.
525 do CPC (independentemente de penhora ou nova intimação),
iniciar-se-á o prazo de 15 (quinze) dias úteis para que, querendo,
apresente impugnação ao cumprimento de SENTENÇA.
Inexistindo a atualização do endereço da parte, a intimação realizada
no antigo endereço declinado nos autos, será considerada válida
(art. 274, parágrafo único, CPC).
Não havendo impugnação, saliento que a parte exequente deverá
atualizar o débito e requerer o que entender de direito, atentando
para que, caso ocorra o pagamento parcial do débito, a multa
e os honorários advocatícios estabelecidos incidirão sobre o
remanescente da dívida.
Porto Velho, 11 de setembro de 2018
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PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Porto Velho - 9ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, Porto Velho - RO CEP: 76803-686 - Fone: (69) 3217-1307
Processo: 7002414-64.2017.8.22.0001
Classe: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
AUTOR: PEDRO RIBEIRO DE OLIVEIRA e outros (6)
Advogados do(a) AUTOR: ANTONIO DE CASTRO ALVES JUNIOR
- RO0002811, JEANNE LEITE OLIVEIRA - RO0001068
Advogados do(a) AUTOR: ANTONIO DE CASTRO ALVES JUNIOR
- RO0002811, JEANNE LEITE OLIVEIRA - RO0001068
Advogado do(a) AUTOR: ANTONIO DE CASTRO ALVES JUNIOR
- RO0002811
Advogados do(a) AUTOR: ANTONIO DE CASTRO ALVES JUNIOR
- RO0002811, JEANNE LEITE OLIVEIRA - RO0001068
Advogados do(a) AUTOR: ANTONIO DE CASTRO ALVES JUNIOR
- RO0002811, JEANNE LEITE OLIVEIRA - RO0001068
Advogados do(a) AUTOR: ANTONIO DE CASTRO ALVES JUNIOR
- RO0002811, JEANNE LEITE OLIVEIRA - RO0001068
Advogados do(a) AUTOR: ANTONIO DE CASTRO ALVES JUNIOR
- RO0002811, JEANNE LEITE OLIVEIRA - RO0001068
RÉU: SANTO ANTONIO ENERGIA S.A.
Advogado do(a) RÉU: CLAYTON CONRAT KUSSLER RO0003861
INTIMAÇÃO
Ficam AS PARTES intimadas, por intermédio de seus respectivos
patronos, no prazo de 05 dias, manifestarem-se acerca da petição
do Perito Judicial (ID 21210236), bem como tomar ciência da data
e local da realização da perícia.
Porto Velho, 12 de setembro de 2018
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
PODER JUDICIÁRIO
Porto Velho - 9º Vara Cível
Sede do Juízo: Fórum Cível, Av. Lauro Sodré, 1728, Térreo, São
João Bosco, Porto Velho, RO, 76803-686
Autos n°: 0004751-24.2012.8.22.0001
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159)
EXEQUENTE: PORTO VELHO SHOPPING S/A
Advogados do(a) EXEQUENTE: MARCELO LESSA PEREIRA
- RO0001501, ROCHILMER MELLO DA ROCHA FILHO RO0000635, JULIO DE CARVALHO PAULA LIMA - MG0090461,
HUMBERTO ROSSETTI PORTELA - MG0091263, IGOR GOES
LOBATO - SP0307482, RENATO DA COSTA CAVALCANTE
JUNIOR - RO0002390
EXECUTADO: BIRIBA PRODUCOES ARTISTICAS LTDA - ME
Advogado do(a) EXECUTADO:
DESPACHO
Fica a parte exequente intimada, via advogado, para apresentar o
valor do débito atualizado e o demonstrativo de cálculo para que
sejam realizadas as diligências pretendidas..
Prazo: 10 dias.
Porto Velho - RO, 12 de setembro de 2018.
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
PODER JUDICIÁRIO
Porto Velho - 9º Vara Cível
Sede do Juízo: Fórum Cível, Av. Lauro Sodré, 1728, Térreo, São
João Bosco, Porto Velho, RO, 76803-686
Autos n°: 7045260-33.2016.8.22.0001
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
EXEQUENTE: ANTONIO CARLOS DE FIGUEIREDO MELO
Advogado do(a) EXEQUENTE: ADEMIR DIAS DOS SANTOS RO0003774
EXECUTADO: EMBRASCON EMPRESA BRASILEIRA DE
CONSTRUCAO CIVIL LTDA
Advogado do(a) EXECUTADO: ALINE ARAUJO - RO0002259
DESPACHO
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Renajud negativo (não há veículos cadastrados). Minuta a seguir.
Diante do exposto, fica a parte exequente intimada, via advogado,
para apresentar o cálculo atualizado do crédito e indicar bens
passíveis de penhora.
Caso requeira pesquisa a sistema conveniado (Infojud), deverá
comprovar o pagamento da taxa prevista no art. 17 da Lei de
Custas do TJ/RO.
Prazo: 10 dias.
Porto Velho - RO, 12 de setembro de 2018.
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
PODER JUDICIÁRIO
Porto Velho - 9º Vara Cível
Sede do Juízo: Fórum Cível, Av. Lauro Sodré, 1728, Térreo, São
João Bosco, Porto Velho, RO, 76803-686
Autos n°: 7023493-70.2015.8.22.0001
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
EXEQUENTE: BRASIL SECURITIZADORA S.A.
Advogado do(a) EXEQUENTE: GRAZIELA ZANELLA DE
CORDUVA - RO0004238
EXECUTADO: ROSANA MOTA ESPOSITO, R. M. ESPOSITO
MODAS - ME
Advogado do(a) EXECUTADO:
Advogado do(a) EXECUTADO:
DECISÃO
Renajud negativo (não há veículos cadastrados). Minutas a
seguir.
DEFIRO a quebra do sigilo fiscal por meio do sistema INFOJUD.
Infojud positivo para a executada Rosana Mota Esposito.
1- As informações fiscais deverão ser arquivadas em pasta própria,
para manuseio exclusivo dos advogados das partes, sendo vedada
a retirada do gabinete e a extração de cópias.
O comparecimento de qualquer das partes para verificar os
documentos fiscais deve ser certificado nos autos pela secretária.
2- Fica, desde já, intimada a parte exequente, via advogado, para
se manifestar sobre o resultado do INFOJUD (arquivado na sala de
audiência); atualizar o cálculo da dívida e indicar meios à satisfazêla.
Prazo: 15 dias.
3- Decorrido o prazo acima, os documentos fiscais deverão ser
destruídos.
Porto Velho - RO, 12 de setembro de 2018.
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
PODER JUDICIÁRIO
Porto Velho - 9º Vara Cível
Sede do Juízo: Fórum Cível, Av. Lauro Sodré, 1728, Térreo, São
João Bosco, Porto Velho, RO, 76803-686
Autos n°: 0001302-24.2013.8.22.0001
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
EXEQUENTE: ROGERIO MONTAI DE LIMA
Advogado do(a) EXEQUENTE: DANIELLE ROSAS GARCEZ
BONIFÁCIO DE MELO DIAS - RO0002353
EXECUTADO: MARCOS ANTONIO SILVA PEREIRA, ENERLY
MARTINI
Advogado do(a) EXECUTADO: MARCOS ANTONIO SILVA
PEREIRA - RO000367A
Advogado do(a) EXECUTADO: MARCOS ANTONIO SILVA
PEREIRA - RO000367A
DESPACHO
Renajud negativo (há restrição de alienação fiduciária) para o
executado Marcos Antonio Silva Pereira.Segue a minuta.
Bacenjud negativo. Segue minuta.
Renajud positivo para a executada Enerly Martini.
Determinei restrição de transferência, conforme minuta anexa.
1- Isso posto, fica intimada a parte exequente, via advogado, para
dizer se possui interesse na penhora no veículo, visto que a simples
restrição não é suficiente para a penhora, que deverá ser feita à
vista do bem.
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2- Manifestando-se pela penhora, expeça-se MANDADO de
penhora/intimação em desfavor do veículo, a ser cumprido no
endereço descrito na minuta do RENAJUD.
3 - Caso não tenha interesse na penhora do veículo, fica a parte
exequente intimada, via advogado, para apresentar o cálculo
atualizado do crédito e indicar bens a penhora.
De acordo com a nova lei de custas n° 3896/2016, Art. 17, “o
requerimento de buscas de endereços, bloqueio de bens ou quebra
de sigilo fiscal, telemático e assemelhados, ainda que por meio
eletrônico, deverá ser instruído com comprovante do pagamento
da diligência, no valor de R$15,00 (quinze reais) para cada uma
delas.”
Prazo: 10 dias.
Porto Velho - RO, 12 de setembro de 2018.
BacenJud 2.0 - Sistema de Atendimento ao PODER JUDICIÁRIO
EJUAK.CANDIDO Sua sessão expira em: 6min18s segundafeira, 10/09/2018 Minutas | Ordens judiciais | Contatos de I.
Financeira | Relatórios Gerenciais | Ajuda | SairDetalhamento de
Ordem Judicial de Bloqueio de Valores
Os valores apresentados podem sofrer alterações devido a
oscilações em aplicações financeiras e/ou a incidência de
impostos.
Clique aqui para obter ajuda na configuração da impressão,
e clique aqui para imprimir. Dados do bloqueio Situação da
Solicitação: Respostas recebidas, processadas e disponibilizadas
para consulta
As respostas recebidas das Instituições Financeiras foram
processadas e disponibilizadas para consulta. Número
do Protocolo: 20180005784412 Número do Processo: 000130224.2013.8.22.0001 Tribunal: TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO
DE RONDONIA Vara/Juízo: 28245 - 9ª Vara Cível de Porto Velho
Juiz Solicitante do Bloqueio: Rinaldo Forti da Silva (Protocolizado
por Beatriz Goncalves Candido) Tipo/Natureza da Ação: Ação
Cível CPF/CNPJ do Autor/Exeqüente da Ação: Nome do Autor/
Exeqüente da Ação: ROGERIO MONTAI DE LIMA Deseja bloquear
conta-salário Não
Relação de réus/executados • Para exibir os detalhes de todos os
réus/executados clique aqui.
• Para ocultar os detalhes de todos os réus/executados clique
aqui.
072.517.504-49 - MARCOS ANTONIO SILVA PEREIRA
[ Total bloqueado (bloqueio original e reiterações): R$ 0,00] [
Quantidade atual de não respostas: 0] Respostas BCO BRADESCO/
Todas as Agências / Todas as Contas Data/Hora Protocolo Tipo de
Ordem Juiz Solicitante Valor (R$) Resultado (R$) Saldo Bloqueado
Remanescente (R$) Data/Hora Cumprimento 04/09/2018 11:55
Bloq. Valor
Rinaldo Forti da Silva 78.297,99 (02) Réu/executado sem saldo
positivo.
0,00 0,00
04/09/2018 20:18 Nenhuma ação disponível BCO BRASIL/ Todas
as Agências / Todas as Contas Data/Hora Protocolo Tipo de
Ordem Juiz Solicitante Valor (R$) Resultado (R$) Saldo Bloqueado
Remanescente (R$) Data/Hora Cumprimento 04/09/2018 11:55
Bloq. Valor
Rinaldo Forti da Silva 78.297,99 (02) Réu/executado sem saldo
positivo.
0,00 0,00
05/09/2018 18:55 Nenhuma ação disponível Não Respostas Não há
não-resposta para este réu/executado 502.195.969-72 - ENERLY
MARTINI
[ Total bloqueado (bloqueio original e reiterações): R$ 0,00] [
Quantidade atual de não respostas: 0] Respostas BCO BRADESCO/
Todas as Agências / Todas as Contas Data/Hora Protocolo Tipo de
Ordem Juiz Solicitante Valor (R$) Resultado (R$) Saldo Bloqueado
Remanescente (R$) Data/Hora Cumprimento 04/09/2018 11:55
Bloq. Valor
Rinaldo Forti da Silva 78.297,99 (00) Resposta negativa: réu/
executado não é cliente ou possui apenas contas inativas.
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0,00 0,00
04/09/2018 20:18 Nenhuma ação disponível Não Respostas Não
há não-resposta para este réu/executado
Dados para depósito judicial em caso de transferência Instituição
Financeira para Depósito Judicial Caso Transferência: - Banco
de Brasília S.A Banco do Brasil S.A Banco do Estado do Espírito
Santo S.A Banco do Estado do Pará S.A Banco do Estado do Rio
Grande Sul S.A Banco do Estado do Sergipe S.A Caixa Econômica
Federal Outro (informar 8 dígitos iniciais do CNPJ): Agência para
Depósito Judicial Caso Transferência: Nome do Titular da Conta
de Depósito Judicial: ROGERIO MONTAI DE LIMA CPF/CNPJ do
Titular da Conta de Depósito Judicial: Tipo de Crédito Judicial: Geral Previdenciário - Lei Federal 9.703/98, art. 2º Tributário/Não
Tributário - Leis Federais 9.703/98 e 12.099/09 Código de Depósito
Judicial: Nome de usuário do juiz solicitante no sistema: EJUAK.
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
PODER JUDICIÁRIO
Porto Velho - 9º Vara Cível
Sede do Juízo: Fórum Cível, Av. Lauro Sodré, 1728, Térreo, São
João Bosco, Porto Velho, RO, 76803-686
Autos n°: 7033759-48.2017.8.22.0001
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
EXEQUENTE: AUTOVEMA VEICULOS LTDA
Advogado do(a) EXEQUENTE: FABIO CAMARGO LOPES RO0008807
EXECUTADO: AGNALDO OLIVEIRA FEITOSA
Advogado do(a) EXECUTADO:
DESPACHO
Bacenjud negativo. Segue minuta.
Diante do insucesso, fica intimada a parte exequente, via advogado,
para apresentar o cálculo atualizado do crédito e indicar bens a
penhora.
De acordo com a nova lei de custas n° 3896/2016, Art. 17, “o
requerimento de buscas de endereços, bloqueio de bens ou quebra
de sigilo fiscal, telemático e assemelhados, ainda que por meio
eletrônico, deverá ser instruído com comprovante do pagamento
da diligência, no valor de R$15,00 (quinze reais) para cada uma
delas.”
Prazo: 10 dias.
BacenJud 2.0 - Sistema de Atendimento ao PODER JUDICIÁRIO
EJUAK.CANDIDO Sua sessão expira em: 9min54s segundafeira, 10/09/2018 Minutas | Ordens judiciais | Contatos de I.
Financeira | Relatórios Gerenciais | Ajuda | SairDetalhamento de
Ordem Judicial de Bloqueio de Valores
Os valores apresentados podem sofrer alterações devido a
oscilações em aplicações financeiras e/ou a incidência de
impostos.
Clique aqui para obter ajuda na configuração da impressão,
e clique aqui para imprimir. Dados do bloqueio Situação da
Solicitação: Respostas recebidas, processadas e disponibilizadas
para consulta
As respostas recebidas das Instituições Financeiras foram
processadas e disponibilizadas para consulta. Número
do Protocolo: 20180005786567 Número do Processo: 703375948.2017.8.22.0001 Tribunal: TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO
DE RONDONIA Vara/Juízo: 28245 - 9ª Vara Cível de Porto Velho
Juiz Solicitante do Bloqueio: Rinaldo Forti da Silva (Protocolizado
por Beatriz Goncalves Candido) Tipo/Natureza da Ação: Ação
Cível CPF/CNPJ do Autor/Exeqüente da Ação: Nome do Autor/
Exeqüente da Ação: AUTOVEMA VEICULOS LTDA Deseja
bloquear conta-salário Não
Relação de réus/executados • Para exibir os detalhes de todos os
réus/executados clique aqui.
• Para ocultar os detalhes de todos os réus/executados clique
aqui.
438.127.592-68 - AGNALDO OLIVEIRA FEITOSA
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[ Total bloqueado (bloqueio original e reiterações): R$ 0,00] [
Quantidade atual de não respostas: 0] Respostas BCO BRADESCO/
Todas as Agências / Todas as Contas Data/Hora Protocolo Tipo de
Ordem Juiz Solicitante Valor (R$) Resultado (R$) Saldo Bloqueado
Remanescente (R$) Data/Hora Cumprimento 04/09/2018 12:46
Bloq. Valor
Rinaldo Forti da Silva 4.279,99 (02) Réu/executado sem saldo
positivo.
0,00 0,00
04/09/2018 20:18 Nenhuma ação disponível BCO DA AMAZONIA/
Todas as Agências / Todas as Contas Data/Hora Protocolo Tipo de
Ordem Juiz Solicitante Valor (R$) Resultado (R$) Saldo Bloqueado
Remanescente (R$) Data/Hora Cumprimento 04/09/2018 12:46
Bloq. Valor
Rinaldo Forti da Silva 4.279,99 (02) Réu/executado sem saldo
positivo.
0,00 0,00
05/09/2018 17:14 Nenhuma ação disponível BCO SANTANDER/
Todas as Agências / Todas as Contas Data/Hora Protocolo Tipo de
Ordem Juiz Solicitante Valor (R$) Resultado (R$) Saldo Bloqueado
Remanescente (R$) Data/Hora Cumprimento 04/09/2018 12:46
Bloq. Valor
Rinaldo Forti da Silva 4.279,99 (02) Réu/executado sem saldo
positivo.
0,00 0,00
05/09/2018 04:17 Nenhuma ação disponível CAIXA ECONOMICA
FEDERAL/ Todas as Agências / Todas as Contas Data/Hora
Protocolo Tipo de Ordem Juiz Solicitante Valor (R$) Resultado (R$)
Saldo Bloqueado Remanescente (R$) Data/Hora Cumprimento
04/09/2018 12:46 Bloq. Valor
Rinaldo Forti da Silva 4.279,99 (00) Resposta negativa: réu/
executado não é cliente ou possui apenas contas inativas.
0,00 0,00
04/09/2018 22:58 Nenhuma ação disponível ITAÚ UNIBANCO S.A./
Todas as Agências / Todas as Contas Data/Hora Protocolo Tipo de
Ordem Juiz Solicitante Valor (R$) Resultado (R$) Saldo Bloqueado
Remanescente (R$) Data/Hora Cumprimento 04/09/2018 12:46
Bloq. Valor
Rinaldo Forti da Silva 4.279,99 (02) Réu/executado sem saldo
positivo.
0,00 0,00
05/09/2018 20:31 Nenhuma ação disponível Não Respostas Não
há não-resposta para este réu/executado
Dados para depósito judicial em caso de transferência Instituição
Financeira para Depósito Judicial Caso Transferência: - Banco
de Brasília S.A Banco do Brasil S.A Banco do Estado do Espírito
Santo S.A Banco do Estado do Pará S.A Banco do Estado do Rio
Grande Sul S.A Banco do Estado do Sergipe S.A Caixa Econômica
Federal Outro (informar 8 dígitos iniciais do CNPJ): Agência para
Depósito Judicial Caso Transferência: Nome do Titular da Conta
de Depósito Judicial: AUTOVEMA VEICULOS LTDA CPF/CNPJ do
Titular da Conta de Depósito Judicial: Tipo de Crédito Judicial: Geral Previdenciário - Lei Federal 9.703/98, art. 2º Tributário/Não
Tributário - Leis Federais 9.703/98 e 12.099/09 Código de Depósito
Judicial: Nome de usuário do juiz solicitante no sistema: EJUAK.
Porto Velho - RO, 12 de setembro de 2018.
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
PODER JUDICIÁRIO
Porto Velho - 9º Vara Cível
Sede do Juízo: Fórum Cível, Av. Lauro Sodré, 1728, Térreo, São
João Bosco, Porto Velho, RO, 76803-686
Autos n°: 7025990-86.2017.8.22.0001
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
EXEQUENTE: PREMONORTE INDUSTRIA & COMERCIO DE
PRE MOLDADOS LTDA - ME
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Advogados do(a) EXEQUENTE: JOSE VITOR COSTA JUNIOR RO0004575, ALLYANA BRUNA MATUDA CABRAL - RO0006847
EXECUTADO: W. C. L. DE CASTRO PROJETOS DE
ARQUITETURA - ME
Advogados do(a) EXECUTADO: DANILO CARVALHO ALMEIDA RO8451, LENO FERREIRA ALMEIDA - RO0006211
DECISÃO
Renajud negativo (não há veículos cadastrados). Minuta a seguir.
1- Considerando ter sido parcialmente positiva a apreensão de
dinheiro por meio do BACENJUD, intime-se a parte executada, via
advogado (ou por carta-AR, caso não possua - art. 854, §2º do
CPC), para que, querendo, apresente impugnação ao bloqueio no
prazo de 05 dias úteis, limitando-se exclusivamente às matérias
estabelecidas no art. 854, §3 do mesmo código.
Ainda, intime-se o(a) executado(a) de que nas hipóteses de inércia
ou rejeição da impugnação, o bloqueio será convertido em penhora e
a quantia liberada em favor da parte exequente independentemente
de termo ou nova intimação, conforme interpretação do art. 854,
§5º do CPC.
2- Apresentada impugnação, dê-se vistas a parte contrária para se
manifestar.
3- Em caso de inércia, certifique-se. Após, transfira-se o valor para
conta judicial e expeça-se alvará.
4- Feito o levantamento, intime-se a parte exequente para que
diga se há saldo remanescente em 05 dias. Em caso de inércia a
quitação será presumida e o feito extinto (art. 526, §3º do CPC).
Porto Velho - RO, 12 de setembro de 2018.
SERVE COMO CARTA/MANDADO.
Nome: W. C. L. DE CASTRO PROJETOS DE ARQUITETURA ME
Endereço: Rua Jacy Paraná, 3585, - de 3366/3367 a 3965/3966,
Nova Porto Velho, Porto Velho - RO - CEP: 76820-170
BacenJud 2.0 - Sistema de Atendimento ao PODER JUDICIÁRIO
EJUAK.CANDIDO Sua sessão expira em: 6min19s segundafeira, 10/09/2018 Minutas | Ordens judiciais | Contatos de I.
Financeira | Relatórios Gerenciais | Ajuda | SairDetalhamento de
Ordem Judicial de Bloqueio de Valores
Os valores apresentados podem sofrer alterações devido a
oscilações em aplicações financeiras e/ou a incidência de impostos.
Clique aqui para obter ajuda na configuração da impressão, e clique
aqui para imprimir. Dados do bloqueio Situação da Solicitação:
Respostas recebidas, processadas e disponibilizadas para consulta
As respostas recebidas das Instituições Financeiras foram
processadas e disponibilizadas para consulta. Número
do Protocolo: 20180005805663 Número do Processo: 702599086.2017.8.22.0001 Tribunal: TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO
DE RONDONIA Vara/Juízo: 28245 - 9ª Vara Cível de Porto Velho
Juiz Solicitante do Bloqueio: Rinaldo Forti da Silva (Protocolizado
por Beatriz Goncalves Candido) Tipo/Natureza da Ação: Ação
Cível CPF/CNPJ do Autor/Exeqüente da Ação: Nome do Autor/
Exeqüente da Ação: PREMONORTE INDUSTRIA & COMERCIO
DE PRE MOLDADOS Deseja bloquear conta-salário Não
Relação de réus/executados • Para exibir os detalhes de todos os
réus/executados clique aqui.
• Para ocultar os detalhes de todos os réus/executados clique
aqui.
01.530.472/0001-19 - W. C. L. DE CASTRO PROJETOS DE
ARQUITETURA
[ Total bloqueado (bloqueio original e reiterações): R$ 290,80] [
Quantidade atual de não respostas: 0] Respostas BCO BRASIL/
Todas as Agências / Todas as Contas Data/Hora Protocolo Tipo de
Ordem Juiz Solicitante Valor (R$) Resultado (R$) Saldo Bloqueado
Remanescente (R$) Data/Hora Cumprimento 04/09/2018 17:43
Bloq. Valor
Rinaldo Forti da Silva 3.101,03 (03) Cumprida parcialmente por
insuficiência de saldo.
290,80 290,80
05/09/2018 05:40 Ação - Desbloquear valor Transferir valor
Transferir valor e desbloquear saldo remanescente Valor
Não Respostas Não há não-resposta para este réu/executado
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Dados para depósito judicial em caso de transferência Instituição
Financeira para Depósito Judicial Caso Transferência: - Banco
de Brasília S.A Banco do Brasil S.A Banco do Estado do Espírito
Santo S.A Banco do Estado do Pará S.A Banco do Estado do Rio
Grande Sul S.A Banco do Estado do Sergipe S.A Caixa Econômica
Federal Outro (informar 8 dígitos iniciais do CNPJ): Agência para
Depósito Judicial Caso Transferência: Nome do Titular da Conta
de Depósito Judicial: PREMONORTE INDUSTRIA & COMERCIO
DE PRE MOLDADOS CPF/CNPJ do Titular da Conta de Depósito
Judicial: Tipo de Crédito Judicial: - Geral Previdenciário - Lei Federal
9.703/98, art. 2º Tributário/Não Tributário - Leis Federais 9.703/98
e 12.099/09 Código de Depósito Judicial: Nome de usuário do juiz solicitante no sistema: EJUAK.
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
PODER JUDICIÁRIO
Porto Velho - 9º Vara Cível
Sede do Juízo: Fórum Cível, Av. Lauro Sodré, 1728, Térreo, São
João Bosco, Porto Velho, RO, 76803-686
Autos n°: 7020580-47.2017.8.22.0001
MONITÓRIA (40)
AUTOR: GUIMARAES E VASCONCELOS LTDA - ME
Advogado do(a) AUTOR: ROBERTO JARBAS MOURA DE SOUZA
- RO0001246
RÉU: JUCINELE FERREIRA PERES
Advogado do(a) RÉU:
DESPACHO
Bacenjud negativo. Segue minuta.
Diante do insucesso, fica intimada a parte exequente, via advogado,
para apresentar o cálculo atualizado do crédito e indicar bens a
penhora.
De acordo com a nova lei de custas n° 3896/2016, Art. 17, “o
requerimento de buscas de endereços, bloqueio de bens ou quebra
de sigilo fiscal, telemático e assemelhados, ainda que por meio
eletrônico, deverá ser instruído com comprovante do pagamento
da diligência, no valor de R$15,00 (quinze reais) para cada uma
delas.”
Prazo: 10 dias.
Porto Velho - RO, 12 de setembro de 2018.
BacenJud 2.0 - Sistema de Atendimento ao PODER JUDICIÁRIO
EJUAK.CANDIDO Sua sessão expira em: 9min52s segundafeira, 10/09/2018 Minutas | Ordens judiciais | Contatos de I.
Financeira | Relatórios Gerenciais | Ajuda | SairDetalhamento de
Ordem Judicial de Bloqueio de Valores
Os valores apresentados podem sofrer alterações devido a
oscilações em aplicações financeiras e/ou a incidência de impostos.
Clique aqui para obter ajuda na configuração da impressão,
e clique aqui para imprimir. Dados do bloqueio Situação da
Solicitação: Respostas recebidas, processadas e disponibilizadas
para consulta
As respostas recebidas das Instituições Financeiras foram
processadas e disponibilizadas para consulta. Número
do Protocolo: 20180005785308 Número do Processo: 702058047.2018.8.22.0001 Tribunal: TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO
DE RONDONIA Vara/Juízo: 28245 - 9ª Vara Cível de Porto Velho
Juiz Solicitante do Bloqueio: Rinaldo Forti da Silva (Protocolizado
por Beatriz Goncalves Candido) Tipo/Natureza da Ação: Ação Cível
CPF/CNPJ do Autor/Exeqüente da Ação: Nome do Autor/Exeqüente
da Ação: GUIMARAES E VASCONCELOS LTDA Deseja bloquear
conta-salário Não
Relação de réus/executados • Para exibir os detalhes de todos os
réus/executados clique aqui.
• Para ocultar os detalhes de todos os réus/executados clique
aqui.
729.434.402-72 - JUCINELE FERREIRA PERES
[ Total bloqueado (bloqueio original e reiterações): R$ 0,00] [
Quantidade atual de não respostas: 0] Respostas BCO BRADESCO/
Todas as Agências / Todas as Contas Data/Hora Protocolo Tipo de
Ordem Juiz Solicitante Valor (R$) Resultado (R$) Saldo Bloqueado
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Remanescente (R$) Data/Hora Cumprimento 04/09/2018 12:14
Bloq. Valor
Rinaldo Forti da Silva 27.053,65 (02) Réu/executado sem saldo
positivo.
0,00 0,00
04/09/2018 20:18 Nenhuma ação disponível Não Respostas Não
há não-resposta para este réu/executado
Dados para depósito judicial em caso de transferência Instituição
Financeira para Depósito Judicial Caso Transferência: - Banco
de Brasília S.A Banco do Brasil S.A Banco do Estado do Espírito
Santo S.A Banco do Estado do Pará S.A Banco do Estado do Rio
Grande Sul S.A Banco do Estado do Sergipe S.A Caixa Econômica
Federal Outro (informar 8 dígitos iniciais do CNPJ): Agência para
Depósito Judicial Caso Transferência: Nome do Titular da Conta
de Depósito Judicial: GUIMARAES E VASCONCELOS LTDA
CPF/CNPJ do Titular da Conta de Depósito Judicial: Tipo de
Crédito Judicial: - Geral Previdenciário - Lei Federal 9.703/98, art.
2º Tributário/Não Tributário - Leis Federais 9.703/98 e 12.099/09
Código de Depósito Judicial: Nome de usuário do juiz solicitante no sistema: EJUAK.
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
PODER JUDICIÁRIO
Porto Velho - 9º Vara Cível
Sede do Juízo: Fórum Cível, Av. Lauro Sodré, 1728, Térreo, São
João Bosco, Porto Velho, RO, 76803-686
Autos n°: 7062366-08.2016.8.22.0001
MONITÓRIA (40)
AUTOR: CASA HAMID LTDA - ME
Advogado do(a) AUTOR: ALCIENE LOURENCO DE PAULA
COSTA - RO0004632
RÉU: ELIZEU ARAUJO CUNHA
Advogado do(a) RÉU:
DESPACHO
No caso de ação monitória, após o crédito ser constituído só é
cabível no valor do débito atualizado a incidência de honorários
advocatícios no valor de 10%, conforme definido no DESPACHO
inicial.
Cabe ressalvar que, a pena de multa e os honorários advocatícios
previstos no artigo 523 do CPC são aplicados quando a parte
executada é intimada para tanto, hipótese essa que não ocorreu
nos presentes autos.
Assim, fica intimado o exequente, via advogado, para adequar o seu
cálculo, apresentado o valor do débito atualizado com a incidência
de honorários advocatícios no valor de 10%, conforme fixado em
DESPACHO.
Prazo: 10 dias.
Porto Velho - RO, 12 de setembro de 2018.
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
PODER JUDICIÁRIO
Porto Velho - 9º Vara Cível
Sede do Juízo: Fórum Cível, Av. Lauro Sodré, 1728, Térreo, São
João Bosco, Porto Velho, RO, 76803-686
Autos n°: 7023835-47.2016.8.22.0001
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159)
EXEQUENTE: UNICRED PORTO VELHO - COOPERATIVA DE
CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DE PORTO
VELHO E REGIAO NORTE DE RONDONIA LTDA
Advogado do(a) EXEQUENTE: VALERIANO LEAO DE CAMARGO
- MT013732O
EXECUTADO: ALEXSANDER MARQUES GADINI
Advogado do(a) EXECUTADO:
DESPACHO
Em breve análise dos autos verifiquei que o Juízo já realizou busca
do endereço da parte executada perante os sistemas conveniados.
A minuta foi inserida no ID: 13922458.
Por ter encontrado diversos endereços, a parte autora foi intimada
para indicar em qual seria feita a tentativa de citação.
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Contudo, a UNICRED veio aos autos e, surpreendentemente,
indicou para a citação o mesmo endereço da diligência anterior,
para a qual já havia sido expedido MANDADO que retornou
negativo porque o requerido não reside mais no local (fls. 80, 88,
117, 120 e 121).
Ou seja, a parte deixou de observar os endereços indicados
pelo Juízo e, equivocadamente, solicitou uma nova diligência no
endereço antigo.
Por outro lado, o cartório não se atentou e expediu novo MANDADO
para o mesmo endereço que, fatalmente, retornou negativo.
Intimada para dar prosseguimento ao feito, novamente a parte
autora pediu pesquisa de endereço perante os sistemas JUD’s
e sequer analisou os autos para indicar algum dos endereços
descritos no ID: 13922458.
A prestação jurisdicional célere é direito fundamental previsto na
CF/88 e para atingí-la é necessária a cooperação de todos os
envolvidos na tramitação do feito - Juízo e partes.
Isso posto, indefiro o pedido de ID: 20059234 porque as pesquisas
já foram feitas e não houve diligência em todos eles.
1- Portanto, expeça-se carta de citação para os endereços descritos
na minuta de ID: 13922458 (apenas nos que não houve tentativa
de citação), com a FINALIDADE de citar e intimar o executado
ALEXSANDER MARQUES GADINI, para pagar o débito descrito
na inicial, atualizado, no prazo de 03 dias, contados a partir da
citação (art. 829 e 231 §3º do CPC), ou, no prazo de 15 dias úteis,
opor embargos à execução, independentemente de penhora,
depósito ou caução, observando-se o disposto no artigo 827, §1º
§º2º do CPC.
Fixo honorários em 10%, salvo embargos. Caso haja o pagamento
integral da dívida, no prazo de três dias, a verba honorária será
reduzida pela metade (art. 827, § 1º do CPC).
2- Na hipótese das cartas retornarem negativas por qualquer motivo,
exceto ausente, cite-se por Edital, pois já terão sido esgotados os
meios para citação pessoal.
SERVE COMO CARTA DE CITAÇÃO - AR/MP. Expedir carta para
cada um dos endereços, ao mesmo tempo:
Executado: ALEXSANDER MARQUES GADINI, CPF: 033.346.26962.
Endereços:
a) AV. MANOEL RIBAS, 860, BAIRRO CENTRO, GUARANIACU PR, CEP: 85400-000.
b) RUA MARCIONILIO M. DAMASCENO NR, 531, BAIRRO
CENTRO, ITAGUARU - GO, CEP: 76660-000.
c) RUA UIRAPURU, 1226, BAIRRO CENTRO, ARAPONGAS - PR,
CEP: 86701-010.
Porto Velho - RO, 12 de setembro de 2018.
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
PODER JUDICIÁRIO
Porto Velho - 9º Vara Cível
Sede do Juízo: Fórum Cível, Av. Lauro Sodré, 1728, Térreo, São
João Bosco, Porto Velho, RO, 76803-686
Telefone: (69) 3217-1279. Email: pvh9civgab@tjro.jus.br
Autos n°: 7025777-51.2015.8.22.0001
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
EXEQUENTE: ASSOCIAÇÃO RONDONIENSE DE ENSINO
SUPERIOR
Advogado do(a) EXEQUENTE: DAVID ALVES MOREIRA RO000299B
EXECUTADA: FRANCISCA LUCIANA SILVEIRA (citada por edital
na ação de conhecimento)
DECISÃO
Na ação de conhecimento a executada foi citada por Edital (fls. 08/
PDF).
Foram realizadas diversas tentativas para a penhora de bens da
parte executada com o fim de satisfazer a presente execução,
contudo, sem êxito (fls. 17/Bacen; 24/Renajud e 38/MANDADO de
penhora).
Veio aos autos informação de que a parte executada possui vínculo
de emprego com a firma MEDICAL CENTER.
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A parte exequente requereu a penhora de percentual do salário
auferido pela parte devedora.
Pois bem.
Sobre o requerimento para penhora de salário, cito precedente do
STJ que admitiu a relativização da regra da impenhorabilidade do
salário para quitar crédito de natureza não alimentar, desde que
não comprometa a subsistência digna do devedor. Confira:
“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL.
PENHORA DE PERCENTUAL DE SALÁRIO. RELATIVIZAÇÃO
DA REGRA DE IMPENHORABILIDADE. POSSIBILIDADE. 1. Ação
ajuizada em 25/05/2015. Recurso especial concluso ao gabinete
em 25/08/2016. Julgamento: CPC/73. 2. O propósito recursal é
definir se, na hipótese, é possível a penhora de 30% (trinta por
cento) do salário do recorrente para o pagamento de dívida de
natureza não alimentar. 3. Em situações excepcionais, admite-se
a relativização da regra de impenhorabilidade das verbas salariais
prevista no art. 649, IV, do CPC/73, a fim de alcançar parte da
remuneração do devedor para a satisfação do crédito não alimentar,
preservando-se o suficiente para garantir a sua subsistência digna
e a de sua família. Precedentes. 4. Na espécie, em tendo a Corte
local expressamente reconhecido que a constrição de percentual
de salário do recorrente não comprometeria a sua subsistência
digna, inviável mostra-se a alteração do julgado, uma vez que,
para tal mister, seria necessário o revolvimento do conjunto fáticoprobatório dos autos, inviável a esta Corte em virtude do óbice
da Súmula 7/STJ. 5. Recurso especial conhecido e não provido.”
(REsp 1658069/GO, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA
TURMA, julgado em 14/11/2017, DJe 20/11/2017)
Ante o exposto, defiro a penhora de 20% do salário líquido auferido
pela parte devedora.
1- Fica intimada a parte exequente, via DJ, para apresentar novo
cálculo de atualização do crédito, deduzindo o valor de R$ 182,84,
referente a penhora parcial realizada via Bacenjud (fls. 17/PDF).
2- Apresentado o novo cálculo com as correções apontadas, expeçase carta precatória à Comarca de Cacoal/RO para realizar penhora
junto a empresa MEDICAL CENTER METROLOGIA EIRELI EPP,
estabelecida à Av. Sete de Setembro, N° 2869, Centro, na cidade
de Cacoal/RO, CEP: 76.963-851, Telefones: (69) 3441-4721 e
3441-9601, correspondente a 20% do salário líquido auferido pela
executada FRANCISCA LUCIANA SILVEIRA, CPF: 027.038.99386, até a satisfação total da dívida, depositando-a em conta judicial
vinculada à Caixa Econômica Federal.
A penhora deverá ser depositada sucessiva e mensalmente
na mesma conta judicial, informando-se ao Juízo por ofício,
imediatamente após o depósito, via email: pvh9civgab@tjro.jus.br.
Efetuado a quitação da última parcela, o empregador também
deverá comunicar este Juízo.
Realizada a penhora, o(a) Oficial(a) de Justiça deverá intimar a
parte executada para que, querendo, apresente impugnação no
prazo legal (art. 841 do CPC).
3- Decorrido o prazo sem manifestação da parte executada, desde
já autorizo a expedição dos alvarás em favor do credor para
levantar as quantias depositadas em juízo, independentemente de
nova CONCLUSÃO.
SERVE COMO CARTA/MANDADO DE PENHORA.
Porto Velho - RO, 12 de setembro de 2018.
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
PODER JUDICIÁRIO
Porto Velho - 9º Vara Cível
Sede do Juízo: Fórum Cível, Av. Lauro Sodré, 1728, Térreo, São
João Bosco, Porto Velho, RO, 76803-686
Autos n°: 0004993-12.2014.8.22.0001
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159)
EXEQUENTE: AMERICAN TOUR AGENCIA DE VIAGENS E
TURISMO LTDA - ME
Advogado do(a) EXEQUENTE: IVONETE RODRIGUES CAJA RO0001871

Este diário foi assinado digitalmente consoante a Lei 11.419/06. O documento eletrônico pode ser encontrado no sítio do Tribunal de Justiça do Estado de
Rondônia, endereço: http://www.tjro.jus.br/novodiario/
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EXECUTADO: JAURU CONSTRUCAO CIVIL LTDA.
Advogados do(a) EXECUTADO: ROSANGELA GODINHO DO
CARMO - SP298263, MARCOS VINICIUS ULAF - PR43463
DESPACHO
Bacenjud negativo. Segue minuta.
1 - Diante do insucesso, fica intimada a parte exequente, via
advogado, para apresentar o cálculo atualizado do crédito e indicar
bens a penhora.
De acordo com a nova lei de custas n° 3896/2016, Art. 17, “o
requerimento de buscas de endereços, bloqueio de bens ou quebra
de sigilo fiscal, telemático e assemelhados, ainda que por meio
eletrônico, deverá ser instruído com comprovante do pagamento
da diligência, no valor de R$15,00 (quinze reais) para cada uma
delas.”
Prazo: 10 dias.
2- Oficie-se o Consorcio Construtor Belo Monte - CCBM, para que
este informe, no prazo de 05 (cinco) dias, se a parte executada Jauru
Construção Civil - LTDA possui ativos financeiros caucionados
junto ao consórcio, nos seguintes endereços:
CONSÓRCIO BELO MONTE: Endereço: Trav. Pedro Gomes,
N. 526, Centro, CEP. 68.371-150, Altamira/Pará, Fones/fax: (93)
3515-2556/7741, E.mail: consorciobelomonte@hotmail.com e
E-mail: sandraxavier.anapu@hotmail.com
Consorcio Construtor Belo Monte: Endereço: R Sete, N. 01, Vila
Sao Joaquim, Sao Joaquim, Altamira/PA, CEP 68371970, Fone:
(93) 3502-9800 / (93) 3502-9799, Email:JOSE.BARROS@AGNET.
COM.BR e LEANDRO.GONCALVE S@AGNET.COM.BR
Porto Velho - RO, 12 de setembro de 2018.
BacenJud 2.0 - Sistema de Atendimento ao
PODER JUDICIÁRIO EJUAK.CANDIDO Sua sessão expira
em: 9min54s segunda-feira, 10/09/2018 Minutas | Ordens
judiciais
|
Contatos
de
I.
Financeira
|
Relatórios
Gerenciais | Ajuda | SairDetalhamento de Ordem Judicial de
Bloqueio de Valores
Os valores apresentados podem sofrer alterações devido a
oscilações em aplicações financeiras e/ou a incidência de
impostos.
Clique aqui para obter ajuda na configuração da impressão,
e clique aqui para imprimir. Dados do bloqueio Situação da
Solicitação: Respostas recebidas, processadas e disponibilizadas
para consulta
As respostas recebidas das Instituições Financeiras foram
processadas e disponibilizadas para consulta. Número
do Protocolo: 20180005779356 Número do Processo: 000499312.2014.8.22.0001 Tribunal: TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO
DE RONDONIA Vara/Juízo: 28245 - 9ª Vara Cível de Porto Velho
Juiz Solicitante do Bloqueio: Rinaldo Forti da Silva (Protocolizado
por Beatriz Goncalves Candido) Tipo/Natureza da Ação: Ação
Cível CPF/CNPJ do Autor/Exeqüente da Ação: Nome do Autor/
Exeqüente da Ação: AMERICAN TOUR AGENCIA DE VIAGENS E
TURISMO LTDA Deseja bloquear conta-salário Não
Relação de réus/executados • Para exibir os detalhes de todos os
réus/executados clique aqui.
• Para ocultar os detalhes de todos os réus/executados clique
aqui.
07.487.748/0001-00 - JAURU CONSTRUCAO CIVIL LTDA.
[ Total bloqueado (bloqueio original e reiterações): R$ 0,00] [
Quantidade atual de não respostas: 0] Respostas BCO BRADESCO/
Todas as Agências / Todas as Contas Data/Hora Protocolo Tipo de
Ordem Juiz Solicitante Valor (R$) Resultado (R$) Saldo Bloqueado
Remanescente (R$) Data/Hora Cumprimento 04/09/2018 10:36
Bloq. Valor
Rinaldo Forti da Silva 234.028,70 (02) Réu/executado sem saldo
positivo.
0,00 0,00
04/09/2018 20:18 Nenhuma ação disponível BCO ESTADO
SERGIPE/ Todas as Agências / Todas as Contas Data/Hora
Protocolo Tipo de Ordem Juiz Solicitante Valor (R$) Resultado (R$)
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Saldo Bloqueado Remanescente (R$) Data/Hora Cumprimento
04/09/2018 10:36 Bloq. Valor
Rinaldo Forti da Silva 234.028,70 (02) Réu/executado sem saldo
positivo.
0,00 0,00
05/09/2018 17:30 Nenhuma ação disponível BCO SANTANDER/
Todas as Agências / Todas as Contas Data/Hora Protocolo Tipo de
Ordem Juiz Solicitante Valor (R$) Resultado (R$) Saldo Bloqueado
Remanescente (R$) Data/Hora Cumprimento 04/09/2018 10:36
Bloq. Valor
Rinaldo Forti da Silva 234.028,70 (02) Réu/executado sem saldo
positivo.
0,00 0,00
05/09/2018 05:23 Nenhuma ação disponível Não Respostas Não
há não-resposta para este réu/executado
Dados para depósito judicial em caso de transferência Instituição
Financeira para Depósito Judicial Caso Transferência: - Banco
de Brasília S.A Banco do Brasil S.A Banco do Estado do Espírito
Santo S.A Banco do Estado do Pará S.A Banco do Estado do Rio
Grande Sul S.A Banco do Estado do Sergipe S.A Caixa Econômica
Federal Outro (informar 8 dígitos iniciais do CNPJ): Agência para
Depósito Judicial Caso Transferência: Nome do Titular da Conta
de Depósito Judicial: AMERICAN TOUR AGENCIA DE VIAGENS
E TURISMO LTDA CPF/CNPJ do Titular da Conta de Depósito
Judicial: Tipo de Crédito Judicial: - Geral Previdenciário - Lei
Federal 9.703/98, art. 2º Tributário/Não Tributário - Leis Federais
9.703/98 e 12.099/09 Código de Depósito Judicial: Nome de usuário do juiz solicitante no sistema: EJUAK.
PODER JUDICIÁRIO
Porto Velho - Fórum Cível
9ª Vara Cível
Sede do Juízo: Fórum Cível, Av. Lauro Sodré, 1728, Térreo, São
João Bosco, Porto Velho, RO, 76803-686
Autos n°: 0002786-74.2013.8.22.0001
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
EXEQUENTE: DIDERSOM GIMAS BARROS
Advogado do(a) EXEQUENTE: VANESSA RODRIGUES ALVES
MOITA - RO0005120
EXECUTADO: CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA SA
CERON
Advogados do(a) EXECUTADO: ANA CAROLINE ROMANO
CASTELO BRANCO - RO0005991, DOUGLACIR ANTONIO
EVARISTO SANT ANA - RO0000287, UBIRAJARA RODRIGUES
NOGUEIRA DE REZENDE - RO0001571
DESPACHO
Para a realização de pesquisas aos sistemas conveniados é
necessário o pagamento da respectiva taxa.
1- Portanto, intime-se a parte exequente, via advogado, para
comprovar o pagamento da taxa descrita no art. 17 da Lei de Custas
nº 3896/2016, já que não está amparada pela justiça gratuita.
Prazo: 10 dias.
2- Feito o pagamento, concluso.
Porto Velho-RO, 12 de setembro de 2018.
PODER JUDICIÁRIO
Porto Velho - Fórum Cível
9ª Vara Cível
Sede do Juízo: Fórum Cível, Av. Lauro Sodré, 1728, Térreo, São
João Bosco, Porto Velho/RO, 76803-686
Autos n°: 7046293-24.2017.8.22.0001
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
EXEQUENTE: ROBERTO RONY DA SILVA VIEIRA
Advogado do(a) EXEQUENTE: MARIA NAZARETE PEREIRA DA
SILVA - RO0001073
EXECUTADO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS
CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS NPL I
Advogados do(a) EXECUTADO: ANA LAURA MORENO GALESCO
- SP0248425, CRISTIANE RODRIGUES - SP304054

Este diário foi assinado digitalmente consoante a Lei 11.419/06. O documento eletrônico pode ser encontrado no sítio do Tribunal de Justiça do Estado de
Rondônia, endereço: http://www.tjro.jus.br/novodiario/
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DECISÃO
1- Considerando ter sido integralmente positiva a apreensão
de dinheiro por meio do sistema BACENJUD, intime-se a parte
executada, via advogado (ou por carta-AR, caso não possua - art.
854, §2º do NCPC), para que, querendo, apresente impugnação ao
bloqueio no prazo de 05 dias úteis, limitando-se exclusivamente às
matérias estabelecidas no art. 854, §3 do mesmo código.
Ainda, intime-se o(a) executado(a) de que nas hipóteses de inércia
ou rejeição da impugnação, o bloqueio será convertido em penhora e
a quantia liberada em favor da parte exequente independentemente
de termo ou nova intimação, conforme interpretação do art. 854,
§5º do NCPC.
2- Apresentada impugnação, dê-se vistas a parte contrária para se
manifestar.
3- Em caso de inércia, certifique-se. Após, transfira-se o valor para
conta judicial e expeça-se alvará.
4- Feito o levantamento, intime-se a parte exequente para que
diga se há saldo remanescente em 05 dias. Em caso de inércia a
quitação será presumida e o feito extinto (art. 526, §3º do CPC).
Porto Velho - RO, 12 de setembro de 2018.
SERVE COMO CARTA/MANDADO.
Nome: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS
NAO-PADRONIZADOS NPL I
Endereço: Citibank S.A., 1111, AV.PAULISTA, ANDAR 2, Bela
Vista, São Paulo - SP - CEP: 01311-920
BacenJud 2.0 - Sistema de Atendimento ao
PODER JUDICIÁRIO EJUAK.CANDIDO Sua sessão expira
em: 9min19s segunda-feira, 10/09/2018 Minutas | Ordens
judiciais
|
Contatos
de
I.
Financeira
|
Relatórios
Gerenciais | Ajuda | SairDetalhamento de Ordem Judicial de
Bloqueio de Valores
Os valores apresentados podem sofrer alterações devido a
oscilações em aplicações financeiras e/ou a incidência de
impostos.
Clique aqui para obter ajuda na configuração da impressão,
e clique aqui para imprimir. Dados do bloqueio Situação da
Solicitação: Respostas recebidas, processadas e disponibilizadas
para consulta
As respostas recebidas das Instituições Financeiras foram
processadas e disponibilizadas para consulta. Número
do Protocolo: 20180005808521 Número do Processo: 704629324.2017.8.22.00001 Tribunal: TRIBUNAL DE JUSTICA DO
ESTADO DE RONDONIA Vara/Juízo: 28245 - 9ª Vara Cível de
Porto Velho Juiz Solicitante do Bloqueio: Rinaldo Forti da Silva
(Protocolizado por Beatriz Goncalves Candido) Tipo/Natureza da
Ação: Ação Cível CPF/CNPJ do Autor/Exeqüente da Ação: Nome
do Autor/Exeqüente da Ação: ROBERTO RONY DA SILVA VIEIRA
Deseja bloquear conta-salário Não
Relação de réus/executados • Para exibir os detalhes de todos os
réus/executados clique aqui.
• Para ocultar os detalhes de todos os réus/executados clique
aqui.
09.263.012/0001-83 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS
CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS NPL I
[ Total bloqueado (bloqueio original e reiterações): R$ 17.688,44]
[ Quantidade atual de não respostas: 0] Respostas BCO
SANTANDER/ 3409/ 000130063089 Data/Hora Protocolo Tipo de
Ordem Juiz Solicitante Valor (R$) Resultado (R$) Saldo Bloqueado
Remanescente (R$) Data/Hora Cumprimento 04/09/2018 18:23
Bloq. Valor
Rinaldo Forti da Silva 17.688,44 (01) Cumprida integralmente.
17.688,44 17.688,44
05/09/2018 03:46 Ação - Desbloquear valor Transferir valor
Transferir valor e desbloquear saldo remanescente Valor
Não Respostas Não há não-resposta para este réu/executado
Dados para depósito judicial em caso de transferência Instituição
Financeira para Depósito Judicial Caso Transferência: - Banco
de Brasília S.A Banco do Brasil S.A Banco do Estado do Espírito
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Santo S.A Banco do Estado do Pará S.A Banco do Estado do Rio
Grande Sul S.A Banco do Estado do Sergipe S.A Caixa Econômica
Federal Outro (informar 8 dígitos iniciais do CNPJ): Agência para
Depósito Judicial Caso Transferência: Nome do Titular da Conta de
Depósito Judicial: ROBERTO RONY DA SILVA VIEIRA CPF/CNPJ
do Titular da Conta de Depósito Judicial: Tipo de Crédito Judicial:
- Geral Previdenciário - Lei Federal 9.703/98, art. 2º Tributário/Não
Tributário - Leis Federais 9.703/98 e 12.099/09 Código de Depósito
Judicial: Nome de usuário do juiz solicitante no sistema: EJUAK.
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
PODER JUDICIÁRIO
Porto Velho - 9º Vara Cível
Sede do Juízo: Fórum Cível, Av. Lauro Sodré, 1728, Térreo, São
João Bosco, Porto Velho, RO, 76803-686
Autos n°: 7024579-71.2018.8.22.0001
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
EXEQUENTE: MARIA DAS GRACAS TELES BEZERRA
Advogado do(a) EXEQUENTE: MARIA NAZARETE PEREIRA DA
SILVA - RO0001073
EXECUTADO: AMBEV S.A.
Advogados do(a) EXECUTADO: LAIS MOTA DE SOUZA COSTA AM8503, RAFAEL SGANZERLA DURAND - SP0211648, NELSON
WILIANS FRATONI RODRIGUES - RO0004875
DESPACHO
Em que pesem os argumentos da AMBEV, não há que se falar em
cerceamento de sua defesa, já que o advogado que lhe representou
no processo físico foi cadastrado no PJE e, somente após, houve
sua intimação para o cumprimento espontâneo da SENTENÇA no
prazo de 15 dias, o que não fez.
Por outro lado, não há que se falar em apensamento de autos de
processos já que a ação de conhecimento tramitou de forma física
e o cumprimento da SENTENÇA segue de forma virtual.
A distribuição do cumprimento de SENTENÇA de forma autônoma,
via Processo Judicial Eletrônico - PJE, não é opção da parte credora
e sim uma determinação do Presidente deste Tribunal de Justiça. A
medida visa privilegiar uma prestação jurisdicional mais celeridade
e econômica às partes.
Após a implantação do Processo Judicial Eletrônico – PJE, a
fase de Cumprimento de SENTENÇA deveria ser proposta pelo
aludido sistema, consoante Resolução n. 031/2014, editada pela
Presidência do Tribunal de Justiça de Rondônia (art. 16), in verbis:
“Art. 16. A partir da implantação do PJe será feita migração de
processo do sistema físico para o virtual sempre que for apresentado
requerimento de cumprimento de SENTENÇA. Parágrafo único.
O cartório deverá anotar o número do processo gerado para
cumprimento de SENTENÇA na movimentação processual do
processo que será arquivado.”
Ademais, saliento que o cumprimento de cumprimento de
SENTENÇA não é uma nova ação, mas apenas uma fase, que
teve sequência na plataforma virtual do PJE. Reafirmo que essa
prática não trouxe nenhum prejuízo aos litigantes. Pelo contrário,
facilita o manuseio dos autos processuais e, inclusive, garante
mais economia, já que partes ou advogados já não mais precisam
comparecer ao balcão da vara para ter acesso aos autos ou juntar
suas petições.
Por fim, é inequívoca a ciência da parte demandada acerca do
presente cumprimento de SENTENÇA, tanto que veio aos autos
e manifestou seu descontentamento acerca do procedimento
adotado.
1- Por todos os argumentos acima expostos, indefiro os pedidos
da parte executada para devolução de prazo do art. 523 do CPC
(ID: 20690780 e 21219291). Entretanto, com esteio nos mesmos
princípios da celeridade e economia processuais, defiro o pedido
alternativo da AMBEV e lhe concedo o prazo improrrogável de 03
dias para comprovar o pagamento do crédito atualizado, acrescido
de multa do art. 523 e honorários da fase de execução (§1º do
mesmo artigo), sob pena de expropriação forçada dos bens.

Este diário foi assinado digitalmente consoante a Lei 11.419/06. O documento eletrônico pode ser encontrado no sítio do Tribunal de Justiça do Estado de
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Advirto à AMBEV de que uma nova petição requerendo devolução
de prazo será interpretada como pedido protelatório, culminando
com aplicação da multa por ato atentatório à dignidade da justiça.
2- Vindo depósito judicial, expeça-se alvará em favor da parte
exequente.
3- Em caso de inércia da parte executada, intime-se a parte
exequente, via advogado, para apresentar cálculo atualizado do
crédito e indicar bens à penhora.
Porto Velho - RO, 12 de setembro de 2018.
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
PODER JUDICIÁRIO
Porto Velho - 9º Vara Cível
Sede do Juízo: Fórum Cível, Av. Lauro Sodré, 1728, Térreo, São
João Bosco, Porto Velho, RO, 76803-686
Autos n°: 7017269-19.2015.8.22.0001
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159)
EXEQUENTE: CENTRO DE ENSINO SAO LUCAS LTDA
Advogado do(a) EXEQUENTE: DIOGENES NUNES DE ALMEIDA
NETO - RO0003831
EXECUTADO: DEBORA MENDES OLIVEIRA CARVALHO
Advogado do(a) EXECUTADO:
DESPACHO
Bacenjud negativo. Segue minuta.
Diante do insucesso, fica intimada a parte exequente, via advogado,
para apresentar o cálculo atualizado do crédito e indicar bens a
penhora.
De acordo com a nova lei de custas n° 3896/2016, Art. 17, “o
requerimento de buscas de endereços, bloqueio de bens ou quebra
de sigilo fiscal, telemático e assemelhados, ainda que por meio
eletrônico, deverá ser instruído com comprovante do pagamento
da diligência, no valor de R$15,00 (quinze reais) para cada uma
delas.”
Prazo: 10 dias.
Porto Velho - RO, 12 de setembro de 2018.
BacenJud 2.0 - Sistema de Atendimento ao PODER JUDICIÁRIO
EJUAK.RUILANA Sua sessão expira em: 4min6s segundafeira, 10/09/2018 Minutas | Ordens judiciais | Contatos de I.
Financeira | Relatórios Gerenciais | Ajuda | SairDetalhamento de
Ordem Judicial de Bloqueio de Valores
Os valores apresentados podem sofrer alterações devido a
oscilações em aplicações financeiras e/ou a incidência de
impostos.
Clique aqui para obter ajuda na configuração da impressão,
e clique aqui para imprimir. Dados do bloqueio Situação da
Solicitação: Respostas recebidas, processadas e disponibilizadas
para consulta
As respostas recebidas das Instituições Financeiras foram
processadas e disponibilizadas para consulta. Número
do Protocolo: 20180005664961 Número do Processo: 701726919.2015.8.22.0001 Tribunal: TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO
DE RONDONIA Vara/Juízo: 28245 - 9ª Vara Cível de Porto Velho
Juiz Solicitante do Bloqueio: Rinaldo Forti da Silva (Protocolizado
por Beatriz Goncalves Candido) Tipo/Natureza da Ação: Ação
Cível CPF/CNPJ do Autor/Exeqüente da Ação: Nome do Autor/
Exeqüente da Ação: CENTRO DE ENSINO SAO LUCAS LTDA
Deseja bloquear conta-salário Não
Relação de réus/executados • Para exibir os detalhes de todos os
réus/executados clique aqui.
• Para ocultar os detalhes de todos os réus/executados clique
aqui.
892.065.762-91 - DEBORA MENDES OLIVEIRA CARVALHO
CAVALCANTE
[ Total bloqueado (bloqueio original e reiterações): R$ 0,00]
[ Quantidade atual de não respostas: 0] Respostas CAIXA
ECONOMICA FEDERAL/ Todas as Agências / Todas as Contas
Data/Hora Protocolo Tipo de Ordem Juiz Solicitante Valor (R$)
Resultado (R$) Saldo Bloqueado Remanescente (R$) Data/Hora
Cumprimento 30/08/2018 12:31 Bloq. Valor
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Rinaldo Forti da Silva 15.640,96 (00) Resposta negativa: réu/
executado não é cliente ou possui apenas contas inativas.
0,00 0,00
30/08/2018 22:50 Nenhuma ação disponível Não Respostas Não
há não-resposta para este réu/executado
Dados para depósito judicial em caso de transferência Instituição
Financeira para Depósito Judicial Caso Transferência: - Banco
de Brasília S.A Banco do Brasil S.A Banco do Estado do Espírito
Santo S.A Banco do Estado do Pará S.A Banco do Estado do Rio
Grande Sul S.A Banco do Estado do Sergipe S.A Caixa Econômica
Federal Outro (informar 8 dígitos iniciais do CNPJ): Agência para
Depósito Judicial Caso Transferência: Nome do Titular da Conta
de Depósito Judicial: CENTRO DE ENSINO SAO LUCAS LTDA
CPF/CNPJ do Titular da Conta de Depósito Judicial: Tipo de
Crédito Judicial: - Geral Previdenciário - Lei Federal 9.703/98, art.
2º Tributário/Não Tributário - Leis Federais 9.703/98 e 12.099/09
Código de Depósito Judicial: Nome de usuário do juiz solicitante no sistema: EJUAK.
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
PODER JUDICIÁRIO
Porto Velho - 9º Vara Cível
Sede do Juízo: Fórum Cível, Av. Lauro Sodré, 1728, Térreo, São
João Bosco, Porto Velho, RO, 76803-686
Autos n°: 7050411-77.2016.8.22.0001
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159)
EXEQUENTE: EINSTEIN INSTITUIÇÃO DE ENSINO LTDA. EPP
Advogados do(a) EXEQUENTE: IGOR JUSTINIANO SARCO RO0007957, EDUARDO ABILIO KERBER DINIZ - RO0004389
EXECUTADO: PAMELA ANIVLETI DEMETRIO DOS SANTOS
Advogado do(a) EXECUTADO:
DESPACHO
Bacenjud negativo. Segue minuta.
Diante do insucesso, fica intimada a parte exequente, via advogado,
para apresentar o cálculo atualizado do crédito e indicar bens a
penhora.
De acordo com a nova lei de custas n° 3896/2016, Art. 17, “o
requerimento de buscas de endereços, bloqueio de bens ou quebra
de sigilo fiscal, telemático e assemelhados, ainda que por meio
eletrônico, deverá ser instruído com comprovante do pagamento
da diligência, no valor de R$15,00 (quinze reais) para cada uma
delas.”
Prazo: 10 dias.
Porto Velho - RO, 12 de setembro de 2018.
BacenJud 2.0 - Sistema de Atendimento ao PODER JUDICIÁRIO
EJUAK.CANDIDO Sua sessão expira em: 9min53s segundafeira, 10/09/2018 Minutas | Ordens judiciais | Contatos de I.
Financeira | Relatórios Gerenciais | Ajuda | SairDetalhamento de
Ordem Judicial de Bloqueio de Valores
Os valores apresentados podem sofrer alterações devido a
oscilações em aplicações financeiras e/ou a incidência de impostos.
Clique aqui para obter ajuda na configuração da impressão,
e clique aqui para imprimir. Dados do bloqueio Situação da
Solicitação: Respostas recebidas, processadas e disponibilizadas
para consulta
As respostas recebidas das Instituições Financeiras foram
processadas e disponibilizadas para consulta. Número
do Protocolo: 20180005807590 Número do Processo: 705041177.2016.8.22.0001 Tribunal: TRIBUNAL DE JUSTICA DO
ESTADO DE RONDONIA Vara/Juízo: 28245 - 9ª Vara Cível de
Porto Velho Juiz Solicitante do Bloqueio: Rinaldo Forti da Silva
(Protocolizado por Beatriz Goncalves Candido) Tipo/Natureza da
Ação: Ação Cível CPF/CNPJ do Autor/Exeqüente da Ação: Nome
do Autor/Exeqüente da Ação: Einstein Instituição de ensino Ltda.
EPP Deseja bloquear conta-salário Não
Relação de réus/executados • Para exibir os detalhes de todos os
réus/executados clique aqui.
• Para ocultar os detalhes de todos os réus/executados clique
aqui.

Este diário foi assinado digitalmente consoante a Lei 11.419/06. O documento eletrônico pode ser encontrado no sítio do Tribunal de Justiça do Estado de
Rondônia, endereço: http://www.tjro.jus.br/novodiario/
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775.895.482-00 - PAMELA ANIVLETI DEMETRIO DOS SANTOS
[ Total bloqueado (bloqueio original e reiterações): R$ 0,00] [
Quantidade atual de não respostas: 0] Respostas BCO BRADESCO/
Todas as Agências / Todas as Contas Data/Hora Protocolo Tipo de
Ordem Juiz Solicitante Valor (R$) Resultado (R$) Saldo Bloqueado
Remanescente (R$) Data/Hora Cumprimento 04/09/2018 18:09
Bloq. Valor
Rinaldo Forti da Silva 8.898,60 (02) Réu/executado sem saldo
positivo.
0,00 0,00
04/09/2018 20:18 Nenhuma ação disponível BCO BRASIL/ Todas
as Agências / Todas as Contas Data/Hora Protocolo Tipo de
Ordem Juiz Solicitante Valor (R$) Resultado (R$) Saldo Bloqueado
Remanescente (R$) Data/Hora Cumprimento 04/09/2018 18:09
Bloq. Valor
Rinaldo Forti da Silva 8.898,60 (02) Réu/executado sem saldo
positivo.
0,00 0,00
05/09/2018 18:55 Nenhuma ação disponível CAIXA ECONOMICA
FEDERAL/ Todas as Agências / Todas as Contas Data/Hora
Protocolo Tipo de Ordem Juiz Solicitante Valor (R$) Resultado (R$)
Saldo Bloqueado Remanescente (R$) Data/Hora Cumprimento
04/09/2018 18:09 Bloq. Valor
Rinaldo Forti da Silva 8.898,60 (00) Resposta negativa: réu/
executado não é cliente ou possui apenas contas inativas.
0,00 0,00
04/09/2018 22:58 Nenhuma ação disponível Não Respostas Não
há não-resposta para este réu/executado
Dados para depósito judicial em caso de transferência Instituição
Financeira para Depósito Judicial Caso Transferência: - Banco
de Brasília S.A Banco do Brasil S.A Banco do Estado do Espírito
Santo S.A Banco do Estado do Pará S.A Banco do Estado do Rio
Grande Sul S.A Banco do Estado do Sergipe S.A Caixa Econômica
Federal Outro (informar 8 dígitos iniciais do CNPJ): Agência para
Depósito Judicial Caso Transferência: Nome do Titular da Conta
de Depósito Judicial: Einstein Instituição de ensino Ltda. EPP
CPF/CNPJ do Titular da Conta de Depósito Judicial: Tipo de
Crédito Judicial: - Geral Previdenciário - Lei Federal 9.703/98, art.
2º Tributário/Não Tributário - Leis Federais 9.703/98 e 12.099/09
Código de Depósito Judicial: Nome de usuário do juiz solicitante no sistema: EJUAK.
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
PODER JUDICIÁRIO
Porto Velho - 9º Vara Cível
Sede do Juízo: Fórum Cível, Av. Lauro Sodré, 1728, Térreo, São
João Bosco, Porto Velho, RO, 76803-686
Autos n°: 7001973-49.2018.8.22.0001
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159)
EXEQUENTE: AXA SEGUROS S.A.
Advogado do(a) EXEQUENTE: KEILA CHRISTIAN ZANATTA
MANANGAO RODRIGUES - RJ0084676
EXECUTADO: SERRA MORENA COMERCIAL IMPORTADORA E
EXPORTADORA LTDA
Advogado do(a) EXECUTADO:
DECISÃO
Procedi com as pesquisas de endereços para a parte executada
nos sistemas conveniados ao TJRO.
Renajud negativo para pesquisa de endereço.
Infojud negativo para pesquisa de endereço.
Bacenjud positivo para pesquisa de endereço. Minuta a seguir.
Assim, fica a parte exequente intimada, via advogado, para se
manifestar acerca dos endereços encontrados de modo a indicar
aquele no qual pretende a citação da parte executada.
Prazo: 10 dias.
Porto Velho - RO, 12 de setembro de 2018.
BacenJud 2.0 - Sistema de Atendimento ao PODER JUDICIÁRIO
EJUAK.CANDIDO Sua sessão expira em: 9min58s segundafeira, 10/09/2018 Minutas | Ordens judiciais | Contatos de I.

SEXTA-FEIRA, 14-09-2018

605

Financeira | Relatórios Gerenciais | Ajuda | SairDetalhamento de
Ordem Judicial de Requisição de Informações
Todos os dados obtidos por meio da requisição de informação são
“meramente informativos” e podem ter sofrido alteração entre o
momento de geração da informação pela instituição financeira e o
momento da visualização da resposta pelo juiz.
Clique aqui para obter ajuda na configuração da impressão,
e clique aqui para imprimir. Dados da requisição Situação da
Solicitação: Respostas recebidas, processadas e disponibilizadas
para consulta
As respostas recebidas das Instituições Financeiras foram
processadas e disponibilizadas para consulta. Número
do Protocolo: 20180005826454 Número do Processo: 700197349.2018.8.22.0001 Tribunal: TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO
DE RONDONIA Vara/Juízo: 28245 - 9ª Vara Cível de Porto Velho
Juiz Solicitante: Rinaldo Forti da Silva (Protocolizado por Beatriz
Goncalves Candido) Tipo/Natureza da Ação: Ação Cível CPF/
CNPJ do Autor/Exeqüente da Ação: Nome do Autor/Exeqüente da
Ação: AXA SEGUROS S.A.
Informações requisitadas Endereços
Relação das pessoas pesquisadas • Para exibir os detalhes de
todas as pessoas pesquisadas clique aqui.
• Para ocultar os detalhes de todas as pessoas pesquisadas clique
aqui.
57.149.643/0005-42
SERRA
MORENA
COMERCIAL
IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA
[ Saldo Consolidado: R$ 0,00] [ Quantidade atual de não respostas:
0] Respostas BCO BRADESCO / Todas as Agências / Todas
as Contas Data/Hora Protocolo Tipo de Ordem Juiz Solicitante
Resultado Saldo(R$) Endereços (mais recente primeiro) Relação
de agências/contas Extratos Data/Hora Cumprimento 05/09/2018
10:58 Requisição de Informações Rinaldo Forti da Silva (32)
Cumprida considerando as informações existentes na instituição.
Não requisitado
R SALGADO FO - DE 2365 ATE 2705 2496 SL BAIRRO: SAO
CRISTOVAO CEP: 76804054 PORTO VELHO RO
00000000
00000000
Não requisitado Não requisitado 06/09/2018 13:41 BCO
SANTANDER / Todas as Agências / Todas as Contas Data/Hora
Protocolo Tipo de Ordem Juiz Solicitante Resultado Saldo(R$)
Endereços (mais recente primeiro) Relação de agências/contas
Extratos Data/Hora Cumprimento 05/09/2018 10:58 Requisição de
Informações Rinaldo Forti da Silva (32) Cumprida considerando as
informações existentes na instituição. Não requisitado
0,00
AV CALAMA 871 OLARIA 76801309PORTO VELHO
R ASSUNGUI 642 VILA GUMERCINDO 04131001SAO PAULO
Não requisitado Não requisitado 05/09/2018 23:30 Não Respostas
Não há não-resposta para esta pessoa pesquisada
Nome de usuário do juiz solicitante no sistema: EJUAK.
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
PODER JUDICIÁRIO
Porto Velho - 9º Vara Cível
Sede do Juízo: Fórum Cível, Av. Lauro Sodré, 1728, Térreo, São
João Bosco, Porto Velho, RO, 76803-686
Autos n°: 7027653-07.2016.8.22.0001
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
EXEQUENTE: LUZINETE FERREIRA DE SOUZA
Advogado do(a) EXEQUENTE: MAURO PEREIRA MAGALHAES
- RO0006712
EXECUTADO: N. A. ENGENHARIA INDUSTRIA E COMERCIO
DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA - ME, NÉLIO A. A.
ALENCAR, ULYSSES SERRA NEGRA, VALDEMYR MONTEIRO
DE SOUZA, DOUGLAS DE TAL...
Advogado do(a) EXECUTADO: PAULO BARROSO SERPA RO0004923
Advogado do(a) EXECUTADO: PAULO BARROSO SERPA RO0004923

Este diário foi assinado digitalmente consoante a Lei 11.419/06. O documento eletrônico pode ser encontrado no sítio do Tribunal de Justiça do Estado de
Rondônia, endereço: http://www.tjro.jus.br/novodiario/
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Advogado do(a) EXECUTADO: PAULO BARROSO SERPA RO0004923
Advogado do(a) EXECUTADO: PAULO BARROSO SERPA RO0004923
Advogado do(a) EXECUTADO: PAULO BARROSO SERPA RO0004923
DESPACHO
O valor devido no caso de descumprimento do acordo homologado
por SENTENÇA (ID 9493679) foi fixado na quantia de R$ 20.000,00
(vinte mil reais).
Em sua manifestação (ID 20506283 e 20506292) a parte
exequente, requerendo o bloqueio online de ativos financeiros da
parte executada, apresentou em seu demonstrativo de cálculo o
valor inicial de R$ 26.000,00 (vinte e seis mil reais) divergindo do
valor acordado.
Assim, fica a parte exequente intimada, via advogado, para adequar
o seu cálculo, no qual deverá constar o valor inicial de R$ 20.000,00
(vinte mil reais)
Prazo: 10 dias.
Porto Velho - RO, 12 de setembro de 2018.
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
PODER JUDICIÁRIO
Porto Velho - 9º Vara Cível
Sede do Juízo: Fórum Cível, Av. Lauro Sodré, 1728, Térreo, São
João Bosco, Porto Velho, RO, 76803-686
Autos n°: 7007970-13.2018.8.22.0001
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159)
EXEQUENTE: EINSTEIN INSTITUIÇÃO DE ENSINO LTDA. EPP
Advogado do(a) EXEQUENTE: IGOR JUSTINIANO SARCO RO0007957
EXECUTADO: SERGIO LUIS HERITIER CORVALAN
Advogado do(a) EXECUTADO:
DESPACHO
Fica a parte exequente intimada, via advogado, para apresentar o
valor do débito atualizado, bem como, o demonstrativo de cálculo
para que possa ser realizada a diligência pleiteada.
Prazo: 10 dias.
Porto Velho - RO, 12 de setembro de 2018.
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
PODER JUDICIÁRIO
Porto Velho - 9º Vara Cível
Sede do Juízo: Fórum Cível, Av. Lauro Sodré, 1728, Térreo, São
João Bosco, Porto Velho, RO, 76803-686
Autos n°: 7041009-69.2016.8.22.0001
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
EXEQUENTE: F C SOARES COMERCIO VAREJISTA DE
MADEIRA E ARTEFATOS - ME
Advogados do(a) EXEQUENTE: ANTONIO FIGUEIREDO DE LIMA
FILHO - RO0005116, CESAR AUGUSTO WANDERLEY OLIVEIRA
- RO0004745, MAUREEN MARQUES DE ALMEIDA - RO0002722
EXECUTADO: A C S DA SILVA - ME
Advogado do(a) EXECUTADO:
DESPACHO
Bacenjud negativo. Segue minuta.
Diante do insucesso, fica intimada a parte exequente, via advogado,
para apresentar o cálculo atualizado do crédito e indicar bens a
penhora.
De acordo com a nova lei de custas n° 3896/2016, Art. 17, “o
requerimento de buscas de endereços, bloqueio de bens ou quebra
de sigilo fiscal, telemático e assemelhados, ainda que por meio
eletrônico, deverá ser instruído com comprovante do pagamento
da diligência, no valor de R$15,00 (quinze reais) para cada uma
delas.”
Prazo: 10 dias.
Porto Velho - RO, 12 de setembro de 2018.
BacenJud 2.0 - Sistema de Atendimento ao PODER JUDICIÁRIO
EJUAK.CANDIDO Sua sessão expira em: 8min27s segunda-
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feira, 10/09/2018 Minutas | Ordens judiciais | Contatos de I.
Financeira | Relatórios Gerenciais | Ajuda | SairDetalhamento de
Ordem Judicial de Bloqueio de Valores
Os valores apresentados podem sofrer alterações devido a
oscilações em aplicações financeiras e/ou a incidência de
impostos.
Clique aqui para obter ajuda na configuração da impressão,
e clique aqui para imprimir. Dados do bloqueio Situação da
Solicitação: Respostas recebidas, processadas e disponibilizadas
para consulta
As respostas recebidas das Instituições Financeiras foram
processadas e disponibilizadas para consulta. Número
do Protocolo: 20180005807191 Número do Processo: 704100969.2016.8.22.0001 Tribunal: TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO
DE RONDONIA Vara/Juízo: 28245 - 9ª Vara Cível de Porto Velho
Juiz Solicitante do Bloqueio: Rinaldo Forti da Silva (Protocolizado
por Beatriz Goncalves Candido) Tipo/Natureza da Ação: Ação Cível
CPF/CNPJ do Autor/Exeqüente da Ação: Nome do Autor/Exeqüente
da Ação: F C SOARES COMERCIO VAREJISTA DE MADEIRA E
ARTEFATOS - ME Deseja bloquear conta-salário Não
Relação de réus/executados • Para exibir os detalhes de todos os
réus/executados clique aqui.
• Para ocultar os detalhes de todos os réus/executados clique
aqui.
19.550.066/0001-83 - A C S DA SILVA
[ Total bloqueado (bloqueio original e reiterações): R$ 0,00] [
Quantidade atual de não respostas: 0] Respostas ITAÚ UNIBANCO
S.A./ Todas as Agências / Todas as Contas Data/Hora Protocolo
Tipo de Ordem Juiz Solicitante Valor (R$) Resultado (R$)
Saldo Bloqueado Remanescente (R$) Data/Hora Cumprimento
04/09/2018 18:02 Bloq. Valor
Rinaldo Forti da Silva 21.845,57 (02) Réu/executado sem saldo
positivo.
0,00 0,00
05/09/2018 20:31 Nenhuma ação disponível Não Respostas Não
há não-resposta para este réu/executado
Dados para depósito judicial em caso de transferência Instituição
Financeira para Depósito Judicial Caso Transferência: - Banco
de Brasília S.A Banco do Brasil S.A Banco do Estado do Espírito
Santo S.A Banco do Estado do Pará S.A Banco do Estado do Rio
Grande Sul S.A Banco do Estado do Sergipe S.A Caixa Econômica
Federal Outro (informar 8 dígitos iniciais do CNPJ): Agência para
Depósito Judicial Caso Transferência: Nome do Titular da Conta
de Depósito Judicial: F C SOARES COMERCIO VAREJISTA DE
MADEIRA E ARTEFATOS - ME CPF/CNPJ do Titular da Conta de
Depósito Judicial: Tipo de Crédito Judicial: - Geral Previdenciário Lei Federal 9.703/98, art. 2º Tributário/Não Tributário - Leis Federais
9.703/98 e 12.099/09 Código de Depósito Judicial: Nome de usuário do juiz solicitante no sistema: EJUAK.
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
PODER JUDICIÁRIO
Porto Velho - 9º Vara Cível
Sede do Juízo: Fórum Cível, Av. Lauro Sodré, 1728, Térreo, São
João Bosco, Porto Velho, RO, 76803-686
Autos n°: 0016732-16.2013.8.22.0001
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159)
EXEQUENTE: BRASIL SECURITIZADORA S.A.
Advogado do(a) EXEQUENTE: GRAZIELA ZANELLA DE
CORDUVA - RO0004238
EXECUTADO: MANAGEMENT- ADMINISTRACAO, SERVICOS E
COMERCIO IMP. E EXP. LTDA - ME, JOSE GERALDO GONTIJO
DE MENDONCA, G M COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI - ME
DECISÃO
Defiro o pedido da parte exequente.
Realizei buscas perante todos os sistemas conveniados para
localizar os endereços atuais dos executados JOSE GERALDO
e GM COMERCIAL, contudo, sem êxito (mesmos endereços
descritos nos autos).
1- Deste modo, considerando esgotados os meios de citação

Este diário foi assinado digitalmente consoante a Lei 11.419/06. O documento eletrônico pode ser encontrado no sítio do Tribunal de Justiça do Estado de
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pessoal, cite-os por Edital.
2- Após, remetam-se os autos à Defensoria Pública para atuar
como curadora especial do ausente (art 72, II do CPC).
Porto Velho - RO, 12 de setembro de 2018.
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
PODER JUDICIÁRIO
Porto Velho - 9º Vara Cível
Sede do Juízo: Fórum Cível, Av. Lauro Sodré, 1728, Térreo, São
João Bosco, Porto Velho, RO, 76803-686
Autos n°: 7048429-91.2017.8.22.0001
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
EXEQUENTE: JESSICA ALINE FERREIRA MATOS
Advogado do(a) EXEQUENTE: FRANCISCO BARROSO
SOBRINHO - RO0005678
EXECUTADO: CARROS.COM COMERCIO DE VEICULOS LTDA
- ME
Advogado do(a) EXECUTADO:
DECISÃO
Há dois veículos sem restrições no Renajud.
Determinei restrição de transferência, conforme minuta anexa.
1- Isso posto, fica intimada a parte exequente, via advogado, para
dizer se possui interesse na penhora de algum dos veículos, visto
que a simples restrição não é suficiente para a penhora, que deverá
ser feita à vista do bem.
Prazo: 10 dias.
2- Manifestando-se pela penhora, expeça-se MANDADO de
penhora/intimação em desfavor do veículo escolhido pela parte
credora, a ser cumprido no endereço descrito na minuta do
RENAJUD.
Porto Velho - RO, 12 de setembro de 2018.
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
PODER JUDICIÁRIO
Porto Velho - 9º Vara Cível
Sede do Juízo: Fórum Cível, Av. Lauro Sodré, 1728, Térreo, São
João Bosco, Porto Velho, RO, 76803-686
Autos n°: 7046877-91.2017.8.22.0001
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159)
EXEQUENTE: CENTRO DE ENSINO SAO LUCAS LTDA
Advogado do(a) EXEQUENTE: DIOGENES NUNES DE ALMEIDA
NETO - RO0003831
EXECUTADO: ALISSON CORTEZ OLIVEIRA
Advogado do(a) EXECUTADO:
DESPACHO
Renajud negativo (não há veículos cadastrados). Minuta a seguir.
Diante do exposto, fica a parte exequente intimada, via advogado,
para apresentar o cálculo atualizado do crédito e indicar bens
passíveis de penhora.
Caso requeira pesquisa a sistema conveniado (Infojud), deverá
comprovar o pagamento da taxa prevista no art. 17 da Lei de
Custas do TJ/RO.
Prazo: 10 dias.
Porto Velho - RO, 12 de setembro de 2018.
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
PODER JUDICIÁRIO
Porto Velho - 9º Vara Cível
Sede do Juízo: Fórum Cível, Av. Lauro Sodré, 1728, Térreo, São
João Bosco, Porto Velho, RO, 76803-686
Autos n°: 7039275-49.2017.8.22.0001
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159)
EXEQUENTE: ASSOCIACAO DE CREDITO CIDADAO DE
RONDONIA
Advogado do(a) EXEQUENTE: KARINA DA SILVA SANDRES RO0004594
EXECUTADO: RAFAEL LUCAS LIMA DA SILVA BARROS,
ANDRE JULIO SAMPAIO CARVALHO, HUGO ANTONIO DA
SILVA RODRIGUES
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Advogado do(a) EXECUTADO:
Advogado do(a) EXECUTADO:
Advogado do(a) EXECUTADO:
DESPACHO
Renajud negativo (veículo encontrado possui restrição). Minuta a
seguir.
Diante do exposto, fica a parte exequente intimada, via advogado,
para apresentar o cálculo atualizado do crédito e indicar bens
passíveis de penhora.
Caso requeira pesquisa a sistema conveniado (Infojud), deverá
comprovar o pagamento da taxa prevista no art. 17 da Lei de
Custas do TJ/RO.
Prazo: 10 dias.
Porto Velho - RO, 12 de setembro de 2018.
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
PODER JUDICIÁRIO
Porto Velho - 9º Vara Cível
Sede do Juízo: Fórum Cível, Av. Lauro Sodré, 1728, Térreo, São
João Bosco, Porto Velho, RO, 76803-686
Autos n°: 7015890-43.2015.8.22.0001
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159)
EXEQUENTE: ASSOCIACAO DE CREDITO CIDADAO DE
RONDONIA
Advogado do(a) EXEQUENTE: KARINA DA SILVA SANDRES RO0004594
EXECUTADO: MARIA DA PAZ MOREIRA LEITE, EDSON
DUARTE MOREIRA, MATEUS DOS SANTOS LEITE FERREIRA
Advogado do(a) EXECUTADO:
Advogado do(a) EXECUTADO: JOAO DUARTE MOREIRA RO0005266
Advogado do(a) EXECUTADO:
DECISÃO
Defiro o pedido da parte credora e autorizo a quebra do sigilo fiscal
por meio do sistema INFOJUD.
Considerando que não constam declarações do imposto de renda
entregues pela parte executada, fica a parte exequente intimada, via
advogado, para apresentar o cálculo atualizado do crédito, indicar
bens passíveis de penhora ou requerer o que entender de direito,
sob pena de extinção (ausência de pressupostos processuais).
Prazo: 15 dias.
Porto Velho - RO, 12 de setembro de 2018.
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 9ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, Porto Velho - RO CEP: 76803-686 - Fone:( ) Processo nº: 0016360-67.2013.8.22.0001
Classe: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
Protocolado em: 04/05/2018 08:57:29
AUTOR: MARIA IVANETE DE ALMEIDA RODRIGUES, MARIA
EUNICE FERNANDES DE SOUZA, IVANILSE OLIVEIRA
BEZERRA, JOAO DA SILVA DE OLIVEIRA, MARIA ROSILENE
MACHADO LEAO, RAIMUNDO CARLOS ALVES DOS SANTOS,
HOSANA ALVES DE SOUZA DA SILVA, RAIMUNDO FLAVIO
LEAL, SEBASTIAO BRITO RAMOS, VALDINO SILVA DA COSTA
RÉU: SANTO ANTONIO ENERGIA S.A.
DESPACHO
1- Fica a parte autora intimada, via advogado, sobre a disponibilização
do Relatório Técnico da requerida SAE no link descrito na petição
de ID: 18763715, para, querendo, se manifestar em 10 dias.
2- Desde já, intimo as partes, via advogado, para dizerem se há
outras provas a produzir, no prazo de 10 dias.
Porto Velho, 12 de setembro de 2018.
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
PODER JUDICIÁRIO
Porto Velho - 9º Vara Cível
Sede do Juízo: Fórum Cível, Av. Lauro Sodré, 1728, Térreo, São
João Bosco, Porto Velho, RO, 76803-686
Autos n°: 7012710-14.2018.8.22.0001
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
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EXEQUENTE: COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO
MUTUO DOS SERVIDORES DO PO
Advogado do(a) EXEQUENTE: ROZINEI TEIXEIRA LOPES RO0005195
EXECUTADO: TEREZINHA DE ARAUJO BOLF
Advogado do(a) EXECUTADO: JOSUE MENDONCA LIRA RO5761
DESPACHO
Chamo o feito à ordem.
Na fase de cumprimento de SENTENÇA homologatória de
acordo, não há incidência da multa de 10% prevista no art. 523
do CPC, posto que no acordo firmado entre as partes (documento
de ID 17342682), já foi convencionada multa para o caso de
descumprimento.
Portanto, a cobrança de duas multas caracterizaria “bis in idem”.
Assim, fica a parte exequente intimada para adequar o seu cálculo,
o qual deverá conter o valor do débito atualizado com a incidência
da multa pactuada e de honorários advocatícios.
Prazo: 10 dias.
Porto Velho - RO, 12 de setembro de 2018.
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
PODER JUDICIÁRIO
Porto Velho - 9º Vara Cível
Sede do Juízo: Fórum Cível, Av. Lauro Sodré, 1728, Térreo, São
João Bosco, Porto Velho, RO, 76803-686
Autos n°: 7061490-53.2016.8.22.0001
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159)
EXEQUENTE: SUDOESTE INDUSTRIA E COMERCIO DE
ALIMENTOS LTDA - ME
Advogado do(a) EXEQUENTE: JESUS CLEZER CUNHA LOBATO
- RO0002863
EXECUTADO: CRISTIANE ALMEIDA FERNANDES
Advogado do(a) EXECUTADO:
DECISÃO
Infojud negativo (não consta declaração de renda). Minuta a
seguir.
Considerando que todas as tentativas para localizar bens da parte
executada não obtiveram êxito, fica intimada a parte credora para
atualizar o cálculo do crédito e indicar meios para satisfazê-lo, sob
pena de extinção e expedição de certidão de crédito.
Prazo: 15 dias.
Porto Velho - RO, 12 de setembro de 2018.
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
PODER JUDICIÁRIO
Porto Velho - 9º Vara Cível
Sede do Juízo: Fórum Cível, Av. Lauro Sodré, 1728, Térreo, São
João Bosco, Porto Velho, RO, 76803-686
Autos n°: 7000076-83.2018.8.22.0001
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
EXEQUENTE: COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO
CARGA PESADA LTDA - ME
Advogado do(a) EXEQUENTE: ISRAEL AUGUSTO ALVES
FREITAS DA CUNHA - RO0002913
EXECUTADO: KAWAGUCHI EVENTOS TRANSPORTES E
TURISMO LTDA - ME
Advogado do(a) EXECUTADO: WALTER DE CASTRO COUTINHO
- DF05951
DESPACHO
A parte exequente requer penhora online em face da empresa
KAWAGUCHI EVENTOS TRANSPORTES E TURISMO EIRELI,
matriz da empresa executada.
Considerando que ambas pertencem ao mesmo grupo empresarial,
defiro o pedido (abaixo certidão do CNPJ da executada ME).
Contudo, a tentativa de bloqueio via Bacenjud foi negativa (valor
ínfimo - art. 836 do CPC). Minuta a seguir.
Fica intimada a parte exequente, via advogado, para apresentar o
valor atualizado do crédito e indicar bens a penhora. Caso requeira
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pesquisa a sistema conveniado (Renajud ou Infojud), deverá
comprovar o recolhimento da taxa prevista no art. 17 da Lei de
Custas 3896/2016, para cada uma das pesquisas, salvo se for
beneficiário da justiça gratuita.
Prazo: 10 dias.
Porto Velho - RO, 12 de setembro de 2018.
BacenJud 2.0 - Sistema de Atendimento ao PODER JUDICIÁRIO
EJUAK.RUILANA Sua sessão expira em: 6min22s quartafeira, 12/09/2018 Minutas | Ordens judiciais | Contatos de
I. Financeira | Relatórios Gerenciais | Ajuda | SairRecibo
de Protocolamento de Ordens Judiciais de Transferências,
Desbloqueios e/ou Reiterações para Bloqueio de Valores
Clique aqui para obter ajuda na configuração da impressão, e
clique aqui para imprimir. Dados do bloqueio Número do Protocolo:
20180005900901 Número do Processo: 7000076-83.2018.822.0001
Tribunal: TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE RONDONIA
Vara/Juízo: 28245 - 9ª Vara Cível de Porto Velho Juiz Solicitante
do Bloqueio: Rinaldo Forti da Silva (Protocolizado por Ruilana
Faria Queiroz) Tipo/Natureza da Ação: Ação Cível CPF/CNPJ do
Autor/Exeqüente da Ação: Nome do Autor/Exeqüente da Ação:
COMÉRCIO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO CARGA PESADA
LTDA Deseja bloquear conta-salário Não
Relação de réus/executados • Para exibir os detalhes de todos os
réus/executados clique aqui.
• Para ocultar os detalhes de todos os réus/executados clique
aqui.
07.620.023/0001-48 - KAWAGUCHI EVENTOS TRANSPORTES E
TURISMO EIRELI
[ Total bloqueado (bloqueio original e reiterações):R$33,83]
[ Quantidade atual de não respostas: 0] Respostas BCO
SANTANDER / Todas as Agências / Todas as Contas Data/Hora
Protocolo Tipo de Ordem Juiz Solicitante Valor (R$) Resultado (R$)
Saldo Bloqueado Remanescente (R$) Data/Hora Cumprimento
10/09/2018 13:39 Bloq. Valor
Rinaldo Forti da Silva 37.015,88 (03) Cumprida parcialmente por
insuficiência de saldo.
33,83 33,83
11/09/2018 07:20 12/09/2018 08:58:39 Desb. Valor Rinaldo Forti
da Silva (Protocolizado por Ruilana Faria Queiroz) 33,83 Não
enviada - - BCO BRADESCO / Todas as Agências / Todas as
Contas Data/Hora Protocolo Tipo de Ordem Juiz Solicitante Valor
(R$) Resultado (R$) Saldo Bloqueado Remanescente (R$) Data/
Hora Cumprimento 10/09/2018 13:39 Bloq. Valor
Rinaldo Forti da Silva 37.015,88 (02) Réu/executado sem saldo
positivo.
0,00 0,00
10/09/2018 20:24 BCO SAFRA / Todas as Agências / Todas as
Contas Data/Hora Protocolo Tipo de Ordem Juiz Solicitante Valor
(R$) Resultado (R$) Saldo Bloqueado Remanescente (R$) Data/
Hora Cumprimento 10/09/2018 13:39 Bloq. Valor
Rinaldo Forti da Silva 37.015,88 (02) Réu/executado sem saldo
positivo.
0,00 0,00
11/09/2018 18:17 ITAÚ UNIBANCO S.A. / Todas as Agências /
Todas as Contas Data/Hora Protocolo Tipo de Ordem Juiz Solicitante
Valor (R$) Resultado (R$) Saldo Bloqueado Remanescente (R$)
Data/Hora Cumprimento 10/09/2018 13:39 Bloq. Valor
Rinaldo Forti da Silva 37.015,88 (00) Resposta negativa: réu/
executado não é cliente ou possui apenas contas inativas.
0,00 0,00
11/09/2018 20:32 Não Respostas Não há não-resposta para este
réu/executado
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
PODER JUDICIÁRIO
Porto Velho - 9º Vara Cível
Sede do Juízo: Fórum Cível, Av. Lauro Sodré, 1728, Térreo, São
João Bosco, Porto Velho, RO, 76803-686
Autos n°: 7003556-69.2018.8.22.0001
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EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159)
EXEQUENTE: HELDER CARLOS DE ANDRADE
Advogado do(a) EXEQUENTE: PAULO HENRIQUE DOS SANTOS
SILVA - RO0007132
EXECUTADO: CENTRAL DE NEGOCIOS IMOBILIARIOS EIRELI
- ME, TIAGO JOSE ROTUNO VIEIRA
DESPACHO
Em consulta aos sistemas conveniados localizei novo(s)
endereço(s). Minuta a seguir.
1- Defiro a tentativa de citação da parte executada no(s) endereço(s)
(apenas no que não houve tentativa), desde que a parte credora
comprove o recolhimento da diligência negativa anterior (art. 93,
CPC).
Prazo: 10 dias.
2- Apresentado o comprovante, expeça-se MANDADO de citação/
penhora/avaliação/intimação de ambos os executados nos
endereços descritos abaixo.
3- Sendo o MANDADO negativo, cite-se por Edital.
4- Após, encaminhem-se os autos à Defensoria Pública para
patrocinar a defesa do ausente (art. 72, II do CPC).
5- Caso a parte exequente não comprove o pagamento da diligência
negativa anterior, intime-se a parte credora pessoalmente, via carta
AR, para dar prosseguimento ao feito no prazo de 05 dias, sob
pena de extinção.
Porto Velho - RO, 12 de setembro de 2018.
SERVE COMO MANDADO.
EXECUTADOS:
TIAGO JOSE ROTUNO VIEIRA - CPF: 928.634.932-72
CENTRAL DE NEGOCIOS IMOBILIARIOS EIRELI - ME - CNPJ:
07.053.605/0001-90, por meio de seu representante legal Tiago
José Rotuno Vieira
ENDEREÇOS: (Ver minutas abaixo)
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Porto Velho - 6ª Vara Cível, Falências e Recuperações Judiciais
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, Porto Velho - RO CEP: 76803-686 - Fone: (69) 3217-1307
Processo: 7052963-78.2017.8.22.0001
Classe: MONITÓRIA (40)
AUTOR: ASSOCIACAO DE ASSISTENCIA AOS SERVIDORES E
EMPREGADOS PUBLICOS
Advogado do(a) AUTOR: VINICIUS SOARES SOUZA - RO0004926
RÉU: MARIO JOAQUIM DOS SANTOS
Advogado do(a) RÉU:
Intimação
Considerando o pedido para expedição/desentranhamento do
MANDADO, fica a parte autora, na pessoa de seu(ua) advogado(a),
intimado(a) para no prazo de 5 (cinco) dias, proceder o recolhimento
da taxa, que deverá ser o valor da diligência do oficial de justiça
positiva, gerando o boleto para pagamento no link: http://webapp.tjro.
jus.br/custas/pages/guiaRecolhimento/guiaRecolhimentoEmitir.jsf
;jsessionid=MlUemieeJXHJRLgVw2OOAp_bZ65KzfhrXqOHVab-.
wildfly01:custas1.1, exceto se beneficiado(s) pela concessão da
justiça gratuita.
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Porto Velho - 9ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, Porto Velho - RO CEP: 76803-686 - Fone: (69) 3217-1305
Processo: 7037582-30.2017.8.22.0001
Classe: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
EXEQUENTE: BRASIL SECURITIZADORA S.A.
Advogado do(a) EXEQUENTE: GRAZIELA ZANELLA DE
CORDUVA - RO0004238
EXECUTADO: C.F.A. COMERCIO DE ARTEFATOS DE GESSO
LTDA - ME
Advogado do(a) EXECUTADO: HERMENEGILDO LUCAS DA
SILVA - RO0001497
Intimação
Fica a parte Autora intimada a promover o regular andamento do
feito no prazo de 5 dias, sob pena de extinção/arquivamento.
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10ª VARA CÍVEL
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 10ª Vara Cível
Av. Lauro Sodré, nº 1728, Bairro São João Bosco, CEP 76.803686, Porto Velho, RO Processo nº: 7031547-20.2018.8.22.0001
Classe: Procedimento Comum
Assunto: Seguro
AUTOR: CLAUDIO MOREIRA DA SILVA
ADVOGADO DO AUTOR: THIAGO DE ASSIS DA SILVA OAB nº
SC35135
RÉU: SEGURADORA LIDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO
DPVAT S/A
ADVOGADO DO RÉU:
SENTENÇA
O autor foi intimado a promover a emenda à inicial, sob pena de
indeferimento, nos termos do DESPACHO de ID: 20566290, no
entanto, deixou transcorrer in albis o prazo, o que demanda a
extinção do feito.
Neste sentido:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. CUSTAS PRÉVIAS.
NECESSIDADE DE COMPLEMENTAÇÃO. OPORTUNIZAÇÃO
PARA EMENDAR. DETERMINAÇÃO NÃO CUMPRIDA.
EXTINÇÃO. - Oportunizada à parte autora suprir as irregularidades
(complementação das custas prévias) e não observada a
determinação, revela-se admissível o indeferimento da petição
inicial e consequente extinção do processo. (TJ-MG - AC:
10351130005447001 MG, Relator: Marco Aurelio Ferenzini, Data
de Julgamento: 02/10/2014, Câmaras Cíveis / 14ª CÂMARA CÍVEL,
Data de Publicação: 10/10/2014)
Posto isto, julgo extinto o feito, sem resolução de MÉRITO, com
fundamento no art. 485, I, do Código de Processo Civil.
Sem custas ou honorários.
Transitada em julgado, arquivem-se.
Publique-se. Registre-se. Intime-se.
Porto Velho/RO, 13 de setembro de 2018 .
Duília Sgrott Reis
Juiz (a) de Direito
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Av. Lauro Sodré, nº 1728, Bairro São João Bosco, CEP 76.803686, Porto Velho, RO
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 10ª Vara Cível
Av. Lauro Sodré, nº 1728, Bairro São João Bosco, CEP 76.803686, Porto Velho, RO Processo: 7048426-39.2017.8.22.0001
Classe: Procedimento Comum
Assunto: Seguro
AUTOR: GEOVANE DOS SANTOS SILVA
ADVOGADO DO AUTOR: LUAN ICAOM DE ALMEIDA AMARAL
OAB nº RO7651
RÉU: SEGURADORA LIDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO
DPVAT S/A
ADVOGADO DO RÉU: JOSE HENRIQUE BARROSO SERPA OAB
nº RO9117, WILSON VEDANA JUNIOR OAB nº RO6665, IRAN DA
PAIXAO TAVARES JUNIOR OAB nº RO5087, PAULO BARROSO
SERPA OAB nº RO4923
SENTENÇA
O feito encontra-se em fase de cumprimento de SENTENÇA.
Compulsando os autos verifico que a parte executada promoveu o
pagamento espontâneo do valor da condenação (ID: 20904168).
Intimada a se manifestar acerca do referido depósito, a parte
exequente requereu a expedição de alvará e a extinção do feito
ante o cumprimento integral da condenação (ID: 21218701).
Posto Isto, julgo extinto o feito com fundamento no artigo 924, II, do
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Código de Processo Civil.
Expeça-se alvará em favor da parte exequente para possibilitar o
levantamento dos valores depositados e seus acréscimos legais
(ID: 20904306).
Custas finais (ID: 20905374).
Tendo em vista ter ocorrido o pagamento do valor da condenação,
em que a parte autora requereu a extinção do feito, verifica-se a
ocorrência da preclusão lógica no que se refere ao prazo recursal,
razão pela qual considero o trânsito em julgado nesta data.
Publique-se. Registre-se. Intime-se e arquive-se.
Porto Velho/RO, 13 de setembro de 2018 .
Duília Sgrott Reis
Juiz (a) de Direito
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Av. Lauro Sodré, nº 1728, Bairro São João Bosco, CEP 76.803686, Porto Velho, RO
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 10ª Vara Cível
Av. Lauro Sodré, nº 1728, Bairro São João Bosco, CEP 76.803686, Porto Velho, RO Processo: 7000140-30.2017.8.22.0001
Classe: Procedimento Comum
Assunto: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
AUTOR: CRISTOVAO SILVA DE LIMA
ADVOGADO DO AUTOR: MARIA NAZARETE PEREIRA DA
SILVA OAB nº RO1073
RÉU: CLARO S.A.
ADVOGADO DO RÉU: ISRAEL AUGUSTO ALVES FREITAS DA
CUNHA OAB nº RO2913
DESPACHO
A parte autora apresentou Recurso de Apelação (ID: 19545511),
bem como a parte requerida apresentou contrarrazões (ID:
20496426) (art. 1.010, §§ 1º e 2º, NCPC).
Considerando o advento do NCPC, cujo regramento determina que
o juízo de admissibilidade deva ser feito somente no Tribunal de
Justiça (art. 1.010, §3º, NCPC): “Após as formalidades previstas
nos §§1º e 2º, os autos serão remetidos ao tribunal pelo juiz,
independentemente de juízo de admissibilidade”, subam os autos
ao TJ/RO para análise.
CÓPIA DESTA SERVIRÁ COMO CARTA/MANDADO /
PRECATÓRIA/OFÍCIO.
AUTOR: CRISTOVAO SILVA DE LIMA, RUA GALILEU GALILEI
6216 CIDADE NOVA - 76810-690 - PORTO VELHO - RONDÔNIA
Porto Velho/RO, 13 de setembro de 2018 .
Duília Sgrott Reis
Juiz (a) de Direito
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Av. Lauro Sodré, nº 1728, Bairro São João Bosco, CEP 76.803686, Porto Velho, RO
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 10ª Vara Cível
Av. Lauro Sodré, nº 1728, Bairro São João Bosco, CEP 76.803686, Porto Velho, RO
Processo: 7020673-10.2017.8.22.0001
Classe: Execução de Título Extrajudicial
Assunto: Valor da Execução / Cálculo / Atualização
EXEQUENTE: SOCIEDADE DE PESQUISA EDUCACAO E
CULTURA, DR. APARICIO CARVALHO DE MORAES LTDA
ADVOGADO DO EXEQUENTE: CAMILA BEZERRA BATISTA OAB
nº RO7212, CAMILA GONCALVES MONTEIRO OAB nº RO8348,
IZABEL CELINA PESSOA BEZERRA CARDOSO OAB nº RO796
EXECUTADOS: INARA LUANA DE OLIVERA PINTO, ELIZABETH
JESUS DE OLIVEIRA PINTO
ADVOGADOS DOS EXECUTADOS:
SENTENÇA
O feito tramitou regularmente até que as partes juntaram petição
requerendo a homologação do acordo estipulado e devidamente
assinado por ambas as partes ( ID: 21345750)
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Posto isso, homologo por SENTENÇA o acordo estabelecido pelas
partes, para que surta seus jurídicos e legais efeitos, conforme as
cláusulas especificadas.
Julgo extinto o processo, nos termos do artigo 487, inciso III, alínea
“b” do CPC/2015.
Sem custas.
No sentido de que com a homologação do presente acordo formase um título executivo judicial, que poderá ser executado nos termos
do art. 523 do CPC/2015, em caso de descumprimento.
As partes renunciaram ao prazo recursal.
Oportunamente arquivem-se.
Registre-se. Intime-se.
Porto Velho/RO, 13 de setembro de 2018 .
Duília Sgrott Reis
Juiz (a) de Direito
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Av. Lauro Sodré, nº 1728, Bairro São João Bosco, CEP 76.803686, Porto Velho, RO
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 10ª Vara Cível
Av. Lauro Sodré, nº 1728, Bairro São João Bosco, CEP 76.803686, Porto Velho, RO Processo nº: 7030776-42.2018.8.22.0001
Classe: Ação de Exigir Contas
Assunto: Prestação de Serviços
AUTOR: GLEYCE SILVA OLIVEIRA
ADVOGADO DO AUTOR: ANTONIO RERISON PIMENTA AGUIAR
OAB nº RO5993, JORGE AMADO REIS DOS SANTOS OAB nº
RO8012
RÉU: GILBERTO GOMES SOARES
ADVOGADO DO RÉU:
SENTENÇA
O autor foi intimado a promover a emenda à inicial, sob pena
de indeferimento da inicial, nos termos do DESPACHO de ID:
20556213, no entanto, deixou transcorrer in albis o prazo, o que
demanda a extinção do feito.
Neste sentido:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. CUSTAS PRÉVIAS.
NECESSIDADE DE COMPLEMENTAÇÃO. OPORTUNIZAÇÃO
PARA EMENDAR. DETERMINAÇÃO NÃO CUMPRIDA.
EXTINÇÃO. - Oportunizada à parte autora suprir as irregularidades
(complementação das custas prévias) e não observada a
determinação, revela-se admissível o indeferimento da petição
inicial e consequente extinção do processo. (TJ-MG - AC:
10351130005447001 MG, Relator: Marco Aurelio Ferenzini, Data
de Julgamento: 02/10/2014, Câmaras Cíveis / 14ª CÂMARA CÍVEL,
Data de Publicação: 10/10/2014)
Posto isto, julgo extinto o feito, sem resolução de MÉRITO, com
fundamento no art. 485, I, do Código de Processo Civil.
Sem custas ou honorários.
Transitada em julgado, arquivem-se.
Publique-se. Registre-se. Intime-se.
Porto Velho/RO, 13 de setembro de 2018 .
Duília Sgrott Reis
Juiz (a) de Direito
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Av. Lauro Sodré, nº 1728, Bairro São João Bosco, CEP 76.803686, Porto Velho, RO
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 10ª Vara Cível
Av. Lauro Sodré, nº 1728, Bairro São João Bosco, CEP 76.803686, Porto Velho, RO Processo: 7033678-02.2017.8.22.0001
Classe: Cumprimento de SENTENÇA
Assunto: Mensalidades
EXEQUENTE: CENTRO DE ENSINO SAO LUCAS LTDA
ADVOGADO DO EXEQUENTE: DIOGENES NUNES DE ALMEIDA
NETO OAB nº RO3831
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EXECUTADO: GEISON FELIPE COSTA DA SILVA
ADVOGADO DO EXECUTADO:
SENTENÇA
O feito tramitou regularmente até que as partes juntaram petição
requerendo a homologação do acordo estipulado e devidamente
assinado por ambas as partes (ID: 21211041).
Posto isso, homologo por SENTENÇA o acordo estabelecido pelas
partes, para que surta seus jurídicos e legais efeitos, conforme as
cláusulas especificadas.
Julgo extinto o processo, nos termos do artigo 487, inciso III, alínea
“b” do CPC/2015.
Custas pela parte executada, tendo em vista que o acordo foi
celebrado após a prolação de SENTENÇA.
No sentido de que com a homologação do presente acordo formase um título executivo judicial, que poderá ser executado nos
termos do art. 523 do CPC/2015, em caso de descumprimento.
As partes renunciaram ao prazo recursal.
Atente-se quanto ao recolhimento das custas finais, e após,
arquivem-se.
Registre-se. Intime-se.
Porto Velho/RO, 13 de setembro de 2018 .
Duília Sgrott Reis
Juiz (a) de Direito
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Av. Lauro Sodré, nº 1728, Bairro São João Bosco, CEP 76.803686, Porto Velho, RO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 10ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, Porto Velho - RO CEP: 76803-686 - Fone: (69) 3217-1307
Processo: 7003626-23.2017.8.22.0001
Classe: MONITÓRIA (40)
AUTOR: WALTER GUSTAVO DA SILVA LEMOS
Advogados do(a) AUTOR: WALTER GUSTAVO DA SILVA LEMOS
- RO000655A, ANNA LUIZA SOARES DINIZ DOS SANTOS RO0005841
RÉU: J. MIGUEL ENGENHARIA LTDA - EPP
Advogado do(a) RÉU:
INTIMAÇÃO
Fica a parte Requerente, por seu patrono, no prazo de 05 (cinco)
dias, intimada para requerer o que entender de direito.
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 10ª Vara Cível
Av. Lauro Sodré, nº 1728, Bairro São João Bosco, CEP 76.803686, Porto Velho, RO Processo: 7036721-10.2018.8.22.0001
Classe: Procedimento Sumário
Assunto: Obrigação de Fazer / Não Fazer
AUTOR: IGOR DE OLIVEIRA XAVIER
ADVOGADO DO AUTOR: DELSON FERNANDO BARCELLOS
XAVIER OAB nº RO795
RÉU: UNIMED DE RONDONIA - COOPERATIVA DE TRABALHO
MEDICO
ADVOGADO DO RÉU:
DESPACHO
Fica a parte autora intimada para emendar a petição inicial, no
prazo de 15 dias, sob pena de indeferimento, devendo acostar aos
autos procuração e laudo médico complementar ao de ID 21382941
- Pág. 2, informando quais especialidades devem fazer parte da
equipe multiprofissional, e ainda, o esquema de alimentação e a
lista de materiais necessários.
No mesmo prazo, deverá adequar o valor da causa, nos termos do
art. 292, V, do CPC, para indicar o valor do dano moral pretendido, e
ainda, esclarecer se o valor indicado a título de danos materiais está
correto, uma vez que os comprovantes acostados (ID 21382966 Pág. 1/21383009 - Pág. 4) resultam em quantia inferior, devendo
requerer as correções que entender necessárias.
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Por fim, deverá demonstrar a sua hipossuficiência financeira ou
promover o pagamento das custas processuais. Neste sentido tem
sido a posição adotada pelo Eg. TJ/RO, servindo de paradigma os
seguintes julgados:
Agravo interno. Negativa de seguimento a agravo de instrumento.
Assistência judiciária gratuita. Ausência de comprovação de
hipossuficiência financeira. Ditames constitucionais. Tendo o
agravo de instrumento o escopo de atacar DECISÃO que, diante
dos documentos acostados aos autos, nega a concessão das
benesses da gratuidade da justiça, deve a parte demonstrar a
sua hipossuficiência financeira, não sendo suficiente a simples
declaração de pobreza. ( Agravo, N. 00088812620138220000, Rel.
Des. Kiyochi Mori, J. 16/10/2013)
Agravo interno. Agravo de instrumento. Justiça gratuita. Simples
alegação da hipossuficiência. Necessidade de comprovação.
A simples afirmação da parte de que não possui condições de
arcar com o pagamento das custas processuais não é suficiente
para a concessão da assistência judiciária gratuita, existindo a
necessidade da comprovação do estado de hipossuficiência para
sua concessão, conforme previsão contida no art. 5º, inc. LXXIV,
da Constituição Federal.Não sendo possível verificar que a parte
não possui recursos para arcar com as custas processuais, o
indeferimento da gratuidade da justiça é medida que se impõe.(
Agravo, N. 00069022920138220000, Rel. null, J. 21/08/2013)
Adotada a providência, manifestado-se a respeito, ou decorrendo
o prazo in albis, devidamente certificado, venham-me conclusos
os autos.
Cumpridas as determinações, em virtude da urgência, o advogado
do requerente poderá comunicar o atendimento aos termos do
DESPACHO no gabinete desta vara a fim de fazer a CONCLUSÃO
dos autos.
CÓPIA DESTA SERVIRÁ COMO CARTA/MANDADO /
PRECATÓRIA/OFÍCIO.
AUTOR: IGOR DE OLIVEIRA XAVIER, RUA PASQUALE DI
PAOLO 68, - ATÉ 369/370 PEDRINHAS - 76801-456 - PORTO
VELHO - RONDÔNIA
Porto Velho/RO, 13 de setembro de 2018 .
Duília Sgrott Reis
Juiz (a) de Direito
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Av. Lauro Sodré, nº 1728, Bairro São João Bosco, CEP 76.803686, Porto Velho, RO
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 10ª Vara Cível
Av. Lauro Sodré, nº 1728, Bairro São João Bosco, CEP 76.803686, Porto Velho, RO Processo: 0011843-19.2013.8.22.0001
Classe: Cumprimento de SENTENÇA
Assunto: Pagamento
EXEQUENTE: JULIETA FERNANDES FERREIRA
ADVOGADO DO EXEQUENTE: PEDRO VITOR LOPES VIEIRA
OAB nº RO6767, FRANCISCO RICARDO VIEIRA OLIVEIRA OAB
nº RO1959, JOAO BOSCO VIEIRA DE OLIVEIRA OAB nº RO2213
EXECUTADO: TIAGO TORRES RIBEIRO
ADVOGADO DO EXECUTADO: FABIO FEITOSA BERNARDO
OAB nº RO3264
DECISÃO
1. Determino ao exequente a apresentação das certidões de inteiro
teor e negativa de débito dos imóveis indicados para penhora no
prazo de 05 (cinco) dias, nos termos do art. 218, §3º do Código de
Processo Civil.
2. Com a juntada dos documentos, defiro a realização de penhora
sobre o bem imóvel, devendo ser expedido MANDADO de penhora
e avaliação. A penhora deverá ser realizada via ARISP, intimandose o exequente para arcar com as custas cartorárias.
3. A parte executada poderá oferecer impugnação no prazo de 15
(quinze) dias, contados da intimação da penhora, garantindo-se o
juízo.
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4. Na hipótese de quitação do débito ou não oferecimento de
embargos, fixo os honorários advocatícios em 10% do valor
atualizado da dívida.
5. Decorrido o prazo da parte exequente, intime-o pessoalmente,
nos termos do art. 485, III, §1° do CPC.
CÓPIA DESTA SERVIRÁ COMO CARTA/MANDADO /
PRECATÓRIA/OFÍCIO.
Porto Velho/RO, 13 de setembro de 2018 .
Duília Sgrott Reis
Juíza de Direito
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Av. Lauro Sodré, nº 1728, Bairro São João Bosco, CEP 76.803686, Porto Velho, RO
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 10ª Vara Cível
Av. Lauro Sodré, nº 1728, Bairro São João Bosco, CEP 76.803686, Porto Velho, RO Processo: 7024139-80.2015.8.22.0001
Classe: Execução de Título Extrajudicial
Assunto: Locação de Imóvel, Cobrança de Aluguéis - Sem despejo
EXEQUENTE: LUEMI DE OLIVEIRA TEIXEIRA
ADVOGADO DO EXEQUENTE: MARCOS HENRIQUE SILVA
DIAS OAB nº RO7362, HIANARA DE MARILAC BRAGA OCAMPO
OAB nº RO4783
EXECUTADO: JOSE LUIZ CAPELASSO
ADVOGADO DO EXECUTADO:
SENTENÇA
Intimada acerca da devolução negativa do AR de ID: 1629058
7
, a autora quedou-se inerte, motivo
pelo qual foi intimada pessoalmente para promover o andamento
do feito, conforme AR de ID: 21070939, no entanto, deixou de se
manifestar,
abandonando a causa.
Ante o exposto, julgo extinto o feito, sem resolução de MÉRITO,
com fundamento no art. 485, inciso III do Código de Processo Civil.
Atente-se a escrivania quanto ao recolhimento das custas.
Publique-se. Registre-se. Intime-se e arquive-se.
Porto Velho/RO, 13 de setembro de 2018 .
Duília Sgrott Reis
Juiz (a) de Direito
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Av. Lauro Sodré, nº 1728, Bairro São João Bosco, CEP 76.803686, Porto Velho, RO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 10ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, Porto Velho - RO CEP: 76803-686 - Fone: (69) 3217-1307
Processo: 7036100-47.2017.8.22.0001
Classe: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
AUTOR: EDEN DOS PASSOS LIMA
Advogado do(a) AUTOR: LUPERCIO PEDROSA DA SILVA RO0004233
RÉU: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Advogado do(a) RÉU:
INTIMAÇÃO
Aguardando laudo pericial.
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 10ª Vara Cível
Av. Lauro Sodré, nº 1728, Bairro São João Bosco, CEP 76.803686, Porto Velho, RO Processo: 7034255-43.2018.8.22.0001
Classe: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária
Assunto: Alienação Fiduciária
AUTOR:
AYMORE
CREDITO
FINANCIAMENTO
E
INSVESTIMENTO S.A
ADVOGADO DO AUTOR: THATIANE TUPINAMBA DE CARVALHO
OAB nº RO5086
RÉU: LUIZ ALVES DE MORAES JUNIOR
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ADVOGADO DO RÉU:
SENTENÇA
O autor requereu a desistência do feito (ID: 21269244), antes
mesma da citação da parte requerida.
Ante o exposto, julgo extinto o feito, sem resolução de MÉRITO,
com fundamento no art. 485, inciso VIII do Código de Processo
Civil.
Retirei a restrição do veículo, via Sistema Renajud.
Sem custas, considerando a isenção prevista no art. 8º, III da Lei
Estadual 3.896/2016 – Regimento de Custas.
Tendo em vista tratar-se de pedido de desistência, verifica-se a
ocorrência da preclusão lógica no que se refere ao prazo recursal,
razão pela qual considero o trânsito em julgado nesta data.
Publique-se. Registre-se. Intime-se e arquive-se.
CÓPIA DESTA SERVIRÁ COMO CARTA/MANDADO /
PRECATÓRIA/OFÍCIO.
RÉU: LUIZ ALVES DE MORAES JUNIOR, RUA DAS FAVEIRAS
3272 ELETRONORTE - 76808-638 - PORTO VELHO RONDÔNIA
AUTOR:
AYMORE
CREDITO
FINANCIAMENTO
E
INSVESTIMENTO S.A, AVENIDA 7 DE SETEMBRO 1251, - DE
890 A 1182 - LADO PAR CENTRO - 69005-141 - MANAUS AMAZONAS
Porto Velho/RO, 13 de setembro de 2018 .
Duília Sgrott Reis
Juiz (a) de Direito
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Av. Lauro Sodré, nº 1728, Bairro São João Bosco, CEP 76.803686, Porto Velho, RO
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 10ª Vara Cível
Av. Lauro Sodré, nº 1728, Bairro São João Bosco, CEP 76.803686, Porto Velho, RO Processo nº: 7031746-42.2018.8.22.0001
Classe: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária
Assunto: Alienação Fiduciária
AUTOR: B. V. S.
ADVOGADO DO AUTOR: MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO
OAB nº RO4658, MARCELO BRASIL SALIBA OAB nº RO5258
RÉU: V. B. D. S.
ADVOGADO DO RÉU:
SENTENÇA
O autor foi intimado a promover a emenda à inicial, sob pena
de indeferimento da inicial, nos termos do DESPACHO de ID:
20566581, no entanto, deixou transcorrer in albis o prazo, o que
demanda a extinção do feito.
Neste sentido:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. CUSTAS PRÉVIAS.
NECESSIDADE DE COMPLEMENTAÇÃO. OPORTUNIZAÇÃO
PARA EMENDAR. DETERMINAÇÃO NÃO CUMPRIDA.
EXTINÇÃO. - Oportunizada à parte autora suprir as irregularidades
(complementação das custas prévias) e não observada a
determinação, revela-se admissível o indeferimento da petição
inicial e consequente extinção do processo. (TJ-MG - AC:
10351130005447001 MG, Relator: Marco Aurelio Ferenzini, Data
de Julgamento: 02/10/2014, Câmaras Cíveis / 14ª CÂMARA CÍVEL,
Data de Publicação: 10/10/2014)
Posto isto, julgo extinto o feito, sem resolução de MÉRITO, com
fundamento no art. 485, I, do Código de Processo Civil.
Sem custas ou honorários.
Transitada em julgado, arquivem-se.
Publique-se. Registre-se. Intime-se.
Porto Velho/RO, 13 de setembro de 2018 .
Duília Sgrott Reis
Juiz (a) de Direito
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Av. Lauro Sodré, nº 1728, Bairro São João Bosco, CEP 76.803686, Porto Velho, RO
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PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 10ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, Porto Velho - RO CEP: 76803-686 - Fone: (69) 3217-1307
Processo: 0006869-70.2012.8.22.0001
Classe: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
EXEQUENTE: SETE SEG COMERCIO E CONFECCAO DE
MATERIAIS DE SEGURANCA LTDA - EPP
Advogados do(a) EXEQUENTE: HERMES FRUTUOSO PRESTES
CAVASIN SANTANA JUNIOR - RO0006621, JOSE MANOEL
ALBERTO MATIAS PIRES - RO0003718
EXECUTADO: WPG CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS
LTDA.
Advogado do(a) EXECUTADO:
INTIMAÇÃO
Fica a parte Exequente, por seu patrono, no prazo de 10 (dez)
dias, intimada para se manifestar acerca dos documentos fiscais
solicitados.
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Porto Velho - 6ª Vara Cível, Falências e Recuperações Judiciais
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, Porto Velho - RO CEP: 76803-686 - Fone: (69) 3217-1307
Processo: 7039695-54.2017.8.22.0001
Classe: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159)
EXEQUENTE: COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO
MUTUO DOS INTEGRANTES DAS CARREIRAS JURIDICAS E
DOS SERVENTUARIOS DE ORGAOS DA JUSTICA E AFINS,
RONDONIA - CREDJURD
Advogado do(a) EXEQUENTE: ROBERTO JARBAS MOURA DE
SOUZA - RO0001246
EXECUTADO: NESTOR LIMA NUNES
Advogado do(a) EXECUTADO:
INTIMAÇÃO
Fica a parte Autora INTIMADA a se manifestar acerca da certidão
do Oficial de Justiça NO PRAZO DE 5 (CINCO) DIAS, sob pena de
arquivamento/extinção.
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Porto Velho - 10ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, Porto Velho - RO CEP: 76803-686 - Fone: (69) 3217-1307
Processo: 7018569-11.2018.8.22.0001
Classe: MONITÓRIA (40)
AUTOR: ASSOCIACAO DOS TRABALHADORES NO SERVICO
PUBLICO NO ESTADO DE RONDONIA - ASPER
Advogado do(a) AUTOR: MARCELO ESTEBANEZ MARTINS RO0003208
RÉU: ALEXANDRE MARCIEL SOUZA DO NASCIMENTO
Advogado do(a) RÉU:
INTIMAÇÃO
Fica a parte Requerente, por seu patrono, no prazo de 05 (cinco)
dias, intimada para informar o número da residência do requerido,
tendo em vista que endereço informado anteriormente não consta
tal informação, o que tornará infrutífera a tentativa de citação pelos
Correios.
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Porto Velho - 10ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, Porto Velho - RO CEP: 76803-686 - Fone: (69) 3217-1307
Processo: 7035125-88.2018.8.22.0001
Classe: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
AUTOR: P. D. F. B.
Advogado do(a) AUTOR: DANIELE MACEDO LAZZAROTTO RO5968
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RÉU: LATAM AIRLINES GROUP S/A
Advogado do(a) RÉU:
CERTIDÃO/INTIMAÇÃO
Certifico que foi designada a AUDIÊNCIA deste processo a qual
será realizada na sala de audiências da CEJUSC Porto Velho - 10ª
Vara Cível, sito à Rua Quintino Bocaiuva, 3061, Bairro Embratel,
Porto Velho/RO, conforme informações abaixo:
Tipo: Conciliação Sala: SALA DE AUDIÊNCIA 12 - CEJUSC/CÍVEL
Data: 05/11/2018 Hora: 10:00
Ficam as partes devidamente intimadas.
PORTO VELHO, 13 de setembro de 2018.
ALVARO LEITE DE MORAES
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Porto Velho - 10ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, Porto Velho - RO CEP: 76803-686 - Fone: (69) 3217-1307
Processo: 7015223-52.2018.8.22.0001
Classe: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159)
EXEQUENTE: HELTON CARLOS COELHO DE VASCONCELOS
GOMES VIEIRA
Advogado do(a) EXEQUENTE: IGOR JUSTINIANO SARCO RO0007957
EXECUTADO: CHRISLENE AFONSO SOUSA
Advogado do(a) EXECUTADO:
INTIMAÇÃO
Fica a parte Requerente, por seu patrono, no prazo de 5 (cinco)
dias, intimada para complementar custas para diligência.
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Porto Velho - 10ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, Porto Velho - RO CEP: 76803-686 - Fone: (69) 3217-1307
Processo: 7021790-36.2017.8.22.0001
Classe: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159)
EXEQUENTE: SOCIEDADE DE PESQUISA EDUCACAO E
CULTURA, DR. APARICIO CARVALHO DE MORAES LTDA
Advogados do(a) EXEQUENTE: IZABEL CELINA PESSOA
BEZERRA CARDOSO - RO0000796, CAMILA BEZERRA BATISTA
- RO0007212
EXECUTADO: VANESSA LEITE DE BRITO e outros
Advogado do(a) EXECUTADO:
Advogado do(a) EXECUTADO:
INTIMAÇÃO
Para fins de atendimento ao pleito da parte AUTORA, fica
esta intimada para que, no prazo de 05 dias, proceda ao prévio
recolhimento das custas da diligência, conforme estabelecido no
art. 17 da Lei 3.896/2016.
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Porto Velho - 10ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, Porto Velho - RO CEP: 76803-686 - Fone: (69) 3217-1307
Processo: 7039841-95.2017.8.22.0001
Classe: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
AUTOR: PAULO ROBERTO RESKY DA CRUZ
Advogado do(a) AUTOR: ALEX NASCIMENTO DE OLIVEIRA RO7670
RÉU: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.
Advogado do(a) RÉU: CARLOS ALBERTO BAIAO - RO0007420
INTIMAÇÃO
Fica a parte Requerida, na pessoa de seu(ua) advogado(a),
notificado(a) para no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o pagamento
das custas judiciais. A guia para pagamento deverá ser gerada no
endereço eletrônico:

Este diário foi assinado digitalmente consoante a Lei 11.419/06. O documento eletrônico pode ser encontrado no sítio do Tribunal de Justiça do Estado de
Rondônia, endereço: http://www.tjro.jus.br/novodiario/
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http://webapp.tjro.jus.br/custas/pages/guiaRecolhimento/
guiaRecolhimentoEmitir.jsf;jsessionid=M2VBhmGwXHBjOh7Y7inYY5BVo0iGyQDKoXf8PfM.wildfly01:custas1.1.
O não pagamento integral ensejará a expedição de certidão de
débito judicial para fins de protesto extrajudicial e inscrição em
Dívida Ativa Estadual.
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Porto Velho - 10ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, Porto Velho - RO CEP: 76803-686 - Fone: (69) 3217-1307
Processo: 7027833-23.2016.8.22.0001
Classe: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
AUTOR: REGEANE ROSA FREITAS FERREIRA
Advogado do(a) AUTOR: ADEMIR DIAS DOS SANTOS RO0003774
RÉU: AGRO BOI IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
Advogados do(a) RÉU: FELIPPE FERREIRA NERY - RO0008048,
EMMILY TEIXEIRA DE ARAUJO - RO0007376, GILLIARD NOBRE
ROCHA - RO0004864
INTIMAÇÃO
Ficam as partes, por seus patronos, no prazo de 10 (dez) dias,
intimadas para se manifestarem quanto ao Laudo Complementar
apresentado pelo Perito.
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Porto Velho - 10ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, Porto Velho - RO CEP: 76803-686 - Fone: (69) 3217-1307
Processo: 7008259-43.2018.8.22.0001
Classe: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
AUTOR: FRANCISCO DAMIAO PACHECO
Advogados do(a) AUTOR: BRUNA DUARTE FEITOSA DOS
SANTOS BARROS - RO0006156, EZIO PIRES DOS SANTOS RO0005870
RÉU: CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA SA CERON
Advogado do(a) RÉU:
INTIMAÇÃO
Fica a parte Autora, na pessoa de seu(ua) advogado(a), intimada
para querendo, apresentar réplica no prazo de 15 (quinze) dias.
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Porto Velho - 10ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, Porto Velho - RO CEP: 76803-686 - Fone: (69) 3217-1305
Processo: 7024903-32.2016.8.22.0001
Classe: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
EXEQUENTE: THAISA GARCIA DE CARVALHO
Advogado do(a) EXEQUENTE: CLOVIS AVANCO - RO0001559
EXECUTADO: DIGITI BRASIL COMERCIO DE LIVROS EIRELI ME
Advogado do(a) EXECUTADO: CAMILA FREDERICO DA COSTA
- SP0317707
INTIMAÇÃO
Fica a parte Autora intimada a dar regular andamento ao feito no
prazo de 5 dias, sob pena de extinção/arquivamento.
PODER JUDICIÁRIO
Porto Velho - Fórum Cível
10ª Vara Cível
Fórum Cível, Av. Lauro Sodré, 1728, Térreo, São João Bosco, RO,
76803-686 - Telefone: (069) 3217 – 2520
Autos n°: 7011636-22.2018.8.22.0001
PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
AUTOR: JUCILENE RAMOS DA SILVA SANTOS
Advogado do(a) AUTOR: BRUNO VINICIUS MACHADO PARREIRA
- RO8097
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RÉU: SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO
DPVAT SA
Advogado do(a) RÉU: ALVARO LUIZ DA COSTA FERNANDES RO0005369
Certidão
Fica intimada a parte executada na forma do art. 513, § 2º do CPC
para que efetue o cumprimento da SENTENÇA, nos termos do
art. 523, sob pena de multa de 10% (dez por cento) e honorários
advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor do
débito, sob pena de atos de expropriação (art. 523, § 3º do CPC).
Desde já, fica a parte executada ciente de que, concomitante ao
transcurso do prazo para pagamento voluntário, nos termos do art.
525 do CPC (independentemente de penhora ou nova intimação),
iniciar-se-á o prazo de 15 (quinze) dias úteis para que, querendo,
apresente impugnação ao cumprimento de SENTENÇA.
Inexistindo a atualização do endereço da parte, a intimação
realizada no antigo endereço declinado nos autos, será considerada
válida (art. 274, parágrafo único, CPC).
Não havendo impugnação, saliento que a parte exequente deverá
atualizar o débito e requerer o que entender de direito, atentando
para que, caso ocorra o pagamento parcial do débito, a multa
e os honorários advocatícios estabelecidos incidirão sobre o
remanescente da dívida.
Porto Velho, 13 de setembro de 2018
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Porto Velho - 10ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, Porto Velho - RO CEP: 76803-686 - Fone: (69) 3217-1307
Processo: 0013955-24.2014.8.22.0001
Classe: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
EXEQUENTE: JOSE DE ARIMATEIA BELARMINO DA SILVA e
outros
Advogado do(a) EXEQUENTE: RENAN GOMES MALDONADO
DE JESUS - RO0005769
Advogado do(a) EXEQUENTE: RENAN GOMES MALDONADO
DE JESUS - RO0005769
EXECUTADO: MARIA LUCIA RIBEIRO DA SILVA e outros
Advogado do(a) EXECUTADO: ROBERTO PEREIRA SOUZA E
SILVA - RO0000755
Advogado do(a) EXECUTADO:
INTIMAÇÃO
Fica a parte Requerente, por seu patrono, no prazo de 5 (cinco)
dias, intimada para se manifestar quanto a petição ID 21302258,
pois o nome dos executados diverge dos que constam nos autos.
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Porto Velho - 10ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, Porto Velho - RO CEP: 76803-686 - Fone: (69) 3217-1305
Processo: 7025724-70.2015.8.22.0001
Classe: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
EXEQUENTE: NISSEY MOTO CENTER LTDA - EPP
Advogado do(a) EXEQUENTE: SIDNEY DUARTE BARBOSA RO000630A-A
EXECUTADO:
SINDICATO
DOS
PROFISSIONAIS
MOTOTAXISTAS MOTOFRETES E MOTOBOYS DO ESTADO
DE RONDONIA
Advogado do(a) EXECUTADO: FERNANDO ALBINO DO
NASCIMENTO - RO0006311
INTIMAÇÃO
Fica a parte Autora intimada a dar regular andamento ao feito no
prazo de 5 dias, sob pena de extinção/arquivamento.

Este diário foi assinado digitalmente consoante a Lei 11.419/06. O documento eletrônico pode ser encontrado no sítio do Tribunal de Justiça do Estado de
Rondônia, endereço: http://www.tjro.jus.br/novodiario/
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PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Porto Velho - 10ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, Porto Velho - RO CEP: 76803-686 - Fone: (69) 3217-1305
Processo: 7013708-79.2018.8.22.0001
Classe: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159)
EXEQUENTE: SHOCK METAIS NAO FERROSOS LTDA
Advogado do(a) EXEQUENTE: MYRIAN SAPUCAHY LINS SP83255
EXECUTADO: MR INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBARCACOES
EIRELI - ME
Advogado do(a) EXECUTADO:
INTIMAÇÃO
Fica a parte Autora intimada a dar regular andamento ao feito no
prazo de 5 dias, sob pena de extinção/arquivamento.
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Porto Velho - 10ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, Porto Velho - RO CEP: 76803-686 - Fone: (69) 3217-1307
Processo: 7034225-76.2016.8.22.0001
Classe: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159)
EXEQUENTE: CENTRO DE ENSINO SAO LUCAS LTDA
Advogado do(a) EXEQUENTE: DIOGENES NUNES DE ALMEIDA
NETO - RO0003831
EXECUTADO: ALCILENE CRUZ LOPES
Advogado do(a) EXECUTADO:
INTIMAÇÃO
Fica a parte Exequente, por seu patrono, no prazo de 05 (cinco)
dias, intimada para atualizar o débito, bem como, requerer o que
entender de direito.
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Porto Velho - 10ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, Porto Velho - RO CEP: 76803-686 - Fone: (69) 3217-1307
Processo: 0022617-11.2013.8.22.0001
Classe: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
EXEQUENTE: ADACIR DOS SANTOS
Advogados do(a) EXEQUENTE: GUSTAVO MARCEL SARMENTO
DUARTE - RO0006165, WALTER AIRAM NAIMAIER DUARTE
JUNIOR - RO0001111
EXECUTADO:
BAIRRO
NOVO
PORTO
VELHO
EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO S/A
Advogados do(a) EXECUTADO: RODRIGO DE BITTENCOURT
MUDROVITSCH - DF0026966, FELIPE NOBREGA ROCHA RO0005849
INTIMAÇÃO
Fica a parte Requerente intimada, por meio de seu patrono, a
manifestar-se no prazo de 05 dias sobre o Depósito Judicial
comprovado nos autos, ID21187066
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Porto Velho - 10ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, Porto Velho - RO CEP: 76803-686 - Fone: (69) 3217-1305
Processo: 0007006-52.2012.8.22.0001
Classe: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
EXEQUENTE: PAULO ROBERTO FELIX DE SOUZA
Advogados do(a) EXEQUENTE: VITOR MARTINS NOE RO0003035, CAMILA VARELA GREGORIO - RO0004133
EXECUTADO: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO
SOCIAL
Advogado do(a) EXECUTADO:
INTIMAÇÃO
Fica a parte Autora intimada a dar regular andamento ao feito no
prazo de 5 dias, sob pena de extinção/arquivamento.
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PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Porto Velho - 10ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, Porto Velho - RO CEP: 76803-686 - Fone: (69) 3217-1307
Processo: 0023126-39.2013.8.22.0001
Classe: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
EXEQUENTE: AUGUSTO JUNIOR BANDEIRA TEIXEIRA
Advogado do(a) EXEQUENTE: LUIS SERGIO DE PAULA COSTA
- RO0004558
EXECUTADO: Daniela Tomaz Sidrim
Advogados do(a) EXECUTADO: DANIELLA TOMAZ SIDRIM RO0004417, ERIC GEORGE TOMAZ SIDRIM - RO0002968,
GABRIELA CARVALHO DOS SANTOS - RO0005941
INTIMAÇÃO
Fica a parte Exequente, por seu patrono, no prazo de 15 (quinze)
dias, intimada para se manifestar quanto a impugnação ao
Cumprimento de SENTENÇA.
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Porto Velho - 10ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, Porto Velho - RO CEP: 76803-686 - Fone: (69) 3217-1307
Processo: 0001271-33.2015.8.22.0001
Classe: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
AUTOR: IRACEMA MONTEIRO CHAVES
Advogado do(a) AUTOR: JHONATAS EMMANUEL PINI RO0004265
RÉU: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS
FINANCEIROS
Advogado do(a) RÉU: ROSANGELA DA ROSA CORREA RO0005398
INTIMAÇÃO
Fica a parte Requerente, por seu patrono, no prazo de 5 (cinco)
dias, intimada para requerer o que entender de direito.
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Porto Velho - 10ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, Porto Velho - RO CEP: 76803-686 - Fone: (69) 3217-1307
Processo: 7064426-51.2016.8.22.0001
Classe: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
AUTOR: ROSANGELA GONZAGA DE JESUS SOUZA
Advogado do(a) AUTOR: MARIA NAZARETE PEREIRA DA SILVA
- RO0001073
RÉU: COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DE RONDONIA
CAERD
Advogados do(a) RÉU: THIAGO COSTA MIRANDA - RO0003993,
ALESSANDRO SILVA DE MAGALHAES - SP0165546
INTIMAÇÃO
Fica o perito intimado a se manifestar quanto a petição juntada pela
parte autora Id 21265458, no prazo de 5 dias.
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Porto Velho - 10ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, Porto Velho - RO CEP: 76803-686 - Fone: (69) 3217-1305
Processo: 7016110-41.2015.8.22.0001
Classe: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
EXEQUENTE: ERNESTINA FLORES DOS SANTOS - ME
Advogado do(a) EXEQUENTE: ERNESTINA FLORES DOS
SANTOS - RO7268
EXECUTADO: ANDRESSA FREIRE DOS SANTOS
Advogado do(a) EXECUTADO: ANTONIO SANTANA MOURA RO000531A
INTIMAÇÃO
Fica a parte Autora intimada a dar regular andamento ao feito no
prazo de 5 dias, sob pena de extinção/arquivamento.

Este diário foi assinado digitalmente consoante a Lei 11.419/06. O documento eletrônico pode ser encontrado no sítio do Tribunal de Justiça do Estado de
Rondônia, endereço: http://www.tjro.jus.br/novodiario/
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PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Porto Velho - 10ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, Porto Velho - RO CEP: 76803-686 - Fone: (69) 3217-1305
Processo: 7025505-57.2015.8.22.0001
Classe: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
EXEQUENTE: MIRTES UCHOA MARTINS
Advogado do(a) EXEQUENTE: GERALDO TADEU CAMPOS RO000553A
EXECUTADO: INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS E
TRANSP ITAGIBA LTDA - EPP e outros (2)
Advogado do(a) EXECUTADO:
Advogado do(a) EXECUTADO:
Advogado do(a) EXECUTADO:
INTIMAÇÃO
Fica a parte Autora intimada a dar regular andamento ao feito no
prazo de 5 dias, sob pena de extinção/arquivamento.
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Porto Velho - 10ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, Porto Velho - RO CEP: 76803-686 - Fone: (69) 3217-1307
Processo: 7000100-14.2018.8.22.0001
Classe: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159)
EXEQUENTE: CONDOMINIO RESIDENCIAL MARGARIDA
Advogado do(a) EXEQUENTE: JETER BARBOSA MAMANI RO0005793
EXECUTADO: SERGIO RICARDO SOUZA SEIXAS
Advogado do(a) EXECUTADO:
INTIMAÇÃO
Fica a parte Requerente, por seu patrono, no prazo de 5 (cinco)
dias, intimada para complementar as custas da diligência.
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Porto Velho - 10ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, Porto Velho - RO CEP: 76803-686 - Fone: (69) 3217-1305
Processo: 0006624-59.2012.8.22.0001
Classe: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159)
EXEQUENTE: CENTRO DE ENSINO SAO LUCAS LTDA
Advogados do(a) EXEQUENTE: ALEXANDRE CARNEIRO
MORAES - RO0006739, DIOGENES NUNES DE ALMEIDA NETO
- RO0003831
EXECUTADO: IVANETH DA SILVA CARVALHO
Advogado do(a) EXECUTADO:
INTIMAÇÃO
Fica a parte Autora intimada a dar regular andamento ao feito no
prazo de 5 dias, sob pena de extinção/arquivamento.
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Porto Velho - 10ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, Porto Velho - RO CEP: 76803-686 - Fone: (69) 3217-1307
Processo: 7056856-14.2016.8.22.0001
Classe: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
EXEQUENTE: JOSE CARLOS DE SOUZA
Advogado do(a) EXEQUENTE: MARIA NAZARETE PEREIRA DA
SILVA - RO0001073
EXECUTADO: OI S.A
Advogado do(a) EXECUTADO: ROCHILMER MELLO DA ROCHA
FILHO - RO0000635
INTIMAÇÃO
Fica a parte Requerida, na pessoa de seu(ua) advogado(a),
notificado(a) para no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o pagamento
das custas judiciais. A guia para pagamento deverá ser gerada no
endereço eletrônico:
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http://webapp.tjro.jus.br/custas/pages/guiaRecolhimento/
guiaRecolhimentoEmitir.jsf;jsessionid=M2VBhmGwXHBjOh7Y7inYY5BVo0iGyQDKoXf8PfM.wildfly01:custas1.1.
O não pagamento integral ensejará a expedição de certidão de
débito judicial para fins de protesto extrajudicial e inscrição em
Dívida Ativa Estadual.
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Porto Velho - 10ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, Porto Velho - RO CEP: 76803-686 - Fone: (69) 3217-1305
Processo: 7036597-95.2016.8.22.0001
Classe: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
AUTOR: FRANCISCO EUFRAZIO COSTA DA SILVA
Advogado do(a) AUTOR: GENIVAL FERNANDES DE LIMA RO0002366
RÉU: UALACE OLIVEIRA DE SOUZA e outros
Advogado do(a) RÉU: HIRAN SALDANHA DE MACEDO CASTIEL
- RO0004235
Advogado do(a) RÉU: HIRAN SALDANHA DE MACEDO CASTIEL
- RO0004235
INTIMAÇÃO
Fica a parte Autora intimada a dar regular andamento ao feito no
prazo de 5 dias, sob pena de extinção/arquivamento.
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Porto Velho - 10ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, Porto Velho - RO CEP: 76803-686 - Fone: (69) 3217-1307
Processo: 7044566-30.2017.8.22.0001
Classe: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
AUTOR: MADSON MOREIRA DE SOUZA
Advogado do(a) AUTOR: ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA MT13741/O
RÉU: CLARO S.A.
Advogado do(a) RÉU: RAFAEL GONCALVES ROCHA RS0041486
INTIMAÇÃO
Ficam as partes intimadas, por intermédio de seus respectivos
patronos, no prazo de 05 dias, manifestarem-se acerca da petição
do Perito Judicial (ID 21271846), bem como tomar ciência da data
e local da realização da perícia.
Porto Velho, 13 de setembro de 2018
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Porto Velho - 10ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, Porto Velho - RO CEP: 76803-686 - Fone: (69) 3217-1307
Processo: 7000277-75.2018.8.22.0001
Classe: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159)
EXEQUENTE: RESIDENCIAL RIO BONITO
Advogado do(a) EXEQUENTE: JETER BARBOSA MAMANI RO0005793
EXECUTADO: MARIA MARIANA DE CASTRO FERREIRA
Advogado do(a) EXECUTADO:
INTIMAÇÃO
Para fins de atendimento ao pleito da parte AUTORA, fica
esta intimada para que, no prazo de 05 dias, proceda ao prévio
recolhimento das custas da diligência, conforme estabelecido no
art. 17 da Lei 3.896/2016.
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Porto Velho - 10ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, Porto Velho - RO CEP: 76803-686 - Fone: (69) 3217-1305

Este diário foi assinado digitalmente consoante a Lei 11.419/06. O documento eletrônico pode ser encontrado no sítio do Tribunal de Justiça do Estado de
Rondônia, endereço: http://www.tjro.jus.br/novodiario/
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Processo: 0025033-49.2013.8.22.0001
Classe: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159)
EXEQUENTE: ADY ALVES DE ANDRADE
Advogado do(a) EXEQUENTE: CLOVIS AVANCO - RO0001559
EXECUTADO: LIR RUFATTO
Advogado do(a) EXECUTADO:
INTIMAÇÃO
Fica a parte Autora intimada a dar regular andamento ao feito no
prazo de 5 dias, sob pena de extinção/arquivamento.
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Porto Velho - 10ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, Porto Velho - RO CEP: 76803-686 - Fone: (69) 3217-1305
Processo: 7024887-44.2017.8.22.0001
Classe: MONITÓRIA (40)
AUTOR: AUTO POSTO AMAZONAS LTDA - ME
Advogado do(a) AUTOR: ANDRE RICARDO STRAPAZZON
DETOFOL - RO0004234
RÉU: TECNOVATE COMERCIO, SERVICOS E CONSTRUCOES
LTDA - EPP
Advogado do(a) RÉU:
INTIMAÇÃO
Fica a parte Autora intimada a dar regular andamento ao feito no
prazo de 5 dias, sob pena de extinção/arquivamento.
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Porto Velho - 6ª Vara Cível, Falências e Recuperações Judiciais
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, Porto Velho - RO CEP: 76803-686 - Fone: (69) 3217-1307
Processo: 7024533-87.2015.8.22.0001
Classe: CÍVEL - BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO
FIDUCIÁRIA (81)
AUTOR: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
Advogado do(a) AUTOR: ANTONIO BRAZ DA SILVA RO0006557
RÉU: JOAO BELARMINO DA SILVA NETO
Advogado do(a) RÉU:
INTIMAÇÃO
Considerando o pedido para expedição/desentranhamento do
MANDADO, fica a parte autora, na pessoa de seu(ua) advogado(a),
intimado(a) para no prazo de 5 (cinco) dias, proceder o recolhimento
da taxa, que deverá ser o valor da diligência do oficial de justiça
positiva, gerando o boleto para pagamento no link: http://webapp.tjro.
jus.br/custas/pages/guiaRecolhimento/guiaRecolhimentoEmitir.jsf
;jsessionid=MlUemieeJXHJRLgVw2OOAp_bZ65KzfhrXqOHVab-.
wildfly01:custas1.1, exceto se beneficiado(s) pela concessão da
justiça gratuita.
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Porto Velho - 6ª Vara Cível, Falências e Recuperações Judiciais
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, Porto Velho - RO CEP: 76803-686 - Fone: (69) 3217-1307
Processo: 7011803-39.2018.8.22.0001
Classe: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159)
EXEQUENTE: BANCO BRADESCO S.A.
Advogado do(a) EXEQUENTE: MAURO PAULO GALERA MARI RO0004937
EXECUTADO: PAULO DA CRUZ
Advogado do(a) EXECUTADO:
INTIMAÇÃO
Fica a parte autora, intimada, no prazo de 05 dias, a complementar
o valor das custas do Oficial de Justiça pelas custas da diligência
composta.
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PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Porto Velho - 10ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, Porto Velho - RO CEP: 76803-686 - Fone: (69) 3217-1307
Processo: 7018723-63.2017.8.22.0001
Classe: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
AUTOR: MARCIO FROZ SERRAO
Advogado do(a) AUTOR: VICTOR ALIPIO AZEVEDO BORGES RO0006985
RÉU: BANCO BRADESCO S.A.
Advogado do(a) RÉU: NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES
- RO0004875
INTIMAÇÃO
Ficam as partes Requerente e Requerida intimadas a manifestaremse quanto ao laudo pericial apresentado no prazo de 15 dias.
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Porto Velho - 10ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, Porto Velho - RO CEP: 76803-686 - Fone: (69) 3217-1307
Processo: 0007165-92.2012.8.22.0001
Classe: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
AUTOR: ODONIAS DOS SANTOS EVANGELISTA
Advogado do(a) AUTOR:
RÉU: PORTO VELHO SHOPPING S.A
Advogados do(a) RÉU: MARCELO LESSA PEREIRA - RO0001501,
ROCHILMER MELLO DA ROCHA FILHO - RO0000635
INTIMAÇÃO
Fica a parte requerida, intimada, no prazo de 15 dias, a efetuar o
pagamento das custas finais, sob pena de Protesto e inscrição em
Dívida Ativa.
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Porto Velho - 10ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, Porto Velho - RO CEP: 76803-686 - Fone: (69) 3217-1307
Processo: 7036430-44.2017.8.22.0001
Classe: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
EXEQUENTE: ASSOCIACAO DOS TRABALHADORES NO
SERVICO PUBLICO NO ESTADO DE RONDONIA - ASPER
Advogado do(a) EXEQUENTE: MARCELO ESTEBANEZ MARTINS
- RO0003208
EXECUTADO: CRISTIANE LOPES BARBOSA
Advogado do(a) EXECUTADO:
INTIMAÇÃO
Para fins de atendimento ao pleito da parte AUTORA, fica
esta intimada para que, no prazo de 05 dias, proceda ao prévio
recolhimento das custas da diligência, conforme estabelecido no
art. 17 da Lei 3.896/2016.
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Porto Velho - 10ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, Porto Velho - RO CEP: 76803-686 - Fone: (69) 3217-1307
Processo: 0024051-98.2014.8.22.0001
Classe: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
AUTOR: Francisco Antonio da Silva
Advogado do(a) AUTOR: OLIVIA ALVES MOREIRA - RO0002212
RÉU: CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA SA CERON
Advogados do(a) RÉU: JONATHAS COELHO BAPTISTA DE
MELLO - RO0003011, GABRIELA DE LIMA TORRES - RO0005714,
MARCELO RODRIGUES XAVIER - RO0002391, DANIEL PENHA
DE OLIVEIRA - RO0003434
INTIMAÇÃO
Fica a parte Requerida intimada, no prazo de 05 dias, a apresentar
manifestação acerca dos documentos/petição juntados pela parte
adversa.
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PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Porto Velho - 10ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, Porto Velho - RO CEP: 76803-686 - Fone: (69) 3217-1307
Processo: 0002949-83.2015.8.22.0001
Classe: MONITÓRIA (40)
AUTOR: TIM CELULAR CENTRO SUL S.A
Advogado do(a) AUTOR: GUSTAVO BARBOSA VINHAS SP255427
RÉU: FELIPE ROCHA DE BARROS e outros (2)
Advogado do(a) RÉU:
Advogado do(a) RÉU:
Advogado do(a) RÉU:
INTIMAÇÃO
Fica a parte Requerente, por seu patrono, no prazo de 5 (cinco)
dias, intimada para se manifestar quanto a petição ID 21284359,
pois não há nada em anexo.
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Porto Velho - 10ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, Porto Velho - RO CEP: 76803-686 - Fone: (69) 3217-1307
Processo: 7014971-20.2016.8.22.0001
Classe: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
AUTOR: MARAILTA GUIMARAES DE FRANCA
Advogado do(a) AUTOR: FAUSTO SCHUMAHER ALE RO0004165
RÉU: CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA SA CERON
Advogados do(a) RÉU: MARCELO RODRIGUES XAVIER RO0002391, DANIEL PENHA DE OLIVEIRA - RO0003434
INTIMAÇÃO
Fica a parte Requerente, na pessoa de seu(ua) advogado(a),
notificado(a) para no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o pagamento
das custas judiciais. A guia para pagamento deverá ser gerada no
endereço eletrônico:
http://webapp.tjro.jus.br/custas/pages/guiaRecolhimento/
guiaRecolhimentoEmitir.jsf;jsessionid=M2VBhmGwXHBjOh7Y7inYY5BVo0iGyQDKoXf8PfM.wildfly01:custas1.1.
O não pagamento integral ensejará a expedição de certidão de
débito judicial para fins de protesto extrajudicial e inscrição em
Dívida Ativa Estadual.
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 10ª Vara Cível
Av. Lauro Sodré, nº 1728, Bairro São João Bosco, CEP 76.803686, Porto Velho, RO Processo nº: 0010388-48.2015.8.22.0001
Classe: Execução de Título Extrajudicial
Assunto: Compromisso
EXEQUENTE: BANCO DO BRASIL S/A
ADVOGADO DO EXEQUENTE: SERVIO TULIO DE BARCELOS
OAB nº AC6673
EXECUTADOS: KATIA CILENE SOUZA DA SILVA, ROBERVAL
MARREIRA CAVALCANTE, MARREIRA & SOUZA LTDA - ME
ADVOGADOS DOS EXECUTADOS: MARCOS ANTONIO SILVA
PEREIRA OAB nº RO367A
DESPACHO
Realizada a consulta ao RENAJUD, fora verifcada a existência de
veículos em nome dos executados conforme relação anexa.
Manifeste-se o exequente sobre o resultado da consulta, informando
aqueles que pretende penhorar e o endereço para diligências, no
prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de arquivamento.
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Segue, em anexo, o detalhamento da consulta.
Intimem-se.
Porto Velho/RO, 13 de setembro de 2018 .
Duília Sgrott Reis
Juiz (a) de Direito
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Av. Lauro Sodré, nº 1728, Bairro São João Bosco, CEP 76.803686, Porto Velho, RO
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 10ª Vara Cível
Av. Lauro Sodré, nº 1728, Bairro São João Bosco, CEP 76.803686, Porto Velho, RO Processo nº:
Classe: Execução de Título Extrajudicial
Assunto: Constrição / Penhora / Avaliação / Indisponibilidade de
Bens
EXEQUENTE: AGRO BOI IMPORTACAO E EXPORTACAO
LTDA
ADVOGADO DO EXEQUENTE: FELIPPE FERREIRA NERY OAB
nº RO8048, EMMILY TEIXEIRA DE ARAUJO OAB nº RO7376,
GILLIARD NOBRE ROCHA OAB nº AC4864
EXECUTADO: COMPACTO CONSTRUCOES LTDA - ME
ADVOGADO DO EXECUTADO:
DESPACHO
Defiro a quebra do sigilo fiscal.
Realizada a consulta no sistema INFOJUD, esta restou frutífera,
estando intimada a parte exequente a se manifestar acerca dos
documentos fiscais solicitados, no prazo de 15 (quinze) dias.
Segue, em anexo, o detalhamento da consulta.
Intimem-se.
Porto Velho/RO, 13 de setembro de 2018 .
Duília Sgrott Reis
Juíza de Direito
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Av. Lauro Sodré, nº 1728, Bairro São João Bosco, CEP 76.803686, Porto Velho, RO
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Porto Velho - 10ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, Porto Velho - RO CEP: 76803-686 - Fone: (69) 3217-1305
Processo: 7003177-31.2018.8.22.0001
Classe: MONITÓRIA (40)
AUTOR: CHARLENE PNEUS LTDA
Advogado do(a) AUTOR: GREICIS ANDRE BIAZUSSI RO0001542
RÉU: ROMARIO ESTEVAM DA SILVA
Advogado do(a) RÉU:
INTIMAÇÃO
Fica a parte Autora intimada a dar regular andamento ao feito no
prazo de 5 dias, sob pena de extinção/arquivamento.
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 10ª Vara Cível
Av. Lauro Sodré, nº 1728, Bairro São João Bosco, CEP 76.803686, Porto Velho, RO Processo: 0004934-92.2012.8.22.0001
Classe: Usucapião
Assunto: Usucapião Extraordinária
AUTORES: ROSALINA DE FREITAS DIAS, LICIO SOARES DA
ROCHA
ADVOGADOS DOS AUTORES: DEFENSORIA PÚBLICA DE
RONDÔNIA, DEFENSORIA PÚBLICA DE RONDÔNIA
RÉU: EGO EMPRESA GERAL DE OBRAS S A
ADVOGADO DO RÉU: GLEIDSON SANTOS OLIVEIRA OAB nº
RO8479, IGOR JUSTINIANO SARCO OAB nº RO7957, EDERSON
HASSEGAWA MOSCOSO ROHR OAB nº RO8869
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DECISÃO
Intime-se pessoalmente a parte autora para promover o andamento
ao feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção sem
resolução do MÉRITO, conforme art. 485, §1º, CPC.
CÓPIA DESTA SERVIRÁ COMO CARTA/MANDADO /
PRECATÓRIA/OFÍCIO.
{{polo_ativo.partes_com_endereco}}
Porto Velho/RO, 12 de setembro de 2018 .
Duília Sgrott Reis
Juiz (a) de Direito
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 10ª Vara Cível
Av. Lauro Sodré, nº 1728, Bairro São João Bosco, CEP 76.803686, Porto Velho, RO Processo nº: 7037674-42.2016.8.22.0001
Classe: Procedimento Comum
Assunto: Seguro
AUTOR: BRADESCO SAUDE S/A
ADVOGADO DO AUTOR: PAULO EDUARDO PRADO OAB nº
AL11819
RÉU: LUIZ FERNANDO CARVALHO BILIBIO 80598390200
ADVOGADO DO RÉU:
DESPACHO
Considerando que as diligências implementadas para localização
do endereço do réu foram infrutíferas até o presente momento,
fica desde já deferida a citação por edital, devendo a autora
providenciar o necessário. Nessa hipótese, dispenso a realização
da audiência preliminar, tendo em vista a inocuidade de tal medida,
diante da citação ficta, sendo que o prazo de contestação inicia-se
do término do prazo de 20 dias, estipulado nos termos do art. 231,
IV, do CPC.
Tendo em vista que, pelo momento, não existem os sítios
eletrônicos mencionados no art. 257, II, do NCPC, autorizo a
publicação do edital de citação em jornal local de ampla circulação,
com fundamento no parágrafo do mesmo DISPOSITIVO legal.
Porto Velho/RO, 12 de setembro de 2018 .
Duília Sgrott Reis
Juiz (a) de Direito
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Av. Lauro Sodré, nº 1728, Bairro São João Bosco, CEP 76.803686, Porto Velho, RO
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 10ª Vara Cível
Av. Lauro Sodré, nº 1728, Bairro São João Bosco, CEP 76.803686, Porto Velho, RO Processo: 0004415-20.2012.8.22.0001
Classe: Cumprimento de SENTENÇA
Assunto: Usucapião Extraordinária
EXEQUENTES: LUZIA SANTOS DOS PASSOS, RENE FRANCO
DE OLIVEIRA
ADVOGADOS DOS EXEQUENTES: DEFENSORIA PÚBLICA DE
RONDÔNIA, DEFENSORIA PÚBLICA DE RONDÔNIA
EXECUTADO: EGO EMPRESA GERAL DE OBRAS S A
ADVOGADO DO EXECUTADO: EDUARDO ABILIO KERBER
DINIZ OAB nº RO4389
DESPACHO
Intime-se pessoalmente a parte autora para promover o regular
andamento do feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de
extinção sem resolução do MÉRITO, nos termos do art. 485, §1º,
CPC.
CÓPIA DESTA SERVIRÁ COMO CARTA/MANDADO /
PRECATÓRIA/OFÍCIO.
{{polo_passivo.partes_com_endereco}}
{{polo_ativo.partes_com_endereco}}
Porto Velho/RO, 12 de setembro de 2018 .
Duília Sgrott Reis
Juiz (a) de Direito
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PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 10ª Vara Cível
Av. Lauro Sodré, nº 1728, Bairro São João Bosco, CEP 76.803686, Porto Velho, RO Processo: 7036816-40.2018.8.22.0001
Classe: Execução de Título Extrajudicial
Assunto: Concurso de Credores
ASSOCIACAO DE CREDITO CIDADAO DE RONDONIA
ADVOGADO DO EXEQUENTE: KARINA DA SILVA SANDRES
OAB nº PA4594
WANDERLEY DOS SANTOS, REGINEUSA MARIA ROCHA DE
SOUZA
ADVOGADOS DOS EXECUTADOS:
DESPACHO
Aguarde-se por 15 (quinze) dias o recolhimento das custas judiciais
(2% do valor da causa, pois para o procedimento escolhido não
há a audiência de conciliação prevista no art. 334 CPC, conforme
disposições da Lei Estadual 3.896/2016 – Regimento de Custas).
Sendo recolhido, o cartório deverá dar cumprimento aos demais
itens do presente DESPACHO. Em caso negativo, deverá certificar
e os autos virem conclusos para SENTENÇA por inépcia, por falta
de recolhimento das custas.
Cite-se em execução para que, no prazo de três dias, efetue o
pagamento da dívida, contados a partir da citação (art. 829 e 231
§3º do CPC), ou, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, opor embargos
à execução, independentemente de penhora, depósito ou caução,
observando-se o disposto no artigo 827, §1º §º2º do CPC.
Fixo honorários em 10%, salvo embargos. Conste-se do MANDADO
que, caso haja o pagamento integral da dívida, no prazo de três
dias, a verba honorária será reduzida pela metade (art. 827, § 1º
do CPC).
Valor atualizado da dívida: R$16.392,78 + 10% de honorários
advocatícios.
Não efetuado o pagamento no prazo de 3 (três) dias úteis, munido
da segunda via do MANDADO, o Oficial de Justiça procederá
de imediato à penhora de bens e a sua avaliação, lavrando-se o
respectivo auto e de tais atos intimando, na mesma oportunidade,
o executado.
Autorizo o Oficial de Justiça a utilizar-se das prerrogativas do art.
252 do CPC.
O executado pode requerer a substituição da penhora no prazo
de 10 (dez) dias úteis da intimação do ato, desde que atendido os
requisitos do art. 847 e ss do CPC.
Feito o pedido de substituição o exequente deverá ser intimado a
se manifestar em 5 (cinco) dias úteis.
Caso aceita a substituição, inclusive pela não manifestação no
prazo de 3 dias, tome-se ela por termo (art. 853 e 849 do CPC).
No mesmo prazo dos embargos, a parte executada pode reconhecer
o crédito do exequente, e requerer, desde que comprovado o
depósito de 30% do valor da execução acrescidos de custas
e honorários, o pagamento do restante em até 6 (seis) parcelas
mensais, acrescidas as subsequentes de correção monetária e
juros de 1% de ao mês (art. 916 CPC). Nesta hipótese, o credor
deverá ser intimado para se manifestar quanto ao depósito e logo
em seguida os autos virão conclusos para DECISÃO.
Fica a parte executada advertida que a petição inicial, e documentos
que a instruem poderão ser consultados no sítio eletrônico http://
pje.tjro.jus.br/pg/ConsultaPublica/listView.seam, nos termos do Art.
20, da Resolução 185/2013 – CNJ.
CÓPIA DESTA SERVIRÁ COMO CARTA/MANDADO /
PRECATÓRIA/OFÍCIO.
EXECUTADOS: WANDERLEY DOS SANTOS, ESTRADA
DO CANIL 7227 NACIONAL - 76801-894 - PORTO VELHO RONDÔNIA, REGINEUSA MARIA ROCHA DE SOUZA, RUA
PAU D’ARCO 7295 NACIONAL - 76802-130 - PORTO VELHO RONDÔNIA
Porto Velho/RO, 12 de setembro de 2018 .
Duília Sgrott Reis
Juiz (a) de Direito
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Av. Lauro Sodré, nº 1728, Bairro São João Bosco, CEP 76.803686, Porto Velho, RO
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PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Porto Velho - 10ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, Porto Velho - RO CEP: 76803-686 - Fone: (69) 3217-1307
Processo: 7011932-44.2018.8.22.0001
Classe: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
AUTOR: JOSE WENDELL CARLOS BARROS NUNES
Advogado do(a) AUTOR: DIEGO DINIZ CENCI - RO0007157
RÉU: CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA SA CERON
Advogado do(a) RÉU:
INTIMAÇÃO
Fica a parte Autora, na pessoa de seu(ua) advogado(a), intimada
para querendo, apresentar réplica no prazo de 15 (quinze) dias.
1) Considerando que não houve a autocomposição entre as partes,
nos termos do art. 12, inc.I, da Lei nº 3.896/2016 (Lei de Custas
do TJRO), deverá(ão) a(os) autora/autores efetuar o recolhimento
de mais 1% sobre o valor da causa a título de custas iniciais,
comprovando-o nos autos no prazo de até 05 (cinco) dias após a
audiência de conciliação, exceto se beneficiados(s) pela concessão
da justiça gratuita.
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 10ª Vara Cível
Av. Lauro Sodré, nº 1728, Bairro São João Bosco, CEP 76.803686, Porto Velho, RO
7020465-26.2017.8.22.0001
AUTOR: FLORESTAL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS
LTDA - EPP CNPJ nº 07.574.033/0001-94, RUA CARAVELA 19,
(VILA ELETRONORTE) ELETRONORTE - 76808-662 - PORTO
VELHO - RONDÔNIA
ADVOGADO DO AUTOR: RUY CARLOS FREIRE FILHO OAB nº
RO1012
RÉUS: MADEIREIRA CASTOR LTDA - EPP CNPJ nº
14.669.286/0001-07, AV. AIRTON SENNA 263, ESQUINA
COM RUA JK UNIÃO - 76860-000 - CANDEIAS DO JAMARI RONDÔNIA
GILCELIO RODRIGUES DE PAULA CPF nº 909.879.427-00, AV.
AIRTON SENNA 263, ESQUINA COM RUA JK UNIÃO - 76860-000
- CANDEIAS DO JAMARI - RONDÔNIA
ADVOGADOS DOS RÉUS:
DESPACHO
Considerando a diligência pretendida, de consulta por endereços
para duas partes, deve a parte exequente recolher as custas
referentes ao art. 17 a 19 da Lei Estadual n. 3.896/16, no prazo de
5 (cinco) dias, sob pena de indeferimento do requerimento, bem
indicar o respectivo sistema em que serão feitas as diligências.
Consigno que no mesmo prazo deverá apresentar demosntrativo
do débito devidamente atualizado.
Porto Velho 12 de setembro de 2018
Duília Sgrott Reis
Juíza de Direito
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 10ª Vara Cível
Av. Lauro Sodré, nº 1728, Bairro São João Bosco, CEP 76.803686, Porto Velho, RO Processo: 0004990-28.2012.8.22.0001
Classe: Cumprimento de SENTENÇA
Assunto: Usucapião Extraordinária
MARIA RODRIGUES FERREIRA, RAIMUNDO BARTOLOMEU
FERREIRA
ADVOGADOS DOS EXEQUENTES: DEFENSORIA PÚBLICA DE
RONDÔNIA, DEFENSORIA PÚBLICA DE RONDÔNIA
EGO EMPRESA GERAL DE OBRAS S A
ADVOGADO DO EXECUTADO: GLEIDSON SANTOS OLIVEIRA
OAB nº RO8479, EDERSON HASSEGAWA MOSCOSO ROHR
OAB nº RO8869, IGOR JUSTINIANO SARCO OAB nº RO7957
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DESPACHO
1. Expeça-se MANDADO de averbação contendo a qualificação
(nome, RG, CPF, profissão, endereço e estado civil – se casada,
inserir qualificação do cônjuge) da parte autora, valor da causa e
descrição do imóvel sobre o qual foi declarada a usucapião.
A certidão de desmembramento, o memorial descritivo e a planta
baixa do imóvel são documentos de interesse da parte, cuja
obrigação de apresentação perante o cartório não é do juízo,
tampouco integra matéria que pode ser objeto de execução. Cabe
à parte buscar os documentos necessários ao exercício do seu
direito de propriedade.
Ressalto que a parte interessada deve encaminhar o MANDADO
de averbação para registro da usucapião ao Cartório de Registro
de Imóveis respectivo, e, se for apresentada alguma nota técnica,
discutir seus parâmetros no Juízo Corregedor dos Cartórios
Extrajudiciais.
Neste sentido é a jurisprudência do Tribunal de Justiça de Rondônia:
“(…) para que esta DECISÃO judicial sirva de título para matrícula,
oportunamente, no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca,
deve a parte-autora comprovar o cumprimento dos requisitos
previstos na lei registral, apresentando os documentos necessários
para tanto, dentre eles a certidão de desmembramento da área
usucapienda, descrita na inicial, com a elaboração de planta
e memorial descritivo do referido imóvel, os quais poderão ser
providenciados junto ao Município de Porto Velho, por meio da
Secretaria Municipal de Regularização Fundiária e Habitação –
SEMUR” (Apelação, 0005985-05.2016.822.0000, Rel. Des. Marcos
Alaor Diniz Grangeia, j. 23/08/2017).
2. Considerando que a ação de usucapião é meramente declaratória
e que atividade jurisdicional exaure-se no momento do trânsito em
julgado da SENTENÇA ou acórdão que declarou a propriedade do
imóvel, fato já ocorrido nestes autos, cumpridas as determinações
do item anterior, arquivem-se.
3. A Defensoria Pública poderá pleitar cumprimento de SENTENÇA
sobre os honorários advocatícios sucumbenciais, devendo
apresentar cálculos conforme art. 513, CPC.
CÓPIA DESTA SERVIRÁ COMO CARTA/MANDADO /
PRECATÓRIA/OFÍCIO.
EXECUTADO: EGO EMPRESA GERAL DE OBRAS S A, RUA
ABUNÃ 1506, SALA 01 OLARIA - 76847-000 - PORTO VELHO RONDÔNIA
Porto Velho/RO, 12 de setembro de 2018 .
Duília Sgrott Reis
Juiz (a) de Direito
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Av. Lauro Sodré, nº 1728, Bairro São João Bosco, CEP 76.803686, Porto Velho, RO
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 10ª Vara Cível
Av. Lauro Sodré, nº 1728, Bairro São João Bosco, CEP 76.803686, Porto Velho, RO Processo: 7037919-19.2017.8.22.0001
Classe: Execução de Título Extrajudicial
Assunto: Duplicata
COIMBRA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
ADVOGADO DO EXEQUENTE: CAROLINE CARRANZA
FERNANDES OAB nº RO1915
A R SILVA PANIFICADORA LTDA - ME
ADVOGADO DO EXECUTADO:
DESPACHO
Intime-se o Oficial de Justiça que deu cumprimento ao MANDADO
de ID: 20168405 para que esclareça qual a empresa encontra-se
em funcionamento no endereço diligenciado, além do seu CNPJ, e
qual a identidade do atual proprietário. Prazo: 10 dias.
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Com as informações, intime-se a parte exequente para se manifestar
e requerer o que entender de direito.
CÓPIA DESTA SERVIRÁ COMO CARTA/MANDADO /
PRECATÓRIA/OFÍCIO.
EXEQUENTE: COIMBRA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA,
AVENIDA MAMORÉ 415 TRÊS MARIAS - 76812-415 - PORTO
VELHO - RONDÔNIA
Porto Velho/RO, 12 de setembro de 2018 .
Duília Sgrott Reis
Juiz (a) de Direito
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Av. Lauro Sodré, nº 1728, Bairro São João Bosco, CEP 76.803686, Porto Velho, RO
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Porto Velho - 10ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, Porto Velho - RO CEP: 76803-686 - Fone: (69) 3217-1305
Processo: 7011831-41.2017.8.22.0001
Classe: CÍVEL - BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO
FIDUCIÁRIA (81)
AUTOR: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
Advogado do(a) AUTOR: ROSANGELA DA ROSA CORREA RO0005398
RÉU: NILZIA MARCELINA DA SILVA
Advogado do(a) RÉU:
INTIMAÇÃO
Fica a parte Autora intimada a dar regular andamento ao feito no
prazo de 5 dias, sob pena de extinção/arquivamento.
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 10ª Vara Cível
Av. Lauro Sodré, nº 1728, Bairro São João Bosco, CEP 76.803686, Porto Velho, RO Processo: 7002041-33.2017.8.22.0001
Classe: Procedimento Comum
Assunto: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
AUTOR: MARIA AUGUSTA DA SILVA LIMA E SILVA
ADVOGADO DO AUTOR: ALEXANDRE LEANDRO DA SILVA
OAB nº RO4260, KAMILA ARAUJO PRADO OAB nº RO7371
RÉU: P.M.A. DA SILVA LIMA ODONTOLOGIA - ME
ADVOGADO DO RÉU:
DESPACHO
Indefiro, por ora, a citação por edital.
A nova sistemática adotada pelo Código de Processo Civil/2015,
com base no princípio da cooperação judicial, bem como na
eficácia, celeridade, solidez e segurança, evidencia a necessidade
de se buscar a localização do requerido/executado nos sistemas
informatizados, bem como nos cadastros públicos.
Assim, diante da diligência negativa (MANDADO /carta ARMP), no
prazo e 10(dez) dias, determino:
a) a realização de consulta ao sistema RENAJUD, ainda não
realizada, para verificação dos endereços do executado/réu, desde
que recolhidas as devidas custas processuais, conforme artigo
17 da Lei n. 3896/2016, se não for beneficiária da gratuidade da
justiça;
b) à autora/exequente apresentar, no prazo de 10 (DEZ) dias,
certidão de breve relato da JUCER ou entidade assemelhada, caso
o executado/réu se trate de pessoa jurídica.
c) que a parte requerente/exequente providencie a expedição
de ofícios para empresas concessionárias de serviço público
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de telefonia fixa e móvel, água/esgoto e luz deste Estado, para
atendimento às exigências do art. 256, §3º do CPC/2015, fazendo
constar que a reposta deverá ser encaminhada diretamente à 10ª
Vara Cível da Comarca de Porto Velho, localizada nas dependências
do Fórum Cível, na Av. Lauro Sodré, n.º 1728, São João Bosco,
CEP 76.803-686, terreo, ficando a seu cargo eventuais despesas
cobradas pelo informante. O ofício poderá ser instruído com cópia
deste DESPACHO, válido como autorização.
A parte deverá comprovar, em 10 (dez) dias, o atendimento aos
termos deste DESPACHO, sob pena de extinção.
Consigno, desde já, que caso reste frutífera a diligência
requerida pela autora, os endereços encontrados em razão das
determinações supra, ainda não diligenciados, deverão o ser, sob
pena de nulidade, devendo a autora providenciar o necessário.
Manifeste-se a autora, dizendo em termos de seguimento e
providenciando o que for necessário, sob pena de extinção.
CÓPIA DESTA SERVIRÁ COMO CARTA/MANDADO /
PRECATÓRIA/OFÍCIO.
AUTOR: MARIA AUGUSTA DA SILVA LIMA E SILVA, RUA DOM
PEDRITO 7534, (PARQUE DOS BURITIS) ESCOLA DE POLÍCIA
- 76824-806 - PORTO VELHO - RONDÔNIA
Porto Velho/RO, 12 de setembro de 2018 .
Duília Sgrott Reis
Juiz (a) de Direito
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Av. Lauro Sodré, nº 1728, Bairro São João Bosco, CEP 76.803686, Porto Velho, RO
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 10ª Vara Cível
Av. Lauro Sodré, nº 1728, Bairro São João Bosco, CEP 76.803686, Porto Velho, RO Processo: 0005150-53.2012.8.22.0001
Classe: Cumprimento de SENTENÇA
Assunto: Usucapião Extraordinária
MARIA DO PERPETUO SOCORRO DA SILVA OLIVEIRA
ADVOGADO DO EXEQUENTE: DEFENSORIA PÚBLICA DE
RONDÔNIA
EGO EMPRESA GERAL DE OBRAS S A
ADVOGADO DO EXECUTADO: EDUARDO ABILIO KERBER
DINIZ OAB nº RO4389
DESPACHO
1. Expeça-se MANDADO de averbação contendo a qualificação
(nome, RG, CPF, profissão, endereço e estado civil – se casada,
inserir qualificação do cônjuge) da parte autora, valor da causa e
descrição do imóvel sobre o qual foi declarada a usucapião.
A certidão de desmembramento, o memorial descritivo e a planta
baixa do imóvel são documentos de interesse da parte, cuja
obrigação de apresentação perante o cartório não é do juízo,
tampouco integra matéria que pode ser objeto de execução. Cabe
à parte buscar os documentos necessários ao exercício do seu
direito de propriedade.
Ressalto que a parte interessada deve encaminhar o MANDADO
de averbação para registro da usucapião ao Cartório de Registro
de Imóveis respectivo, e, se for apresentada alguma nota técnica,
discutir seus parâmetros no Juízo Corregedor dos Cartórios
Extrajudiciais.
Neste sentido é a jurisprudência do Tribunal de Justiça de Rondônia:
“(…) para que esta DECISÃO judicial sirva de título para matrícula,
oportunamente, no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca,
deve a parte-autora comprovar o cumprimento dos requisitos
previstos na lei registral, apresentando os documentos necessários
para tanto, dentre eles a certidão de desmembramento da área
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usucapienda, descrita na inicial, com a elaboração de planta
e memorial descritivo do referido imóvel, os quais poderão ser
providenciados junto ao Município de Porto Velho, por meio da
Secretaria Municipal de Regularização Fundiária e Habitação –
SEMUR” (Apelação, 0005985-05.2016.822.0000, Rel. Des. Marcos
Alaor Diniz Grangeia, j. 23/08/2017).
2. Considerando que a ação de usucapião é meramente declaratória
e que atividade jurisdicional exaure-se no momento do trânsito em
julgado da SENTENÇA ou acórdão que declarou a propriedade do
imóvel, fato já ocorrido nestes autos, cumpridas as determinações
do item anterior, arquivem-se.
3. A Defensoria Pública poderá pleitar cumprimento de SENTENÇA
sobre os honorários advocatícios sucumbenciais, devendo
apresentar cálculos conforme art. 513, CPC.
CÓPIA DESTA SERVIRÁ COMO CARTA/MANDADO /
PRECATÓRIA/OFÍCIO.
EXECUTADO: EGO EMPRESA GERAL DE OBRAS S A, AV.
COSTA E SILVA, 4.639 OU SENADOR A. MAIA, 1615, RUA;
MARIO TAVARES, 89 - APONIA RUA RIO VERMELHO, 10
APONIA - 76847-000 - PORTO VELHO - RONDÔNIA
Porto Velho/RO, 12 de setembro de 2018 .
Duília Sgrott Reis
Juiz (a) de Direito
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Av. Lauro Sodré, nº 1728, Bairro São João Bosco, CEP 76.803686, Porto Velho, RO
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 10ª Vara Cível
Av. Lauro Sodré, nº 1728, Bairro São João Bosco, CEP 76.803686, Porto Velho, RO Processo: 7043734-94.2017.8.22.0001
Classe: Procedimento Comum
Assunto: Transação
AUTOR: CENTRO DE ENSINO SAO LUCAS LTDA
ADVOGADO DO AUTOR: ZOIL BATISTA DE MAGALHAES NETO
OAB nº RO324A, FABIO RICHARD DE LIMA RIBEIRO OAB nº
RO7932
RÉU: LAIS PEREIRA LEITE DA SILVA
ADVOGADO DO RÉU:
DESPACHO
Indefiro, por ora, a citação por edital.
A nova sistemática adotada pelo Código de Processo Civil/2015,
com base no princípio da cooperação judicial, bem como na
eficácia, celeridade, solidez e segurança, evidencia a necessidade
de se buscar a localização do requerido/executado nos sistemas
informatizados, bem como nos cadastros públicos.
Assim, diante da diligência negativa (MANDADO /carta ARMP), no
prazo e 10(dez) dias, determino:
a) a realização de consulta aos cadastros dos sistemas BACENJUD,
INFOJUD RENAJUD para verificação dos endereços do executado/
réu, desde que recolhidas as devidas custas processuais, conforme
artigo 17 da Lei n. 3896/2016, se não for beneficiária da gratuidade
da justiça;
b) à autora/exequente apresentar, no prazo de 10 (DEZ) dias,
certidão de breve relato da JUCER ou entidade assemelhada, caso
o executado/réu se trate de pessoa jurídica.
c) que a parte requerente/exequente providencie a expedição
de ofícios para empresas concessionárias de serviço público
de telefonia fixa e móvel, água/esgoto e luz deste Estado, para
atendimento às exigências do art. 256, §3º do CPC/2015, fazendo
constar que a reposta deverá ser encaminhada diretamente à 10ª
Vara Cível da Comarca de Porto Velho, localizada nas dependências
do Fórum Cível, na Av. Lauro Sodré, n.º 1728, São João Bosco,
CEP 76.803-686, terreo, ficando a seu cargo eventuais despesas
cobradas pelo informante. O ofício poderá ser instruído com cópia
deste DESPACHO, válido como autorização.
A parte deverá comprovar, em 10 (dez) dias, o atendimento aos
termos deste DESPACHO, sob pena de extinção.
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Consigno, desde já, que caso reste frutífera a diligência requerida
pela autora, os endereços encontrados em razão das determinações
supra, ainda não diligenciados, deverão o ser, sob pena de nulidade,
devendo a autora providenciar o necessário.
Manifeste-se a autora, dizendo em termos de seguimento e
providenciando o que for necessário, sob pena de extinção.
CÓPIA DESTA SERVIRÁ COMO CARTA/MANDADO /
PRECATÓRIA/OFÍCIO.
AUTOR: CENTRO DE ENSINO SAO LUCAS LTDA, RUA
ALEXANDRE GUIMARÃES 1927, - DE 1927 A 2067 - LADO
ÍMPAR AREAL - 76804-373 - PORTO VELHO - RONDÔNIA
Porto Velho/RO, 12 de setembro de 2018 .
Duília Sgrott Reis
Juiz (a) de Direito
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Av. Lauro Sodré, nº 1728, Bairro São João Bosco, CEP 76.803686, Porto Velho, RO
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 10ª Vara Cível
Av. Lauro Sodré, nº 1728, Bairro São João Bosco, CEP 76.803686, Porto Velho, RO Processo nº:
Classe: Execução de Título Extrajudicial
Assunto: Correção Monetária, Arras ou Sinal, Cheque, Espécies de
Contratos, Estabelecimentos de Ensino
SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - DEPARTAMENTO REGIONAL
DE RONDONIA
ADVOGADO DO EXEQUENTE: JAQUELINE FERNANDES SILVA
OAB nº RO8128, ELIEZER BELCHIOR DANTAS OAB nº RO7644,
MILEISI LUCI FERNANDES OAB nº RO3487
EUNICE FERNANDES DE OLIVEIRA
ADVOGADO DO EXECUTADO:
DESPACHO
Defiro a quebra do sigilo fiscal.
Realizada a consulta no sistema INFOJUD, esta restou frutífera,
estando intimada a parte exequente a se manifestar acerca dos
documentos fiscais solicitados, no prazo de 15 (quinze) dias.
Segue, em anexo, o detalhamento da consulta.
Intimem-se.
Porto Velho/RO, 12 de setembro de 2018 .
Duília Sgrott Reis
Juíza de Direito
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Av. Lauro Sodré, nº 1728, Bairro São João Bosco, CEP 76.803686, Porto Velho, RO
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 10ª Vara Cível
Av. Lauro Sodré, nº 1728, Bairro São João Bosco, CEP 76.803686, Porto Velho, RO Processo: 0016300-94.2013.8.22.0001
Classe: Cumprimento de SENTENÇA
Assunto: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
PAULO CEZAR DE OLIVEIRA
ADVOGADO DO EXEQUENTE: MARIA NAZARETE PEREIRA DA
SILVA OAB nº RO1073, CARLOS ALBERTO TRONCOSO JUSTO
OAB nº AC535
CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA SA CERON
ADVOGADO DO EXECUTADO: FRANCIANNY AIRES DA SILVA
OZIAS OAB nº RO1190, DANIEL PENHA DE OLIVEIRA OAB nº
MG87318
SENTENÇA
O feito encontra-se em fase de cumprimento de SENTENÇA.
Compulsando os autos verifico que houve bloqueio integral
dos valores indicados pela exequente como devidos sob o id
17344638.
Intimada a se manifestar acerca do bloqueio, a executada
permaneceu inerte.
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A parte exequente requereu a expedição de alvará e a continuidade
do processo alegando a existência de saldo remanescente.
Indefiro o prosseguimento do feito, uma vez que o bloqueio se deu
na quantia indicada pelo próprio exequente
Posto Isto, julgo extinto o feito com fundamento no artigo 924, II, do
Código de Processo Civil.
Atente-se a escrivania quanto ao recolhimento das custas finais.
Com o trânsito em julgado, certifique-se. Arquive-se
Publique-se. Registre-se. Intime-se e arquive-se.
Porto Velho/RO, 12 de setembro de 2018 .
Duília Sgrott Reis
Juíza de Direito
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Av. Lauro Sodré, nº 1728, Bairro São João Bosco, CEP 76.803686, Porto Velho, RO
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Porto Velho - 10ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, Porto Velho - RO CEP: 76803-686 - Fone: (69) 3217-1307
Processo: 0022061-09.2013.8.22.0001
Classe: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159)
EXEQUENTE: BANCO ORIGINAL S/A
Advogado do(a) EXEQUENTE: PAULO ROBERTO VIGNA SP0173477
EXECUTADO: FRANCILEIDE FIGUEIREDO PINHEIRO
Advogado do(a) EXECUTADO:
INTIMAÇÃO
Os valores referentes ao alvarás devem ser levantados em agência
física localizada neste comarca, por advogado ou representante
constituídos nos autos, caso não haja tal possibilidade, fica a parte
Exequente, por seu patrono, no prazo de 05 (cinco) dias, intimada
para apresentar conta bancária para que se proceda à confecção
de Ofício de transferência.
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 10ª Vara Cível
Av. Lauro Sodré, nº 1728, Bairro São João Bosco, CEP 76.803686, Porto Velho, RO Processo: 0016908-58.2014.8.22.0001
Classe: Usucapião
Assunto: Usucapião Extraordinária
AUTOR: MARLENE DA COSTA SOARES
ADVOGADO DO AUTOR: DEFENSORIA PÚBLICA DE
RONDÔNIA
RÉU: JAU CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
ADVOGADO DO RÉU: PAULO FLAMINIO MELO DE FIGUEIREDO
LOCATTO OAB nº RN9437, NATALIA MEDEIROS OAB nº
SP310045
DESPACHO
1. Expeça-se MANDADO de averbação contendo a qualificação
(nome, RG, CPF, profissão, endereço e estado civil – se casada,
inserir qualificação do cônjuge) da parte autora, valor da causa
e descrição do imóvel sobre o qual foi declarada a usucapião
encaminhado ao 2º Oficio de Registro de Imóveis da Capital.
A certidão de desmembramento, o memorial descritivo e a planta
baixa do imóvel são documentos de interesse da parte, cuja
obrigação de apresentação perante o cartório não é do juízo,
tampouco integra matéria que pode ser objeto de execução. Cabe
à parte buscar os documentos necessários ao exercício do seu
direito de propriedade.
Ressalto que a parte interessada deve encaminhar o MANDADO
de averbação para registro da usucapião ao Cartório de Registro
de Imóveis respectivo, e, se for apresentada alguma nota técnica,
discutir seus parâmetros no Juízo Corregedor dos Cartórios
Extrajudiciais.
Neste sentido é a jurisprudência do Tribunal de Justiça de
Rondônia:
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“(…) para que esta DECISÃO judicial sirva de título para matrícula,
oportunamente, no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca,
deve a parte-autora comprovar o cumprimento dos requisitos
previstos na lei registral, apresentando os documentos necessários
para tanto, dentre eles a certidão de desmembramento da área
usucapienda, descrita na inicial, com a elaboração de planta
e memorial descritivo do referido imóvel, os quais poderão ser
providenciados junto ao Município de Porto Velho, por meio da
Secretaria Municipal de Regularização Fundiária e Habitação –
SEMUR” (Apelação, 0005985-05.2016.822.0000, Rel. Des. Marcos
Alaor Diniz Grangeia, j. 23/08/2017).
Após, arquivem-se.
CÓPIA DESTA SERVIRÁ COMO CARTA/MANDADO /
PRECATÓRIA/OFÍCIO.
RÉU: JAU CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA, RUA
NOVA ESPERANÇA 3.580 CALADINHO - 76804-120 - PORTO
VELHO - RONDÔNIA
Porto Velho/RO, 12 de setembro de 2018 .
Duília Sgrott Reis
Juiz (a) de Direito
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 10ª Vara Cível
Av. Lauro Sodré, nº 1728, Bairro São João Bosco, CEP 76.803686, Porto Velho, RO Processo: 7023932-13.2017.8.22.0001
Classe: Execução de Título Extrajudicial
Assunto: Transação
EXEQUENTE: CENTRO DE ENSINO SAO LUCAS LTDA
ADVOGADO DO EXEQUENTE: ALEXANDRE CAMARGO OAB nº
RO704
EXECUTADO: ALCIONE MELO DA COSTA
ADVOGADO DO EXECUTADO:
DESPACHO
Defiro o pedido de ID: 18768029.
Expeça-se MANDADO de penhora e avaliação no endereço ali
indicado.
Com a devolução do MANDADO, intime-se a parte exequente para
se manifestar e requerer o que entender de direito.
CÓPIA DESTA SERVIRÁ COMO CARTA/MANDADO /
PRECATÓRIA/OFÍCIO.
EXEQUENTE: CENTRO DE ENSINO SAO LUCAS LTDA, RUA
ALEXANDRE GUIMARÃES 1927, - DE 1927 A 2067 - LADO
ÍMPAR AREAL - 76804-373 - PORTO VELHO - RONDÔNIA
Porto Velho/RO, 12 de setembro de 2018 .
Duília Sgrott Reis
Juiz (a) de Direito
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Av. Lauro Sodré, nº 1728, Bairro São João Bosco, CEP 76.803686, Porto Velho, RO
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 10ª Vara Cível
Av. Lauro Sodré, nº 1728, Bairro São João Bosco, CEP 76.803686, Porto Velho, RO Processo: 7008832-86.2015.8.22.0001
Classe: Procedimento Comum
Assunto: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
AUTOR: ADRIANA DE FREITAS VIEIRA
ADVOGADO DO AUTOR: MARIA NAZARETE PEREIRA DA SILVA
OAB nº RO1073
RÉU: NATURA COSMETICOS S/A
ADVOGADO DO RÉU: FABIO RIVELLI OAB nº BA34908
DESPACHO
Considerando que a parte autora, ora executada, é beneficiária da
justiça gratuita, fica a parte exequente intimada para, no prazo de
10, apresentar cálculo atualizado do débito, excluindo-se os itens
listados no §1º, do art. 98, do CPC.
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01. Cumprida a determinação acima, altere-se a classe processual,
bem como o polo da ação, e na forma do artigo 513, § 2º, do CPC,
intime-se o executado, para que, no prazo de 15 (quinze) dias,
pague o valor indicado no demonstrativo discriminado e atualizado
do crédito, acrescido de custas, se houver.
Fica a pare executada advertida que, transcorrido o prazo acima
fixado, sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 dias,
para que, independentemente de penhora ou nova intimação
apresente, nos próprios autos impugnação.
Não ocorrendo o pagamento voluntário, no prazo de 15 (quinze)
dias, o débito será acrescido de multa de 10% e, também, de
honorários advocatícios de 10%.
Não efetuado o pagamento voluntário, no prazo de 15 (quinze) dias,
poderá o credor formular ao juízo pedido de pesquisas junto aos
sistemas informatizados – INFOJUD, RENAJUD e BACENJUD,
para localizar bens do devedor, mediante a comprovação do
recolhimento das custas judiciais nos termos do artigo 17, da Lei n.
3.896/2016, se a parte exequente não for beneficiária da gratuidade
da justiça.
2. Decorrido o prazo sem manifestação e observadas as
peculiaridades pertinentes às custas processuais, determino o
arquivamento do feito, sem prejuízo de desarquivamento quando
da apresentação do pedido cumprimento de SENTENÇA.
CÓPIA DESTA SERVIRÁ COMO CARTA/MANDADO /
PRECATÓRIA/OFÍCIO.
RÉU: NATURA COSMETICOS S/A, AVENIDA ALEXANDRE
COLARES 1188 PARQUE ANHANGÜERA - 05106-000 - SÃO
PAULO - SÃO PAULO
AUTOR: ADRIANA DE FREITAS VIEIRA, RUA CERES 2676
CONCEIÇÃO - 76808-316 - PORTO VELHO - RONDÔNIA
Porto Velho/RO, 12 de setembro de 2018 .
Duília Sgrott Reis
Juiz (a) de Direito
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Av. Lauro Sodré, nº 1728, Bairro São João Bosco, CEP 76.803686, Porto Velho, RO
Duília Sgrott Reis
Juíza de Direito

Deverá constar no MANDADO, que 5 (cinco) dias após executada a
liminar e intimado o réu, acaso não haja pagamento, consolidar-se-á
a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio
do credor fiduciário, ficando as às repartições competentes,
autorizadas a expedir novo certificado de registro de propriedade
em nome do credor, ou terceiro por ele indicado, livre de ônus da
propriedade fiduciária (§ 1º, do art. 3º, Decreto-lei 911/69).
No mesmo prazo supra (5 dias), poderá o devedor fiduciante pagar
a integralidade da dívida pendente, conforme valores apresentados
pelo credor fiduciário na inicial, hipótese na qual o bem lhe será
restituído livre do ônus.
01. Cite-se a devedora fiduciante que poderá apresentar resposta
no prazo de 15 (quinze) dias.
02. Se houver a apreensão do bem, os autos deverão vir conclusos
para a retirada da restrição, conforme o disposto no art. 3º, § 9º do
Dec. Lei 911/69.
03. Se o bem alienado fiduciariamente não for encontrado ou não
se achar na posse do devedor, fica facultado ao credor, requerer,
nestes autos, a conversão do pedido de busca e apreensão, em
ação executiva(art. 4º, do Decreto-Lei n. 911/69).
Fica a parte autora advertida de que sendo julgada improcedente
a presente ação, e tendo ocorrido alienação do bem descrito na
inicial, o autor será condenado ao pagamento de multa, em favor
do devedor fiduciante, equivalente a 50% do valor originalmente
financiado, devidamente atualizado, conforme disposição do Art.
3º, §6º, do Decreto-Lei nº 911.
Cumpra-se.
CÓPIA DESTA SERVIRÁ COMO CARTA/MANDADO /
PRECATÓRIA/OFÍCIO.
RÉU: VALDECIR CAPPELLI WACHTEL, RUA LISBOA 3287
NOVO HORIZONTE - 76810-280 - PORTO VELHO - RONDÔNIA
Porto Velho/RO, 12 de setembro de 2018 .
Duília Sgrott Reis
Juiz (a) de Direito
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Av. Lauro Sodré, nº 1728, Bairro São João Bosco, CEP 76.803686, Porto Velho, RO

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 10ª Vara Cível
Av. Lauro Sodré, nº 1728, Bairro São João Bosco, CEP 76.803686, Porto Velho, RO Processo: 7022490-75.2018.8.22.0001
Classe: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária
Assunto: Alienação Fiduciária
AUTOR:
AYMORE
CREDITO
FINANCIAMENTO
E
INSVESTIMENTO S.A
ADVOGADO DO AUTOR: MARCO ANTONIO CRESPO BARBOSA
OAB nº AC115665
RÉU: VALDECIR CAPPELLI WACHTEL
ADVOGADO DO RÉU:
DECISÃO
Trata-se de Ação de Busca e Apreensão com pedido de liminar,
formulado pelo Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S.A,
com espeque em inadimplência de contrato de alienação fiduciária
em garantia, proposta em face de Valdecir Cappelli Wachtel.
O requerente anexou o contrato de alienação fiduciária nº (ID:
18923325), demonstrou a mora do devedor, através da notificação
extrajudicial (ID: 20813158/ ID: 20813158), tabela atualizada com
os valores inadimplentes (ID: 18923358).
Portanto, defiro liminarmente a busca e apreensão do veículo
descrito na inicial (ID: 18923221) e nos termos do artigo 3º, § 9º,
acrescento que inseri a restrição, via RENAJUD, no banco de dados
do RENAVAM – Registro Nacional de Veículos Automotores.
Expeça-se MANDADO de busca e apreensão, depositando-se o
bem, com o requerente, ou quem ele venha a indicar, mediante o
compromisso.

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 10ª Vara Cível
Av. Lauro Sodré, nº 1728, Bairro São João Bosco, CEP 76.803686, Porto Velho, RO Processo nº: 7054951-71.2016.8.22.0001
Classe: Cumprimento de SENTENÇA
Assunto: Constrição / Penhora / Avaliação / Indisponibilidade de
Bens
EXEQUENTE: UNIÃO DAS ESCOLAS SUPERIORES DE
RONDÔNIA
ADVOGADO DO EXEQUENTE: ALESSANDRA SOARES DA
COSTA MELO OAB nº DF29047
EXECUTADOS: ELAINE BLANCO PARAENSE, EMANOEL ABEL
COSTA PARAENSE
ADVOGADOS DOS EXECUTADOS:
DESPACHO
Para a realização de consulta aos cadastros dos sistemas
BACENJUD, INFOJUD e RENAJUD para verificação dos endereços,
bens ou valores do executado/réu, o requerente/exequente deve
providenciar o recolhimento da respectiva taxa no valor de R$
15,29 para cada uma das consultas a cada órgão (artigo 17 da Lei
n. 3.896/2016), no prazo de 5 dias.
Porto Velho/RO, 12 de setembro de 2018 .
Duília Sgrott Reis
Juiz (a) de Direito
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Av. Lauro Sodré, nº 1728, Bairro São João Bosco, CEP 76.803686, Porto Velho, RO
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PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 10ª Vara Cível
Av. Lauro Sodré, nº 1728, Bairro São João Bosco, CEP 76.803686, Porto Velho, RO Processo: 7051579-17.2016.8.22.0001
Classe: Execução de Título Extrajudicial
Assunto: Nota Promissória
EXEQUENTE: SIVITA COUTINHO DE MEIRELES
ADVOGADO DO EXEQUENTE: ELDENI TIMBO PASSOS OAB nº
RO5697
EXECUTADO: LEIDENE MARIA MACIEL
ADVOGADO DO EXECUTADO: DEFENSORIA PÚBLICA DE
RONDÔNIA
DESPACHO
Considerando a manifestação da exequente de ID: 20467444,
intime-se o executado, para que, no prazo de 15 (quinze) dias,
pague o valor indicado no demonstrativo discriminado e atualizado
do crédito, acrescido de custas, se houver.
Fica a pare executada advertida que, transcorrido o prazo acima
fixado, sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 dias,
para que, independentemente de penhora ou nova intimação
apresente, nos próprios autos impugnação.
Não ocorrendo o pagamento voluntário, no prazo de 15 (quinze)
dias, o débito será acrescido de multa de 10% e, também, de
honorários advocatícios de 10%.
Não efetuado o pagamento voluntário, no prazo de 15 (quinze) dias,
poderá o credor formular ao juízo pedido de pesquisas junto aos
sistemas informatizados – INFOJUD, RENAJUD e BACENJUD,
para localizar bens do devedor, mediante a comprovação do
recolhimento das custas judiciais nos termos do artigo 17, da Lei n.
3.896/2016, se a parte exequente não for beneficiária da gratuidade
da justiça.
CÓPIA DESTA SERVIRÁ COMO CARTA/MANDADO /
PRECATÓRIA/OFÍCIO.
EXECUTADO:
LEIDENE
MARIA
MACIEL,
RUA
DO
CONTRABAIXO 6262 CASTANHEIRA - 76811-334 - PORTO
VELHO - RONDÔNIA
Porto Velho/RO, 12 de setembro de 2018 .
Duília Sgrott Reis
Juiz (a) de Direito
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Av. Lauro Sodré, nº 1728, Bairro São João Bosco, CEP 76.803686, Porto Velho, RO
Duília Sgrott Reis
Juíza de Direito
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 10ª Vara Cível
Av. Lauro Sodré, nº 1728, Bairro São João Bosco, CEP 76.803686, Porto Velho, RO Processo: 0005330-69.2012.8.22.0001
Classe: Usucapião
Assunto: Usucapião Extraordinária
FRANCISCO VILSON MESSIAS DE ALENCAR
ADVOGADO DO AUTOR: DEFENSORIA PÚBLICA DE
RONDÔNIA
EGO EMPRESA GERAL DE OBRAS S A
ADVOGADO DO RÉU: IGOR JUSTINIANO SARCO OAB nº
RO7957, GLEIDSON SANTOS OLIVEIRA OAB nº RO8479,
EDERSON HASSEGAWA MOSCOSO ROHR OAB nº RO8869,
EDSON ANTONIO SOUSA PINTO OAB nº RO4643, EDUARDO
ABILIO KERBER DINIZ OAB nº RO4389
DESPACHO
1. Expeça-se MANDADO de averbação contendo a qualificação
(nome, RG, CPF, profissão, endereço e estado civil – se casada,
inserir qualificação do cônjuge) da parte autora, valor da causa e
descrição do imóvel sobre o qual foi declarada a usucapião.
A certidão de desmembramento, o memorial descritivo e a planta
baixa do imóvel são documentos de interesse da parte, cuja
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obrigação de apresentação perante o cartório não é do juízo,
tampouco integra matéria que pode ser objeto de execução. Cabe
à parte buscar os documentos necessários ao exercício do seu
direito de propriedade.
Ressalto que a parte interessada deve encaminhar o MANDADO
de averbação para registro da usucapião ao Cartório de Registro
de Imóveis respectivo, e, se for apresentada alguma nota técnica,
discutir seus parâmetros no Juízo Corregedor dos Cartórios
Extrajudiciais.
Neste sentido é a jurisprudência do Tribunal de Justiça de
Rondônia:
“(…) para que esta DECISÃO judicial sirva de título para matrícula,
oportunamente, no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca,
deve a parte-autora comprovar o cumprimento dos requisitos
previstos na lei registral, apresentando os documentos necessários
para tanto, dentre eles a certidão de desmembramento da área
usucapienda, descrita na inicial, com a elaboração de planta
e memorial descritivo do referido imóvel, os quais poderão ser
providenciados junto ao Município de Porto Velho, por meio da
Secretaria Municipal de Regularização Fundiária e Habitação –
SEMUR” (Apelação, 0005985-05.2016.822.0000, Rel. Des. Marcos
Alaor Diniz Grangeia, j. 23/08/2017).
Considerando que a ação de usucapião é meramente declaratória
e que atividade jurisdicional exaure-se no momento do trânsito em
julgado da SENTENÇA ou acórdão que declarou a propriedade do
imóvel, fato já ocorrido nestes autos, cumpridas as determinações
do item anterior, arquivem-se.
CÓPIA DESTA SERVIRÁ COMO CARTA/MANDADO /
PRECATÓRIA/OFÍCIO.
RÉU: EGO EMPRESA GERAL DE OBRAS S A, AV. ABUNÃ 1506,
SALA 01 OLARIA - 76847-000 - PORTO VELHO - RONDÔNIA
Porto Velho/RO, 12 de setembro de 2018 .
Duília Sgrott Reis
Juiz (a) de Direito
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Av. Lauro Sodré, nº 1728, Bairro São João Bosco, CEP 76.803686, Porto Velho, RO
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 10ª Vara Cível
Av. Lauro Sodré, nº 1728, Bairro São João Bosco, CEP 76.803686, Porto Velho, RO Processo nº: 7046983-53.2017.8.22.0001
Classe: Cumprimento de SENTENÇA
Assunto: Inadimplemento
FLYTOUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA.
ADVOGADO DO EXEQUENTE: DENISE MARIN OAB nº
RJ122429
ALK COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME
ADVOGADO DO EXECUTADO:
DESPACHO
01. Na forma do artigo 513 § 2º do CPC, intime-se o(s) executado(s)
para que, no prazo de 15 (quinze) dias, pague(m) o valor indicado
no demonstrativo discriminado R$ 23.558,90 (vinte e três mil,
quinhentos e cinquenta e oito reais e noventa centavos), R$
23.558,90 (vinte e três mil, quinhentos e cinquenta e oito reais e
noventa centavos), e atualizado do crédito, acrescido de custas, se
houver. A CPE deverá observar o disposto no § 2º do art. 513 do
citado diploma processual.
02. Fica a parte executada advertida de que, transcorrido o prazo
previsto no art. 523 sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo
de 15 (quinze) dias para que, independentemente de penhora ou
nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação.
03. Não ocorrendo pagamento voluntário no prazo do artigo 523 do
CPC, o débito será acrescido de multa de 10% e, também, 10% de
honorários de fase de cumprimento de SENTENÇA.
04. Por fim, certificado o trânsito em julgado da SENTENÇA e
transcorrido o prazo do art. 523, a parte exequente poderá requerer
diretamente à serventia a expedição de certidão, nos termos do art.
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517 do CPC, que servirá também aos fins previstos no art. 782, §
3º, todos do Código de Processo Civil.
05. As partes ficam intimadas, através de seus respectivos
advogados, via publicação no Diário da Justiça.
Porto Velho/RO, 12 de setembro de 2018 .
Juiz (a) de Direito
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Av. Lauro Sodré, nº 1728, Bairro São João Bosco, CEP 76.803686, Porto Velho, RO
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 10ª Vara Cível
Av. Lauro Sodré, nº 1728, Bairro São João Bosco, CEP 76.803686, Porto Velho, RO Processo nº: 0004966-97.2012.8.22.0001
Classe: Usucapião
Assunto: Usucapião Extraordinária
AUTOR: ANTONIO LUIZ DA SILVA
ADVOGADO DO AUTOR: DEFENSORIA PÚBLICA DE
RONDÔNIA
RÉUS: JERUSA SILVA FLORENCIO, JOSE AFONSO
FLORENCIO
ADVOGADOS DOS RÉUS: DEFENSORIA PÚBLICA DE
RONDÔNIA, DEFENSORIA PÚBLICA DE RONDÔNIA
DESPACHO
Disponibilize-se os autos ao Ministério Público para conferência da
digitalização, conforme petição de ID19992214, pelo prazo de 05
(cinco) dias.
Sucessivamente, intimem-se as partes para requererem o que
entenderem de direito, no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos do
art. 218, §3º, CPC.
Porto Velho/RO, 12 de setembro de 2018 .
Duília Sgrott Reis
Juiz (a) de Direito
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 10ª Vara Cível
Av. Lauro Sodré, nº 1728, Bairro São João Bosco, CEP 76.803686, Porto Velho, RO Processo: 0024665-06.2014.8.22.0001
Classe: Cumprimento de SENTENÇA
Assunto: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
EXEQUENTE: FELIPE ALEXSANDRO LIMA BATISTA
ADVOGADO DO EXEQUENTE: CARLOS ALBERTO TRONCOSO
JUSTO OAB nº AC535
EXECUTADO: OI S.A
ADVOGADO DO EXECUTADO: ROCHILMER MELLO DA ROCHA
FILHO OAB nº RO635, ALESSANDRA MONDINI CARVALHO
OAB nº RO4240, INAIARA GABRIELA PENHA SANTOS OAB nº
RO5594
DESPACHO
A parte exequente requer expedição de ofício ao Juízo da 7ª Vara
Empresarial do TJRJ a fim de informar a necessidade de pagamento
do crédito constituído nestes autos. Alega ser extraconcursal, vez
que constituído após a homologação da recuperação judicial da
executada.
É o relatório. Decido.
O pedido de recuperação judicial das empresas executadas foi
deferido em 20/06/2016 sob n. 0203711-65.2016.8.19.0001 na 7ª
Vara Empresarial da Comarca do Rio de Janeiro/RJ. A constituição
do crédito destes autos ocorreu com o trânsito em julgado do
acórdão em 28/07/2017 (ID: 13909513).
Assim, caracteriza-se como extraconcursal.
O Juizo da 7ª Vara Empresarial encaminhou à Presidência do E.
TJRO, a seguinte comunicação:
AVISO SOBRE OS CRÉDITOS DETIDOS CONTRA O GRUPO OI/
TELEMAR
1. Com a realização da Assembleia Geral de Credores em
19.12.2017, os processos em que as empresas do Grupo OI/
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TELEMAR são parte poderão seguir dois trâmites distintos, a
depender se o objeto da demanda diz respeito a créditos concursais
(fato gerador constituído antes de 20.06.2016 e, por isso, sujeito à
Recuperação Judicial) ou a créditos extraconcursais (fato gerador
constituído após 20.06.2016 e, por isso, não sujeito à Recuperação
Judicial).
2. Os processos que tiverem por objeto créditos concursais devem
prosseguir até a liquidação do valor do crédito, que deve ser
atualizado até 20.06.2016. Com o crédito líquido, e após o trânsito
em julgado de eventual impugnação ou embargos, o Juízo de
origem deverá emitir a respectiva certidão de crédito e extinguir o
processo para que o credor concursal possa se habilitar nos autos
da recuperação judicial e o crédito respectivo ser pago na forma
do Plano de Recuperação Judicial, restando vedada, portanto, a
prática de quaisquer atos de constrição pelos Juízos de origem.
3. Os processos que tiverem por objeto créditos extraconcursais
devem prosseguir até a liquidação do valor do crédito. Com o
crédito líquido, e após o trânsito em julgado de eventual impugnação
ou embargos, o Juízo de origem expedirá ofício ao Juízo da
Recuperação Judicial comunicando a necessidade de pagamento
do crédito.
4. O Juízo da Recuperação, com o apoio direto do Administrador
Judicial, o Escritório de Advocacia Arnoldo Wald, receberá os
ofícios e os organizará por ordem cronológica de recebimento,
comunicando, na sequência, às Recuperandas para efetuarem os
depósitos judiciais.
4.1. A lista com a ordem cronológica de recebimento dos ofícios
e autorização para efetivação dos depósitos judiciais ficará à
disposição para consulta pública no site oficial do Administrador
Judicial “www.recuperacaojudicialoi.com.br”, sendo dispensável a
solicitação dessa informação ao Juízo da Recuperação.
5. Os depósitos judiciais dos créditos extraconcursais serão
efetuados diretamente pelas Recuperandas nos autos de origem,
até o limite de 4 milhões mensais, de acordo com a planilha
apresentada pelo Administrador Judicial. Os processos originários
deverão ser mantidos ativos, aguardando o pagamento do crédito
pelas Recuperandas.
6. Esse procedimento pretende viabilizar tanto a quitação progressiva
dos créditos extraconcursais, quanto a manutenção das atividades
empresariais e o cumprimento de todas as obrigações previstas no
Plano de Recuperação Judicial.
Diante do exposto, determino que seja expedida certidão do
crédito do exequente e que esta seja remetida ao juízo da 7ª Vara
Empresarial da Comarca da Capital do Estado do Rio de Janeiro,
por via de ofício, onde são processados os autos nº 020371165.2016.8.19.0001, relativos à recuperação judicial da executada.
Suspendo o feito pelo prazo de 60 (sessenta) para aguardar o
depósito do crédito dos exequentes pelo juízo supra indicado.
Porto Velho/RO, 12 de setembro de 2018 .
Duília Sgrott Reis
Juiz (a) de Direito
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Av. Lauro Sodré, nº 1728, Bairro São João Bosco, CEP 76.803686, Porto Velho, RO
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 10ª Vara Cível
Av. Lauro Sodré, nº 1728, Bairro São João Bosco, CEP 76.803686, Porto Velho, RO Processo: 7060203-55.2016.8.22.0001
Classe: Busca e Apreensão
Assunto: Busca e Apreensão
REQUERENTE: UNICRED PORTO VELHO - COOPERATIVA DE
CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DE PORTO
VELHO E REGIAO NORTE DE RONDONIA LTDA
ADVOGADO DO REQUERENTE: VALERIANO LEAO DE
CAMARGO OAB nº MT5414
REQUERIDO: MOTA & OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS
LTDA - EPP

Este diário foi assinado digitalmente consoante a Lei 11.419/06. O documento eletrônico pode ser encontrado no sítio do Tribunal de Justiça do Estado de
Rondônia, endereço: http://www.tjro.jus.br/novodiario/
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ADVOGADO DO REQUERIDO:
DESPACHO
Considerando que já foi proferida SENTENÇA de extição no
presente feito, arquivem-se os autos.
CÓPIA DESTA SERVIRÁ COMO CARTA/MANDADO /
PRECATÓRIA/OFÍCIO.
REQUERENTE: UNICRED PORTO VELHO - COOPERATIVA DE
CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DE PORTO
VELHO E REGIAO NORTE DE RONDONIA LTDA, AVENIDA
CALAMA 2684 SÃO JOÃO BOSCO - 76803-768 - PORTO VELHO
- RONDÔNIA
Porto Velho/RO, 12 de setembro de 2018 .
Duília Sgrott Reis
Juiz (a) de Direito
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Av. Lauro Sodré, nº 1728, Bairro São João Bosco, CEP 76.803686, Porto Velho, RO
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 10ª Vara Cível
Av. Lauro Sodré, nº 1728, Bairro São João Bosco, CEP 76.803686, Porto Velho, RO Processo: 7036842-38.2018.8.22.0001
Classe: Execução de Título Extrajudicial
Assunto: Valor da Execução / Cálculo / Atualização, Juros,
Constrição / Penhora / Avaliação / Indisponibilidade de Bens
CONAPE DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA - EPP
ADVOGADO DO EXEQUENTE: JOANE CRISTINA NASCIMENTO
EVANGELISTA OAB nº RO7090, VALESKA BADER DE SOUZA
OAB nº RO2905
GABRIELA WENDLING - ME
ADVOGADO DO EXECUTADO:
DESPACHO
Aguarde-se por 15 (quinze) dias o recolhimento das custas judiciais
(2% do valor da causa, pois para o procedimento escolhido não
há a audiência de conciliação prevista no art. 334 CPC, conforme
disposições da Lei Estadual 3.896/2016 – Regimento de Custas).
Sendo recolhido, o cartório deverá dar cumprimento aos demais
itens do presente DESPACHO. Em caso negativo, deverá certificar
e os autos virem conclusos para SENTENÇA por inépcia, por falta
de recolhimento das custas.
Cite-se em execução para que, no prazo de três dias, efetue o
pagamento da dívida, contados a partir da citação (art. 829 e 231
§3º do CPC), ou, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, opor embargos
à execução, independentemente de penhora, depósito ou caução,
observando-se o disposto no artigo 827, §1º §º2º do CPC.
Fixo honorários em 10%, salvo embargos. Conste-se do MANDADO
que, caso haja o pagamento integral da dívida, no prazo de três
dias, a verba honorária será reduzida pela metade (art. 827, § 1º
do CPC).
Valor atualizado da dívida: R$3.220,05 + 10% de honorários
advocatícios.
Não efetuado o pagamento no prazo de 3 (três) dias úteis, munido
da segunda via do MANDADO, o Oficial de Justiça procederá
de imediato à penhora de bens e a sua avaliação, lavrando-se o
respectivo auto e de tais atos intimando, na mesma oportunidade,
o executado.
Autorizo o Oficial de Justiça a utilizar-se das prerrogativas do art.
252 do CPC.
O executado pode requerer a substituição da penhora no prazo
de 10 (dez) dias úteis da intimação do ato, desde que atendido os
requisitos do art. 847 e ss do CPC.
Feito o pedido de substituição o exequente deverá ser intimado a
se manifestar em 5 (cinco) dias úteis.
Caso aceita a substituição, inclusive pela não manifestação no
prazo de 3 dias, tome-se ela por termo (art. 853 e 849 do CPC).
No mesmo prazo dos embargos, a parte executada pode reconhecer
o crédito do exequente, e requerer, desde que comprovado o
depósito de 30% do valor da execução acrescidos de custas
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e honorários, o pagamento do restante em até 6 (seis) parcelas
mensais, acrescidas as subsequentes de correção monetária e
juros de 1% de ao mês (art. 916 CPC). Nesta hipótese, o credor
deverá ser intimado para se manifestar quanto ao depósito e logo
em seguida os autos virão conclusos para DECISÃO.
Fica a parte executada advertida que a petição inicial, e documentos
que a instruem poderão ser consultados no sítio eletrônico http://
pje.tjro.jus.br/pg/ConsultaPublica/listView.seam, nos termos do Art.
20, da Resolução 185/2013 – CNJ.
CÓPIA DESTA SERVIRÁ COMO CARTA/MANDADO /
PRECATÓRIA/OFÍCIO.
EXECUTADO: GABRIELA WENDLING - ME, AVENIDA CALAMA
2465, - DE 2181 A 2465 - LADO ÍMPAR SÃO JOÃO BOSCO 76803-769 - PORTO VELHO - RONDÔNIA
Porto Velho/RO, 12 de setembro de 2018 .
Duília Sgrott Reis
Juiz (a) de Direito
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Av. Lauro Sodré, nº 1728, Bairro São João Bosco, CEP 76.803686, Porto Velho, RO
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 10ª Vara Cível
Av. Lauro Sodré, nº 1728, Bairro São João Bosco, CEP 76.803686, Porto Velho, RO Processo nº: 0004892-43.2012.8.22.0001
Classe: Usucapião
Assunto: Usucapião Extraordinária
RAIMUNDO NONATO DE OLIVEIRA, VERA LUCIA GERMANO
DO NASCIMENTO OLIVEIRA
ADVOGADOS DOS AUTORES: DEFENSORIA PÚBLICA DE
RONDÔNIA, DEFENSORIA PÚBLICA DE RONDÔNIA
INBOPLASA INDUSTRIA DE BORRACHA E PLASTICOS SA,
NOVACAP IMOVEIS EIRELI - ME
ADVOGADOS DOS RÉUS: MARCELLO HENRIQUE DE MENEZES
PINHEIRO OAB nº RO265B, FABRICIO FRANCIS DA SILVA
FIGUEIREDO OAB nº RO4829
DESPACHO
Intimem-se as partes para requererem o que entenderem de direito,
no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos do art. 218, §3º do Código
de Processo Civil.
Decorrido o prazo sem manifestação, intime-se pessoalmente para
promover o andamento do feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob
pena de extinção com fundamento no art. 485, §1º, CPC.
Porto Velho/RO, 12 de setembro de 2018 .
Duília Sgrott Reis
Juiz (a) de Direito
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 10ª Vara Cível
Av. Lauro Sodré, nº 1728, Bairro São João Bosco, CEP 76.803686, Porto Velho, RO Processo nº: 0016054-64.2014.8.22.0001
Classe: Cumprimento de SENTENÇA
Assunto: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
JOSEFA PEREIRA DA SILVA
ADVOGADO DO EXEQUENTE: CARLOS ALBERTO TRONCOSO
JUSTO OAB nº AC535
AVON COSMETICOS LTDA.
ADVOGADO DO EXECUTADO: HORACIO PERDIZ PINHEIRO
NETO OAB nº SP157407, FABIO ANTONIO MOREIRA OAB nº
RO1553
DESPACHO
01. Não houve deferimento tácito de gratuidade da justiça a parte
autora, com se observa da SENTENÇA confirmada pelo Eg. TJ/
RO quando do julgamento da apelação por ela interposta, ao
reverso houve condnação em custas processuais e honorários
advocatícois.

Este diário foi assinado digitalmente consoante a Lei 11.419/06. O documento eletrônico pode ser encontrado no sítio do Tribunal de Justiça do Estado de
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Fica intimada a autora a efetuar o recolhimento das custas finais,
sob pena de inscrição do seu nome na dívida ativa.
Prazo: 05 dias.
Porto Velho/RO, 12 de setembro de 2018 .
Duília Sgrott Reis
Juiz (a) de Direito
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Av. Lauro Sodré, nº 1728, Bairro São João Bosco, CEP 76.803686, Porto Velho, RO
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 10ª Vara Cível
Av. Lauro Sodré, nº 1728, Bairro São João Bosco, CEP 76.803686, Porto Velho, RO Processo nº: 0017204-17.2013.8.22.0001
Classe: Usucapião
Assunto: Usucapião Extraordinária
AUTORES: MARIA CECILIA DA SILVA, AURÉLIO ALVES DE
SALES
ADVOGADOS DOS AUTORES: DEFENSORIA PÚBLICA DE
RONDÔNIA, DEFENSORIA PÚBLICA DE RONDÔNIA
RÉU: EGO EMPRESA GERAL DE OBRAS S A
ADVOGADO DO RÉU: IGOR JUSTINIANO SARCO OAB nº
RO7957, EDUARDO ABILIO KERBER DINIZ OAB nº RO4389,
ANDREY CAVALCANTE DE CARVALHO OAB nº RO303B
DESPACHO
Certifique-se o trânsito em julgado e dê-se vista dos autos à
Defensoria Pública para manifestação, no prazo de 15 (quinze)
dias.
Porto Velho/RO, 12 de setembro de 2018 .
Duília Sgrott Reis
Juiz (a) de Direito
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 10ª Vara Cível
Av. Lauro Sodré, nº 1728, Bairro São João Bosco, CEP 76.803686, Porto Velho, RO Processo: 0014741-39.2012.8.22.0001
Classe: Usucapião
Assunto: Usucapião Especial (Constitucional)
IRENE CUELLAR CARDOSO
ADVOGADO DO AUTOR: DEFENSORIA PÚBLICA DE
RONDÔNIA
EGO EMPRESA GERAL DE OBRAS S A
ADVOGADO DO RÉU: IGOR JUSTINIANO SARCO OAB nº
RO7957, EDERSON HASSEGAWA MOSCOSO ROHR OAB
nº RO8869, GLEIDSON SANTOS OLIVEIRA OAB nº RO8479,
EDUARDO ABILIO KERBER DINIZ OAB nº RO4389, EDSON
ANTONIO SOUSA PINTO OAB nº RO4643
DESPACHO
Intime-se pessoalmente a parte autora para promover o regular
andamento do feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de
extinção sem resolução do MÉRITO, nos termos do art. 485, §1º,
CPC.
CÓPIA DESTA SERVIRÁ COMO CARTA/MANDADO /
PRECATÓRIA/OFÍCIO.
{{polo_passivo.partes_com_endereco}}
{{polo_ativo.partes_com_endereco}}
Porto Velho/RO, 12 de setembro de 2018 .
Duília Sgrott Reis
Juiz (a) de Direito
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 10ª Vara Cível
Av. Lauro Sodré, nº 1728, Bairro São João Bosco, CEP 76.803686, Porto Velho, RO Processo nº: 7036650-08.2018.8.22.0001
Classe: Cumprimento de SENTENÇA
Assunto: Obrigação de Fazer / Não Fazer
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PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
ADVOGADO DO EXEQUENTE: JOSE CARLOS VAN CLEEF DE
ALMEIDA SANTOS OAB nº DF273843
CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA SA CERON
ADVOGADO DO EXECUTADO:
DESPACHO
01. Na forma do artigo 513 § 2º do CPC, intime-se o(s) executado(s)
para que, no prazo de 15 (quinze) dias, pague(m) o valor indicado
no demonstrativo discriminado, e atualizado do crédito, acrescido
de custas, se houver. A CPE deverá observar o disposto no § 2º do
art. 513 do citado diploma processual.
02. Fica a parte executada advertida de que, transcorrido o prazo
previsto no art. 523 sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo
de 15 (quinze) dias para que, independentemente de penhora ou
nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação.
03. Não ocorrendo pagamento voluntário no prazo do artigo 523 do
CPC, o débito será acrescido de multa de 10% e, também, 10% de
honorários de fase de cumprimento de SENTENÇA.
04. Por fim, certificado o trânsito em julgado da SENTENÇA e
transcorrido o prazo do art. 523, a parte exequente poderá requerer
diretamente à serventia a expedição de certidão, nos termos do art.
517 do CPC, que servirá também aos fins previstos no art. 782, §
3º, todos do Código de Processo Civil.
05. As partes ficam intimadas, através de seus respectivos
advogados, via publicação no Diário da Justiça.
Porto Velho/RO, 12 de setembro de 2018 .
Duília Sgrott Reis
Juiz (a) de Direito
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Av. Lauro Sodré, nº 1728, Bairro São João Bosco, CEP 76.803686, Porto Velho, RO
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 10ª Vara Cível
Av. Lauro Sodré, nº 1728, Bairro São João Bosco, CEP 76.803686, Porto Velho, RO Processo: 0014841-91.2012.8.22.0001
Classe: Usucapião
Assunto: Usucapião Extraordinária
AUTOR: MARIA DE FATIMA GOMES
ADVOGADO DO AUTOR: DEFENSORIA PÚBLICA DE
RONDÔNIA
RÉU: EGO EMPRESA GERAL DE OBRAS S A
ADVOGADO DO RÉU: AMANDA GESSICA DE ARAUJO FARIAS
OAB nº RO5757, GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI
OAB nº RO5546, EDSON ANTONIO SOUSA PINTO OAB nº
RO4643, EDUARDO ABILIO KERBER DINIZ OAB nº RO4389,
ANDREY CAVALCANTE DE CARVALHO OAB nº RO303B
DESPACHO
1. Altere-se a classe processual para cumprimento de SENTENÇA
em virtude da petição de ID20534058.
2. Na forma do artigo 513, § 2º, do CPC, intime-se o executado,
para que, no prazo de 15 (quinze) dias, pague o valor indicado no
demonstrativo discriminado e atualizado do crédito, acrescido de
custas, se houver.
3. Fica a pare executada advertida que, transcorrido o prazo acima
fixado, sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 dias,
para que, independentemente de penhora ou nova intimação
apresente, nos próprios autos impugnação.
4. Não ocorrendo o pagamento voluntário, no prazo de 15 (quinze)
dias, o débito será acrescido de multa de 10% e, também, de
honorários advocatícios de 10%.
5. Não efetuado o pagamento voluntário, no prazo de 15 (quinze)
dias, poderá o credor formular ao juízo pedido de pesquisas junto
aos sistemas informatizados – INFOJUD, RENAJUD e BACENJUD,
para localizar bens do devedor, mediante a comprovação do
recolhimento das custas judiciais nos termos do artigo 17, da Lei n.
3.896/2016, se a parte exequente não for beneficiária da gratuidade
da justiça.
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CÓPIA DESTA SERVIRÁ COMO CARTA/MANDADO /
PRECATÓRIA/OFÍCIO.
RÉU: EGO EMPRESA GERAL DE OBRAS S A, RUA DOS
MECÂNICOS 1482, SALA B SÃO JOÃO BOSCO - 76804-120 PORTO VELHO - RONDÔNIA
Porto Velho/RO, 12 de setembro de 2018 .
Duília Sgrott Reis
Juiz (a) de Direito
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 10ª Vara Cível
Av. Lauro Sodré, nº 1728, Bairro São João Bosco, CEP 76.803686, Porto Velho, RO Processo: 0007199-67.2012.8.22.0001
Classe: Usucapião
Assunto: Usucapião Especial (Constitucional)
ANDREA APARECIDA DE SOUZA CAMPOS, ANTONIO
CRISTIANO FIGUEIREDO CAMPOS
ADVOGADOS DOS AUTORES: DEFENSORIA PÚBLICA DE
RONDÔNIA, DEFENSORIA PÚBLICA DE RONDÔNIA
EGO EMPRESA GERAL DE OBRAS S A
ADVOGADO DO RÉU: IGOR JUSTINIANO SARCO OAB nº
RO7957, EDUARDO ABILIO KERBER DINIZ OAB nº RO4389
DESPACHO
1. Expeça-se MANDADO de averbação contendo a qualificação
(nome, RG, CPF, profissão, endereço e estado civil – se casada,
inserir qualificação do cônjuge) da parte autora, valor da causa e
descrição do imóvel sobre o qual foi declarada a usucapião.
A certidão de desmembramento, o memorial descritivo e a planta
baixa do imóvel são documentos de interesse da parte, cuja
obrigação de apresentação perante o cartório não é do juízo,
tampouco integra matéria que pode ser objeto de execução. Cabe
à parte buscar os documentos necessários ao exercício do seu
direito de propriedade.
Ressalto que a parte interessada deve encaminhar o MANDADO
de averbação para registro da usucapião ao Cartório de Registro
de Imóveis respectivo, e, se for apresentada alguma nota técnica,
discutir seus parâmetros no Juízo Corregedor dos Cartórios
Extrajudiciais.
Neste sentido é a jurisprudência do Tribunal de Justiça de Rondônia:
“(…) para que esta DECISÃO judicial sirva de título para matrícula,
oportunamente, no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca,
deve a parte-autora comprovar o cumprimento dos requisitos
previstos na lei registral, apresentando os documentos necessários
para tanto, dentre eles a certidão de desmembramento da área
usucapienda, descrita na inicial, com a elaboração de planta
e memorial descritivo do referido imóvel, os quais poderão ser
providenciados junto ao Município de Porto Velho, por meio da
Secretaria Municipal de Regularização Fundiária e Habitação –
SEMUR” (Apelação, 0005985-05.2016.822.0000, Rel. Des. Marcos
Alaor Diniz Grangeia, j. 23/08/2017).
2. Considerando que a ação de usucapião é meramente declaratória
e que atividade jurisdicional exaure-se no momento do trânsito em
julgado da SENTENÇA ou acórdão que declarou a propriedade do
imóvel, fato já ocorrido nestes autos, cumpridas as determinações
do item anterior, arquivem-se.
CÓPIA DESTA SERVIRÁ COMO CARTA/MANDADO /
PRECATÓRIA/OFÍCIO.
RÉU: EGO EMPRESA GERAL DE OBRAS S A, AV. ABUNÃ 1506,
SALA 01 OLARIA - 76847-000 - PORTO VELHO - RONDÔNIA
Porto Velho/RO, 12 de setembro de 2018 .
Duília Sgrott Reis
Juiz (a) de Direito
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Av. Lauro Sodré, nº 1728, Bairro São João Bosco, CEP 76.803686, Porto Velho, RO

SEXTA-FEIRA, 14-09-2018

629

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 10ª Vara Cível
Av. Lauro Sodré, nº 1728, Bairro São João Bosco, CEP 76.803686, Porto Velho, RO Processo: 7032835-03.2018.8.22.0001
Classe: Execução de Título Extrajudicial
Assunto: Constrição / Penhora / Avaliação / Indisponibilidade de
Bens
MARTINS & GHISI COMERCIO LTDA - ME
ADVOGADO DO EXEQUENTE: JOAO MARCOS DE OLIVEIRA
DIAS OAB nº RO823
OSMARINA ORTIZ SOBREIRA REGO
ADVOGADO DO EXECUTADO:
DESPACHO
Recebo a emenda a inicial.
Cite-se em execução para que, no prazo de três dias, efetue o
pagamento da dívida, contados a partir da citação (art. 829 e 231
§3º do CPC), ou, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, opor embargos
à execução, independentemente de penhora, depósito ou caução,
observando-se o disposto no artigo 827, §1º §º2º do CPC.
Fixo honorários em 10%, salvo embargos. Conste-se do MANDADO
que, caso haja o pagamento integral da dívida, no prazo de três
dias, a verba honorária será reduzida pela metade (art. 827, § 1º
do CPC).
Valor atualizado da dívida: R$6.008,18 + 10% de honorários
advocatícios.
Não efetuado o pagamento no prazo de 3 (três) dias úteis, munido
da segunda via do MANDADO, o Oficial de Justiça procederá
de imediato à penhora de bens e a sua avaliação, lavrando-se o
respectivo auto e de tais atos intimando, na mesma oportunidade,
o executado.
Autorizo o Oficial de Justiça a utilizar-se das prerrogativas do art.
252 do CPC.
O executado pode requerer a substituição da penhora no prazo
de 10 (dez) dias úteis da intimação do ato, desde que atendido os
requisitos do art. 847 e ss do CPC.
Feito o pedido de substituição o exequente deverá ser intimado a
se manifestar em 5 (cinco) dias úteis.
Caso aceita a substituição, inclusive pela não manifestação no
prazo de 3 dias, tome-se ela por termo (art. 853 e 849 do CPC).
No mesmo prazo dos embargos, a parte executada pode reconhecer
o crédito do exequente, e requerer, desde que comprovado o
depósito de 30% do valor da execução acrescidos de custas
e honorários, o pagamento do restante em até 6 (seis) parcelas
mensais, acrescidas as subsequentes de correção monetária e
juros de 1% de ao mês (art. 916 CPC). Nesta hipótese, o credor
deverá ser intimado para se manifestar quanto ao depósito e logo
em seguida os autos virão conclusos para DECISÃO.
Fica a parte executada advertida que a petição inicial, e documentos
que a instruem poderão ser consultados no sítio eletrônico http://
pje.tjro.jus.br/pg/ConsultaPublica/listView.seam, nos termos do Art.
20, da Resolução 185/2013 – CNJ.
CÓPIA DESTA SERVIRÁ COMO CARTA/MANDADO /
PRECATÓRIA/OFÍCIO.
EXECUTADO: OSMARINA ORTIZ SOBREIRA REGO, AVENIDA
RIO DE JANEIRO, - DE 1703 A 2249 - LADO ÍMPAR AREAL 76804-343 - PORTO VELHO - RONDÔNIA
Porto Velho/RO, 12 de setembro de 2018 .
Duília Sgrott Reis
Juiz (a) de Direito
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Av. Lauro Sodré, nº 1728, Bairro São João Bosco, CEP 76.803686, Porto Velho, RO
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PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 10ª Vara Cível
Av. Lauro Sodré, nº 1728, Bairro São João Bosco, CEP 76.803686, Porto Velho, RO Processo: 0011204-30.2015.8.22.0001
Classe: Monitória
Assunto: Compromisso
AUTOR: RENOVA COMPANHIA SECURITIZADORA DE
CRÉDITOS FINANCEIROS
ADVOGADO DO AUTOR: FELIPE ANDRES ACEVEDO IBANEZ
OAB nº MT22131A
RÉU: MARIA DE FATIMA DA SILVA PACHURI
ADVOGADO DO RÉU:
DESPACHO
Defiro o pedido de ID: 20471799, e concedo prazo de 15 dias para
que a parte exequente se manifeste acerca da certidão do Oficial
de Justiça e requeira o que entender de direito.
Decorrido o prazo sem manifestação, intime-se a parte,
pessoalmente, para promover o andamento do feito, no prazo de
05 dias, sob pena de extinção com fundamento no art. 485, §1º,
do CPC.
CÓPIA DESTA SERVIRÁ COMO CARTA/MANDADO /
PRECATÓRIA/OFÍCIO.
AUTOR: RENOVA COMPANHIA SECURITIZADORA DE
CRÉDITOS FINANCEIROS, RUA CURITIBA 2055 SETOR 03 76804-120 - PORTO VELHO - RONDÔNIA
Porto Velho/RO, 12 de setembro de 2018 .
Duília Sgrott Reis
Juiz (a) de Direito
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Av. Lauro Sodré, nº 1728, Bairro São João Bosco, CEP 76.803686, Porto Velho, RO
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 10ª Vara Cível
Av. Lauro Sodré, nº 1728, Bairro São João Bosco, CEP 76.803686, Porto Velho, RO Processo: 0003200-38.2014.8.22.0001
Classe: Cumprimento de SENTENÇA
Assunto:
EXEQUENTE: DEOLINDO DE CARVALHO NETO
ADVOGADO DO EXEQUENTE: ANDERSON DE SOUZA
CARVALHO OAB nº RO5937
EXECUTADOS: SURAMA CORRETORA DE SEGUROS LTDA ME, BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS DOS EXECUTADOS: RAFAEL SGANZERLA
DURAND OAB nº AC211648, GUSTAVO AMATO PISSINI OAB nº
AC3438, LUIZ ALBERTO LIMA CANTANHEDE OAB nº RO4439
DESPACHO
Após o arquivamento dos autos, a parte executada tem,
incansavelmente, requerido o desarquivamento do mesmo. Ocorre
que não há mais pendências legais ou procedimentais a serem
sanadas nos autos.
No mais, ressalta-se a inexistência de ativos financeiros vinculado
aos autos, conforme extrato de ID: 18442869, tampouco de
qualquer prazo em curso.
1. Posto isto, decorrido o prazo de 5 (cinco) dias, nada mais
requerendo as partes, determino o arquivamento imediato dos
autos.
Intime-se. Expeça-me e Cumpra-se.
CÓPIA DESTA SERVIRÁ COMO CARTA/MANDADO /
PRECATÓRIA/OFÍCIO.
EXEQUENTE: DEOLINDO DE CARVALHO NETO, RUA DOS
SONHOS, RESIDENCIAL FORTE PRÍNCIPE 2731, TEL 99815450 COSTA E SILVA - 76804-120 - PORTO VELHO - RONDÔNIA
Porto Velho/RO, 12 de setembro de 2018 .
Duília Sgrott Reis
Juiz (a) de Direito
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Av. Lauro Sodré, nº 1728, Bairro São João Bosco, CEP 76.803686, Porto Velho, RO
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PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 10ª Vara Cível
Av. Lauro Sodré, nº 1728, Bairro São João Bosco, CEP 76.803686, Porto Velho, RO
Processo: 7019323-84.2017.8.22.0001
Classe: Execução de Título Extrajudicial
Assunto:
EXEQUENTE: ASSOCIACAO DE CREDITO CIDADAO DE
RONDONIA
ADVOGADO DO EXEQUENTE: KARINA DA SILVA SANDRES
OAB nº PA4594
EXECUTADOS: BENEDITA BEZERRA DE AZEVEDO, SARA
VIEIRA DA SILVA, MARIA DO CARMO MENDES REZENDE
ADVOGADOS DOS EXECUTADOS:
DESPACHO
Defiro o pedido de ID: 18578094.
Expeça-se MANDADO de penhora e avaliação do veículo Fiat/
Palio Fire, placa NCP 0602, na Rua Benedito Inocêncio, nº 8531,
Bairro JK (99201-4394), devendo o executado permanecer como
depositário provisório do bem até posterior deliberação.
Com a devolução do MANDADO, intime-se a parte exequente para
se manifestar.
CÓPIA DESTA SERVIRÁ COMO CARTA/MANDADO /
PRECATÓRIA/OFÍCIO.
EXECUTADOS: BENEDITA BEZERRA DE AZEVEDO, LINHA 15,
LOTE 24, MENINO JESUS, GLEBA JACI ZONA RURAL - 76847000 - PORTO VELHO - RONDÔNIA, SARA VIEIRA DA SILVA,
LINHA 17, LOTE 108, JOANA DARC II, MENINO JESUS, GLEBA
JACI ZONA RURAL - 76847-000 - PORTO VELHO - RONDÔNIA,
MARIA DO CARMO MENDES REZENDE, LINHA 17, JOANA
DARC II, POSTE 348 ZONA RURAL - 76847-000 - PORTO VELHO
- RONDÔNIA
Porto Velho/RO, 12 de setembro de 2018 .
Duília Sgrott Reis
Juiz (a) de Direito
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Av. Lauro Sodré, nº 1728, Bairro São João Bosco, CEP 76.803686, Porto Velho, RO
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Porto Velho - 10ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, Porto Velho - RO CEP: 76803-686 - Fone: (69) 3217-1307
Processo: 7032252-52.2017.8.22.0001
Classe: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
AUTOR: RAFAEL ALMIR MARTINS MONTEIRO
Advogado do(a) AUTOR: VICTOR ALIPIO AZEVEDO BORGES RO0006985
RÉU: CLARO S.A.
Advogado do(a) RÉU: RAFAEL GONCALVES ROCHA - RS0041486
INTIMAÇÃO
Ficam as partes, por seus patronos, no prazo de 05 (cinco) dias,
intimadas para se manifestar quanto à petição do perito.
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Porto Velho - 10ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, Porto Velho - RO CEP: 76803-686 - Fone: (69) 3217-1305
Processo: 0007437-18.2014.8.22.0001
Classe: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
EXEQUENTE: M. H. A.C da Silva Comércio de Artigos do Vestuário
ME
Advogado do(a) EXEQUENTE: MAURICIO COELHO LARA RO0000845
EXECUTADO: SECULUS DA AMAZONIA INDUSTRIA E
COMERCIO S.A
Advogados do(a) EXECUTADO: EDUARDO PAOLIELLO NICOLAU
- MG0080702, CARINE MURTA NAGEM CABRAL - MG0079742
INTIMAÇÃO
Fica a parte Autora intimada a dar regular andamento ao feito no
prazo de 5 dias, sob pena de extinção/arquivamento.

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

ANO XXXVI

NÚMERO 172

DIARIO DA JUSTIÇA

COMARCA DE JI-PARANÁ
JUIZADO ESPECIAL civel E CRIMNAL
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia | Ji-Paraná - 1ª Juizado Especial
Endereço: Rua Elias Cardoso Balau n. 1220 - Bairro Jardim Aurélio
Bernardi
(Próximo ao DETRAN) Ji-Paraná/RO - CEP: 76907-400
Processo n. 7004311-81.2018.8.22.0005
REQUERENTE: N BONELLE - ME
Advogado do(a) REQUERENTE: RODRIGO TOTINO RO0006368
REQUERIDO: CLARO S.A.
INTIMAÇÃO
Por ordem do Excelentíssimo Senhor Doutor Juiz de Direito do
1º Juizado Especial desta Comarca, fica a parte Autora intimada,
através do seu respectivo Advogado, para retirar o Alvará Judicial
expedido nos autos em referência, no prazo de cinco (5) dias, sob
pena dos valores serem destinados à conta centralizadora deste
Tribunal de Justiça.
Ji-Paraná-RO, 12 de setembro de 2018.
Kennyson Júlio da Silva Marcelino
Diretor de Cartório
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ji-Paraná - 1ª Juizado Especial
Rua Elias Cardoso Balau, 1220, Próximo ao Detan e BPM., Jardim
Aurélio Bernardi, Ji-Paraná - RO - CEP: 76907-400 - Fone:(69)
Processo nº: 7002664-56.2015.8.22.0005
Classe: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
Protocolado em: 16/12/2015 13:57:46
EXEQUENTE: JOSE CLAUDIO SIQUEIRA, TEREZINHA DE
JESUS SILVA SIQUEIRA, UNIMED JI PARANA COOPERATIVA
DE TRABALHO MEDICO
EXECUTADO: MUNICIPIO DE JI-PARANA
DECISÃO
1- Considerando que as partes não se opuseram aos cálculos
judiciais apresentados, HOMOLOGO-os (Id. 19714542 - Pág. 1).
Consequentemente extingo o feito com resolução do MÉRITO, nos
termos do 487, III, “b”, do CPC.
2- Expeça-se Requisição de Pequeno Valor – RPV, conforme o
solicitado e em observação a DECISÃO id. 19326727, em face
do executado, nos termos do artigo 13, I, da Lei 12.153/09, a ser
cumprido no prazo máximo de 60 dias.
3 – Desde já, fica a parte exequente intimada para fornecer os dados
bancários (se não houver) e juntar aos autos as cópias necessárias
à expedição do RPV (art. 3º, § 2º, do Provimento n. 004/2008), no
prazo de dez (10) dias, sob pena de arquivamento.
4 -Considerando-se a implantação do Processo Judicial Eletrônico
e seguindo as boa práticas da comarca de Cacoal e os motivos
já elencados por este juízo nos autos 7007466-92.18.8.22.0005 e
7007810-73.2018.8.22.0005, inexiste razão para o envio de peças
impressas, devendo o ente público retirar as peças processuais
necessárias para instruir a RPV no próprio PJE.
Portanto:
a) Expeça-se a Requisição de Pequeno Valor, intimando-se o
exequente para juntar aos autos documentos necessários para a
instruir a RPV, caso já não juntados;
b) Com a expedição e juntada dos documentos, intime-se o ente
público para iniciar o procedimento de pagamento da Requisição,
extraindo as cópias necessárias diretamente do PJE, iniciando-se
prazo para pagamento (60 dias) na data do registro da ciência no
PJE;
c) Ainda, necessário que o ente público(executado) informe ao
juízo o pagamento da respectiva requisição, devendo anexar aos
autos comprovante de depósito e número do SEI.
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5 - Sem custas ou honorários (artigo 55 da lei 9.099/95). Intimemse. Expeça-se o necessário. Após, arquivem-se os autos.
Ji-Paraná/RO, em data do registro.
Maximiliano Darcy David Deitos
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ji-Paraná - 1ª Juizado Especial
Rua Elias Cardoso Balau, 1220, Próximo ao Detran e BPM., Jardim
Aurélio Bernardi, Ji-Paraná - RO - CEP: 76907-400 - Fone:(69).
Processo: 7004428-72.2018.8.22.0005
Classe: JUIZADOS - PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL
CÍVEL (436)
Data da Distribuição: 09/05/2018 09:52:45
Requerente: AUGUSTA SENA DE REZENDE
Advogado do(a) REQUERENTE: VANESSA SALDANHA VIEIRA
- RO0003587
Requerido: CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA SA CERON
Advogado do(a) REQUERIDO:
DESPACHO
Converto o julgamento em diligência.
Intime-se a parte autora para, no prazo de cinco dias, juntar aos
autos comprovante de endereço atualizado e em seu nome, sob
pena de indeferimento da inicial.
Ji-Paraná, data da assinatura.
MAXIMILIANO DARCY DAVID DEITOS
Juíz(a) de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia | Ji-Paraná - 1ª Juizado Especial
Endereço: Rua Elias Cardoso Balau n. 1220 - Bairro Jardim Aurélio
Bernardi
(Próximo ao DETRAN) Ji-Paraná/RO - CEP: 76907-400
Processo n. 7004520-50.2018.8.22.0005
REQUERENTE: GERALDO CORDEIRO
Advogado do(a) REQUERENTE: NAIANY CRISTINA LIMA RO0007048
REQUERIDO: CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA SA
CERON
Advogado do(a) REQUERIDO: BRUNA TATIANE DOS SANTOS
PINHEIRO SARMENTO - RO0005462
INTIMAÇÃO
Por ordem do Excelentíssimo Senhor Doutor Juiz de Direito do
1º Juizado Especial desta Comarca, ficam as partes intimadas,
através dos seus respectivos Advogados, acerca da r. SENTENÇA
proferida nos autos em referência, bem ainda para, querendo,
apresentar recurso inominado, no prazo de dez (10) dias, conforme
preconiza o art. 41 da Lei 9.099/95.
Ji-Paraná-RO, 12 de setembro de 2018.
Kennyson Júlio da Silva Marcelino
Diretor de Cartório
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia | Ji-Paraná - 1ª Juizado Especial
Endereço: Rua Elias Cardoso Balau n. 1220 - Bairro Jardim Aurélio
Bernardi
(Próximo ao DETRAN) Ji-Paraná/RO - CEP: 76907-400
Processo n. 7003121-83.2018.8.22.0005
REQUERENTE: VALDIR BATISTA DA SILVA, ROZIMAR DINIZ
DE SOUZA
Advogado do(a) REQUERENTE: MIRELLY VIEIRA MACEDO DE
ALMEIDA - RO0005174
Advogado do(a) REQUERENTE: MIRELLY VIEIRA MACEDO DE
ALMEIDA - RO0005174
REQUERIDO: TAM LINHAS AEREAS S/A.
INTIMAÇÃO
Por ordem do Excelentíssimo Senhor Doutor Juiz de Direito do
1º Juizado Especial desta Comarca, fica a parte Autora intimada,
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através do seu respectivo Advogado, para retirar o Alvará Judicial
expedido nos autos em referência, no prazo de cinco (5) dias, sob
pena dos valores serem destinados à conta centralizadora deste
Tribunal de Justiça.
Ji-Paraná-RO, 12 de setembro de 2018.
Kennyson Júlio da Silva Marcelino
Diretor de Cartório
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia | Ji-Paraná - 1ª Juizado Especial
Endereço: Rua Elias Cardoso Balau n. 1220 - Bairro Jardim Aurélio
Bernardi
(Próximo ao DETRAN) Ji-Paraná/RO - CEP: 76907-400
Processo n. 7000712-37.2018.8.22.0005
REQUERENTE: ALEXANDRA DAS GRACAS COELHO
Advogado do(a) REQUERENTE: MARLENE SGORLON RO0008212
REQUERIDO: TAM LINHAS AEREAS S/A.
INTIMAÇÃO
Por ordem do Excelentíssimo Senhor Doutor Juiz de Direito do
1º Juizado Especial desta Comarca, fica a parte Autora intimada,
através do seu respectivo Advogado, para retirar o Alvará Judicial
expedido nos autos em referência, no prazo de cinco (5) dias, sob
pena dos valores serem destinados à conta centralizadora deste
Tribunal de Justiça.
Ji-Paraná-RO, 12 de setembro de 2018.
Kennyson Júlio da Silva Marcelino
Diretor de Cartório
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ji-Paraná - 1ª Juizado Especial
Rua Elias Cardoso Balau, 1220, Próximo ao Detan e BPM., Jardim
Aurélio Bernardi, Ji-Paraná - RO - CEP: 76907-400 - Fone:(69).
Processo: 7002145-76.2018.8.22.0005
Classe: JUIZADOS - PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL
CÍVEL (436)
Data da Distribuição: 13/03/2018 11:39:37
Requerente: ALTAIR BIANQUINI DE ALMEIDA
Advogado do(a) REQUERENTE: PAULO OTAVIO CATARDO
SILVA - RO9457
Requerido: CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA SA CERON
Advogado do(a) REQUERIDO: DANIEL PENHA DE OLIVEIRA RO0003434
DESPACHO
Considerando a manifestação do autor na petição juntada no id.
20704445, dando conta da redução do consumo após inspeção
da requerida, que constatou a existência de um fio descascado
no padrão de energia, dê-se vista dos autos à requerida para,
querendo, manifestar-se nos autos a respeito desse ponto, no
prazo de 10 dias.
Após, conclusos para julgamento.
Ji-Paraná, data do registro.
MAXIMILIANO DARCY DAVID DEITOS
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia | Ji-Paraná - 1ª Juizado Especial
Endereço: Rua Elias Cardoso Balau n. 1220 - Bairro Jardim Aurélio
Bernardi
(Próximo ao DETRAN) Ji-Paraná/RO - CEP: 76907-400
Processo n. 7003077-69.2015.8.22.0005
AUTOR: GISELIA JACINTA DE ANDRADE RAMALHO
Advogado do(a) AUTOR: D ANY DA PENHA SANTOS COSSUOL
- RO5463
RÉU: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
PÚBLICOS DO ESTADO DE RONDÔNIA - IPERON, ESTADO DE
RONDÔNIA
INTIMAÇÃO
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Por ordem do Excelentíssimo Senhor Doutor Juiz de Direito do
1º Juizado Especial desta Comarca, fica a parte Autora intimada,
através do seu respectivo Advogado, para, querendo, apresentar
impugnação à contestação nos autos em referência, no prazo de
quinze (15) dias.
Ji-Paraná-RO, 12 de setembro de 2018.
Kennyson Júlio da Silva Marcelino
Diretor de Cartório
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia | Ji-Paraná - 1ª Juizado Especial
Endereço: Rua Elias Cardoso Balau n. 1220 - Bairro Jardim Aurélio
Bernardi
(Próximo ao DETRAN) Ji-Paraná/RO - CEP: 76907-400
Processo n. 7006658-87.2018.8.22.0005
REQUERENTE: VALQUIRIA RODRIGUES DE MELO
Advogado do(a) REQUERENTE: FABRICIO FERNANDES
ANDRADE - RO0002621
REQUERIDO: MUNICÍPIO DE JI-PARANÁ
INTIMAÇÃO
Por ordem do Excelentíssimo Senhor Doutor Juiz de Direito do
1º Juizado Especial desta Comarca, fica a parte Autora intimada,
através do seu respectivo Advogado, para, querendo, apresentar
impugnação à contestação nos autos em referência, no prazo de
quinze (15) dias.
Ji-Paraná-RO, 12 de setembro de 2018.
Kennyson Júlio da Silva Marcelino
Diretor de Cartório
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia | Ji-Paraná - 1ª Juizado Especial
Endereço: Rua Elias Cardoso Balau n. 1220 - Bairro Jardim Aurélio
Bernardi
(Próximo ao DETRAN) Ji-Paraná/RO - CEP: 76907-400
Processo n. 7004096-08.2018.8.22.0005
REQUERENTE: MILTON RODRIGUES DA SILVA
Advogados do(a) REQUERENTE: MARLETE MARIA DA CRUZ
CORREA DA SILVA - RO0000416, ALISSON HENRIQUE
GONCALVES ROSARIO - RO8930
REQUERIDO: CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA SA
CERON
Advogado do(a) REQUERIDO:
SENTENÇA
Cuida-se de ação de indenização por danos materiais, ajuizada
em face da CERON, em razão de incorporação de subestação de
energia elétrica para o seu patrimônio.
MÉRITO: Dispõe o artigo 373, I, do CPC/2015, que à parte autora
cabe a prova constitutiva do seu direito, correndo o risco de perder
a causa se não provar os fatos alegados. Por outro lado, à parte
requerida cabe exibir, de modo concreto, coerente e seguro,
elementos que possam modificar, impedir ou extinguir o direito da
parte autora (art. 373, II, do CPC/2015).
Prescrição: Já decidiu o Tribunal de Justiça de Rondônia que o
marco inicial para a contagem do prazo prescricional nas ações de
ressarcimento de valores pagos a título de participação financeira do
consumidor no custeio de construção de rede elétrica (subestação)
tem início a partir da data em que a rede elétrica do particular foi
incorporada ao patrimônio da concessionária1.
Assim, considerando que não há nos autos demonstração de quando
a subestação foi incorporada ao patrimônio da CERON, ônus que
lhe competia, já que alegou a preliminar de prescrição, rejeito a
preliminar suscitada. Neste sentido, a seguinte DECISÃO:
Apelação cível. CERON. Construção de subestação de energia
elétrica. Valores. Ressarcimento. Prescrição. Afastada. Início do
prazo. Data da incorporação da subestação à concessionária.
Não informada. Provimento. O termo inicial para a contagem do
prazo prescricional, nas ações de cobrança de valores gastos
na construção de subestação de energia elétrica, é a data da
incorporação da subestação ao patrimônio da concessionária, sem
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a qual não há como definir o marco inicial para contagem do prazo.
Recurso provido para afastar a ocorrência da prescrição. (TJRO,
APL 0001776-32.2013.8.22.0021, 1ª Câmara Cível, Rel. Des.
Sanção Saldanha, J. em 01/09/2015).
Restituição de valores: Merece procedência o pedido inicial, uma
vez que tendo a CERON incorporado a subestação de energia
elétrica ao seu patrimônio, devido o ressarcimento dos valores
despendidos pelo autor para a construção e instalação da mesma,
sob pena de enriquecimento sem causa da requerida.
Neste sentido, utilizo como razões de decidir a fundamentação
constante na DECISÃO proferida nos autos nº 700249469.2015.8.22.0010, de relatoria de Enio Salvador Vaz, julgado em
07/11/2016 (DJe de 01/12/2016), a seguir transcrito.
Tal situação é flagrante afronta ao direito de propriedade – este,
direito fundamental, pois tem-se em mente que no momento em
que o particular edifica uma rede elétrica utilizando de recursos
próprios, não tendo firmado com a concessionária Convênio de
Devolução, Termo de Contribuição, Termo de Doação, ou qualquer
outro instrumento que transfira a propriedade da rede elétrica
para a concessionária, o bem em comento passa a integrar sua
esfera patrimonial, vale dizer, o particular passa a ser o legítimo
proprietário da rede elétrica.
A situação também é afronta ao direito do consumidor, visto que a
empresa além de incorporar aquela, ainda se estabelece em uma
situação de clara vantagem em relação a este.
Além disso, a empresa passou a obter vantagens financeiras,
através das cobranças, com o uso e manutenção da rede
pertencente à parte recorrente, posto que passou a utilizar-se da
propriedade alheia para a prestação de seus serviços, o que, sem
o devido ressarcimento, abre espaço para o “enriquecimento sem
causa”.
No caso em tela, a análise dos autos revela que a parte recorrente
instruiu a inicial com documentos, dos valores aportados com a rede
de eletrificação feito em sua propriedade. Bem como documentos
que revelam a prévia autorização da CERON na edificação de tal
rede.
Insta ressaltar que a Resolução Normativa nº 229, de agosto de
2006 da Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL, estabelece
as condições gerais para a incorporação de redes particulares
pelas permissionárias do serviço público de distribuição de energia
elétrica, como previsto pela Lei 10.438/02, o que consta em seu
artigo 8º.
Ora, assim afirma o texto da Lei 10.438/02, acerca da incorporação
de rede elétrica rural, em seu artigo 14, § 5º:
‘A ANEEL também estabelecerá procedimentos para que o
consumidor localizado nas áreas referidas no inciso II do caput
possa antecipar seu atendimento, financiando ou executando, em
parte ou no todo, as obras necessárias, devendo esse valor lhe ser
restituído pela concessionária ou permissionária após a carência
de prazo igual ao que seria necessário para obter sua ligação sem
ônus.’
Ve-se, assim, que a situação fática descrita amolda-se perfeitamente
à legislação, bem como obedece aos requisitos regulamentados
pela ANEEL, pois que, solicitou autorização prévia, inclusive
estimando os custos totais para este procedimento, discriminando
os valores para indenização, conforme art. 8º, inciso III, da resolução
nº 229/2006.
Pelas razões expostas, a fim de que não haja enriquecimento sem
causa por parte da concessionária de energia, a parte deve ser
restituída, uma vez que a subestação possui valor, houve custo para
sua construção e é de interesse do recorrente, visto que incorporou
ao seu patrimônio a referida eletrificação rural e as vantagens dela
decorrentes.
Deve, ainda, caso não tenha ocorrido formalmente, ocorrer
a incorporação da rede elétrica ao patrimônio da empresa
concessionária.
Esta turma já foi unânime em decidir questões muito análogas a
esta, tendo firmado entendimento no dever de indenizar, conforme
cito abaixo:
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CERON. CONSTRUÇÃO DE REDE ELÉTRICA RURAL.
RECURSOS PARTICULARES. DEVER DA CONCESSIONÁRIA
RESTITUIR INTEGRALMENTE O VALOR. (AUTOS N. 100170331.2012.8.22.0004, Recurso provido à unanimidade, Relatora
Juíza Euma Tourinho, data do julgamento 08/10/2014).
Por tais considerações, DOU PROVIMENTO ao Recurso
Inominado, determinando que a requerida, ora recorrida, CERON,
efetue a restituição dos valores apresentados na inicial – tendo
como parâmetro os orçamento anexos na exordial.
Ressalvado apenas que deverá ser observado o § 3º, do art. 3º, da
Lei 9.099/95, caso o valor atualizado ultrapasse o teto estabelecido
neste âmbito.
Ademais, a jurisprudência de nosso Tribunal tem aceito orçamento
atualizado como comprovante de valores despendidos na
construção da subestação, sendo o caso dos autos, merecendo,
portanto, procedência os pedidos.
Por identidade de razão, confira-se:
JUIZADO
ESPECIAL
CÍVEL.
RECURSO
INOMINADO.
CONSTRUÇÃO
DE
REDE
ELÉTRICA.
SUBESTAÇÃO.
RESSARCIMENTO DE VALORES DE ACORDO COM
ORÇAMENTO ATUALIZADO. SENTENÇA REFORMADA.
RECURSO PROVIDO. RECURSO INOMINADO, Processo nº
7001145-52.2015.822.0003, Tribunal de Justiça do Estado de
Rondônia, Turma Recursal - Porto Velho, Relator(a) do Acórdão:
Juiz Enio Salvador Vaz, Data de julgamento: 21/07/2017.
DISPOSITIVO: Ante todo o exposto, julgo procedente o pedido
formulado pelo requerente e, via de consequência, condeno a
requerida a restituir ao requerente o valor gasto na construção da
subestação de energia elétrica referente à unidade consumidora n.
1330037-7, endereço Linha 128, s/n, Gleba KM 22, Setor Riachuelo,
Zona Rural, Ji-Paraná/RO, na quantia de R$ 9.500,00 (menor
orçamento, ID.18356063 pag. 1 e 2), corrigido com juros de 1% (um
por cento) ao mês a contar da citação e correção monetária a partir
do ajuizamento da ação, com o reconhecimento da incorporação
ao patrimônio da concessionária, ressalvado que eventualmente
deverá ser observado o § 3º do art. 3º da Lei 9.099/952 (renúncia
ao crédito excedente a 40 salários mínimos) caso o valor atualizado
ultrapasse o teto estabelecido neste âmbito.
Como corolário, resolvo o MÉRITO, com escopo no artigo 487, I,
do CPC/2015.
Considerando que a parte requerente não demonstrou que eventual
pagamento de custas e honorários advocatícios irá prejudicar o seu
próprio sustento ou o da sua família (parágrafo único do art. 2º da
Lei 1.060/50), indefiro os benefícios da justiça gratuita.
Sem custas e honorários advocatícios nesta instância (art. 55 da
Lei 9.099/1995).
Com o trânsito em julgado, arquivem-se.
Seguindo o Enunciado 5º do 1º Fojur de Rondônia, transitada em
julgado esta DECISÃO (10 dias após ciência da DECISÃO ), ficará
a parte demandada automaticamente intimada para pagamento
integral do quantum determinado (valor da condenação acrescido
dos consectários legais determinados), em 15 (quinze) dias, nos
moldes do art. 523, §1º, do CPC/15, sob pena de acréscimo de
10% (dez por cento) sobre o montante total líquido e certo.
Havendo pagamento voluntário do débito, expeça-se alvará em
favor do(a) credor(a).
Sobrevindo requerimento de cumprimento de SENTENÇA, com
fundamento nas Diretrizes Gerais Judiciais, artigo 118, 124, VIII,
XVI, XXXI, “a”, “b” e “e”, determino que a Secretaria retifique a
autuação para cumprimento de SENTENÇA e encaminhe os autos
à Contadoria Judicial quando necessário em ações oriundas da
atermação ou, ainda, intime a parte exequente para apresentar
planilha atualizada do débito, caso não tenha sido juntada ao feito.
Somente então, os autos deverão vir conclusos.
SENTENÇA registrada e publicada automaticamente via PJE.
Ji-Paraná, na data da assinatura.
Juiz(a) de Direito
1https://www.tjro.jus.br/noticias/item/7318-turma-recursal-firmadois-precedentes-em-acoes-de-massa (acesso em 06/03/2017, às
15:52h)
2§ 3º A opção pelo procedimento previsto nesta Lei importará em
renúncia ao crédito excedente ao limite estabelecido neste artigo,
excetuada a hipótese de conciliação.
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PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia | Ji-Paraná - 1ª Juizado Especial
Endereço: Rua Elias Cardoso Balau n. 1220 - Bairro Jardim Aurélio
Bernardi
(Próximo ao DETRAN) Ji-Paraná/RO - CEP: 76907-400
Processo n. 7001234-64.2018.8.22.0005
REQUERENTE: GIOVANO WEICH LEMOS
Advogado do(a) REQUERENTE: LUCAS GATELLI DE SOUZA RO0007232
REQUERIDO: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A
Advogado do(a) REQUERIDO: ITALLO GUSTAVO DE ALMEIDA
LEITE - MT007413O
INTIMAÇÃO
Em obediência ao disposto no art. 124, inc. XX das Diretrizes Gerais
Judicias, ficam as partes intimadas, através dos seus respectivos
Advogados, acerca do retorno dos autos da Turma Recursal, bem
ainda para requererem o que de direito, no prazo de cinco (5) dias.
Ainda, fica a PARTE REQUERIDA intimada para comprovar o
pagamento das custas processuais - finais -, conforme acórdão
proferida pela Turma Recursal, sob pena de protesto e de inscrição
na divida ativa (art. 2º, § 2º, Provimento Conjunto n. 002/2017-PRCG), NO PRAZO DE QUINZE (15) DIAS.
Ji-Paraná-RO, 13 de setembro de 2018.
Kennyson Júlio da Silva Marcelino
Diretor de Cartório
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia | Ji-Paraná - 1ª Juizado Especial
Endereço: Rua Elias Cardoso Balau n. 1220 - Bairro Jardim Aurélio
Bernardi
(Próximo ao DETRAN) Ji-Paraná/RO - CEP: 76907-400
Processo n. 7006035-91.2016.8.22.0005
REQUERENTE: FRANCOISE GISLAINE SOUZA SILVA
Advogado do(a) REQUERENTE: JEFFERSON CARLOS SANTOS
SILVA - RO0005754
REQUERIDO: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A
Advogado do(a) REQUERIDO: ITALLO GUSTAVO DE ALMEIDA
LEITE - MT007413O
INTIMAÇÃO
Em obediência ao disposto no art. 124, inc. XX das Diretrizes Gerais
Judicias, ficam as partes intimadas, através dos seus respectivos
Advogados, acerca do retorno dos autos da Turma Recursal, bem
ainda para requererem o que de direito, no prazo de cinco (5)
dias.
Ainda, ficam as partes intimadas para recolherem o pagamento
das custas processuais - finais -, conforme acórdão proferida pela
Turma Recursal, sob pena de protesto e de inscrição na divida
ativa (art. 2º, § 2º, Provimento Conjunto n. 002/2017-PR-CG), NO
PRAZO DE QUINZE (15) DIAS.
Ji-Paraná-RO, 13 de setembro de 2018.
Kennyson Júlio da Silva Marcelino
Diretor de Cartório
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ji-Paraná - 1ª Juizado Especial
Rua Elias Cardoso Balau, 1220, Próximo ao Detan e BPM., Jardim
Aurélio Bernardi, Ji-Paraná - RO - CEP: 76907-400 - Fone:(69).
Processo: 7001725-76.2015.8.22.0005
Classe: JUIZADOS - PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL
CÍVEL (436)
Data da Distribuição: 05/08/2015 10:15:00
Requerente: THIAGO ORTIZ PEREIRA
Advogado do(a) REQUERENTE: CIDINEY RODRIGUES
FERREIRA - MT008359O
Requerido: BANCO BRADESCO S.A.
Advogados do(a) REQUERIDO: NAYANA LORENA DA SILVA
GOES - AM9374, NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES RO0004875
DESPACHO
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Expeça-se alvará em favor da parte requerente, para levantamento
do valor depositado pela requerida, reservando 10% da quantia
ao seu advogado, referente aos honorários sucumbenciais fixados
pela Turma Recursal, a serem levantados pelo patrono também por
alvará ou informação de número de conta para transferência, caso
acoste aos autos.
Desde logo, não havendo levantamento do valor, autorizo a remessa
da quantia à conta judicial centralizado a cargo do TJ-RO.
Expeça-se o necessário.
Após, arquivem-se.
Ji-Paraná, data do registro.
MAXIMILIANO DARCY DAVID DEITOS
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ji-Paraná - 1ª Juizado Especial
Rua Elias Cardoso Balau, 1220, Próximo ao Detan e BPM., Jardim
Aurélio Bernardi, Ji-Paraná - RO - CEP: 76907-400 - Fone:(69).
Processo: 7008630-92.2018.8.22.0005
Classe: JUIZADOS - PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL
CÍVEL (436)
Data da Distribuição: 06/09/2018 17:43:38
Requerente: LEOPOLDINO THOMAZ DE PAULA
Advogado do(a) REQUERENTE: ALESSANDRO RIOS PRESTES
- RO9136
Requerido: CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA SA CERON
DESPACHO
Os documentos da subestação estão em nome do autor, Sr.
Leopoldino, todavia, a procuração apresentada está em nome de
terceira pessoa, qual seja Marli de Paula Oliveira, que não possui
poderes para representar o requerido em juízo.
Vale constar que, mesmo que a Sra. Marli tivesse procuração
para agir em nome do autor nesta demanda, neste eleito juízo não
poderia representá-lo, pois, na sistemática do Juizado Especial
Cível vigora o princípio da pessoalidade. Nesse sentido colhe-se
jurisprudência:
JUIZADOS ESPECIAIS. AÇÃO DE COBRANÇA DE ALUGUÉIS E
ACESSÓRIOS DE LOCAÇÃO. PARTE AUTORA QUE OPTA PELO
PROCEDIMENTO INSTITUÍDO PELO MICROSSISTEMA DOS
JUIZADOS ESPECIAIS E NO CURSO DA DEMANDA, ANTES
MESMO DE REALIZADA A AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO,
CONSTITUI MANDATÁRIO A QUEM ATRIBUI O ENCARGO
DE, EM SEU NOME, PRATICAR ATOS PROCESSUAIS.
REPRESENTAÇÃO
PROCESSUAL
OU
VOLUNTÁRIA.
FIGURA NÃO ADMITIDA EM FACE DA EXIGÊNCIA DE
COMPARECIMENTO PESSOAL DAS PARTES ÀS AUDIÊNCIAS.
INTELIGÊNCIA DO ART. 9º DA LEI N. 9.099/95 E DE
ORIENTAÇÃO EXPRESSA EM ENUNCIADO N. 20 DO FONAJE.
NULIDADE DOS ATOS PROCESSUAIS REALIZADOS COM A
PARTICIPAÇÃO DE REPRESENTATE VOLUNTÁRIO DA PARTE
AUTORA POR AFRONTA AO PRINCÍPIO DA PESSOALIDADE.
PRELIMINAR SUSCITADA DE OFÍCIO. VÍCIO QUE CONTAMINA
TODO O PROCEDIMENTO A CONTAR DO ATO JUDICIAL QUE
ADMITIU A REPRESENTAÇÃO VOLUNTÁRIA DA AUTORA.
ATOS PROCESSUAIS DECLARADOS NULOS. DECISÃO
INTERLOCUTÓRIA E SENTENÇA CASSADAS. 1.É facultativo o
exercício do direito de ação nos Juizados Especiais Cíveis (Enunciado
1 FONAJE) daí porque, feita a opção pelo rito sumariíssimo
estabelecido na Lei 9.099/95, deve a parte se submeter aos
especiais pressupostos de validade da relação processual fixados
pelo legislador ordinário para o processo instituído por aquele
ato normativo. 2.Obrigatoriedade de comparecimento pessoal
das partes às audiências. Determinação legal consubstanciada
no Art. 9º da Lei dos Juizados Especiais Estaduais Cíveis que
guarda coerência absoluta com o rito extremamente sumário
que a distingue e que é marcado pela rapidez, simplicidade,
informalidade, concentração dos atos e economia processual (Art.
2º). Exigência de simplificação do sistema que deve ser observada
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conforme orientação que consta em Enunciado 20 do FONAJE.
3.Nesse contexto, carece de fundamento de validade a DECISÃO
judicial que autoriza a representação processual da parte Autora,
liberando-a de comparecer pessoalmente às audiências que no
curso do processo devem ser realizadas. 4.Nulidade do provimento
judicial dada a impossibilidade de que inove no ordenamento
jurídico face a inexistência de texto legal que assim o autorize.
Dever de observância das normas do procedimento sumariíssimo e
das garantias processuais das partes. 5.Preliminar de nulidade do
procedimento reconhecida de ofício. Invalidade dos atos processuais
praticados a contar da DECISÃO que afastou a incidência de regra
de procedimento expressa no Art.9º da Lei n. 9.099/95. SENTENÇA
cassada. (Acórdão n.533115, 20090111245462ACJ, Relator: DIVA
LUCY DE FARIA PEREIRA 1ª Turma Recursal dos Juizados
Especiais do Distrito Federal, Data de Julgamento: 06/09/2011,
Publicado no DJE: 09/09/2011. Pág.: 116).
Destarte, intime-se a parte autora para, no prazo de 10 dias,
emendar a inicial, apresentando procuração jurídica em nome do
Sr. Leopoldino e assinada por esse, sob pena de indeferimento da
inicial e extinção do processo.
Int.
Ji-Paraná, data do registro.
MAXIMILIANO DARCY DAVID DEITOS
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia | Ji-Paraná - 1ª Juizado Especial
Endereço: Rua Elias Cardoso Balau n. 1220 - Bairro Jardim Aurélio
Bernardi
(Próximo ao DETRAN) Ji-Paraná/RO - CEP: 76907-400
Processo n. 7008447-24.2018.8.22.0005
REQUERENTE: JOAO CARLOS FERRI, CLEUSA TEIXEIRA
DIAS
Advogados do(a) REQUERENTE: JOHNE MARCOS PINTO
ALVES - RO0006328, LUCAS SANTOS GIROLDO - RO0006776
Advogados do(a) REQUERENTE: JOHNE MARCOS PINTO
ALVES - RO0006328, LUCAS SANTOS GIROLDO - RO0006776
REQUERIDO: SOLANGE FERREIRA DE OLIVEIRA, ISRAEL DE
LOURDES LOPES
Advogado do(a) REQUERIDO:
Advogado do(a) REQUERIDO:
DESPACHO
Intime-se a parte autora para apresentar comprovante de endereço
atualizado e em seu nome, sob pena de indeferimento da inicial, no
prazo de 10 dias.
Com a apresentação do documento, encaminhem-se os autos
ao CEJUSC para designação de audiência, observando o prazo
estabelecido no artigo 334 do CPC/15.
Cite-se e intime-se a parte requerida, nos termos da lei, bem como
do Provimento Conjunto Presidência e Corregedoria nº 001/2017
(DJE nº 104, de 08/06/2017, pág. 01/03).
Intime-se a parte requerente quanto à audiência designada,
advertindo-a de que a sua ausência injustificada implicará em
extinção do feito, sem julgamento do MÉRITO, nos termos do art.
51, I, da Lei 9.099/95.
CÓPIAS DA PRESENTE SERVIRÃO DE COMUNICAÇÃO.
Ji-Paraná/RO, data do registro.
MAXIMILIANO DARCY DAVID DEITOS
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ji-Paraná - 1ª Juizado Especial
Rua Elias Cardoso Balau, 1220, Próximo ao Detan e BPM., Jardim
Aurélio Bernardi, Ji-Paraná - RO - CEP: 76907-400 - Fone:(69).
Processo: 7004406-82.2016.8.22.0005
Classe: JUIZADOS - PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL
CÍVEL (436)
Data da Distribuição: 17/05/2016 15:46:09
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Requerente: LUCAS VINICIUS DOS SANTOS
Advogado do(a) REQUERENTE: GIANE ELLEN BORGIO
BARBOSA - RO0002027
Requerido: ESTADO DE RONDÔNIA
Advogado do(a) REQUERIDO:
DESPACHO
A SENTENÇA proferida nos autos transitou em julgado em 23/8/2017
(id. 12688719). Não há nenhuma razão para o prosseguimento do
feito.
Retornem -se os autos ao arquivo.
Ji-Paraná/RO, em data do registro.
Maximiliano Darcy David Deitos
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ji-Paraná - 1ª Juizado Especial
Rua Elias Cardoso Balau, 1220, Próximo ao Detan e BPM., Jardim
Aurélio Bernardi, Ji-Paraná - RO - CEP: 76907-400 - Fone:(69).
Processo: 7003654-42.2018.8.22.0005
Classe: JUIZADOS - PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL
CÍVEL (436)
Data da Distribuição: 17/04/2018 17:31:34
Requerente: MARCIA DONIZETE LANZA
Advogado do(a) REQUERENTE: GENECI ALVES APOLINARIO RO0001007
Requerido: MUNICIPIO DE JI-PARANA e outros
Advogado do(a) REQUERIDO:
Advogado do(a) REQUERIDO:
SENTENÇA
1- Compulsando os autos, verifico que foram concedidos 45 dias
para a parte autora emendar a inicial (15+30), no entanto, intimada,
quedou-se inerte. Outrossim, consigno que desde o último dia do
prazo para cumprir com a intimação até o momento já transcorreram
mais de 30 dias.
2 - Desta forma, considerando que a parte requerente manteve-se
silente quanto a determinação judicial, abandonando a causa por
mais de 30 dias, de rigor a extinção do feito.
3 - Ademais, estabelece o art. 51, § 1º, da Lei 9.099/95, que a
extinção do processo independerá, em qualquer hipótese, de prévia
intimação pessoal das partes. Tem-se, portanto, que o art. 485, §
1º, do CPC/2015 e a Súmula n.º 240 do STJ não são aplicados no
âmbito dos Juizados Especiais, não havendo necessidade intimação
pessoal da parte, em respeito aos princípios da celeridade, da
simplicidade e da economia processual (art. 2º, Lei 9.099/95).
4- DISPOSITIVO - Ante todo o exposto, extingo o feito, sem
resolução do MÉRITO, conforme art. 485, I e III, do CPC/2015.
5- Sem custas e honorários (artigo 55 da Lei 9.099/1995).
6- Intime-se. Após, arquivem-se os autos.
Ji-Paraná/RO, em data do registro.
Maximiliano Darcy David Deitos
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ji-Paraná - 1ª Juizado Especial
Rua Elias Cardoso Balau, 1220, Próximo ao Detan e BPM., Jardim
Aurélio Bernardi, Ji-Paraná - RO - CEP: 76907-400 - Fone:(69).
Processo: 7006127-98.2018.8.22.0005
Classe: JUIZADOS - PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL
CÍVEL (436)
Data da Distribuição: 28/06/2018 11:56:24
Requerente: MARIA AURICELIA ROCHA
Advogado do(a) REQUERENTE: EURIANNE DE SOUZA PASSOS
BARRIONUEVO ALVES - RO0003894
Requerido: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
PÚBLICOS DO ESTADO DE RONDÔNIA - IPERON e outros
Advogado do(a) REQUERIDO:
Advogado do(a) REQUERIDO:
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DESPACHO
Fls. 81, id. 20701235 - defiro o prazo de 10 dias - conforme
solicitado, para que o autor anexe aos autos a “certidão de exercício
na atividade estritamente policial”, sob pena de extinção.
Ji-Paraná/RO, em dato do registro.
Maximiliano Darcy David Deitos
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ji-Paraná - 1ª Juizado Especial
Rua Elias Cardoso Balau, 1220, Próximo ao Detran e BPM., Jardim
Aurélio Bernardi, Ji-Paraná - RO - CEP: 76907-400 - Fone:(69).
Processo: 7008569-37.2018.8.22.0005
Classe: JUIZADOS - PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL
CÍVEL (436)
Data da Distribuição: 05/09/2018 17:15:28
Requerente: JOAO BARRETO
Advogados do(a) REQUERENTE: ESTEFANIA SOUZA MARINHO
- RO0007025, LUCAS GATELLI DE SOUZA - RO0007232
Requerido: BANCO BMG CONSIGNADO S/A
DESPACHO
Nos contracheques apresentados não é possível verificar tratarse dos mesmos contratos inscritos nos órgãos de proteção ao
crédito, pois, nos referidos documentos, não constam os números
dos contratos. O empregador do requerente dispõe dessas
informações.
Outrossim, o autor não apresentou cópia dos contratos ou protocolo
de eventual pedido/reclamação administrativa que tenha feito à
parte requerida, tampouco justificou a impossibilidade de fazê-los.
Destarte, intime-se a parte autora para, no prazo de 10 dias úteis,
emendar a inicial, prestando as informações necessárias e juntando
documentos, conforme acima referido, sob pena de indeferimento
da inicial.
Após, conclusos para DECISÃO. CONSUMIDOR PONTO COM
Int.
Ji-Paraná, data da assinatura.
MAXIMILIANO DARCY DAVID DEITOS
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ji-Paraná - 1ª Juizado Especial
Rua Elias Cardoso Balau, 1220, Próximo ao Detran e BPM., Jardim
Aurélio Bernardi, Ji-Paraná - RO - CEP: 76907-400 - Fone:(69).
Processo: 7000815-44.2018.8.22.0005
Classe: JUIZADOS - PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL
CÍVEL (436)
Data da Distribuição: 01/02/2018 17:43:04
Requerente: ILDEBRANDO APOLINARIO
Advogados do(a) REQUERENTE: JESSICA CORREA DE SOUZA
- RO5124, CLEBER CARMONA DE FREITAS - RO0003314
Requerido: PAULO DA SILVA NANTES e outros
Advogado do(a) REQUERIDO:
Advogado do(a) REQUERIDO:
SENTENÇA
Chamo o feito à ordem.
Trata-se de ação de indenização por dano material decorrente de
acidente de trânsito.
Compulsando os autos, verifico que os requerido já foram citados,
conforme ARs juntados aos ids. 18607691 e 19098082. Assim,
torno sem efeito a SENTENÇA do id. 20838929.
Em que pese citados, os requeridos não apresentaram defesa,
tampouco compareceram à audiência de conciliação, incidindo,
pois, os efeitos da revelia, conforme art. 19 da Lei n. 9.099/95 e o
disposto no artigo 344 do CPC.
Passo ao julgamento do MÉRITO.
Inicialmente, destaco que o proprietário de veículo automotor tem
responsabilidade solidária pelos danos causados por terceiro que
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conduz seu veículo e venha a causar acidente de trânsito, pois é
o titular do domínio do bem. O fato do caminhão Mercedes Bens
(M.BENZ/L 1113 Nacional), placa BVX 7821/SP, ter como condutor
Paulo, no momento do acidente, não retira a responsabilidade de
Mario, na medida em que como proprietário é responsável pela
guarda das chaves ou pela liberação e autorização do veículo a
outro motorista. Neste sentido, a seguinte DECISÃO:
Responsabilidade civil. Acidente de trânsito. Responsabilidade do
proprietário do veículo. Danos morais e materiais configurados.
Dever de indenizar. O proprietário responde por danos causados
por seu veículo, porquanto sua responsabilidade é objetiva.
Precedentes do STJ. Comprovando-se que a colisão ocorreu pela
conduta imprudente do motorista que invadiu a via preferencial, este
deverá indenizar a vítima pelos danos materiais e morais. Apelação,
Processo nº 0002359-62.2013.822.0006, Tribunal de Justiça do
Estado de Rondônia, 1ª Câmara Cível, Relator(a) do Acórdão: Des.
Raduan Miguel Filho, Data de julgamento: 25/04/2018.
No MÉRITO, conforme dispõe o artigo 373, I, do CPC/2015, à parte
autora cabe a prova constitutiva do seu direito, correndo o risco de
perder a causa se não provar os fatos alegados. Por outro lado, à
parte requerida cabe exibir, de modo concreto, coerente e seguro,
os elementos que possam modificar, impedir ou extinguir o direito
da parte autor, (art. 373, II, do CPC/2015), o que não ocorreu, posto
que os requeridos mesmo devidamente citados não apresentaram
defesa.
Merece procedência o pedido do requerente, na medida em que
restou comprovado nos autos que o acidente se deu por culpa
do 1ª requerido, que ao desviar de um outro veículo quando
estava saindo do pátio do posto Líder, não se atentou ao fluxo
da via lateral, de onde vinha o autor, colidindo com o veículo do
requerente. Embora o 1ª requerido tenha afirmado, no registro
da ocorrência, que o veículo do requerente surgiu “do nada”, não
demonstrou tal fato. Afirmou ainda que para sair do local, posto que
não possuía habilitação, precisou empurrar o veículo do requerente
que estava na frente do caminhão, demonstrando, assim, que na
colisão o veículo do autor estava passando pela via e o requerido
saía do posto de combustível, portanto, não se cercou das cautelas
necessárias para evitar o infortúnio. Assim, de rigor a procedência
deste pleito. Por identidade de razão, colhe-se jurisprudência
conforme a seguir:
ACIDENTE DE TRÃNSITO. COLISÃO EM PÁTIO DE POSTO
DE GASOLINA. DINÂMICA DOS FATOS, LOCALIZAÇÃO DOS
DANOS E INTENSIDADE DESTES, QUE CORROBORAM COM
A VERSÃO AUTORAL E COM A CULPA EXCLUSIVA DO RÉU,
QUE COLIDIU NA LATERAL DO VEÍCULO DO AUTOR COM A
FRONTAL DE SEU VEÍCULO, AO NÃO ATENTAR AO FLUXO
E A VELOCIDADE EM LOCAL DE MANOBRAS E ACESSOS.
VALORAÇÃO DO PRINCÍPIO DA IMEDIATIDADE. SENTENÇA
MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECUSRSO
DESPROVIDO. (Recurso Cível Nº 71005828413, Quarta Turma
Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Glaucia Dipp Dreher,
Julgado em 26/02/2016). (TJ-RS - Recurso Cível: 71005828413
RS, Relator: Glaucia Dipp Dreher, Data de Julgamento: 26/02/2016,
Quarta Turma Recursal Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça
do dia 03/03/2016).
Outrossim, quanto ao valor da condenação, deve recair sobre o
montante de R$ 5.790,00 (Id 15965694, pg. 3), conforme menor
orçamento apresentado pelo autor, em atenção ao princípio da
menor onerosidade ao devedor.
DISPOSITIVO: Ante o exposto, julgo procedentes os pedidos
do requerente e, via de consequência, condeno os requeridos,
solidariamente, a pagarem ao autor o montante de R$ 5.790,00,
atualizado a partir da emissão do orçamento apresentado (Id
15965694, pg.3, 23-08-2017) e com incidência de juros de 1% ao
mês a partir da citação.
Como corolário, resolvo o MÉRITO, com escopo no artigo 487, I, do
Código de Processo Civil.
Sem custas e honorários (artigo 55 da Lei 9.099/1995).
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Seguindo o Enunciado 5º do 1º Fojur de Rondônia, transitada em
julgado esta DECISÃO (10 dias após ciência da DECISÃO ), ficará
a parte demandada automaticamente intimada para pagamento
integral do quantum determinado (valor da condenação acrescido
dos consectários legais determinados), em 15 (quinze) dias, nos
moldes do art. 523, §1º, do CPC/15, sob pena de acréscimo de
10% (dez por cento) sobre o montante total líquido e certo.
Havendo pagamento voluntário do débito, expeça-se alvará em
favor do(a) credor(a).
Sobrevindo requerimento de cumprimento de SENTENÇA, com
fundamento nas Diretrizes Gerais Judiciais, artigo 118, 124, VIII,
XVI, XXXI, “a”, “b” e “e”, determino que a Secretaria retifique a
autuação para cumprimento de SENTENÇA e encaminhe os autos
à Contadoria Judicial quando necessário em ações oriundas da
atermação ou, ainda, intime a parte exequente para apresentar
planilha atualizada do débito, caso não tenha sido juntada ao feito.
Somente então, os autos deverão vir conclusos.
SENTENÇA registrada e publicada automaticamente via PJE.
Ji-Paraná/RO, data da assinatura.
MAXIMILIANO DARCY DAVID DEITOS
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia | Ji-Paraná - 1ª Juizado Especial
Endereço: Rua Elias Cardoso Balau n. 1220 - Bairro Jardim Aurélio
Bernardi
(Próximo ao DETRAN) Ji-Paraná/RO - CEP: 76907-400
Processo n. 7004576-83.2018.8.22.0005
REQUERENTE: ARLINDO FRAGA DE SOUZA
Advogado
do(a)
REQUERENTE:
DILNEY
EDUARDO
BARRIONUEVO ALVES - RO000301B
REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A.
Advogado do(a) REQUERIDO: WILSON BELCHIOR - RO0006484
SENTENÇA
Cuida-se de ação de indenização por danos morais ajuizada em
razão de espera para receber atendimento bancário.
Quanto ao ônus da prova, dispõe o artigo 373, I, do CPC/15, que
à parte autora cabe a prova constitutiva do seu direito, correndo o
risco de perder a causa se não provar os fatos alegados. Por outro
lado, à parte requerida cabe exibir, de modo concreto, coerente e
seguro, elementos que possam impedir, modificar ou extinguir o
direito da parte autora, nos termos do artigo 373, II, do CPC/15.
Compulsando os autos, verifico que o autor recebeu atendimento
bancário 1h36min após a emissão da senha para atendimento,
conforme se verifica no comprovante juntado pelo autor (Id.
18298187).
Conforme parâmetro estabelecido por nossa egrégia Turma
Recursal, conforme jurisprudência a seguir, o tempo é considerado
excessivo e enseja dano moral quando ultrapassada, por si só, 1
hora de espera:
CONSUMIDOR. FILA DE BANCO. ESPERA EXCESSIVA. ACIMA
DE UMA HORA. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO
DEVIDA. VALOR SUFICIENTE À REPARAÇÃO E AO CARÁTER
PEDAGÓGICO. RECURSO PROVIDO. RECURSO INOMINADO,
Processo nº 7000153-14.2017.822.0006, Tribunal de Justiça do
Estado de Rondônia, Turma Recursal - Porto Velho, Relator(a)
do Acórdão: Juiz Glodner Luiz Pauletto, Data de julgamento:
15/03/2018.
TURMA RECURSAL. RECURSO INOMINADO. ESPERA EM FILA
DE BANCO POR TEMPO SUPERIOR A UMA HORA. DANO MORAL
DEVIDO ATENTO À FUNÇÃO REPARATÓRIA E PUNITIVA DO
DANO MORAL. VALOR DA REPARAÇÃO. PROPORCIONALIDADE
E RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (Autos
de nº 7003904-11.2016.8.22.0002; Relator Juiz Ênio Salvador Vaz;
Julgado em 15/02/2017).
Desta forma, evidenciado no caso concreto que o tempo de espera
em fila de banco para atendimento ultrapassou os termos acima
mencionados ou quando existe outra circunstância fática que abale
aspectos subjetivos do consumidor, automaticamente, entende-se
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como configurada a espera excessiva passível de indenização por
dano moral. Assim, o juízo deve ser casuístico e realizado em cada
caso concreto.
Tendo estabelecido o parâmetro a ser utilizado, passa-se à análise
do presente caso.
É importante mencionar que este juízo modificou entendimento
anterior para adequação ao entendimento da Turma Recursal, em
atendimento inclusive ao princípio da segurança jurídica.
Compulsando os autos, verifica-se que a parte requerente foi até
o banco no dia 05-09-2017, às 09h27min, tendo sido atendido às
11h03min, na qual se verifica um tempo de espera total de 1h36min.
Assim, à luz do entendimento esposado, tenho que ficou
comprovada a espera excessiva acima do parâmetro fixado, de
modo que caracterizado, no caso concreto, situação causadora de
angústia passível de indenização ante o desrespeito ao consumidor,
pelo que o pedido merece procedência.
Resta agora a análise sobre o valor do dano moral.
No tocante ao quantum indenizatório, é sabido que, na quantificação
da indenização por dano moral, deve o julgador, valendo-se de seu
bom senso prático e adstrito ao caso concreto, arbitrar, pautado
nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, um valor justo
ao ressarcimento do dano extrapatrimonial.
Neste propósito, impõe-se que o magistrado fique atento às
condições do ofensor, do ofendido e do bem jurídico lesado, assim
como à intensidade e duração do sofrimento, e à reprovação da
conduta do ofensor, não se olvidando, contudo, que o ressarcimento
da lesão ao patrimônio moral deve ser suficiente para recompor os
prejuízos suportados, sem importar em enriquecimento sem causa
da vítima.
Na espécie, levando-se em consideração as condições econômicas
e sociais da parte ofendida e do ofensor; considerando,
principalmente, a reprovabilidade da conduta do requerido; o
caráter coercitivo e pedagógico da indenização; os princípios da
proporcionalidade e razoabilidade; não se descuidando também,
que a reparação não pode servir de causa ao enriquecimento
injustificado; impõe-se a indenização a título de danos morais para
o valor de R$ 1.000,00 (um mil reais), valor este que se revela
suficiente e condizente com as peculiaridades do caso.
Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial e condeno
o requerido a pagar ao requerente, a título de indenização por
danos morais, o montante de R$ 1.000,00, já atualizado nesta data,
incidindo correção monetária pelo índice IGP-M e juros de 1% a.m.
a partir desta DECISÃO.
Como corolário, resolvo o MÉRITO e extingo o processo, com
fundamento no artigo 487, I, do Código de Processo Civil.
Sem custas e honorários (art. 55 da Lei 9.099/1995).
Seguindo o Enunciado 5º do 1º Fojur de Rondônia1, transitada em
julgado esta DECISÃO (10 dias após ciência da DECISÃO ), ficará
a parte demandada automaticamente intimada para pagamento
integral do quantum determinado (valor da condenação acrescido
dos consectários legais determinados), em 15 (quinze) dias, nos
moldes do art. 523, §1º, do CPC/15, sob pena de acréscimo de
10% (dez por cento) sobre o montante total líquido e certo.
Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos.
Havendo pagamento voluntário do débito, expeça-se alvará em
favor do credor e arquivem-se.
SENTENÇA registrada e publicada via PJE.
Ji-Paraná/RO, na data do registro.
Juiz(a) de Direito
1“Somente deverá ser intimada a parte para o pagamento
voluntário da condenação, caso não tenha sido determinado na
SENTENÇA ou no acórdão que o início do prazo para pagamento
era automático e a contar do trânsito em julgado” (Diário da Justiça
nº 191, de 15/10/2015, pág. 152)
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia | Ji-Paraná - 1ª Juizado Especial
Endereço: Rua Elias Cardoso Balau n. 1220 - Bairro Jardim Aurélio
Bernardi
(Próximo ao DETRAN) Ji-Paraná/RO - CEP: 76907-400
Processo n. 7005039-25.2018.8.22.0005
REQUERENTE: ANTONIO BATISTA DA SILVEIRA NETO
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Advogado do(a) REQUERENTE: EDNAYR LEMOS SILVA DE
OLIVEIRA - RO0007003
REQUERIDO: CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA SA
CERON
DESPACHO
Compulsando os autos, verifico que a parte requerente apresentou
apenas 01 orçamento para indicar o provável valor gasto na
construção da subestação de energia. Todavia, são necessários
ao menos 03 orçamentos para comparação e fixação do valor a
ser indenizado pela requerida, conforme entendimento de nossa
turma recursal.
Assim, intime-se a parte autora para, no prazo de 15 dias, juntar
aos autos orçamentos de mais 02 empresas diferentes dos
materiais para construção de subestação de energia, sob pena de
indeferimento da inicial.
Após, conclusos para julgamento.
Int.
Ji-Paraná/RO, na data da assinatura.
Maximiliano Darcy David Deitos
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia | Ji-Paraná - 1ª Juizado Especial
Endereço: Rua Elias Cardoso Balau n. 1220 - Bairro Jardim Aurélio
Bernardi
(Próximo ao DETRAN) Ji-Paraná/RO - CEP: 76907-400
Processo n. 7003857-38.2017.8.22.0005
REQUERENTE: ROSALINO NETO GONCALVES DA SILVA
Advogado do(a) REQUERENTE: ROSALINO NETO GONCALVES
DA SILVA - RO7829
REQUERIDO: ESTADO DE RONDÔNIA
Advogado do(a) REQUERIDO:
SENTENÇA
Trata-se de pedido de restituição de imposto de renda que o
requerente alega serem indevidamente recolhidos sobre seu auxílio
doença.
Com as atas médicas (id 11878361) comprovou os afastamentos
alegados.
Também comprovou, por meio das fichas financeiras (ID 10193857)
que efetivamente ocorreram descontos de imposto de renda:
Julho de 2012 houve o desconto (id 10193857) mas não há provas
de que o autor estava de licença médica, eis que a ata (id 11879586)
refere-se à terceira pessoa.
Dezembro de 2013 ocorreu o desconto (id 10194180) e o autor
estava de licença (id 11880282)
Janeiro a março, junho, julho e outubro de 2014 houve o desconto
(id 10193934) e estava de licença médica (id 11880282, 11878878,
11878977, 11879261 e 11879954)
Janeiro de 2015, estava de licença médica (id 11878634) mas
houve o desconto tributário (id 10193976)
Passo à análise da incidência do imposto de renda sobre o auxíliodoença. Sobre o tema, regula a Lei nº 8.541, art. 48:
Art. 48. Ficam isentos do imposto de renda os rendimentos
percebidos pelas pessoas físicas decorrentes de segurodesemprego, auxílio-natalidade, auxílio-doença, auxílio-funeral
e auxílio-acidente, pagos pela previdência oficial da União, dos
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios e pelas entidades de
previdência privada. (Redação dada pela lei nº 9.250, de 1995)
De acordo com o referido DISPOSITIVO quando em licença
médica e recebendo de auxílio-doença o beneficiário ficará isento,
logo, nos meses em que o requerente comprovou afastamento por
auxílio-doença não deveria ter descontado o imposto de renda.
Em impugnação, o requerido limitou-se a afirmar que nas fichas
financeiras constam a não incidência do IR quando em auxílio
doença.
Mas como disposto acima, o autor comprovou por meio de atas
médicas que não laborou em alguns períodos e mesmo assim
incidiu o referido imposto sobre sua remuneração/benefício.
Nestes termos, é de rigor julgar parcialmente procedentes os
pedidos aduzidos na inicial
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DISPOSITIVO:
Posto
isso,
JULGO
PARCIALMENTE
PROCEDENTE o pedido formulado pela parte requerente para
condenar o requerido a restituir os valores pagos a título de imposto
de renda nos meses de dezembro/2013, janeiro a março, junho,
julho e outubro de 2014 e janeiro de 2015, incluído os descontos no
13º salário nos referidos anos.
Declaro resolvido o MÉRITO, nos termos do art. 487, I, CPC.
Corrigido monetariamente a partir do vencimento mensal das
prestações, de acordo com índices periodicamente publicados no
Diário de Justiça Eletrônico do Estado de Rondônia, com incidência
de juros moratórios de 0,5% ao mês a contar da citação válida.
Eventual parcela paga administrativamente deverá ser amortizado
do montante global, observada prescrição quinquenal.
Considerando que a parte requerente não comprovou sua
hipossuficiência, tenho por bem indeferir os benefícios da
assistência judiciária gratuita.
Sem custas processuais, honorários ou reexame necessário (artigo
55, caput, da Lei 9.099/95 e artigo 27, da Lei 12.153/09).
Decorrido o prazo sem requerimento de cumprimento, arquive-se.
Agende-se decurso de prazo recursal.
Intimem-se.
Ji-Paraná/RO, data da assinatura
Maximiliano Darcy David Deitos
Juiz(a) de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ji-Paraná - 1ª Juizado Especial
Rua Elias Cardoso Balau, 1220, Próximo ao Detan e BPM., Jardim
Aurélio Bernardi, Ji-Paraná - RO - CEP: 76907-400 - Fone:(69).
Processo: 7000349-84.2017.8.22.0005
Classe: JUIZADOS - PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL
CÍVEL (436)
Data da Distribuição: 20/01/2017 11:38:37
Requerente: ROSELI LIMA DA SILVA
Requerido: BANCO PAN S.A.
Advogado do(a) REQUERIDO: EDUARDO CHALFIN RO0007520
SENTENÇA
Relatório dispensado, conforme art. 38 da Lei n. 9.099/95.
Trata-se de pedido de declaração de inexigibilidade de débito
c.c restituição de valor, decorrente de contrato de empréstimo
denominado cartão de crédito consignado.
Conforme dispõe o artigo 373, I, do CPC, à parte autora cabe a
prova constitutiva do seu direito, correndo o risco de perder a causa
se não provar os fatos alegados. Por outro lado, à parte requerida
cabe exibir, de modo concreto, coerente e seguro, os elementos
que possam modificar, impedir ou extinguir o direito da parte autora
(art. 373, II, do CPC). Todavia, no caso destes autos, verifico a
necessidade de inversão do ônus da prova em favor da autora –
consumidora, dada a sua hipossuficiência e vulnerabilidade diante
da requerida, conforme disposto no artigo 6º, VIII, do CDC.
O pedido merece procedência em parte, porque: a) a requerida
apresentou faturas demonstrando que houve a efetiva utilização
do cartão (id. 18752806), sendo a fatura mais atual com compras
datada de 10-01-2013 (id. 18752806 - Pág. 2), portanto, está
comprovado que o cartão foi utilizado até essa data; b) a faturas
mais atual, contendo os dividendos e encargos é datada de 1004-2014, no valor de R$ 576,24 (id. 18754274 - Pág. 26); c) desse
saldo devedor, após renegociação, a requerente comprovadamente
quitou 3 parcelas, totalizando o valor pago de R$ 315,78, conforme
comprovantes do id. 8024674; d) as fichas financeiras juntadas
ao processo (id. 8024678 - Pág. 5-11 e 13407235) demonstram
que ao longo dos anos de 2013 a 2017, foram descontados dos
contracheques da requerente valores referentes ao contrato em
voga, cuja soma dos descontos totaliza R$ 1.100,00 (2013 = R$
240,00, 2014 = R$ 240,00, 2015 = R$ 240,00, 2016 = R$ 240,00
e 2017 = R$ 140,00); e) assim, verifica-se que havia um saldo
devedor de R$ 576,24, oriundo de compras realizadas até o ano
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de 2013, sendo que desse saldo a autora pagou desde 2013 valor
superior ao que foi utilizado (total pago (prestações da renegociação
+ descontos no contracheque): R$ 1.415,78), portanto, deve ser
considerada quitada a dívida questionada, até porque a requerida
não apresentou nenhuma planilha com evolução do débito; f)
com relação ao contrato, está evidente que se os descontos não
forem em juízo cessados o pagamento permanecerá de forma
contínua nos vencimentos da autora, o que demonstra abuso por
parte da instituição financeira, razão pela qual o contrato para
utilização deve ser declarado rescindido, sem qualquer ônus para
a requerente; g) nosso tribunal firmou jurisprudência no sentido
de que a utilização do cartão de crédito com o mero pagamento
mínimo das faturas mensais gera em desfavor do usuário um
saldo devedor constantemente atualizado, impossibilitando ao
usuário/consumidor a quitação desse saldo, explicitando violação
do disposto no artigo 51, IV e §1º, III, do Código de Defesa do
Consumidor. Por identidade de razão, colaciono ementa de
jurisprudência de nosso e. Tribunal, registrando o voto do Relator,
que esclarece com propriedade a situação:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO.
RELAÇÃO DE CONSUMO, NA FORMA DA LEI. 8.078/90.
CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO VINCULADA A CARTÃO DE
CRÉDITO CONSIGNADO. DESCONTOS DO VALOR DA FATURA
MÍNIMA DIRETAMENTE DA REMUNERAÇÃO DO AUTOR. VENDA
CASADA CONFIGURADA. - Configura prática abusiva o empréstimo
vinculado a cartão de crédito consignado cujos descontos ocorrem
no valor mínimo, acarretando evolução desproporcional no débito,
impossibilitando sua quitação. RECURSO INOMINADO, Processo
nº 7001550-02.2017.822.0009, Tribunal de Justiça do Estado de
Rondônia, Turma Recursal - Porto Velho, Relator(a) do Acórdão:
Juiz Jorge Luiz dos S. Leal, Data de julgamento: 22/11/2017.
RECURSO
INOMINADO.
AÇÃO
DECLARATÓRIA
DE
INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. RELAÇÃO DE CONSUMO.
CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO VINCULADA A CARTÃO
DE CRÉDITO CONSIGNADO. DESCONTOS DO VALOR DA
FATURA MÍNIMA DIRETAMENTE DA REMUNERAÇÃO DO
AUTOR. AUSÊNCIA DE PROVA DE EVOLUÇÃO DA DÍVIDA.
ABUSIVIDADE CONFIGURADA. DANOS MORAIS. OCORRÊNCIA.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. Configura
prática abusiva o empréstimo vinculado a cartão de crédito
consignado cujos descontos têm por base o valor mínimo para
pagamento, sem comprovação da evolução da dívida, acarretando
valor infinitamente desproporcional ao débito e impossibilitando
sua quitação. RECURSO INOMINADO, Processo nº 700041042.2017.822.0005, Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia,
Turma Recursal - Porto Velho, Relator(a) do Acórdão: Juiz Enio
Salvador Vaz, Data de julgamento: 05/03/2018.
VOTO: “Como decidido pelo Juízo de origem, a utilização do cartão
de crédito com o pagamento mínimo das faturas mensais gera em
desfavor do usuário um saldo devedor constantemente atualizado,
o que impossibilita sua integral quitação.
A modalidade de empréstimo alegada pela recorrida se mostra
abusiva, na medida em que impõe à parte recorrida não só o
pagamento dos juros embutidos no montante do empréstimo como
também o pagamento mínimo do cartão de crédito através dos
descontos em folha de pagamento. Na realidade, a consumidora
paga mensalmente parte do empréstimo, porém continua devendo,
cada vez mais, mês a mês, aumentando sua dívida, sendo flagrante
violação do disposto no artigo 51, IV e § 1º, III do CDC.
E não é só. A parte recorrente não juntou documentos
comprobatórios acerca da legitimidade do crédito que pretende
receber da recorrida, cujo ônus – art. 373, inciso II, CPC – não se
desincumbiu.
Além disso, como bem pontuado na SENTENÇA, em que pese o
recorrente afirmar que o débito se refere ao Telesaque Parcelado
em 12 X 452,75 reais, realizado em 27/01/2011, denota-se que
entre 03/2011 a 04/2016 foram realizados diversos descontos
de R$ 198,61 cada, que serviriam para pagar o débito, todavia,
não juntou documento quanto a evolução do débito, capaz de
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demonstrar que o valor cobrado, de R$ 11.482,98 reais, referese ao Telesaque Parcelado, que originalmente era de R$ 5.433,00
reais (sem subtrair o montante descontado em folha de pagamento)
ou que se refere a outra transação bancária.
Deste modo, não tendo demonstrado os gastos realizados pela
recorrida, tampouco a evolução da dívida que pretende receber, a
inexigibilidade do débito é medida que se impõe.
Ao justificar sua pretensão no fato de que a recorrida se limitou
em pagar o valor mínimo das faturas, deveria ter trazido aos autos
planilha detalhada e discriminada contendo as quantias utilizadas
pela recorrida, seus pagamentos parciais – ou mínimos – e o saldo
devedor, acompanhado da incidência dos juros, seus índices e
demais encargos eventualmente contratados.
Todavia, se limita em meras alegações sem qualquer prova para
corroborá-las, visto que junta em sua defesa apensa telas de
sistema informatizado de produção unilateral.”.
Logo, deve ser rescindido o contrato e, por conseguinte, cessados
os descontos.
Com relação ao dano material, com fundamento no art. 6º da
Lei n. 9.099-95, “O Juiz adotará em cada caso a DECISÃO que
reputar mais justa e equânime, atendendo aos fins sociais da lei
e às exigências do bem comum.”, entendo não haver valor a ser
restituído, já que a dívida, a partir de 2013, quando o cartão deixou
de ser utilizado, contava com juros e outros encargos, não tendo
sido cobrado valor muito excessivo, se considerarmos os juros
de contrato de cartão de crédito e afins, bem ainda o tempo de
duração da dívida (dívida de R$ 576,24, desde o ano de 2013,
pagamento de R$ R$ 1.415,78), não havendo falar, portanto, em
restituição de valor.
Dessa forma, a procedência em parte dos pedidos de impõe.
Diante do exposto, confirmando a medida liminar, JULGO
PROCEDENTE EM PARTE os pedidos da inicial e, via de
consequência: a) declaro rescindido o contrato firmado entre as
partes, referente a empréstimo e cartão de crédito consignado, sem
ônus para a parte autora; b) declaro a inexigibilidade de quaisquer
débitos vinculados ao contrato nesta oportunidade rescindido.
Julgo improcedente o pedido de indenização por dano material
(restituição em dobro de valor).
Como corolário, resolvo o MÉRITO e extingo o processo, com
escopo no artigo 487, I, do Código de Processo Civil.
Determino a restituição do valor bloqueado em favor da parte
requerida (id. 14227807), que informará conta nos autos para
transferência. Após, o Cartório expedirá o necessário.
Sem custas e honorários (artigo 55 da Lei 9.099/1995).
Após o trânsito em julgado, nada mais havendo, arquivem-se os
autos.
SENTENÇA registrada e publicada via PJE.
Ji-Paraná, na data da assinatura.
Maximiliano Darcy David Deitos
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia | Ji-Paraná - 1ª Juizado Especial
Endereço: Rua Elias Cardoso Balau n. 1220 - Bairro Jardim Aurélio
Bernardi
(Próximo ao DETRAN) Ji-Paraná/RO - CEP: 76907-400
Processo n. 7003109-69.2018.8.22.0005
REQUERENTE: CRISTINA PEREIRA DOS SANTOS
Advogado do(a) REQUERENTE: LARISSA POLIANA TEIXEIRA RO8302
REQUERIDO: BANCO DO BRASIL SA
Advogado do(a) REQUERIDO: RAFAEL SGANZERLA DURAND
- SP0211648
SENTENÇA
Relatório dispensado, conforme artigo 38 da Lei n. 9.099/95.
Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito c.c
indenização por dano moral.
O processo comporta julgamento no estado em que se encontra,
sendo desnecessária instrução.
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Em resumo, alegou a parte autora que seu nome foi inscrito nos
órgãos de proteção ao crédito pelo requerido, por dívida de cartão
de crédito. Aduziu que nunca contratou tal serviço.
A requerida apresentou relatórios, afirmando que a dívida é
legítima.
As partes foram instadas a ser manifestar quanto à prescrição da
dívida, já que a última fatura data de outubro do ano de 2012.
O pedido é procedente em parte.
Com efeito, em que pese a requerida ter apresentado relatório de
dívida, comprovando que o contrato de cartão de crédito existia,
pois o serviço foi utilizado pela parte autora, bem como que o
cartão de crédito esteve disponível à autora, gerando anuidades,
até o mês de outubro do ano de 2012 (id. Num. 19528862 - Pág.
62), verifica-se ser caso de declaração de prescrição do débito,
porquanto o prazo para cobrança de dívida oriunda de cartão de
crédito é quinquenal.
Conforme a jurisprudência do colendo STJ, “o prazo prescricional
para a propositura de ação monitória, inclusive para cobrança de
dívida oriunda de cartão de crédito, é de cinco anos” (Recurso
Especial n. 1.316.052/SP, Relatora Ministra Maria Isabel Gallotti,
DJe 11/3/2015). No mesmo sentido, colhe-se jurisprudência de
nosso e. Tribunal:
Apelação cível. Ação de cobrança. Dívida de cartão de crédito.
Prescrição quinquenal. O prazo prescricional para a propositura de
ação para cobrança de dívida oriunda de cartão de crédito é de
cinco anos, de acordo com o art. 206, § 5º, inciso I, do CC, iniciando
a contagem do prazo a partir do vencimento de cada prestação
inadimplida, pois foi nesse momento em que surgiu o interesse
do banco em cobrar a dívida. Apelação, Processo nº 002529363.2012.822.0001, Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, 2ª
Câmara Cível, Relator(a) do Acórdão: Des. Alexandre Miguel, Data
de julgamento: 29/10/2015.
Desse modo, deve ser declarada a prescrição do débito
questionado.
Com relação à inscrição do nome da parte autora nos órgãos
de restrição ao crédito, noto que no momento em que o CPF da
requerente foi incluído nos órgãos de restrição (17-3-2016 - id.
17367488) a dívida ainda era exigível, pois, se havia dívida no ano
de 2012, o prazo para cobrança do débito, inclusive por meio de
inserção do nome da autora nos órgãos de restrição, encerrou em
outubro de 2017.
O artigo 43, § 5º, do Código de Defesa do Consumidor dispõe
que “Consumada a prescrição relativa à cobrança de débitos do
consumidor, não serão fornecidas, pelos respectivos Sistemas de
Proteção ao Crédito, quaisquer informações que possam impedir
ou dificultar novo acesso ao crédito junto aos fornecedores.”.
Assim, mesmo que à época da inscrição a dívida fosse exigível, a
partir de novembro de 2017 o nome da autora não poderia mais
constar no cadastro de negativados, estando evidenciado nos
autos que em março de 2018 o CPF da requerente permanecia com
restrição da dívida prescrita, conforme comprovam as certidões
juntadas ao id. 17367488 e 17367472, as quais foram emitidas em
25-01-2018 e 26-03-2018. Vale constar que a parte requerida não
apresentou nenhum documento que demonstrasse a interrupção
da prescrição da dívida (art. 202 do CC).
Desse modo, entendo que a manutenção do nome da autora no
cadastro de negativados após o decurso do prazo prescricional
para cobrança do débito constituiu falha na prestação do serviço,
devendo a parte requerida responder pelos danos decorrentes, nos
termos do artigo 14 do CDC.
Destarte, demonstrado o caráter indevido da manutenção do
cadastramento do nome da parte autora nos órgãos de proteção,
o dano moral, em hipóteses deste jaez, dispensa prova concreta
para a sua caracterização, que origina o dever de indenizar. Nessa
linha de entendimento, colhe-se jurisprudência conforme a seguir:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – AÇÃO DECLARATÓRIA DE
PRESCRIÇÃO DE DÉBITO C.C. REPARAÇÃO DE DANOS
MORAIS – PRESCRIÇÃO DO DÉBITO COM FUNDAMENTO
NO ART. 206, § 3º, VIII, DO CC – RECONHECIMENTO – DANO
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MORAL – MANUTENÇÃO INDEVIDA DO NOME DA AUTORA
EM CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO MESMO APÓS
A PRESCRIÇÃO DA SUPOSTA DÍVIDA - DANO MORAL
CONFIGURADO - ARBITRAMENTO EM R$ 5.000,00 - SENTENÇA
REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I Reconhecida a inexigibilidade do débito em razão da revelia
da ré e da prescrição do débito apontado; II - A manutenção da
inscrição do nome da autora em cadastro de inadimplentes após
a prescrição do débito, gera direito à reparação por dano moral;
II- A quantificação da compensação derivada de dano moral deve
levar em consideração o grau da culpa e a capacidade contributiva
do ofensor, a extensão do dano suportado pela vítima e a sua
participação no fato, de tal sorte a constituir em um valor que
sirva de bálsamo para a honra ofendida e de punição ao ofensor,
desestimulando-o e a terceiros a ter comportamento idêntico.
Assim, de rigor a fixação da indenização em R$ 5.000,00, quantia
que bem atende aos critérios acima elencados. (TJ-SP - APL:
00284699420118260576 SP 0028469-94.2011.8.26.0576, Relator:
Paulo Ayrosa, Data de Julgamento: 08/03/2016, 31ª Câmara de
Direito Privado, Data de Publicação: 08/03/2016). Grifei.
DECISÃO: ACORDAM os Senhores Desembargadores integrantes
da 14ª Câmara Cível, por unanimidade, em dar parcial provimento
ao Recurso de Apelação (1), interposto por ALCIDES DE OLIVEIRA
FRANCISCO, e negar provimento ao Recurso de Apelação (2),
interposto pelo BANCO SANTANDER BRASIL S.A., nos termos do
voto do Desembargador Relator. EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO JURÍDICO C/C INDENIZAÇÃO POR
DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA.APELO
(1) - RECURSO DO AUTOR - VALOR ATRIBUÍDO A TÍTULO DE
DANO MORAL - QUESTIONAMENTO LEVANTADO EM AMBOS
OS RECURSOS - ALTERAÇÃO DESNECESSÁRIA - QUANTIA
ADEQUADA, CONSIDERANDO AS PECULIARIDADES DO CASO
CONCRETO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - MAJORAÇÃO
DEVIDA.APELO (2) - RECURSO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA
RÉ - ILEGALIDADE QUANTO À MANUTENÇÃO DA INSCRIÇÃO
DO NOME DO CONSUMIDOR NOS CADASTROS RESTRITIVOS
DE CRÉDITO APÓS A PRESCRIÇÃO DO DÉBITO - ART. 43, §§ 1º
E 5º DO CDC - DANO MORAL IN RE IPSA - DEVER DE INENIZAR
CONFIGURADO.APELO (1) - PARCIALMENTE PROVIDO.APELO
(2) - DESPROVIDO. Apelações Cíveis n.º 1.302.860-1 (TJPR 14ª C.Cível - AC - 1302860-1 - Curitiba - Rel.: Octavio Campos
Fischer - Unânime - - J. 08.04.2015). (TJ-PR - APL: 13028601 PR
1302860-1 (Acórdão), Relator: Octavio Campos Fischer, Data de
Julgamento: 08/04/2015, 14ª Câmara Cível, Data de Publicação:
DJ: 1556 04/05/2015). Grifei.
Com relação ao valor indenizatório, deve-se levar em conta os
princípios da proporcionalidade e razoabilidade, não devendo ser
tão ínfimo que não sirva de caráter educativo para o requerido e
nem tão exacerbado para não configurar um enriquecimento sem
causa para a requerente. Assim, o valor deve ser fixado num
grau de moderação, levando-se em conta o poderio econômico
das partes, o grau de culpa, a extensão do dano e também para
desencorajar a repetição de atos dessa natureza.
Considerando os parâmetros acima, entendo razoável a fixação
do valor de R$ 3.000,00 a título de indenização pelo dano moral
sofrido, pois adequado para atenuar as consequências causadas
à honra do ofendido, até porque este não demonstrou a ocorrência
de reflexos diversos daqueles comuns a casos análogos, não
significando um enriquecimento sem causa, punindo o responsável
e dissuadindo-o da prática de novo atentado.
Posto isso, julgo procedente em parte os pedidos formulados,
para, confirmando a liminar: a) declarar a prescrição dos débitos
discutidos nestes autos, referente à dívida de cartão de crédito
(contrato n. 22412643); b) determinar a baixa definitiva do débito
pela parte requerida; c) condenar o requerido ao pagamento de
indenização por danos morais à autora no valor de R$ 3.000,00,
considerado nesta data, com atualização monetária e juros de
mora a partir desta DECISÃO (1% ao mês).
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Como corolário, extingo o feito, com resolução de MÉRITO, com
fundamento no artigo 487 I, do Código de Processo Civil.Como
corolário, resolvo o MÉRITO e extingo o processo, com fundamento
no artigo 487, I, do CPC/2015.
Considerando que a parte requerente não demonstrou que eventual
pagamento de custas e honorários advocatícios irá prejudicar o seu
próprio sustento ou o da sua família (parágrafo único do art. 2º da
Lei 1.060/50), indefiro os benefícios da justiça gratuita.
Sem custas e honorários advocatícios nesta instância (art. 55 da
Lei 9.099/1995).
Com o trânsito em julgado, arquivem-se.
Seguindo o Enunciado 5º do 1º Fojur de Rondônia, transitada em
julgado esta DECISÃO (10 dias após ciência da DECISÃO ), ficará
a parte demandada automaticamente intimada para pagamento
integral do quantum determinado (valor da condenação acrescido
dos consectários legais determinados), em 15 (quinze) dias, nos
moldes do art. 523, §1º, do CPC/15, sob pena de acréscimo de
10% (dez por cento) sobre o montante total líquido e certo.
Havendo pagamento voluntário do débito, expeça-se alvará em
favor do(a) credor(a).
Sobrevindo requerimento de cumprimento de SENTENÇA, com
fundamento nas Diretrizes Gerais Judiciais, artigo 118, 124, VIII,
XVI, XXXI, “a”, “b” e “e”, determino que a Secretaria retifique a
autuação para cumprimento de SENTENÇA e encaminhe os autos
à Contadoria Judicial quando necessário em ações oriundas da
atermação ou, ainda, intime a parte exequente para apresentar
planilha atualizada do débito, caso não tenha sido juntada ao feito.
Somente então, os autos deverão vir conclusos.
SENTENÇA registrada e publicada automaticamente via PJE.
Ji-Paraná, na data da assinatura.
Maximiliano Darcy David Deitos
Juiz de Direito
1https://www.tjro.jus.br/noticias/item/7318-turma-recursal-firmadois-precedentes-em-acoes-de-massa (acesso em 06/03/2017, às
15:52h)
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia | Ji-Paraná - 1ª Juizado Especial
Endereço: Rua Elias Cardoso Balau n. 1220 - Bairro Jardim Aurélio
Bernardi
(Próximo ao DETRAN) Ji-Paraná/RO - CEP: 76907-400
Processo n. 7000720-19.2015.8.22.0005
EXEQUENTE: FRANCISCLEI DOS SANTOS COUTINHO
Advogado do(a) EXEQUENTE: RAFAELA DIAS DAMIAO RO0007989
EXECUTADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
Advogado do(a) EXECUTADO: NELSON WILIANS FRATONI
RODRIGUES - PB128341A
SENTENÇA
Quanto aos embargos de declaração opostos, verifico que não há
vício a ser sanado.
Com efeito a DECISÃO interlocutória (id. 18960954) que rejeitou
a impugnação à execução não extinguiu o feito, ao contrário, deu
seguimento à execução determinando o pagamento das astreintes
fixadas.
Em que pese o embargante ter arguido o Enunciado 143 do Fonaje,
somente pode ser admitido recurso inominado de SENTENÇA,
sendo que esse ato deve apreciar alguma das situações previstas
nos arts. 485 ou 489 do CPC (ou da LJE), ou, ainda, determinar
o encerramento de uma das fases do processo, conhecimento
ou execução, o que não foi o caso, pois a DECISÃO apenas
determinou o seguimento do processo.
Em recente tese firmada pelo colendo STJ, conforme Informativo
n. 630, de 31 de agosto de 2018, em DECISÃO firmada no REsp
1.698.344-MG, “No sistema regido pelo NCPC, o recurso cabível da
DECISÃO que acolhe impugnação ao cumprimento de SENTENÇA
e extingue a execução é a apelação.”., logo, aplicando-se a referida
DECISÃO analogicamente à espécie, temos que somente caberia
o recurso inominado se houvesse sido extinta e execução com o
acolhimento da impugnação.
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Não é demais reproduzir trecho bastante explicativo do mencionado
julgado:
“6. No sistema regido pelo NCPC, o recurso cabível da DECISÃO
que acolhe impugnação ao cumprimento de SENTENÇA e extingue
a execução é a apelação. As decisões que acolherem parcialmente
a impugnação ou a ela negarem provimento, por não acarretarem a
extinção da fase executiva em andamento, tem natureza jurídica de
DECISÃO interlocutória, sendo o agravo de instrumento o recurso
adequado ao seu enfrentamento.”.
Firme nesses fundamentos, rejeitos os embargos de declaração
opostos.
Em prosseguimento do feito, tendo em vista que já houve penhora
de valores via Bacenjud, determino a liberação do valor em favor
do exequente, expedindo-se o competente alvará.
Como corolário, extingo a presente execução, na forma do artigo
924, II, do CPC.
Nada mais havendo, certifique-se o trânsito em julgado e arquivemse.
SENTENÇA registrada e publicada via PJE.
Ji-Paraná, data da assinatura.
MAXIMILIANO DARCY DAVID DEITOS
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia | Ji-Paraná - 1ª Juizado Especial
Endereço: Rua Elias Cardoso Balau n. 1220 - Bairro Jardim Aurélio
Bernardi
(Próximo ao DETRAN) Ji-Paraná/RO - CEP: 76907-400
Processo n. 7003859-08.2017.8.22.0005
EXEQUENTE: ERICA FORTE GARCIA
Advogados do(a) EXEQUENTE: ALAN DE ALMEIDA PINHEIRO
DA SILVA - RO0007495, MIRELLY VIEIRA MACEDO DE ALMEIDA
- RO0005174
EXECUTADO: COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DE
RONDONIA CAERD
Advogado do(a) EXECUTADO: ANA PAULA CARVALHO VEDANA
- RO0006926
SENTENÇA
As razões da impugnação já foram decididas, conforme ato no id.
20362571.
Ante o cumprimento da obrigação mediante o pagamento do
débito, por meio de penhora via Bacenjud, EXTINGO O FEITO,
com fundamento no artigo 924, II, do Código de Processo Civil.
Expeça-se alvará em favor da parte exequente.
Após, arquivem-se os autos.
SENTENÇA registrada e publicada via PJE.
Ji-Paraná, data do registro.
Maximiliano Darcy David Deitos
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia | Ji-Paraná - 1ª Juizado Especial
Endereço: Rua Elias Cardoso Balau n. 1220 - Bairro Jardim Aurélio
Bernardi
(Próximo ao DETRAN) Ji-Paraná/RO - CEP: 76907-400
Processo n. 7007870-80.2017.8.22.0005
REQUERENTE: EPAMINONDAS PEREIRA DA COSTA
Advogados do(a) REQUERENTE: EDSON VIEIRA DOS SANTOS RO0004373, JAKSON JUNIOR SERAFIM CAETANO - RO6956
REQUERIDO: CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA SA
CERON
Advogado do(a) REQUERIDO: GABRIELA DE LIMA TORRES RO0005714
SENTENÇA
Cuida-se de ação de indenização por danos materiais, ajuizada
em face da CERON, em razão de incorporação de subestação de
energia elétrica para o seu patrimônio.
MÉRITO: Dispõe o artigo 373, I, do CPC/2015, que à parte autora
cabe a prova constitutiva do seu direito, correndo o risco de perder
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a causa se não provar os fatos alegados. Por outro lado, à parte
requerida cabe exibir, de modo concreto, coerente e seguro,
elementos que possam modificar, impedir ou extinguir o direito da
parte autora (art. 373, II, do CPC/2015).
Prescrição: Já decidiu o Tribunal de Justiça de Rondônia que o
marco inicial para a contagem do prazo prescricional nas ações de
ressarcimento de valores pagos a título de participação financeira do
consumidor no custeio de construção de rede elétrica (subestação)
tem início a partir da data em que a rede elétrica do particular foi
incorporada ao patrimônio da concessionária1.
Assim, considerando que não há nos autos demonstração de quando
a subestação foi incorporada ao patrimônio da CERON, ônus que
lhe competia, já que alegou a preliminar de prescrição, rejeito a
preliminar suscitada. Neste sentido, a seguinte DECISÃO:
Apelação cível. CERON. Construção de subestação de energia
elétrica. Valores. Ressarcimento. Prescrição. Afastada. Início do
prazo. Data da incorporação da subestação à concessionária.
Não informada. Provimento. O termo inicial para a contagem do
prazo prescricional, nas ações de cobrança de valores gastos
na construção de subestação de energia elétrica, é a data da
incorporação da subestação ao patrimônio da concessionária, sem
a qual não há como definir o marco inicial para contagem do prazo.
Recurso provido para afastar a ocorrência da prescrição. (TJRO,
APL 0001776-32.2013.8.22.0021, 1ª Câmara Cível, Rel. Des.
Sanção Saldanha, J. em 01/09/2015).
Restituição de valores: Merece procedência o pedido inicial, uma
vez que tendo a CERON incorporado a subestação de energia
elétrica ao seu patrimônio, devido o ressarcimento dos valores
despendidos pelo autor para a construção e instalação da mesma,
sob pena de enriquecimento sem causa da requerida.
Neste sentido, utilizo como razões de decidir a fundamentação
constante na DECISÃO proferida nos autos nº 700249469.2015.8.22.0010, de relatoria de Enio Salvador Vaz, julgado em
07/11/2016 (DJe de 01/12/2016), a seguir transcrito.
Tal situação é flagrante afronta ao direito de propriedade – este,
direito fundamental, pois tem-se em mente que no momento em
que o particular edifica uma rede elétrica utilizando de recursos
próprios, não tendo firmado com a concessionária Convênio de
Devolução, Termo de Contribuição, Termo de Doação, ou qualquer
outro instrumento que transfira a propriedade da rede elétrica
para a concessionária, o bem em comento passa a integrar sua
esfera patrimonial, vale dizer, o particular passa a ser o legítimo
proprietário da rede elétrica.
A situação também é afronta ao direito do consumidor, visto que a
empresa além de incorporar aquela, ainda se estabelece em uma
situação de clara vantagem em relação a este.
Além disso, a empresa passou a obter vantagens financeiras,
através das cobranças, com o uso e manutenção da rede
pertencente à parte recorrente, posto que passou a utilizar-se da
propriedade alheia para a prestação de seus serviços, o que, sem
o devido ressarcimento, abre espaço para o “enriquecimento sem
causa”.
No caso em tela, a análise dos autos revela que a parte recorrente
instruiu a inicial com documentos, dos valores aportados com a rede
de eletrificação feito em sua propriedade. Bem como documentos
que revelam a prévia autorização da CERON na edificação de tal
rede.
Insta ressaltar que a Resolução Normativa nº 229, de agosto de
2006 da Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL, estabelece
as condições gerais para a incorporação de redes particulares
pelas permissionárias do serviço público de distribuição de energia
elétrica, como previsto pela Lei 10.438/02, o que consta em seu
artigo 8º.
Ora, assim afirma o texto da Lei 10.438/02, acerca da incorporação
de rede elétrica rural, em seu artigo 14, § 5º:
‘A ANEEL também estabelecerá procedimentos para que o
consumidor localizado nas áreas referidas no inciso II do caput
possa antecipar seu atendimento, financiando ou executando, em
parte ou no todo, as obras necessárias, devendo esse valor lhe ser

SEXTA-FEIRA, 14-09-2018

642

restituído pela concessionária ou permissionária após a carência
de prazo igual ao que seria necessário para obter sua ligação sem
ônus.’
Ve-se, assim, que a situação fática descrita amolda-se perfeitamente
à legislação, bem como obedece aos requisitos regulamentados
pela ANEEL, pois que, solicitou autorização prévia, inclusive
estimando os custos totais para este procedimento, discriminando
os valores para indenização, conforme art. 8º, inciso III, da resolução
nº 229/2006.
Pelas razões expostas, a fim de que não haja enriquecimento sem
causa por parte da concessionária de energia, a parte deve ser
restituída, uma vez que a subestação possui valor, houve custo para
sua construção e é de interesse do recorrente, visto que incorporou
ao seu patrimônio a referida eletrificação rural e as vantagens dela
decorrentes.
Deve, ainda, caso não tenha ocorrido formalmente, ocorrer
a incorporação da rede elétrica ao patrimônio da empresa
concessionária.
Esta turma já foi unânime em decidir questões muito análogas a
esta, tendo firmado entendimento no dever de indenizar, conforme
cito abaixo:
CERON. CONSTRUÇÃO DE REDE ELÉTRICA RURAL.
RECURSOS PARTICULARES. DEVER DA CONCESSIONÁRIA
RESTITUIR INTEGRALMENTE O VALOR. (AUTOS N. 100170331.2012.8.22.0004, Recurso provido à unanimidade, Relatora
Juíza Euma Tourinho, data do julgamento 08/10/2014).
Por tais considerações, DOU PROVIMENTO ao Recurso
Inominado, determinando que a requerida, ora recorrida, CERON,
efetue a restituição dos valores apresentados na inicial – tendo
como parâmetro os orçamento anexos na exordial.
Ressalvado apenas que deverá ser observado o § 3º, do art. 3º, da
Lei 9.099/95, caso o valor atualizado ultrapasse o teto estabelecido
neste âmbito.
Ademais, a jurisprudência de nosso Tribunal tem aceito orçamento
atualizado como comprovante de valores despendidos na
construção da subestação, sendo o caso dos autos, merecendo,
portanto, procedência os pedidos.
Por identidade de razão, confira-se:
JUIZADO
ESPECIAL
CÍVEL.
RECURSO
INOMINADO.
CONSTRUÇÃO
DE
REDE
ELÉTRICA.
SUBESTAÇÃO.
RESSARCIMENTO DE VALORES DE ACORDO COM
ORÇAMENTO ATUALIZADO. SENTENÇA REFORMADA.
RECURSO PROVIDO. RECURSO INOMINADO, Processo nº
7001145-52.2015.822.0003, Tribunal de Justiça do Estado de
Rondônia, Turma Recursal - Porto Velho, Relator(a) do Acórdão:
Juiz Enio Salvador Vaz, Data de julgamento: 21/07/2017.
DISPOSITIVO: Ante todo o exposto, julgo procedente o pedido
formulado pelo(a) requerente e, via de consequência, condeno a
requerida a restituir ao(a) requerente o valor gasto na construção
da subestação de energia elétrica referente à unidade consumidora
n. 119429-1, endereço LH 128 S/N, Zona Rural, Ji-Paraná/RO, na
quantia de R$ 8.779,40 (menor orçamento), corrigido com juros
de 1% (um por cento) ao mês a contar da citação e correção
monetária a partir do ajuizamento da ação, com o reconhecimento
da incorporação ao patrimônio da concessionária, ressalvado
que eventualmente deverá ser observado o § 3º do art. 3º da Lei
9.099/952 (renúncia ao crédito excedente a 40 salários mínimos)
caso o valor atualizado ultrapasse o teto estabelecido neste âmbito.
Como corolário, resolvo o MÉRITO, com escopo no artigo 487, I,
do CPC/2015.
Considerando que a parte requerente não demonstrou que eventual
pagamento de custas e honorários advocatícios irá prejudicar o seu
próprio sustento ou o da sua família (parágrafo único do art. 2º da
Lei 1.060/50), indefiro os benefícios da justiça gratuita.
Sem custas e honorários advocatícios nesta instância (art. 55 da
Lei 9.099/1995).
Com o trânsito em julgado, arquivem-se.
Seguindo o Enunciado 5º do 1º Fojur de Rondônia, transitada em
julgado esta DECISÃO (10 dias após ciência da DECISÃO ), ficará
a parte demandada automaticamente intimada para pagamento
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integral do quantum determinado (valor da condenação acrescido
dos consectários legais determinados), em 15 (quinze) dias, nos
moldes do art. 523, §1º, do CPC/15, sob pena de acréscimo de
10% (dez por cento) sobre o montante total líquido e certo.
Havendo pagamento voluntário do débito, expeça-se alvará em
favor do(a) credor(a).
Sobrevindo requerimento de cumprimento de SENTENÇA, com
fundamento nas Diretrizes Gerais Judiciais, artigo 118, 124, VIII,
XVI, XXXI, “a”, “b” e “e”, determino que a Secretaria retifique a
autuação para cumprimento de SENTENÇA e encaminhe os autos
à Contadoria Judicial quando necessário em ações oriundas da
atermação ou, ainda, intime a parte exequente para apresentar
planilha atualizada do débito, caso não tenha sido juntada ao feito.
Somente então, os autos deverão vir conclusos.
SENTENÇA registrada e publicada automaticamente via PJE.
Ji-Paraná, na data da assinatura.
Juiz(a) de Direito
1https://www.tjro.jus.br/noticias/item/7318-turma-recursal-firmadois-precedentes-em-acoes-de-massa (acesso em 06/03/2017, às
15:52h)
2§ 3º A opção pelo procedimento previsto nesta Lei importará em
renúncia ao crédito excedente ao limite estabelecido neste artigo,
excetuada a hipótese de conciliação.
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia | Ji-Paraná - 1ª Juizado Especial
Endereço: Rua Elias Cardoso Balau n. 1220 - Bairro Jardim Aurélio
Bernardi
(Próximo ao DETRAN) Ji-Paraná/RO - CEP: 76907-400
Processo n. 7005442-91.2018.8.22.0005
REQUERENTE: SEBASTIAO FRANCISCO DOS SANTOS
Advogado
do(a)
REQUERENTE:
DILNEY
EDUARDO
BARRIONUEVO ALVES - RO000301B
REQUERIDO: CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA SA
CERON
Advogado do(a) REQUERIDO: DANIEL PENHA DE OLIVEIRA RO0003434
SENTENÇA
Cuida-se de ação de indenização por danos materiais, ajuizada
em face da CERON, em razão de incorporação de subestação de
energia elétrica para o seu patrimônio.
MÉRITO: Dispõe o artigo 373, I, do CPC/2015, que à parte autora
cabe a prova constitutiva do seu direito, correndo o risco de perder
a causa se não provar os fatos alegados. Por outro lado, à parte
requerida cabe exibir, de modo concreto, coerente e seguro,
elementos que possam modificar, impedir ou extinguir o direito da
parte autora (art. 373, II, do CPC/2015).
Prescrição: Já decidiu o Tribunal de Justiça de Rondônia que o
marco inicial para a contagem do prazo prescricional nas ações de
ressarcimento de valores pagos a título de participação financeira do
consumidor no custeio de construção de rede elétrica (subestação)
tem início a partir da data em que a rede elétrica do particular foi
incorporada ao patrimônio da concessionária1.
Assim, considerando que não há nos autos demonstração de quando
a subestação foi incorporada ao patrimônio da CERON, ônus que
lhe competia, já que alegou a preliminar de prescrição, rejeito a
preliminar suscitada. Neste sentido, a seguinte DECISÃO:
Apelação cível. CERON. Construção de subestação de energia
elétrica. Valores. Ressarcimento. Prescrição. Afastada. Início do
prazo. Data da incorporação da subestação à concessionária.
Não informada. Provimento. O termo inicial para a contagem do
prazo prescricional, nas ações de cobrança de valores gastos
na construção de subestação de energia elétrica, é a data da
incorporação da subestação ao patrimônio da concessionária, sem
a qual não há como definir o marco inicial para contagem do prazo.
Recurso provido para afastar a ocorrência da prescrição. (TJRO,
APL 0001776-32.2013.8.22.0021, 1ª Câmara Cível, Rel. Des.
Sanção Saldanha, J. em 01/09/2015).
Restituição de valores: Merece procedência o pedido inicial, uma
vez que tendo a CERON incorporado a subestação de energia
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elétrica ao seu patrimônio, devido o ressarcimento dos valores
despendidos pelo autor para a construção e instalação da mesma,
sob pena de enriquecimento sem causa da requerida.
Neste sentido, utilizo como razões de decidir a fundamentação
constante na DECISÃO proferida nos autos nº 700249469.2015.8.22.0010, de relatoria de Enio Salvador Vaz, julgado em
07/11/2016 (DJe de 01/12/2016), a seguir transcrito.
Tal situação é flagrante afronta ao direito de propriedade – este,
direito fundamental, pois tem-se em mente que no momento em
que o particular edifica uma rede elétrica utilizando de recursos
próprios, não tendo firmado com a concessionária Convênio de
Devolução, Termo de Contribuição, Termo de Doação, ou qualquer
outro instrumento que transfira a propriedade da rede elétrica
para a concessionária, o bem em comento passa a integrar sua
esfera patrimonial, vale dizer, o particular passa a ser o legítimo
proprietário da rede elétrica.
A situação também é afronta ao direito do consumidor, visto que a
empresa além de incorporar aquela, ainda se estabelece em uma
situação de clara vantagem em relação a este.
Além disso, a empresa passou a obter vantagens financeiras,
através das cobranças, com o uso e manutenção da rede
pertencente à parte recorrente, posto que passou a utilizar-se da
propriedade alheia para a prestação de seus serviços, o que, sem
o devido ressarcimento, abre espaço para o “enriquecimento sem
causa”.
No caso em tela, a análise dos autos revela que a parte recorrente
instruiu a inicial com documentos, dos valores aportados com a rede
de eletrificação feito em sua propriedade. Bem como documentos
que revelam a prévia autorização da CERON na edificação de tal
rede.
Insta ressaltar que a Resolução Normativa nº 229, de agosto de
2006 da Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL, estabelece
as condições gerais para a incorporação de redes particulares
pelas permissionárias do serviço público de distribuição de energia
elétrica, como previsto pela Lei 10.438/02, o que consta em seu
artigo 8º.
Ora, assim afirma o texto da Lei 10.438/02, acerca da incorporação
de rede elétrica rural, em seu artigo 14, § 5º:
‘A ANEEL também estabelecerá procedimentos para que o
consumidor localizado nas áreas referidas no inciso II do caput
possa antecipar seu atendimento, financiando ou executando, em
parte ou no todo, as obras necessárias, devendo esse valor lhe ser
restituído pela concessionária ou permissionária após a carência
de prazo igual ao que seria necessário para obter sua ligação sem
ônus.’
Ve-se, assim, que a situação fática descrita amolda-se perfeitamente
à legislação, bem como obedece aos requisitos regulamentados
pela ANEEL, pois que, solicitou autorização prévia, inclusive
estimando os custos totais para este procedimento, discriminando
os valores para indenização, conforme art. 8º, inciso III, da
resolução nº 229/2006.
Pelas razões expostas, a fim de que não haja enriquecimento sem
causa por parte da concessionária de energia, a parte deve ser
restituída, uma vez que a subestação possui valor, houve custo
para sua construção e é de interesse do recorrente, visto que
incorporou ao seu patrimônio a referida eletrificação rural e as
vantagens dela decorrentes.
Deve, ainda, caso não tenha ocorrido formalmente, ocorrer
a incorporação da rede elétrica ao patrimônio da empresa
concessionária.
Esta turma já foi unânime em decidir questões muito análogas a
esta, tendo firmado entendimento no dever de indenizar, conforme
cito abaixo:
CERON. CONSTRUÇÃO DE REDE ELÉTRICA RURAL.
RECURSOS PARTICULARES. DEVER DA CONCESSIONÁRIA
RESTITUIR INTEGRALMENTE O VALOR. (AUTOS N. 100170331.2012.8.22.0004, Recurso provido à unanimidade, Relatora
Juíza Euma Tourinho, data do julgamento 08/10/2014).
Por tais considerações, DOU PROVIMENTO ao Recurso
Inominado, determinando que a requerida, ora recorrida, CERON,
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efetue a restituição dos valores apresentados na inicial – tendo
como parâmetro os orçamento anexos na exordial.
Ressalvado apenas que deverá ser observado o § 3º, do art. 3º, da
Lei 9.099/95, caso o valor atualizado ultrapasse o teto estabelecido
neste âmbito.
DISPOSITIVO: Ante todo o exposto, julgo procedente o pedido
formulado pelo(a) requerente e, via de consequência, condeno a
requerida a restituir ao(a) requerente o valor gasto na construção da
subestação de energia elétrica referente à unidade consumidora n.
1140953-3, endereço LH 128, s/n, Lote 06, Zona Rural, Ji-Paraná/
RO, na quantia de R$ 4.000,00, corrigido com juros de 1% (um por
cento) ao mês a contar da citação e correção monetária contada dos
orçamentos apresentados, com o reconhecimento da incorporação
ao patrimônio da concessionária, ressalvado que eventualmente
deverá ser observado o § 3º do art. 3º da Lei 9.099/952 (renúncia
ao crédito excedente a 40 salários mínimos) caso o valor atualizado
ultrapasse o teto estabelecido neste âmbito.
Como corolário, resolvo o MÉRITO, com escopo no artigo 487, I,
do CPC/2015.
Considerando que a parte requerente não demonstrou que eventual
pagamento de custas e honorários advocatícios irá prejudicar o seu
próprio sustento ou o da sua família (parágrafo único do art. 2º da
Lei 1.060/50), indefiro os benefícios da justiça gratuita.
Sem custas e honorários advocatícios nesta instância (art. 55 da
Lei 9.099/1995).
Com o trânsito em julgado, arquivem-se.
Seguindo o Enunciado 5º do 1º Fojur de Rondônia, transitada em
julgado esta DECISÃO (10 dias após ciência da DECISÃO ), ficará
a parte demandada automaticamente intimada para pagamento
integral do quantum determinado (valor da condenação acrescido
dos consectários legais determinados), em 15 (quinze) dias, nos
moldes do art. 523, §1º, do CPC/15, sob pena de acréscimo de
10% (dez por cento) sobre o montante total líquido e certo.
Havendo pagamento voluntário do débito, expeça-se alvará em
favor do(a) credor(a).
Sobrevindo requerimento de cumprimento de SENTENÇA, com
fundamento nas Diretrizes Gerais Judiciais, artigo 118, 124, VIII,
XVI, XXXI, “a”, “b” e “e”, determino que a Secretaria retifique a
autuação para cumprimento de SENTENÇA e encaminhe os autos
à Contadoria Judicial quando necessário em ações oriundas da
atermação ou, ainda, intime a parte exequente para apresentar
planilha atualizada do débito, caso não tenha sido juntada ao feito.
Somente então, os autos deverão vir conclusos.
SENTENÇA registrada e publicada automaticamente via PJE.
Ji-Paraná, na data da assinatura.
Juiz(a) de Direito
1https://www.tjro.jus.br/noticias/item/7318-turma-recursal-firmadois-precedentes-em-acoes-de-massa (acesso em 06/03/2017, às
15:52h)
2§ 3º A opção pelo procedimento previsto nesta Lei importará em
renúncia ao crédito excedente ao limite estabelecido neste artigo,
excetuada a hipótese de conciliação.
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ji-Paraná - 1ª Juizado Especial
Rua Elias Cardoso Balau, 1220, Próximo ao Detan e BPM., Jardim
Aurélio Bernardi, Ji-Paraná - RO - CEP: 76907-400 - Fone:(69).
Processo: 7005182-14.2018.8.22.0005
Classe: JUIZADOS - PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL
CÍVEL (436)
Data da Distribuição: 28/05/2018 23:31:49
Requerente: MARIA APARECIDA SANTIAGO GAMA
Advogado do(a) REQUERENTE: FRANCISCO RAMON PEREIRA
BARROS - RO0008173
Requerido: BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A
Advogado do(a) REQUERIDO: CAROLINA DE ROSSO AFONSO
- SP0195972
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SENTENÇA
Relatório dispensado, conforme art. 38 da Lei n. 9.099/95.
Trata-se de pedido de rescisão contratual e declaração de
inexigibilidade de débito c.c indenização por dano moral,
decorrente de contrato de empréstimo denominado cartão de
crédito consignado.
Conforme dispõe o artigo 373, I, do CPC, à parte autora cabe a
prova constitutiva do seu direito, correndo o risco de perder a causa
se não provar os fatos alegados. Por outro lado, à parte requerida
cabe exibir, de modo concreto, coerente e seguro, os elementos
que possam modificar, impedir ou extinguir o direito da parte autora
(art. 373, II, do CPC). Todavia, no caso destes autos, verifico a
necessidade de inversão do ônus da prova em favor da autora –
consumidora, dada a sua hipossuficiência e vulnerabilidade diante
da requerida, conforme disposto no artigo 6º, VIII, do CDC.
O pedido merece procedência, porque: a) por um lado,
embora a requerida não tenha apresentado o contrato em lide,
apresentando tão somente a ficha cadastral/proposta de adesão,
restou incontroverso que houve a disponibilização do valor de
R$ 5.555,20 (id. 20895508 - Pág. 2 e id. 20895527); b) as fichas
financeiras juntadas ao processo (id. 18695475) e extrato do débito
e pagamentos (id. 20895527) demonstram que foram descontados
dos contracheques da requerente valores referentes ao contrato
em voga, durante os anos de 2011 até o presente ano de 2018,
sendo uma média 78 prestações de R$ 396,80, cuja soma simples
totaliza R$ 30.950,40; c) assim, verifica-se que a autora pagou valor
deveras superior ao que foi utilizado, valendo constar que o cartão
foi unicamente utilizado para o saque da quantia referida, estando
evidente, portanto, que se os descontos não forem em juízo cessados
o pagamento permanecerá de forma contínua nos vencimentos da
autora, o que demonstra abuso por parte da instituição financeira,
razão pela qual o contrato para utilização deve ser declarado
rescindido, sem qualquer ônus para a requerente; d) nosso tribunal
firmou jurisprudência no sentido de que a utilização do cartão
de crédito com o mero pagamento mínimo das faturas mensais
gera em desfavor do usuário um saldo devedor constantemente
atualizado, impossibilitando ao usuário/consumidor a quitação
desse saldo, explicitando violação do disposto no artigo 51, IV e
§1º, III, do Código de Defesa do Consumidor. Por identidade de
razão, colaciono ementa de jurisprudência de nosso e. Tribunal,
registrando o voto do Relator, que esclarece com propriedade a
situação:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO.
RELAÇÃO DE CONSUMO, NA FORMA DA LEI. 8.078/90.
CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO VINCULADA A CARTÃO DE
CRÉDITO CONSIGNADO. DESCONTOS DO VALOR DA FATURA
MÍNIMA DIRETAMENTE DA REMUNERAÇÃO DO AUTOR. VENDA
CASADA CONFIGURADA. - Configura prática abusiva o empréstimo
vinculado a cartão de crédito consignado cujos descontos ocorrem
no valor mínimo, acarretando evolução desproporcional no débito,
impossibilitando sua quitação. RECURSO INOMINADO, Processo
nº 7001550-02.2017.822.0009, Tribunal de Justiça do Estado de
Rondônia, Turma Recursal - Porto Velho, Relator(a) do Acórdão:
Juiz Jorge Luiz dos S. Leal, Data de julgamento: 22/11/2017.
RECURSO
INOMINADO.
AÇÃO
DECLARATÓRIA
DE
INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. RELAÇÃO DE CONSUMO.
CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO VINCULADA A CARTÃO
DE CRÉDITO CONSIGNADO. DESCONTOS DO VALOR DA
FATURA MÍNIMA DIRETAMENTE DA REMUNERAÇÃO DO
AUTOR. AUSÊNCIA DE PROVA DE EVOLUÇÃO DA DÍVIDA.
ABUSIVIDADE CONFIGURADA. DANOS MORAIS. OCORRÊNCIA.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. Configura
prática abusiva o empréstimo vinculado a cartão de crédito
consignado cujos descontos têm por base o valor mínimo para
pagamento, sem comprovação da evolução da dívida, acarretando
valor infinitamente desproporcional ao débito e impossibilitando
sua quitação. RECURSO INOMINADO, Processo nº 700041042.2017.822.0005, Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia,
Turma Recursal - Porto Velho, Relator(a) do Acórdão: Juiz Enio
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Salvador Vaz, Data de julgamento: 05/03/2018.
VOTO: “Como decidido pelo Juízo de origem, a utilização do cartão
de crédito com o pagamento mínimo das faturas mensais gera em
desfavor do usuário um saldo devedor constantemente atualizado,
o que impossibilita sua integral quitação.
A modalidade de empréstimo alegada pela recorrida se mostra
abusiva, na medida em que impõe à parte recorrida não só o
pagamento dos juros embutidos no montante do empréstimo como
também o pagamento mínimo do cartão de crédito através dos
descontos em folha de pagamento. Na realidade, a consumidora
paga mensalmente parte do empréstimo, porém continua devendo,
cada vez mais, mês a mês, aumentando sua dívida, sendo flagrante
violação do disposto no artigo 51, IV e § 1º, III do CDC.
E não é só. A parte recorrente não juntou documentos
comprobatórios acerca da legitimidade do crédito que pretende
receber da recorrida, cujo ônus – art. 373, inciso II, CPC – não se
desincumbiu.
Além disso, como bem pontuado na SENTENÇA, em que pese o
recorrente afirmar que o débito se refere ao Telesaque Parcelado
em 12 X 452,75 reais, realizado em 27/01/2011, denota-se que
entre 03/2011 a 04/2016 foram realizados diversos descontos
de R$ 198,61 cada, que serviriam para pagar o débito, todavia,
não juntou documento quanto a evolução do débito, capaz de
demonstrar que o valor cobrado, de R$ 11.482,98 reais, referese ao Telesaque Parcelado, que originalmente era de R$ 5.433,00
reais (sem subtrair o montante descontado em folha de pagamento)
ou que se refere a outra transação bancária.
Deste modo, não tendo demonstrado os gastos realizados pela
recorrida, tampouco a evolução da dívida que pretende receber, a
inexigibilidade do débito é medida que se impõe.
Ao justificar sua pretensão no fato de que a recorrida se limitou
em pagar o valor mínimo das faturas, deveria ter trazido aos autos
planilha detalhada e discriminada contendo as quantias utilizadas
pela recorrida, seus pagamentos parciais – ou mínimos – e o saldo
devedor, acompanhado da incidência dos juros, seus índices e
demais encargos eventualmente contratados.
Todavia, se limita em meras alegações sem qualquer prova para
corroborá-las, visto que junta em sua defesa apensa telas de
sistema informatizado de produção unilateral.”.
Logo, deve ser rescindido o contrato e, por conseguinte, cessados
os descontos, com fundamento ainda no artigo 6º da Lei dos
Juizados Especiais Cíveis, que dispõe: “O Juiz adotará em cada
caso a DECISÃO que reputar mais justa e equânime, atendendo
aos fins sociais da lei e às exigências do bem comum.”.
Diante do exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos da inicial
e, via de consequência, declaro rescindido o contrato firmado entre
as partes, referente a empréstimo e cartão de crédito consignado,
sem ônus para a parte autora, declarando a inexigibilidade de
quaisquer débitos vinculados ao contrato ora rescindido.
Concedo neste ato o pedido de tutela provisória de urgência,
determinando à requerida que, no prazo de 10 dias, suspenda
os descontos no contracheque da autora, referentes ao contrato
discutidos nestes autos, sob pena de multa de R$ 5.000,00 até o
limite de R$ 30.000,00, por cada mês de desconto (descumprimento
da ordem).
Como corolário, resolvo o MÉRITO e extingo o processo, com
escopo no artigo 487, I, do Código de Processo Civil.
Sem custas e honorários (artigo 55 da Lei 9.099/1995).
Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos.
SENTENÇA registrada e publicada via PJE.
Ji-Paraná, na data do registro.
Maximiliano Darcy David Deitos
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia | Ji-Paraná - 1ª Juizado Especial
Endereço: Rua Elias Cardoso Balau n. 1220 - Bairro Jardim Aurélio
Bernardi
(Próximo ao DETRAN) Ji-Paraná/RO - CEP: 76907-400
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Processo n. 7009328-35.2017.8.22.0005
REQUERENTE: MANOEL FERREIRA LEITE
Advogado do(a) REQUERENTE: IRVANDRO ALVES DA SILVA RO0005662
REQUERIDO: MARGARIDA DAS GRACAS MORAIS BARBOSA
LINS, PORTO SEGURO S/A
Advogado do(a) REQUERIDO: GLEICI DA SILVA RODRIGUES RO5914
Advogados do(a) REQUERIDO: GUILHERME DA COSTA
FERREIRA PIGNANELI - RO0005546, EDSON ANTONIO SOUSA
PINTO - RO0004643
SENTENÇA
Sendo as partes capazes e o objeto disponível, homologo o acordo
firmado entre o(a) requerente e o(a) requerido(a) para que produza
os seus jurídicos e legais efeitos e, via de consequência, extingo o
feito, com resolução de MÉRITO, com fundamento no artigo 487,
III, “b”, do Código de Processo Civil.
Dispensado o prazo recursal. Arquivem-se.
SENTENÇA registrada e publicada via PJE.
Ji-Paraná, data do registro.
MAXIMILIANO DARCY DAVID DEITOS
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia | Ji-Paraná - 1ª Juizado Especial
Endereço: Rua Elias Cardoso Balau n. 1220 - Bairro Jardim Aurélio
Bernardi
(Próximo ao DETRAN) Ji-Paraná/RO - CEP: 76907-400
Processo n. 7007411-44.2018.8.22.0005
REQUERENTE: TARCISIO DOMINGOS ZANATTA
Advogado do(a) REQUERENTE: MARILZA RAMOS NOGUEIRA
- RO8730
REQUERIDO: BANCO DO BRASIL S/A
Advogado do(a) REQUERIDO:
SENTENÇA
Intimada para emendar a inicial, a parte requerente quedou-se
inerte.
Desta forma, com escopo no parágrafo único do artigo 321 do
Código de Processo Civil, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL.
Consequentemente, extingo o feito, com escopo no artigo 485, I, do
Código de Processo Civil.
Com o trânsito em julgado, arquivem-se os autos.
SENTENÇA registrada e publicada via PJE.
Ji-Paraná, data do registro.
MAXIMILIANO DARCY DAVID DEITOS
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia | Ji-Paraná - 1ª Juizado Especial
Endereço: Rua Elias Cardoso Balau n. 1220 - Bairro Jardim Aurélio
Bernardi
(Próximo ao DETRAN) Ji-Paraná/RO - CEP: 76907-400
Processo n. 7005131-03.2018.8.22.0005
REQUERENTE: RAIMUNDO GOMES ALCANTARA
Advogados do(a) REQUERENTE: ALAN DE ALMEIDA PINHEIRO
DA SILVA - RO0007495, MARIA MARLENE DE ALMEIDA SILVA RO0004241, ANANIAS PINHEIRO DA SILVA - RO0001382
REQUERIDO: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.
Advogado do(a) REQUERIDO: CARLOS ALBERTO BAIAO RO0007420
SENTENÇA
Relatório dispensado, conforme art. 38 da Lei n. 9.099/95.
Trata-se de ação de indenização por danos morais, decorrente de
contrato de empréstimo denominado cartão de crédito consignado
e inscrição do nome do autor em órgãos de proteção do crédito.
Conforme dispõe o artigo 373, I, do CPC, à parte autora cabe a
prova constitutiva do seu direito, correndo o risco de perder a causa
se não provar os fatos alegados. Por outro lado, à parte requerida
cabe exibir, de modo concreto, coerente e seguro, os elementos
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que possam modificar, impedir ou extinguir o direito da parte autora
(art. 373, II, do CPC). Todavia, no caso destes autos, verifico a
necessidade de inversão do ônus da prova em favor da autora –
consumidor, dada a sua hipossuficiência e vulnerabilidade diante
da requerida, conforme disposto no artigo 6º, VIII, do CDC.
O pedido merece procedência, porque: a) a requerida reconheceu
que o contrato foi quitado, deveras, os descontos eram realizados
diretamente no contracheque do autor; b) sendo a cobrança indevida,
a inscrição do nome do autor em órgãos de proteção ao crédito
também o é (prova da inscrição no id. 18661584); c) logo, evidente
o dano moral na espécie, uma vez que, conforme entendimento
jurisprudencial pacífico, no caso de inscrição indevida em órgãos
de proteção ao crédito, o dano moral é presumido; d) ademais,
convém consignar que o fornecedor responde pelos danos,
independentemente da existência de culpa, já que deste são os
riscos da atividade lucrativa (arts. 14 do CDC); e) quanto à fixação
do quantum da indenização, levando em conta: a) as circunstâncias
concretas do caso; b) os princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade, os quais sinalizam que a indenização em dinheiro
deve ter equivalência ao dano sofrido; c) a capacidade financeira
das partes, arbitro a indenização em R$ 5.000,00.
Ante o exposto, confirmando a medida liminar, julgo procedentes
os pedidos iniciais e, como consequência: a) declaro inexigível
o débito discutido nos autos; b) condeno a requerida a pagar ao
requerente, a título de indenização por danos morais, o montante
de R$ 5.000,00, já atualizado nesta data, com juros (1%) e correção
contados desta SENTENÇA.
Como corolário, resolvo o MÉRITO e extingo o processo, com
escopo no artigo 487, I, do Código de Processo Civil.
Sem custas e honorários (artigo 55 da Lei 9.099/1995).
Com o trânsito em julgado, arquivem-se.
Seguindo o Enunciado 5º do 1º Fojur de Rondônia, transitada em
julgado esta DECISÃO (10 dias após ciência da DECISÃO ), ficará
a parte demandada automaticamente intimada para pagamento
integral do quantum determinado (valor da condenação acrescido
dos consectários legais determinados), em 15 (quinze) dias, nos
moldes do art. 523, §1º, do CPC/15, sob pena de acréscimo de
10% (dez por cento) sobre o montante total líquido e certo.
Havendo pagamento voluntário do débito, expeça-se alvará em
favor do(a) credor(a).
Sobrevindo requerimento de cumprimento de SENTENÇA, com
fundamento nas Diretrizes Gerais Judiciais, artigo 118, 124, VIII,
XVI, XXXI, “a”, “b” e “e”, determino que a Secretaria retifique a
autuação para cumprimento de SENTENÇA e encaminhe os autos
à Contadoria Judicial quando necessário em ações oriundas da
atermação ou, ainda, intime a parte exequente para apresentar
planilha atualizada do débito, caso não tenha sido juntada ao feito.
Somente então, os autos deverão vir conclusos.
SENTENÇA registrada e publicada automaticamente via PJE.
Ji-Paraná, data da assinatura.
MAXIMILIANO DARCY DAVID DEITOS
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia | Ji-Paraná - 1ª Juizado Especial
Endereço: Rua Elias Cardoso Balau n. 1220 - Bairro Jardim Aurélio
Bernardi
(Próximo ao DETRAN) Ji-Paraná/RO - CEP: 76907-400
Processo n. 7004955-58.2017.8.22.0005
REQUERENTE: FERNANDO CANDIDO DE ALMEIDA
Advogado do(a) REQUERENTE: JEFFERSON FREITAS VAZ RO0001611
REQUERIDO: ITAU UNIBANCO HOLDING S.A., ITAU UNIBANCO
S.A.
Advogados do(a) REQUERIDO: VICTOR JOSE PETRAROLI NETO
- SP0031464, ANA RITA DOS REIS PETRAROLI - SP0130291
Advogados do(a) REQUERIDO: VICTOR JOSE PETRAROLI NETO
- SP0031464, ANA RITA DOS REIS PETRAROLI - SP0130291
DESPACHO
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Considerando a eventual possibilidade de modificação da DECISÃO
embargada, com fundamento no disposto no artigo 1.023, § 2º,
do CPC, fica a parte autora/embargada intimada para apresentar
contrarrazões, querendo, no prazo de 5 dias úteis.
Após, conclusos.
Ji-Paraná, data do registro.
MAXIMILIANO DARCY DAVID DEITOS
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia | Ji-Paraná - 1ª Juizado Especial
Endereço: Rua Elias Cardoso Balau n. 1220 - Bairro Jardim Aurélio
Bernardi
(Próximo ao DETRAN) Ji-Paraná/RO - CEP: 76907-400
Processo n. 7001914-49.2018.8.22.0005
AUTOR: EURICO MARTINS DOS SANTOS
Advogados do(a) AUTOR: MAXIMILLIAN PEREIRA DE SOUZA RO0006372, NEUMAYER PEREIRA DE SOUZA - RO0001537
RÉU: MUNICIPIO DE JI-PARANA
Advogado do(a) RÉU:
SENTENÇA
SENTENÇA
Cuida-se de ação de indenização por danos morais c/c declaratória
de inexigibilidade de débito, ajuizada em face do Município de JiParaná, em razão de protesto de dívida tributária que, segunda
alega o autor, é indevido, eis que transferiu a prestação de serviço
a terceiro antes do lançamento.
MÉRITO: Dispõe o artigo 373, I, do Código de Processo Civil, que
à parte autora cabe a prova constitutiva do seu direito, correndo o
risco de perder a causa se não provar os fatos alegados. Por outro
lado, à parte requerida cabe exibir, de modo concreto, coerente e
seguro, elementos que possam modificar, extinguir ou impedir o
direito do autor (art. 373, II, do CPC).
Merece procedência, eis que a) os débitos tributários protestados
referem-se a imposto sobre o serviço de mototaxista do ano de
2010, CDA 6502/2015 (12064142), vinculado à permissão de táxi
113 (id 16693833); b) demonstrou o autor que cedeu a permissão
de exploração do serviço em setembro de 2009 à João Claudio
Caron e este, por sua vez, pagou o ISS referente ao ano de 2010
(id 16693871); c) em que pese a transferência da permissão do
serviço, a municipalidade inscreveu em dívida ativa o autor e
protestou o débito referente à ISS do ano de 2010 (id19990440,
pág. 3); d) o requerente, ao saber do protesto da dívida, solicitou
administrativamente o cancelamento do débito em 13/07/2017 (id
16693894), o qual foi atendido pela municipalidade (19990440,
pág. 6); e) se não houve o devido cancelamento do protesto não
foi por culpa do requerente, eis que indevido o protesto. Caberia,
portanto, à própria municipalidade a baixa do protesto.
Quantos aos danos morais pelo lançamento tributário, inscrição em
dívida ativa e protesto, tenho que merece procedência.
O ente público não refutou os fatos narrados pela autora, entretanto,
apenas contestou o valor indenizatório pleiteado. Tenho, portanto,
que a inscrição foi indevida. Logo, comprovado está o erro
administrativo, sendo a procedência em parte do pedido medida
que se impõe.
Ainda, trata-se de responsabilidade objetiva da Administração
Pública Municipal, na modalidade risco administrativo, onde
desnecessária é a análise da culpa do ente público quanto ao ato
causador do dano ao terceiro. Para que haja o dever de indenizar,
basta que fique demonstrado o dano e o nexo de causalidade
entre este e a ação estatal. O requerido não observou as cautelas
necessárias quanto ao lançamento indevido do ISSQN em nome
do autor e o protesto da dívida.
O dano causado pela conduta da requerida é presumido, ante o
inequívoco constrangimento e chateação que a restrição gera, vez
que inviabiliza movimentação financeira, abertura de cadastros,
consecução de financiamentos dentre outros. Ademais, a demora
na solução do conflito demonstra a incompetência administrativa
em querer solucioná-lo.
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A Turma Recursal rondoniense tem o mesmo pensar:
NEGATIVAÇÃO INDEVIDA DE INSCRIÇÃO EM ÓRGÃO
DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANO MORAL IN RE IPSA.
QUANTUM. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.1
Ficando demonstrada a inscrição indevida do nome do autor nos
órgãos de proteção de crédito, o mesmo faz jus à indenização
pelos danos morais suportados. 2 A não comprovação da regular
contratação e a inscrição indevida em órgãos de proteção de
crédito enseja a declaração de inexistência do débito e indenização
por danos morais. 3 - O valor da indenização deve ser suficiente
para atender os requisitos de proporcionalidade e razoabilidade.
RECURSO INOMINADO, Processo nº 7002688-35.2016.822.0010,
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, Turma Recursal - Porto
Velho, Relator(a) do Acórdão: Juiz Jorge Luiz dos S. Leal, Data de
julgamento: 11/08/2017
A reparação do dano moral é feita através de fixação de valor
pecuniário conforme o livre e prudente arbítrio do juiz. Deve estipular
a reparação em valor financeiro capaz de um só tempo compensar
o dano sofrido e punir o causador, mas evitando o enriquecimento
de uma delas, para que este se sinta desestimulado praticar
novamente a sua conduta ou omissão ilícita. Assim, considerando
ainda a capacidade econômica das partes, extensão do dano,
entendo razoável o valor de R$ 3.000,00 a título de danos morais.
DISPOSITIVO: Ante todo o exposto julgo parcialmente procedente
os pedidos iniciai para a) declarar inexigíveis do autor os débitos
tributários vinculados à Certidão de Dívida Ativa 6502/2015,; b)
condeno o Município de Ji-Paraná a pagar a quantia de R$ 3.000,00
a título de reparação de danos morais, já atualizados nesta data,
como corolário, resolvo o MÉRITO, com escopo no artigo 487, I, do
Código de Processo Civil.
Sem custas e honorários (art. 55 da Lei 9.099/1995).
Intimem-se.
Com o trânsito em julgado, arquivem-se os autos.
Ji-Paraná, data da assinatura
MAXIMILIANO DARCY DAVID DEITOS
Juiz(a) de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ji-Paraná - 1ª Juizado Especial
Rua Elias Cardoso Balau, 1220, Próximo ao Detan e BPM., Jardim
Aurélio Bernardi, Ji-Paraná - RO - CEP: 76907-400 - Fone:(69).
Processo: 7005317-26.2018.8.22.0005
Classe: JUIZADOS - PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL
CÍVEL (436)
Data da Distribuição: 04/06/2018 16:31:44
Requerente: VERA LUCIA XAVIER
Advogado do(a) REQUERENTE: RICARDO ANTONIO SILVA DE
LIMA - RO8590
Requerido: BANCO BRADESCO CARTOES S.A.
Advogado do(a) REQUERIDO: NELSON WILIANS FRATONI
RODRIGUES - MG0107878
SENTENÇA
Relatório dispensado, nos termos do art. 38, da LJE.
Trata-se de pedido de indenização por dano moral, fundado no
envio de cartão de crédito não querido pela parte autora.
O processo comporta julgamento antecipado, sendo desnecessária
a produção de outras provas.
Rejeito a preliminar de falta de interesse processual, uma vez
que a pretensão da autora é de indenização por dano moral em
decorrência de envio de cartão de crédito sem solicitação, fazendose presente, portanto, o requisito de condição da ação.
O pedido é improcedente.
Com efeito, em que pese o requerido ter enviado um cartão de
crédito sem solicitação da autora, como demonstra o documento
do id. 18805157, ato que constitui evidente falha na prestação do
serviço e prática comercial abusiva (art. 39, III, do CDC), como
firmado pelo egrégio STJ, conforme enunciado da Súmula 532:
“Constitui prática comercial abusiva o envio de cartão de crédito
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sem prévia e expressa solicitação do consumidor, configurando-se
ato ilícito indenizável e sujeito à aplicação de multa administrativa.”,
não denoto, neste caso, que houve ofensa moral à autora.
Afinal, para que seja configurado o dano moral, deve ficar
comprovado nos autos, ou ao menos evidenciado, que o fato gerou
efeitos além do mero dissabor cotidiano, com reflexos psicológicos
e de angústia no espírito.
Ressalte-se que o ilícito é evidente, mas o dano moral não o é, ou
seja, a indenização depende de prova da ocorrência do dano.
Frise-se que o instituto do dano moral deve ser utilizado para
compensar situações intensas e com certa durabilidade que
provoquem danos ao lesado, não podendo ser confundido com
situações de mero dissabor, corriqueiras nos entrechoques
do cotidiano. Nesse toar, importante referir que a autora não
apresentou nenhum documento que comprovasse cobrança de
valores referentes ao cartão, ou que tentou administrativamente
devolver o objeto e cancelar o contrato sem êxito.
Assim, a situação narrada na inicial não merece ser caracterizada
como fato ensejador de profundo constrangimento, que tenha lhe
causado sério abalo moral ou psicológico à requerente, impondo-se
a improcedência dos pedidos. Por identidade de razão, colaciono
jurisprudência:
RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ENVIO
DE CARTÃO DE CREDITO NÃO SOLICITADO. AUSÊNCIA DE
COBRANÇA INDEVIDA. DANO MORAL NÃO EVIDENCIADO. No
caso em liça, não há prova do abalo moral alegadamente sofrido
em razão do recebimento de cartão de crédito não solicitado.
Ausente cobrança de anuidade ou valores indevidos. O incômodo
narrado constituiu mero dissabor, não ensejando a reparação pelo
dano moral. RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO. (Apelação
Cível Nº 70068616010, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça
do RS, Relator: Túlio de Oliveira Martins, Julgado em 02/06/2016).
(TJ-RS - AC: 70068616010 RS, Relator: Túlio de Oliveira Martins,
Data de Julgamento: 02/06/2016, Décima Câmara Cível, Data de
Publicação: Diário da Justiça do dia 15/06/2016).
Diante do exposto, julgo improcedentes os pedidos da inicial e, via
de consequência, extingo o processo, com resolução do MÉRITO,
com fundamento no artigo 487, I, do Código de Processo Civil.
Sem custas e honorários (artigo 55 da Lei 9.099/1995).
Defiro gratuidade de justiça à autora.
Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos.
SENTENÇA registrada e publicada via PJE.
Ji-Paraná, data do registro.
MAXIMILIANO DARCY DAVID DEITOS
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia | Ji-Paraná - 1ª Juizado Especial
Endereço: Rua Elias Cardoso Balau n. 1220 - Bairro Jardim Aurélio
Bernardi
(Próximo ao DETRAN) Ji-Paraná/RO - CEP: 76907-400
Processo n. 7002158-75.2018.8.22.0005
REQUERENTE: MARIA ANILDA VIANTE BEZERRA
Advogados do(a) REQUERENTE: THAYSA SILVA DE OLIVEIRA RO0006577, AGNYS FOSCHIANI HELBEL - RO0006573
REQUERIDO: BANCO VOLKSWAGEN S.A.
Advogado do(a) REQUERIDO: JOAO FRANCISCO ALVES ROSA
- BA17023
DESPACHO
Considerando os embargos de declaração com efeitos infringentes
opostos, com fundamento no disposto no artigo 1.023, § 2º, do
CPC, fica a parte autora/embargada intimada para apresentar
contrarrazões, querendo, no prazo de 5 dias úteis.
Após, conclusos para DECISÃO dos embargos.
Ji-Paraná, data do registro.
MAXIMILIANO DARCY DAVID DEITOS
Juiz de Direito

Este diário foi assinado digitalmente consoante a Lei 11.419/06. O documento eletrônico pode ser encontrado no sítio do Tribunal de Justiça do Estado de
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PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia | Ji-Paraná - 1ª Juizado Especial
Endereço: Rua Elias Cardoso Balau n. 1220 - Bairro Jardim Aurélio
Bernardi
(Próximo ao DETRAN) Ji-Paraná/RO - CEP: 76907-400
Processo n. 7003136-52.2018.8.22.0005
REQUERENTE: JESSICA TOZZO RODRIGUES
Advogado do(a) REQUERENTE: GENECI ALVES APOLINARIO RO0001007
REQUERIDO: CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA SA
CERON
Advogados do(a) REQUERIDO: BRUNA TATIANE DOS SANTOS
PINHEIRO SARMENTO - RO0005462, DANIEL PENHA DE
OLIVEIRA - RO0003434
DESPACHO
Compulsando os autos, entendo necessária a designação de
audiência de instrução e julgamento para fins de verificar os fatos
narrados, mormente porque a requerente alegou que nunca houve
o corte do serviço, tendo a requerida apresentado um relatório
demonstrando apenas um evento de religação, todavia, não há OS
de corte ou notificação do corte, que teria ocorrido no dia 22-2-2018
(id. 19386945), sendo necessário melhor averiguar os fatos.
Assim, converto o julgamento em diligência e designo audiência
de instrução e julgamento para o dia 21-09-2018, às 9 horas, a
ser realizada no Juizado Especial, situado na Rua Elias Cardoso
Balau, 1220, Bairro Jardim Aurélio Bernardi, nesta cidade.
Consigno que todas as provas serão produzidas na audiência
designada, ainda que não requeridas previamente, podendo
o(a) julgador(a) limitar ou excluir as que considerar excessivas,
impertinentes ou protelatórias (artigo 33 da Lei 9.099/1995).
Anoto: “Art. 20. Não comparecendo o deMANDADO à sessão de
conciliação ou à audiência de instrução e julgamento, reputar-se-ão
verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial, salvo se o contrário
resultar da convicção do Juiz.” (Lei 9.099-95).
Por fim, registre-se que as testemunhas, até o máximo de 03
para cada parte, comparecerão ao ato a convite do interessado,
independente de intimação, nos termos do art. 455 do CPC/15.
Intimem-se as partes.
Ji-Paraná, na data da assinatura.
Maximiliano Darcy David Deitos
Juiz de Direito
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
PODER JUDICIÁRIO
Ji-Paraná - 1ª Juizado Especial
Rua Elias Cardoso Balau, 1220, Próximo ao Detan e BPM., Jardim
Aurélio Bernardi, Ji-Paraná - RO - CEP: 76907-400 - Fone:(69)
Processo nº 7006941-13.2018.8.22.0005
AUTOR: ELISABETE GONCALVES SANTIAGO FERNANDES
RÉU: ESTADO DE RONDÔNIA, MUNICIPIO DE JI-PARANÁ
SENTENÇA
De ofício, a extinção do feito é medida que se impõe, vez que,
compulsando os autos constato que a presente ação fora
distribuída posteriormente a outra com as mesmas parte, causa
de pedir e pedido. A sua tramitação/prosseguimento configurará
litispendência em relação aos autos n. 7006943-80-2018.8.22.0005
pois, possuem as mesmas partes, causa de pedir e pedido (CPC,
art. 337, § 3º - há litispendência quando se repete ação que está
em curso).
Assim, considerando a existência dos autos acima mencionados,
de plano, indefiro a petição inicial, julgando extinto a presente ação,
com fulcro no art. 485, IV e V, do CPC.
Ji-Paraná/RO, em data do registro.
Maximiliano Darcy David
Deitos Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ji-Paraná - 1ª Juizado Especial
Rua Elias Cardoso Balau, 1220, Próximo ao Detan e BPM., Jardim
Aurélio Bernardi, Ji-Paraná - RO - CEP: 76907-400 - Fone:(69).
Processo: 7004031-13.2018.8.22.0005
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Classe: JUIZADOS - PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL
CÍVEL (436)
Data da Distribuição: 25/04/2018 20:36:26
Requerente: DEYVIDD SILVA DE OLIVEIRA
Advogado do(a) REQUERENTE: LORENA NOGUEIRA E SILVA
- CE34778
Requerido: GOL Linhas Aéreas, VRG Linhas Aéreas S/A
Advogados do(a) REQUERIDO: BERNARDO AUGUSTO GALINDO
COUTINHO - RO0002991, MARCIO VINICIUS COSTA PEREIRA
- RJ0084367
DECISÃO
Com relação aos embargos opostos pela parte autora, verifico
que não há contradição a ser sanada. Com efeito, houve o
reconhecimento da falha na prestação do serviço, mas nem todo
ato ilícito gera dano moral, como pontuado na SENTENÇA.
Destarte, evidente que os embargos de declaração objetivam
modificação da DECISÃO recorrida, extrapolando, assim, o campo
delimitado desta via recursal, exigindo recurso processual diverso,
qual seja recurso inominado.
Pelo exposto, rejeitos os embargos de declaração opostos.
Restituo o prazo para recurso inominado.
Intimem-se.
Ji-Paraná, data da assinatura.
MAXIMILIANO DARCY DAVID DEITOS
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia | Ji-Paraná - 1ª Juizado Especial
Endereço: Rua Elias Cardoso Balau n. 1220 - Bairro Jardim Aurélio
Bernardi
(Próximo ao DETRAN) Ji-Paraná/RO - CEP: 76907-400
Processo n. 7001884-14.2018.8.22.0005
REQUERENTE: ESTAEL ANDRADE DOS SANTOS ROCHA
Advogados do(a) REQUERENTE: LUCAS GATELLI DE SOUZA RO0007232, ESTEFANIA SOUZA MARINHO - RO0007025
REQUERIDO: AVON COSMETICOS LTDA.
Advogado do(a) REQUERIDO: HORACIO PERDIZ PINHEIRO
NETO - SP0157407
DESPACHO
Defiro gratuidade de justiça à parte autora.
Expeça-se alvará em favor da requerente.
Aguarde-se pelo prazo de 10 dias.
Nada mais havendo, arquivem-se.
Ji-Paraná, na data da assinatura.
Juiz(a) de Direito
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL - PROJUDI
Maximiliano Darcy David Deitos - Juiz de Direito
Kennyson Julio da Silva Marcelino- Diretor de Cartório
Proc: 2000142-73.2017.8.22.0005
Ação:Crimes de Calúnia, Injúria e Difamação de Competência do
Juiz Singular (Juizado Criminal)
Fabricio de Almeida Burgarelli(Vítima do fato)
Advogado(s): Felipe Wendt(OAB 4590 RO)
Nilson Ribeiro de Assis(Autor do fato)
Advogado(s): Rafaela Alves Martins (OAB 4359 RO)
Fabricio de Almeida Burgarelli(Vítima do fato)
Advogado(s): Felipe Wendt(OAB 4590 RO)
Nilson Ribeiro de Assis(Autor do fato)
Advogado(s): Rafaela Alves Martins (OAB 4359 RO)
Ministério Público do Estado de Rondônia(Custos Legis (Fiscal da
Lei))
Fica a parte intimada, por via do seu advogado, o Dr. Felipe Wendt
inscrito na OAB/RO 4590, no prazo de 05 (cico) dias para fazer o
levantamento de alvará.
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1ª VARA CÍVEL
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ji-Paraná - 1ª Vara Cível
Avenida Ji-Paraná, 615, Urupá, Ji-Paraná - RO - CEP: 76900-261 Fone:(69) 34213279 Processo: 7007255-56.2018.8.22.0005
Classe: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
EXEQUENTE: MADALENA CANTAO PIMENTA
Advogado do(a) EXEQUENTE: ANTONIO FRACCARO RO0001941
EXECUTADO: BANCO BONSUCESSO S.A.
Advogado do(a) EXECUTADO: FLAVIA ALMEIDA MOURA DI
LATELLA - MG0109730
Intimação
Fica a parte autora, por meio de seus(uas) Advogados(as) intimada
a, querendo, manifestar-se quanto a impugnação à execução
apresentada. ID 20994690.
Ji-Paraná, 12 de setembro de 2018.
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ji-Paraná - 1ª Vara Cível 07
Avenida Ji-Paraná, 615, Urupá, Ji-Paraná - RO - CEP: 76900-261 Fone:(69) 34213279 Processo nº: 7008792-87.2018.8.22.0005
Classe: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
Nome: PABLO SALUSTRIANO LIMAS
Endereço: AV RIO BRANCO, 3287, SETOR 05, Jaru - RO - CEP:
76890-000
Nome: ESTADO DE RONDÔNIA
DECISÃO
A DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE RONDÔNIA ajuizou
a presente AÇÃO DE OBRIGAÇAO DE FAZER COM TUTELA
PROVISÓRIA DE URGÊNCIA em face do ESTADO DE RONDÔNIA,
pessoa jurídica de direito público com sede na comarca de capital,
devendo ser citado na pessoa de seu representante legal, o
Procurador do Estado, nos termos do artigo 75, inciso II, do Código
de Processo Civil, com endereço local na Avenida Imigrantes, n.
3503, Bairro Costa e Silva, CEP: 76.803-611, município de Porto
Velho/RO. Alega que PABLO SALUSTRIANO LIMAS, brasileiro,
solteiro, operador de caixa, RG n. 1052016 SSP/RO, inscrito no CPF
n. 961.786.982-91, residente e domiciliado na Avenida Rio Branco,
n. 3287, Setor 05, na cidade de Jaru/RO, telefone (69) 992118382 (recado –Cristiane), necessita de ser internado em Unidade
de Terapia Intensiva – UTI, pelo fato de estar acometido de um
quadro de TROMBOEMBOLISMO PULMONAR E INSUFICIÊNCIA
RESPIRATÓRIA, de acordo com o documento médico que
acompanha o pedido. Que ele se encontra hospitalizado desde o
dia 08.09.2018 e desde o dia 11.09.2018 está aguardando vaga em
uma UTI. Aduziu que as unidades existentes no município estão
todas ocupadas e pede que seja o paciente transferido para local
onde exista unidade de UTI disponível, ou que seja encaminhado a
hospital particular às expensas do Estado ora requerido.
Passo à análise da questão urgente.
Para o deferimento da tutela de urgência exige prova inequívoca de
verossimilhança da alegação aliado à urgência da medida.
Consta dos autos que o requerente, que possui atualmente com
28 (vinte e oito) anos de idade, deu entrada no Hospital Municipal
de Ji-Paraná no dia 08 de setembro do corrente ano, por volta das
22:00hs, onde se encontra desde então.
Ora, a paciente se encontra com quadro de estado grave em razão
de insuficiência respiratória aguda (CID10 J96.0) e sem previsão
de alta, conforme documento anexo. Dessa feita, considerando
o quadro clínico do paciente, o médico expert solicitou com
URGÊNCIA a internação do paciente em leito de UTI e se encontra
aguardando vaga até o presente momento. Em razão do quadro
clínico que acomete o paciente, o mesmo necessita de internação
em leito de UTI. Ocorre que, apesar das diligências de estilo, o
HMJP não logrou êxito em obter administrativamente uma vaga
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para o paciente em leito de UTI, que está aguardando desde o dia
11/09/2018, 15:50hs.
Diz o art. 196, da Constituição Federal que “a saúde é direito de
todos e dever do Estado, garantindo mediante políticas sociais e
econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros
agravos e ao acesso universal igualitário às ações e serviços para
sua promoção, proteção e recuperação”.
Nessa mesma linha, temos o art. 2º, da Lei n. 8.080/90 que
prescreve que “a saúde é um direito fundamental do ser humano,
devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno
exercício”.
Portanto, é dever dos entes públicos proverem as condições
necessárias para assegurar o direito à saúde das pessoas, em
especial os de baixa renda.
Deve-se considerar, ainda, o princípio da dignidade da pessoa
humana, especialmente no que se refere à garantia das condições
básicas de subsistência física, esse DISPOSITIVO deve ser
interpretado de modo a amparar irrestritamente o cidadão social e
economicamente vulnerável.
A documentação médica carreada com a inicial (ID Num. 21410529)
informa a necessidade de internação em leito de UTI em razão de
estado grave de saúde.
O paciente requerente se encontra, atualmente, no aguardo de
vaga em UTI.
Assim, estando presentes os requisitos, nos termos do artigo 300
do Código de Processo Civil, DEFIRO a tutela de urgência com o
intuito de DETERMINAR que o Requerido ESTADO DE RONDÔNIA,
forneça, imediatamente, seja, pela rede pública (SUS – Sistema
Único de Saúde) ou por hospital particular, mas às suas expensas,
internação em leito de UTI ao paciente PABLO SALUSTRINO
LIMAS, sob pena de incidir em multa de R$ 1.000,00 por dia. Essa
providência poderá ser em qualquer unidade hospitalar dentro do
Estado, desde que exista vaga em leitos de UTI, não competindo
a este juízo analisar quem sai ou quem entra (na UTI) se todas as
vagas estiverem ocupadas.
Esta DECISÃO serve de Ofício/MANDADO de Notificação ao
Secretário de Estado da Saúde e ao Delegado Regional de Saúde
com a FINALIDADE de cumprir esta determinação. A comunicação
deverá ser feita por qualquer meio eletrônico idôneo ou Oficial de
Justiça.
Em seguida, CITE-SE, no prazo legal.
Ji-Paraná, 12 de setembro de 2018.
HARUO MIZUSAKI
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ji-Paraná - 1ª Vara Cível
Avenida Ji-Paraná, 615, Urupá, Ji-Paraná - RO - CEP: 76900-261
- Fone:(69) 34213279
Processo: 0016926-67.2014.8.22.0005
Classe: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
AUTOR: MARIA LOPES DE SOUZA
Advogado do(a) AUTOR: MILTON FUGIWARA - RO0001194
RÉU: PEDRO CABECA FILHO e outros (10)
Advogado do(a) RÉU:
Advogado do(a) RÉU:
Advogado do(a) RÉU:
Advogado do(a) RÉU:
Advogado do(a) RÉU:
Advogado do(a) RÉU:
Advogado do(a) RÉU:
Advogado do(a) RÉU:
Advogado do(a) RÉU:
Advogado do(a) RÉU:
Advogado do(a) RÉU:
INTIMAÇÃO
Fica a parte autora, por meio de seu advogado intimada para,
no prazo de 15 dias, manifestar-se acerca do retorno da Carta
Precatória (ID.21203425)
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PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ji-Paraná - 1ª Vara Cível
Avenida Ji-Paraná, 615, Urupá, Ji-Paraná - RO - CEP: 76900261 - Fone:(69) 34213279 Número do Processo: 000392838.2012.8.22.0005
Classe: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
Requerente(s):
Nome: ALEXANDRINA EVELYN TUPAN
Endereço: Rua Criciúma, 368, - até 369/370, Jorge Teixeira, JiParaná - RO - CEP: 76912-856 Endereço: SAO LUIZ, 215, N
BRASILIA, Ji-Paraná - RO - CEP: 76908-334 Endereço: Rua
Criciúma, 368, Jorge Teixeira, Ji-Paraná - RO - CEP: 76900-901
Advogado: GIANE ELLEN BORGIO BARBOSA OAB: RO0002027
Endereço: desconhecido
Requerido(s):
RÉU: HC COMERCIO DE MOTOS LTDA Advogado: ANGELO
LUIZ ATAIDE MORONI OAB: RO0003880 Endereço: desconhecido
Advogado: FERNANDA PRIMO SILVA OAB: RO0004141 Endereço:
desconhecido
SENTENÇA
As partes propuseram acordo conforme se assevera nos autos (ID
Num. 18802870).
Solicitaram a homologação do acordo e renúncia do processo n.
7009913.24.2016.8.22.0005.
DECISÃO.
Considerando que a petição veio com assinatura do patrono do
autor e dos réus, recebo o acordo como regular.
ANTE O EXPOSTO, homologo o acordo realizado entre as partes
para que produza os seus jurídicos e legais efeitos e, com base
no art. 487, inciso III, alínea “b” do CPC, julgo extinto o feito, com
resolução de MÉRITO.
Sem ônus.
Antecipo o trânsito em julgado desta, determinando seu imediato
arquivamento.
SENTENÇA publicada e registrada no PJE.
Ji-Paraná, 5 de setembro de 2018.
HARUO MIZUSAKI
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ji-Paraná - 1ª Vara Cível
Avenida Ji-Paraná, 615, Urupá, Ji-Paraná - RO - CEP: 76900-261 Fone:(69) 34213279 Processo: 7005845-60.2018.8.22.0005
Classe: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
EXEQUENTE: DEBORA SILVA DOS SANTOS
Advogado do(a) EXEQUENTE: LUCIANA NOGAROL PAGOTTO
- RO0004198
EXECUTADO: CETRO CONCURSOS PUBLICOS, CONSULTORIA
E ADMINISTRACAO
Advogados do(a) EXECUTADO: JOYCE TAVARES DE LIMA
- SP347192, CARLOS FREDERICO LIZARELLI LOURENCO
- SP217945, MARIA DE LOURDES FREGONI DEMONACO SP99866
Intimação
Fica a parte autora, por meio de seus(uas) Advogados(as) intimada
a dar prosseguimento ao feito.
Ji-Paraná, 12 de setembro de 2018.
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ji-Paraná - 1ª Vara Cível 07
Avenida Ji-Paraná, 615, Urupá, Ji-Paraná - RO - CEP: 76900-261 Fone:(69) 34213279 Processo nº: 7008679-70.2017.8.22.0005
Classe: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
Nome: AMELIA VENTURINI ALVES
Endereço: Avenida Aracaju, - de 1820 a 2068 - lado par, São Pedro,
Ji-Paraná - RO - CEP: 76913-594

SEXTA-FEIRA, 14-09-2018

650

Advogado do(a) EXEQUENTE: ANTONIO CLOVES LEAL DA
SILVA - RO0004331
Nome: RMA AGROPECUARIA LTDA
Endereço: desconhecido
Advogado do(a) EXECUTADO:
DESPACHO
Intime-se a parte autora para impulsionar o feito, requerendo
o que entender de direito, no prazo de 20 dias, sob pena de
arquivamento.
Ji-Paraná, 24 de agosto de 2018.
HARUO MIZUSAKI
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ji-Paraná - 1ª Vara Cível
Avenida Ji-Paraná, 615, Urupá, Ji-Paraná - RO - CEP: 76900-261 Fone:(69) 34213279 Processo: 7003343-56.2015.8.22.0005
Classe: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
EXEQUENTE: JOSE RAMOS BARBOSA FILHO
Advogado do(a) EXEQUENTE: MILTON FUGIWARA RO0001194
EXECUTADO: CLARO S.A.
Advogado do(a) EXECUTADO: FELIPE GAZOLA VIEIRA
MARQUES - MT016846A
Intimação
Fica a parte autora, por meio de seus(uas) Advogados(as) intimada
a dar prosseguimento ao feito.
Ji-Paraná, 12 de setembro de 2018.
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Ji-Paraná - 1ª Vara Cível
Avenida Ji-Paraná, 615, Urupá, Ji-Paraná - RO - CEP: 76900-261
- Fone:(69) 34213279
e-mail: jip1civel@tjro.jus.br
Processo: 7000403-16.2018.8.22.0005
Classe: AVERIGUAÇÃO DE PATERNIDADE (123)
REQUERENTE: R. N. R.
REQUERIDO: E. M. D. S.
Advogado do(a) REQUERIDO:
Intimação DO REVEL - SENTENÇA
FINALIDADE: considerando a revelia do requerido, e de acordo
com Art, 346, caput do CPC, providencio a sua intimação dos
termos da SENTENÇA, via Diário da Justiça.
“(...)Diante do exposto, julgo procedente o pedido para condenar
Edson Machado da Silva à prestação de alimentos ao requerente
R. N. R. M. no valor correspondente a 38% (cinquenta por cento) do
salário mínimo, a ser pago até o dia 10 (dez) de cada mês, mediante
recibo, em mãos da genitora do menor, até que seja aberto conta
bancária, a ser informada pela genitora do requerente. Extingo o
processo, com resolução de MÉRITO, nos termos do art. 487, I do
CPC. Condeno o requerido ao pagamento de custas e honorários,
estes que fixo em 10% (dez por cento) do valor atualizado da
causa, nos termos do artigo 85, §2º, do CPC, entretanto, suspensa
a exigibilidade, em razão da gratuidade de justiça que ora concedo.
Serve a presente DECISÃO de ofício à Caixa Econômica Federal
para abertura de conta poupança em nome de P. N. R. Havendo
interposição de recurso de apelação, intime-se o apelado, para
apresentação de contrarrazões, e caso esse, interpuser apelação
adesiva, intime-se o apelante para apresentar contrarrazões. Após,
sejam os recursos remetidos ao Egrégio Tribunal. Não havendo
recurso de apelação no prazo estabelecido em lei, arquivem-se.
SENTENÇA publicada e registrada pelo PJE. Ji-Paraná, 24 de
Agosto de 2018. HARUO MIZUSAKI Juiz de Direito”
Ji-Paraná (RO), 12 de setembro de 2018.
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PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ji-Paraná - 1ª Vara Cível
Avenida Ji-Paraná, 615, Urupá, Ji-Paraná - RO - CEP: 76900-261 Fone:(69) 34213279 Processo: 7001759-17.2016.8.22.0005
Classe: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159)
EXEQUENTE: CARLOS LINDEMBERG LIMA
Advogado do(a) EXEQUENTE: ANA MARIA DE ASSIS E ASSIS
CARMO - RO0004147
EXECUTADO: LUCIMAR SANTOS SILVA
Advogado do(a) EXECUTADO:
Intimação
Fica a parte Autora, por meio de seus(uas) Advogados(as) intimada
a dar prosseguimento ao feito.
Ji-Paraná, 12 de setembro de 2018.
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ji-Paraná - 1ª Vara Cível
Avenida Ji-Paraná, 615, Urupá, Ji-Paraná - RO - CEP: 76900-261 Fone:(69) 34213279 Processo: 7001283-42.2017.8.22.0005
Classe: FAMÍLIA- EXECUÇÃO DE ALIMENTOS (1112)
EXEQUENTE: N. G. D. S. e outros
Advogados do(a) EXEQUENTE: NEUMAYER PEREIRA DE SOUZA
- RO0001537, MAXIMILLIAN PEREIRA DE SOUZA - RO0006372
Advogados do(a) EXEQUENTE: NEUMAYER PEREIRA DE SOUZA
- RO0001537, MAXIMILLIAN PEREIRA DE SOUZA - RO0006372
EXECUTADO: J. D. D. S.
Advogado do(a) EXECUTADO:
Intimação
Fica a parte Autora, por meio de seus(uas) Advogados(as) intimada
a dar prosseguimento ao feito.
Ji-Paraná, 12 de setembro de 2018.
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ji-Paraná - 1ª Vara Cível
Avenida Ji-Paraná, 615, Urupá, Ji-Paraná - RO - CEP: 76900-261 Fone:(69) 34213279 Processo: 7001233-79.2018.8.22.0005
Classe: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
AUTOR: OSMAR PEREIRA DE OLIVEIRA
Advogado do(a) AUTOR: MARLENE SGORLON - RO0008212
RÉU: SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO
DPVAT SA
Advogado do(a) RÉU: ALVARO LUIZ DA COSTA FERNANDES RO0005369
INTIMAÇÃO
Ficam as partes intimadas a, no prazo de 15 dias, manifestar-se
acerca do laudo pericial juntado, bem como respectivas alegações
finais.
Obs.: Não é necessário peticionar unicamente informando ciência,
uma vez que o Sistema a registrará automaticamente no limite do
prazo da intimação.
Ji-Paraná, 13 de setembro de 2018.
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ji-Paraná - 1ª Vara Cível
Avenida Ji-Paraná, 615, Urupá, Ji-Paraná - RO - CEP: 76900-261 Fone:(69) 34213279. Processo: 7000642-20.2018.8.22.0005
Classe: MONITÓRIA (40)
Data da Distribuição: 29/01/2018 11:46:15
Requerente: R. B. C. DE CARVALHO & CIA LTDA - EPP
Advogado do(a) AUTOR: DAIANE GOMES BEZERRA - RO7918
Requerido: VALDEIR ANTONIO DE SOUZA
Advogado do(a) RÉU:
DECISÃO
Realizei consulta ao sistema Bacenjud para localização do endereço
da parte executada, encontrando os seguintes:
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RUA MINAS GERAIS, 3072, BAIRRO: CENTRO, PRESIDENTE
MEDICI - RO, CEP: 78968-000.
AVENIDA 2 DE ABRIL 1701, BAIRRO: URUPA, JI-PARANA - RO,
CEP: 78968-000.
RUA JOSE DE OLIVEIRA 0000000 URUPA JI PARANA RO76900
036
SANTO ANTONIO 4037 TRIANGULO PORTO 0000000
TRIANGULO PORTO VELHO RO76805 6696
Assim, cite-se a parte executada, para pagar, dentro do prazo de 15
(quinze) dias, pague a quantia de R$ 1.656,32 (um mil seiscentos
e cinquenta e seis reais e trinta e dois centavos), oacrescida de
honorários advocatícios de 5% (cinco por cento) sobre o valor
da causa (art. 701 do CPC), podendo, em igual prazo oferecer
embargos, sendo que, se estes não forem opostos, não havendo
pagamento, o MANDADO inicial ficará automaticamente convertido
em MANDADO de execução, o que deverá ser certificado pela
escrivania, prosseguindo-se de imediato e sem qualquer nova
DECISÃO, pelo rito processual do cumprimento de SENTENÇA
(art. 523 e seguintes do CPC).
Saliente-se à parte requerida que, em efetuando o pagamento
no prazo, ficará isenta das custas processuais (art. 701, 9 1°, do
CPC).
Decorrido o prazo para pagamento e embargos in aibis, intime-se
o credor para impulsionar o feito, no prazo de 15 dias, indicando
bens à penhora e juntando demonstrativo de débito atualizado,
nele incluindo a multa e honorários que arbitro em 10% sobre o
valor do débito (art. 523, 9 1°, do CPC).
Em sendo necessário, fica o Oficial de Justiça autorizado a
diligenciar nos termos do art. 212, 92°, do CPC.
SERVE DE CARTA/MANDADO /PARA CITAÇÃO E INTIMAÇÃO
DA PARTE REQUERIDA SOB O RITO MONITÓRIO.
Ji-Paraná, 12 de Setembro de 2018.
HARUO MIZUSAKI
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ji-Paraná - 1ª Vara Cível
Avenida Ji-Paraná, 615, Urupá, Ji-Paraná - RO - CEP: 76900-261
- Fone:(69) 34213279
Processo: 7005445-17.2016.8.22.0005
Classe: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
AUTOR: RF COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E
DESCARTAVEIS LTDA - EPP
Advogado do(a) AUTOR: GUSTAVO CAETANO GOMES RO0003269
RÉU: SUPREMO SABORE LTDA - ME e outros
Advogado do(a) RÉU:
Advogado do(a) RÉU:
INTIMAÇÃO
Fica a parte AUTORA, por meio de seus advogados intimada para,
no prazo de 15 dias, comprovar o recolhimento de do valor de R$
21,83, referente à publicação do edital no Diário da Justiça.
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ji-Paraná - 1ª Vara Cível
Avenida Ji-Paraná, 615, Urupá, Ji-Paraná - RO - CEP: 76900-261 Fone:(69) 34213279. Processo: 7005024-56.2018.8.22.0005
Classe: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
Data da Distribuição: 30/05/2018 08:40:51
Requerente: FERNANDA BARBOSA MARIANO
Advogado do(a) AUTOR: MAGDA ROSANGELA FRANZIN
STECCA - RO0000303
Requerido: ILDA ALVES DE ALMEIDA
Advogado do(a) RÉU:
DECISÃO
Determinou-se a remessa dos presentes autos para esta vara sob a
alegação de que a ação “Declaratória de Nulidade de SENTENÇA ”
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ser de competência do juízo prolator da DECISÃO questionada.
Todavia, por discordar dessa DECISÃO, venho suscitar o conflito
negativo de competência pelos seguintes motivos de fato e de
direito.
Observa-se dos fatos da inicial que se trata na verdade de petição
de herança, eis que a requerente não participou do processo de
inventário de seu pai. Os bens deste foram deferidos à mãe do
falecido, ora requerida, conforme ID Num. 18595833 - Pág. 17.
Ocorre que a ação de investigação de paternidade da autora
contra o falecido, que reconheceu a paternidade, foi posterior à
SENTENÇA proferida nos autos de inventário.
Portanto, não se trata efetivamente de anulação, mas de petição de
herança, podendo o pedido ser apreciado por qualquer juízo, não
estando este processo vinculado ao juízo da 1ª Vara Cível por onde
tramitou o inventário.
Ressalta-se que o pedido e a causa de pedir desta ação nominada
de “Declaratória de Nulidade de SENTENÇA ” são diversos do
Inventário. E por serem distintos, não havendo risco de decisões
conflitantes ou contraditórias se os processos forem julgados
separadamente.
Neste diapasão, colacionamos o seguinte julgado:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. SUCESSÕES.
AÇÃO DE ANULAÇÃO DE ESCRITURA PÚBLICA DE CESSÃO
DE DIREITOS HEREDITÁRIOS E INVENTÁRIO. AUSÊNCIA DE
CONEXÃO, CONTINÊNCIA OU HIPÓTESE QUE RECOMENDE
A REUNIÃO DOS PROCESSOS. POSSIBILIDADE DE
TRAMITAÇÃO DOS FEITOS EM VARAS DISTINTAS DA MESMA
COMARCA. Embora o resultado da ação anulatória de escritura
pública de cessão de direitos hereditários possa, eventualmente,
repercutir de forma reflexa na partilha a ser definida no inventário,
a causa de pedir e os pedidos são distintos e não há risco de
decisões conflitantes ou contraditórias se os processos forem
julgados separadamente. A modificação da competência somente
se justificaria nas hipóteses de conexão ou continência (arts. 55
e 56 do NCPC ), o que não é a situação dos autos, tampouco de
reunião dos processos, como previsto no § 3º do art. 55 do NCPC.
Competência do Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Esteio para
apreciação e julgamento do processo de inventário. CONFLITO
PROCEDENTE. (Conflito de Competência Nº 70074571779, Oitava
Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Luiz Felipe Brasil
Santos, Julgado em 25/07/2017). TJ-RS - Conflito de Competência
CC 70074571779 RS (TJ-RS) Data de publicação: 28/07/2017.
Por identidade de razão, traz-se à baila o seguinte julgado:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA - ANULAÇÃO DE
PARTILHA - INVENTÁRIO FINALIZADO - INEXISTÊNCIA DE
CONEXÃO. Compete ao Juízo de Órfãos e Sucessões o julgamento
de ação visando a anulação de partilha c/c ação de sonegados. Já
existindo SENTENÇA homologatória da partilha, que se pretende
desconstituir, não há mais que falar em conexão. Juízo Suscitado
absolutamente incompetente em razão da matéria. Feito que deverá
ser remetido à livre distribuição a uma das Varas Orfanológicas. TJRJ - CONFLITO DE COMPETÊNCIA CC 00488269620168190000
RIO DE JANEIRO CAPITAL 7 VARA ORFAOS SUC (TJ-RJ) Data
de publicação: 22/09/2017.
Pelo exposto, suscito conflito nos presentes autos, a fim de que
seja declarada a competência do juízo da 3ª Vara Cível da Comarca
de Ji-Paraná, por ser o competente para processar os autos em
questão.
Intimem-se as partes.
Encaminhem-se os presentes autos ao eg. Tribunal de Justiça de
Rondônia.
Ji-Paraná, 12 de Setembro de 2018.
HARUO MIZUSAKI
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ji-Paraná - 1ª Vara Cível 07
Avenida Ji-Paraná, 615, Urupá, Ji-Paraná - RO - CEP: 76900-261 Fone:(69) 34213279 Processo nº: 7002599-90.2017.8.22.0005
Classe: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
Nome: JAIME DE PAULA FRANCO
Endereço: Rua Boa Vista, 614, - de 798/799 a 1179/1180, São
Francisco, Ji-Paraná - RO - CEP: 76908-198
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Advogado do(a) EXEQUENTE:
Nome: VALDOMIRO PEREIRA DA SILVA
Endereço: LINHA 630, KM 11, S/N, ESTRADA DE TARILANDIA
PROX. IGREJA CRISTÃ, ZONA RURAL, Jaru - RO - CEP: 76890000
Advogado do(a) EXECUTADO: JULIO CESAR RIBEIRO RAMOS
- RO5518
DECISÃO
Atento ao pleito de IDNum. 18067586, serve a presente DECISÃO
de ofício ao DETRAN, para que seja realizada a transferência do
débito oriunda da motocicleta HONDA/XLR 125, ano 1998/1998,
chassi 9C2JD170WWRO14337, cor azul, placa NBO-0585,
RENAVAM 723480141, para o nome do executado VALDOMIRO
PEREIRA DA SILVA, brasileiro, Casado, Agricultor, portador da
cédula de Identidade RG. nº 78126 SSP-RO, inscrito no CPF
n.º 408.067.072-91, residente e domiciliado Linha 630 km 11,
Município de Jaru, Estado de Rondônia, CEP: 76.890-000, estado
de Rondônia.
Int.
Ji-Paraná, 24 de agosto de 2018.
HARUO MIZUSAKI
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ji-Paraná - 1ª Vara Cível
Avenida Ji-Paraná, 615, Urupá, Ji-Paraná - RO - CEP: 76900-261
- Fone:(69) 34213279
Processo: 7006712-53.2018.8.22.0005
Classe: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
EXEQUENTE: LUZIA VIEIRA CATELLANE
Advogado do(a) EXEQUENTE: GIANE ELLEN BORGIO BARBOSA
- RO0002027
EXECUTADO: OI S.A
Advogados do(a) EXECUTADO: ELEN MARQUES SOUTO RJ73109, EURICO DE JESUS TELES NETO - RJ0121935
INTIMAÇÃO
Fica a parte AUTORA, por meio de seus advogados intimada para,
para, no prazo de 05 (cinco) dias, atualizar o débito, acrescendo
aos cálculos a multa de 10% (dez por cento), inclusive com os
honorários de advogado, que foram fixados em 10% (dez por cento)
sobre o valor executado, bem como para requerer o que entender
pertinente para a satisfação de seu crédito.
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ji-Paraná - 1ª Vara Cível
Avenida Ji-Paraná, 615, Urupá, Ji-Paraná - RO - CEP: 76900-261
- Fone:(69) 34213279
Processo: 7001007-45.2016.8.22.0005
Classe: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
AUTOR: A. C. D. S.
Advogado do(a) AUTOR:
RÉU: L. B.
Advogado do(a) RÉU: ROBSON MAGNO CLODOALDO CASULA
- RO0001404
INTIMAÇÃO
Fica a parte requerida, por meio de seus advogados intimada da
petição ID. 20995764, contendo os dados bancários para depósito
referente aos alimentos.
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ji-Paraná - 1ª Vara Cível
Avenida Ji-Paraná, 615, Urupá, Ji-Paraná - RO - CEP: 76900-261 Fone:(69) 34213279 Processo: 7007728-13.2016.8.22.0005
Classe: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
AUTOR: MARIA DA SILVA GOMES
Advogados do(a) AUTOR: SERGIO LUIZ MILANI FILHO RO0007623, DHEIME SANDRA DE MATOS - RO0003658
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RÉU: SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO
DPVAT SA
Advogado do(a) RÉU: ALVARO LUIZ DA COSTA FERNANDES AC0003592
Intimação
Fica a parte Autora, intimada a, no prazo de 15 dias, manifestar-se
acerca do pagamento informado pela parte requerida.
Obs.: Não é necessário peticionar unicamente informando ciência,
uma vez que o Sistema a registrará automaticamente no limite do
prazo da intimação.
Ji-Paraná, 11 de setembro de 2018.
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ji-Paraná - 1ª Vara Cível
Avenida Ji-Paraná, 615, Urupá, Ji-Paraná - RO - CEP: 76900-261 Fone:(69) 34213279 Processo: 7003460-76.2017.8.22.0005
Classe: MONITÓRIA (40)
AUTOR: ALDEMIR APARECIDO DA SILVA ALMEIDA
Advogado do(a) AUTOR: ALINE SILVA DE SOUZA - RO0006058
RÉU: M. A. S. MIRANDA
Advogados do(a) RÉU: JOSE JEREMIAS RAMALHO DE BARROS
- AC590, MARIA HELENA TEIXEIRA - AC2406
Certidão
Certifico, para os devidos fins, que a r. SENTENÇA transitou em
julgado.
Ji-Paraná, 12 de setembro de 2018.
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ji-Paraná - 1ª Vara Cível
Avenida Ji-Paraná, 615, Urupá, Ji-Paraná - RO - CEP: 76900-261 Fone:(69) 34213279 Processo: 7000808-52.2018.8.22.0005
Classe: PROCEDIMENTO SUMÁRIO (22)
AUTOR: ELIAS OLIVEIRA DE SOUZA
Advogado do(a) AUTOR: DAIANE GOMES BEZERRA - RO7918
RÉU: OI S.A
Advogado do(a) RÉU: ROCHILMER MELLO DA ROCHA FILHO RO0000635
Intimação
Fica a parte requerida, por meio de seus Advogados intimada a
oferecer contrarrazões ao recurso de apelação interposto, nos
termos do Art. 1.010, § 1° do CPC.
Ji-Paraná, 12 de setembro de 2018.
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ji-Paraná - 1ª Vara Cível
Avenida Ji-Paraná, 615, Urupá, Ji-Paraná - RO - CEP: 76900-261 Fone:(69) 34213279. Processo: 7010935-20.2016.8.22.0005
Classe: FAMÍLIA- DIVÓRCIO LITIGIOSO (99)
Data da Distribuição: 21/11/2016 09:45:11
Requerente: C. Z.
Advogados do(a) REQUERENTE: JACINTO DIAS - RO0001232,
DEOLAMARA LUCINDO BONFA - RO0001561, MARCO AURELIO
CERANTO - PR24376
Requerido: L. C. O. D. S.
Advogado do(a) REQUERIDO: EDER KENNER DOS SANTOS RO0004549
DECISÃO
Instados a especificarem provas, a parte autora reiterou o
requerimento de produção de provas apresentado sob o ID
8753752.
Um dos pontos controvertidos que se estabelecem nestes autos é
relativo ao genitor que melhor atende aos interesses das crianças,
uma vez que os conflitos existentes entre as partes são visivelmente
de cunho pessoal, que logicamente, vem afetando os interesses
dos menores.
Quanto ao pedido do requerido de revisão de alimentos (ID
8835640), fica este INDEFERIDO, uma vez que nos autos está
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comprovada a necessidade de alimentos dos 03 (três) menores,
bem como da genitora destes. Frise-se, ainda, que uma das
crianças precisa de atendimento especial, o que corrobora com a
necessidade dos alimentos provisórios fixados.
Insta salientar que é fato incontroverso a data do início e fim da
união havida entre as partes, bem como a necessidade dos filhos
do casal em receberem alimentos.
São questões de fato controvertidas:
(a) a genitor que melhor atende os interesses da criança para
exercer a guarda;
(b) a capacidade financeira do genitor para arcar com o montante
de alimentos desejado pela autora; e
c) verificar os bens adquiridos durante a união; e
d) partilha de bens.
Quanto ao pedido do requerido de redução do valor de alimentos,
Insta salientar, que caberá à requerente o ônus da prova dos pontos
controvertidos delimitados na presente DECISÃO.
Assim, visando ao deslinde do presente feito, designo audiência
de instrução e julgamento para o dia 30 de outubro de 2018, às 09
horas, na sala de audiências desta 1ª Vara Cível.
Intimem-se as partes para que compareçam à audiência designada,
sob pena de confissão. Ademais, intime-se o Ministério Público para
comparecer à solenidade, uma vez que há interesse de menores.
Defiro, desde já, a realização do estudo psicossocial nos ambientes
familiares, no prazo de 30 (trinta) dias.
Quanto aos pedidos de perícia, bem como ao pedido de avaliação
dos bens e ofício às instituições bancárias, serão analisados após
audiência de instrução, caso este juízo entenda necessário.
Fica desde já deferida a produção de prova testemunhal.
As testemunhas deverão ser arroladas, com a devida qualificação,
em até 05 (cinco) dias a contar da intimação desta DECISÃO,
devendo as partes, efetuar a intimação das testemunhas
indicadas.
Por fim, destaco que caberá à requerente o ônus da prova dos
pontos controvertidos delimitados na presente DECISÃO.
Intimem-se.
Ji-Paraná, 24 de agosto de 2018.
Fábio Batista da Silva
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ji-Paraná - 1ª Vara Cível
Avenida Ji-Paraná, 615, Urupá, Ji-Paraná - RO - CEP: 76900-261 Fone:(69) 34213279 Processo: 7008118-46.2017.8.22.0005
Classe: PROCEDIMENTO SUMÁRIO (22)
AUTOR: MARLENE LEOPOLDINO DA SILVA
Advogado do(a) AUTOR: HIRAM CESAR SILVEIRA - RO0000547
RÉU: CAERD - CIA DE AGUAS E ESGOTO DE RONDONIA
Advogados do(a) RÉU: CLAYTON CONRAT KUSSLER RO0003861, MARICELIA SANTOS FERREIRA DE ARAUJO RO000324B
Intimação
Fica a parte autora, por meio de seus Advogados intimada a
oferecer contrarrazões ao recurso de apelação interposto, nos
termos do Art. 1.010, § 1° do CPC.
Ji-Paraná, 12 de setembro de 2018.
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ji-Paraná - 1ª Vara Cível 07
Avenida Ji-Paraná, 615, Urupá, Ji-Paraná - RO - CEP: 76900-261 Fone:(69) 34213279 Processo nº: 7008728-77.2018.8.22.0005
Classe: BUSCA E APREENSÃO (181)
Nome: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA
LTDA
Endereço: Avenida Doutor Augusto de Toledo, 493/495, - até
589/590, Santa Paula, São Caetano do Sul - SP - CEP: 09541520
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Advogado do(a) REQUERENTE: ROBERTA BEATRIZ DO
NASCIMENTO - SP0192649
Nome: MARCILENE DE JESUS FERREIRA SANTANA
Endereço: Avenida Holanda, 186, Jardim São Cristóvão, Ji-Paraná
- RO - CEP: 76913-834
Advogado do(a) REQUERIDO:
DESPACHO
Intime-se o requerente para que efetue o recolhimento das custas
judiciais, conforme previsto no Art. 12, inciso I, da Lei Estadual n°
3.896 de 2016 que dispõe sobre o Regimento de Custas, no prazo
de quinze dias, sob pena de indeferimento da petição inicial.
Ji-Paraná, 11 de setembro de 2018.
HARUO MIZUSAKI
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ji-Paraná - 1ª Vara Cível
Avenida Ji-Paraná, 615, Urupá, Ji-Paraná - RO - CEP: 76900-261 Fone:(69) 34213279. Processo: 7008626-26.2016.8.22.0005
Classe: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
Data da Distribuição: 15/09/2016 10:25:09
Requerente: CLEIA APARECIDA FERREIRA
Advogado do(a) EXEQUENTE: CLEIA APARECIDA FERREIRA RO000069A
Requerido: DANIELA BRAGA AGUIAR e outros
Advogado do(a) EXECUTADO: TEREZINHA MOREIRA SANTANA
- RO0006132
Advogado do(a) EXECUTADO: TEREZINHA MOREIRA SANTANA
- RO0006132
DESPACHO
Defiro a suspensão do prazo por 60 dias, conforme pleiteado no ID
Num. 11970862.
Int.
Ji-Paraná, Sexta-feira, 12 de setembro de 2018
HARUO MIZUSAKI
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ji-Paraná - 1ª Vara Cível
Avenida Ji-Paraná, 615, Urupá, Ji-Paraná - RO - CEP: 76900-261 Fone:(69) 34213279 Processo: 7001328-80.2016.8.22.0005
Classe: PROCEDIMENTO SUMÁRIO (22)
AUTOR: VINICIUS AMBROSIO PIAZZAROLLO ALTOE
Advogado do(a) AUTOR: ALLINE GUEDES PIMENTEL - RO7016
RÉU: UNIÃO NORTE DO PARANÁ DE ENSINO LTDA
Advogados do(a) RÉU: PETTERSON LANYNE COELHO
ALEXANDRE VAZ - RO0008494, SHEILA MARIANA DE CASTILHO
- RO7451, FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA - MG0109730
Intimação
Fica a parte Autora, por meio de seus(uas) Advogados(as) intimada
a dar prosseguimento ao feito.
Ji-Paraná, 12 de setembro de 2018.
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ji-Paraná - 1ª Vara Cível
Avenida Ji-Paraná, 615, Urupá, Ji-Paraná - RO - CEP: 76900-261 Fone:(69) 34213279 Processo: 7001763-20.2017.8.22.0005
Classe: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
AUTOR: ELIAS PINHEIRO
Advogado do(a) AUTOR: DARLENE DE ALMEIDA FERREIRA RO0001338
RÉU: SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO
DPVAT SA
Advogado do(a) RÉU: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO RO0005017
Intimação
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Fica a parte autora, intimada a, no prazo de 15 dias, manifestar-se
acerca do pagamento informado pela parte requerida.
Obs.: Não é necessário peticionar unicamente informando ciência,
uma vez que o Sistema a registrará automaticamente no limite do
prazo da intimação.
Ji-Paraná, 12 de setembro de 2018.
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ji-Paraná - 1ª Vara Cível 07
Avenida Ji-Paraná, 615, Urupá, Ji-Paraná - RO - CEP: 76900-261 Fone:(69) 34213279 Processo nº: 7004087-17.2016.8.22.0005
Classe: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
Nome: ELIANE FELIPE
Endereço: Rua Solton, 1423, Beco B, Liberdade, Cacoal - RO CEP: 76967-526 Endereço: Rua Solton, 1423, Beco B, Liberdade,
Cacoal - RO - CEP: 76967-526
Advogado do(a) EXEQUENTE: JEAN DE JESUS SILVA RO0002518
Nome: JORGE ALVIM DE SOUZA
Endereço: Rua Castro Alves, 889, Jardim dos Migrantes, Ji-Paraná
- RO - CEP: 76900-649
Advogado do(a) EXECUTADO: ESTELA MARIS ANSELMO RO0001755
DECISÃO
Pretende a exequente a penhora dos proventos percebidos
pelo executado, no percentual de 30% mensal, até o devido
adimplemento da dívida.
Informa que Executado é servidor federal aposentado, como
a impenhorabilidade da remuneração não é absoluta, requer,
portanto a penhorabilidade de 30% (trinta por cento) do salário
do Executado para pagamento da dívida, com desconto direto em
folha de pagamento.
A rigor, a verba que a credora pretende que seja atingida é
impenhorável, nos termos do art. 833, IV, do Código de Processo
Civil, porquanto possui caráter alimentar e busca preservar o
mínimo existencial para a subsistência da parte devedora:
O art. 833, IV, do CPC dispõe que:
Art. 833. São impenhoráveis:
(…)
IV – os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as
remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os
pecúlios e os montepios, bem as quantias recebidas por liberalidade
de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família,
os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional
liberal. Ressalvado o §2°;
(…)
Nota-se que o §2° do referido DISPOSITIVO legal excepciona
a regra da impenhorabilidade do salário exclusivamente para a
hipótese de pagamento de prestação alimentícia.
Nesse sentido, a jurisprudência do e. Superior Tribunal de Justiça:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL. PENHORA DE SALÁRIO. NATUREZA ALIMENTAR
DA VERBA EXECUTADA. CONTRATO DE LOCAÇÃO. AGRAVO
INTERNO NÃO PROVIDO. 1. As Turmas integrantes da Segunda
Seção desta Corte Superior entendem ser vedada a penhora de
verbas salariais do devedor, exceto para pagamento de dívidas
de caráter alimentício. 2. No caso dos autos, trata-se de execução
de débito decorrente de contrato de aluguel, situação que não se
enquadra na exceção à impenhorabilidade. 3. Agravo interno não
provido.” (AgInt no AgInt no REsp 1.504.620/DF, Rel. Ministro RAUL
ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 6/4/2017, DJe 3/5/2017).
PROCESSUAL
CIVIL
E
ADMINISTRATIVO.
MILITAR.
DESCONTO EM CONTA-SALÁRIO PARA FINS DE EXECUÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE. ART. 649, IV, DO CPC/1973. 1. Inicialmente,
afasta-se a alegada violação do artigo 535, II, do CPC/1973,
porquanto o acórdão recorrido manifestou-se de maneira clara e
fundamentada a respeito das questões relevantes para a solução da
controvérsia. A tutela jurisdicional foi prestada de forma eficaz, não
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havendo razão para a anulação do acórdão proferido em Embargos
de Declaração. 2. Não merece reparos o acórdão recorrido,
porquanto reflete o entendimento firmado no âmbito do STJ acerca
da matéria, segundo o qual o salário, soldo ou remuneração são
impenhoráveis, nos termos do art. 649, IV, do CPC/1973, sendo
essa regra excepcionada unicamente quando se tratar de penhora
para pagamento de prestação alimentícia. 3. A DECISÃO regional
foi proferida em consonância com a jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça, o que atrai a incidência da Súmula 83 do STJ.
4. Recurso Especial não conhecido.”(REsp 1.699.100/RJ, Rel.
Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em
7/12/2017, DJe 19/12/2017).
Dessa maneira, por não ser o crédito executado nestes autos
classificado como prestação alimentícia e sendo o salário recebido
pelo devedor classificado como verba de caráter alimentar e, por
consequência, impenhorável nos moldes do art. 833, inciso lV, do
CPC indefiro o pleito deduzido pela credora no ID. 18619307.
Intime-se a exequente a, no prazo de 15 dias, requerer o que
entender oportuno para a satisfação do crédito.
Ji-Paraná, 11 de setembro de 2018.
HARUO MIZUSAKI
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ji-Paraná - 1ª Vara Cível 07
Avenida Ji-Paraná, 615, Urupá, Ji-Paraná - RO - CEP: 76900-261 Fone:(69) 34213279 Processo nº: 7000546-05.2018.8.22.0005
Classe: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
Nome: MARIA LUIZA DE ALMEIDA
Endereço: Rua dos Mineiros, 621, - de 310/311 a 730/731, Urupá,
Ji-Paraná - RO - CEP: 76900-162
Advogado do(a) EXEQUENTE: MARIA LUIZA DE ALMEIDA RO000200B
Nome: ODILON ALEXANDRE NETO
Endereço: Rua Seis de Maio, 645, - de 645 a 953 - lado ímpar,
Urupá, Ji-Paraná - RO - CEP: 76900-195
Advogados do(a) EXECUTADO: EDILSON STUTZ - RO000309B,
RENATA ALICE PESSOA RIBEIRO DE CASTRO STUTZ RO0001112
DESPACHO
Intime-se a exequente para apresentar manifestação, no prazo
de 15 dias, da impugnação ao cumprimento de SENTENÇA
apresentada pelo executado (ID Num. 17225810).
Ji-Paraná, 11 de setembro de 2018.
HARUO MIZUSAKI
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ji-Paraná - 1ª Vara Cível
Avenida Ji-Paraná, 615, Urupá, Ji-Paraná - RO - CEP: 76900-261 Fone:(69) 34213279. Processo: 7000651-16.2017.8.22.0005
Classe: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
Data da Distribuição: 30/01/2017 11:00:17
Requerente: FLAVIO CORREIA ALMEIDA
Advogados do(a) AUTOR: RUAN VIEIRA DE CASTRO RO0008039, ROBSON FERREIRA PEGO - RO0006306
Requerido: SKYTOUR AGENCIA DE VIAGENS LTDA - ME
Advogado do(a) RÉU: JOBECY GERALDO DOS SANTOS AC0001361
DESPACHO
Considerando que a referida prova é imprescindível para o deslinde
do feito, reitera-se o ofício de ID 15049341.
Determino que a presente DECISÃO sirva de ofício à AZUL
TRANSPORTES AÉREOS - Avenida Fernando Ferrari, n. 3800,
Praça 14 Bis, Goiabeiras, CEP 29.075-235, Vitória/ES, para que,
no prazo de 20 (vinte) dias, apresente a lista de passageiros dos
voos AD2580 - 07/12/2016 - 05h55 - Destino Vitória/ES a Belo
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Horizonte/MG, e AD2596 - 09h30 - Destino Belo Horizonte/MG a
Porto Velho/RO, informando ainda, a lista de faltantes (no-show) e
passagens confirmadas/canceladas em nome de Flávio Correia de
Almeida - CPF 085.238.777-62, sob pena de multa diária.
No caso de descumprimento da referida ordem, desde já, determino
a fixação de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais)
até o limite do valor da causa.
Com a apresentação do determinado, intimem-se as partes, para
querendo, manifestarem-se, no prazo de 15 (quinze) dias, após,
conclusos.
Ji-Paraná, 10 de Setembro de 2018.
HARUO MIZUSAKI
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ji-Paraná - 1ª Vara Cível 07
Avenida Ji-Paraná, 615, Urupá, Ji-Paraná - RO - CEP: 76900-261 Fone:(69) 34213279 Processo nº: 7006718-31.2016.8.22.0005
Classe: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
Nome: HELIO JACSON DA SILVA
Endereço: Rua B, 3008, - de 2890/2891 ao fim, Jorge Teixeira, JiParaná - RO - CEP: 76912-697
Advogado do(a) EXEQUENTE: JOBECY GERALDO DOS SANTOS
- AC0001361
Nome: LOSANGO PROMOCOES DE VENDAS LTDA
Endereço: Avenida Anhangüera, 5271, - de 4219 a 4999 - lado
ímpar, Setor Central, Goiânia - GO - CEP: 74043-011
Advogado do(a) EXECUTADO: FELIPE GAZOLA VIEIRA
MARQUES - RO0006235
DESPACHO
O executado apresentou impugnação ao cumprimento de
SENTENÇA (IDNum. 17500183). Intime-se a parte exequente para
se manifestar no prazo de 15 dias.
Após, cls para as deliberações pertinentes.
Ji-Paraná, 10 de setembro de 2018.
HARUO MIZUSAKI
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ji-Paraná - 1ª Vara Cível 07
Avenida Ji-Paraná, 615, Urupá, Ji-Paraná - RO - CEP: 76900-261 Fone:(69) 34213279 Processo nº: 7008739-09.2018.8.22.0005
Classe: CÍVEL - BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO
FIDUCIÁRIA (81)
Nome: PONTA ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA
Endereço: Quadra CRS 513 Bloco A, Lojas 05 e 06, Asa Sul,
Brasília - DF - CEP: 70380-510
Advogado do(a) AUTOR: PEDRO ROBERTO ROMAO SP0209551
Nome: DANIELE CACHONE DOS SANTOS
Endereço: Rua Bélgica, 1866, Linha 94, Km 5, Jardim das
Seringueiras, Ji-Paraná - RO - CEP: 76913-526
Advogado do(a) RÉU:
DESPACHO
Intime-se o requerente para que efetue o recolhimento das custas
judiciais, conforme previsto no Art. 12, inciso I, da Lei Estadual n°
3.896 de 2016 que dispõe sobre o Regimento de Custas, no prazo
de quinze dias, sob pena de indeferimento da petição inicial.
Ji-Paraná, 12 de setembro de 2018.
HARUO MIZUSAKI
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ji-Paraná - 1ª Vara Cível 07
Avenida Ji-Paraná, 615, Urupá, Ji-Paraná - RO - CEP: 76900-261 Fone:(69) 34213279 Processo nº: 7000576-40.2018.8.22.0005
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Classe: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
Nome: MARIA LUIZA DE ALMEIDA
Endereço: Rua dos Mineiros, 621, - de 310/311 a 730/731, Urupá,
Ji-Paraná - RO - CEP: 76900-162
Advogado do(a) EXEQUENTE: MARIA LUIZA DE ALMEIDA RO000200B
Nome: JACQUES DE FRANCA E CASTRO
Endereço: Avenida Padre Ângelo Cerri, 218, - até 247/248, Dois de
Abril, Ji-Paraná - RO - CEP: 76900-840
Advogados do(a) EXECUTADO: RENATA ALICE PESSOA
RIBEIRO DE CASTRO STUTZ - RO0001112, EDILSON STUTZ
- RO000309B
DESPACHO
Intime-se a exequente para apresentar manifestação em
decorrência da impugnação ao cumprimento de SENTENÇA
ofertada pela executada (ID Num. 17226216).
Prazo: 15 dias, sob pena de preclusão.
Ji-Paraná, 11 de setembro de 2018.
HARUO MIZUSAKI
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ji-Paraná - 1ª Vara Cível
Avenida Ji-Paraná, 615, Urupá, Ji-Paraná - RO - CEP: 76900-261 Fone:(69) 34213279. Processo: 7002388-54.2017.8.22.0005
Classe: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
Data da Distribuição: 27/03/2017 16:09:24
Requerente: ANTONIO GILSON NASCIMENTO PAIVA e outros
Advogado do(a) EXEQUENTE: MILTON FUGIWARA - RO0001194
Advogado do(a) EXEQUENTE: MILTON FUGIWARA - RO0001194
Requerido: CLARO S.A.
Advogados do(a) EXECUTADO: ALICE REIGOTA FERREIRA
LIRA - RO000352B, ISRAEL AUGUSTO ALVES FREITAS DA
CUNHA - RO0002913
SENTENÇA
O executado requer a liberação do valor bloqueado em favor do
autor e consequente extinção da ação ( ID Num. 18981945).
Ato posterior, o exequente pleiteou o levantamento dos valores (ID
Num. Num. 21012220).
DECISÃO.
Posto isto e com fulcro no artigo 924, inciso II, do Código de
Processo Civil, julgo extinta a presente execução ante o pagamento
do débito executado.
Determino que esta DECISÃO sirva de alvará judicial para
levantamento da quantia depositada (ID Num. Num. 18419865)no
valor de R$ 25.409,59 (vinte e cinco mil, quatrocentos e nove reais
e cinquenta nove centavos), e seus acréscimos legais, na Caixa
Econômica Federal, Agência 1824, ID: 072018000006232480,
autorizando para levantamento da quantia, ao autor – ANTÔNIO
GILSON NASCIMENTO PAIVA, CPF 326.305.492-91, ou seu
advogado - Dr. MILTON FUGIWARA - OAB/RO 1194, devendo
comprovar o levantamento da quantia, no prazo improrrogável de
05 (cinco) dias. Obs. a conta deverá ser zerada e encerrada.
Antecipo o trânsito em julgado nesta data e após a comprovação
do levantamento, sem outra determinação, arquive-se.
SENTENÇA Publicada e Registrada no PJE.
Ji-Paraná, Terça-feira, 11 de Setembro de 2018
HARUO MIZUSAKI
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ji-Paraná - 1ª Vara Cível 10
Avenida Ji-Paraná, 615, Urupá, Ji-Paraná - RO - CEP: 76900-261 Fone:(69) 34213279 Processo nº: 7007033-88.2018.8.22.0005
Classe: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159)
Nome: EXTRA DISTRIBUIDORA LTDA - ME
Endereço: Rua Niterói, 3543, Jorge Teixeira, Ji-Paraná - RO - CEP:
76912-671
Advogados do(a) EXEQUENTE: ROSIANE DE SOUZA E SILVA
REIS - RO9153, ROSELAINE DE SOUZA SILVA - RO7027
Nome: ILDO BOTELHO CORDEIRO - ME
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Endereço: AV. PORTO VELHO, 224, SETOR 8, Buritis - RO - CEP:
76880-000
DESPACHO
Cite-se a parte executada para que, no prazo de 03 dias, pague a
dívida exequenda (artigo 829, do Código de Processo Civil - CPC),
no valor de R$ 4.413,47.
Fixo honorários em 10% (dez por cento) do valor da causa, em
conformidade com o artigo 827 do CPC.
Em caso de integral pagamento da dívida no prazo de 03 (três)
dias, a verba honorária será reduzida pela metade (artigo 827, §
1º, do CPC).
Decorrido in albis o prazo estipulado, sem pronto pagamento,
procederá o Oficial de Justiça, de imediato, penhora de bens
e sua avaliação de tantos quanto bastem para o pagamento do
valor principal atualizado, juros, custas e honorários advocatícios,
lavrando-se os respectivos autos, e de tais atos intimando, na
mesma oportunidade, o executado.
O devedor poderá apresentar impugnação, independente da
penhora, alegando os temas apontados no artigo 525, § 1º, do
CPC.
A penhora recairá, preferencialmente, na ordem estipulada pelo
artigo 835 do CPC, salvo se houver indicação de bens pelo credor,
na forma do artigo 829, § 2º, mesmo Codex, caso em que a
penhora deverá recair sobre os bens indicados. Em caso de não
encontrar o devedor, arrestar-lhe-á tantos bens quantos bastem
para garantir a execução e, aperfeiçoada a citação e transcorrido
o prazo de pagamento, o arresto converter-se-á em penhora,
independentemente de termo, de acordo com o artigo 830, § 3º,
do CPC.
Em conformidade com o artigo 829, § 2º, do CPC, poderá o
executado, após intimado da penhora, requerer a substituição
do bem penhorado, desde que comprove cabalmente que a
substituição não trará prejuízo algum ao exequente e será menos
onerosa para ele devedor (a).
A parte executada, independentemente de penhora, depósito ou
caução, poderá opor-se a execução por meio de Embargos, no
prazo de 15 (quinze) dias, contados, conforme o caso, na forma do
artigo 231 do CPC (artigos 914 e 915 do CPC).
Esclareça-se à parte executada que no prazo para oposição de
embargos, reconhecendo o crédito do exequente, poderá mediante
o depósito de 30% (trinta por cento) do valor em execução, mais
custas e honorários advocatícios, REQUERER, o parcelamento
do restante do débito remanescente em até 06 (seis) parcelas
mensais, acrescidas de correção monetária e juros de 1% (um
por cento) ao mês (artigo 916 do CPC), advertindo-o de que a
opção pelo parcelamento importa em renúncia ao direito de opor
embargos (artigo 916, § 6º).
A intimação da parte executada far-se-á na pessoa de seu
advogado; não o tendo, será intimado pessoalmente.
Sem prejuízo do disposto acima, caso postulado pela parte
exequente, expeça-se certidão comprobatória de admissão da
execução, nos termos do art. 828 do CPC, consignando-se que
esta deverá, no prazo de 10 (dez) dias, comunicar a este Juízo as
averbações efetivadas, nos termos do §1º do supracitado artigo.
Intime-se, cumpra-se e expeça-se o necessário.
SIRVA DE ORDEM DE CITAÇÃO, EXECUÇÃO, PENHORA,
AVALIAÇÃO, INTIMAÇÃO e REGISTRO.
Ji-Paraná, 10 de setembro de 2018.
Haruo Mizusaki
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ji-Paraná - 1ª Vara Cível
Avenida Ji-Paraná, 615, Urupá, Ji-Paraná - RO - CEP: 76900261 - Fone:(69) 34213279 Número do Processo: 700288619.2018.8.22.0005
Classe: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159)
Requerente(s):
Nome: BANCO BRADESCO S.A.
Endereço: Banco Bradesco S.A., S/N, CIDADE DE DEUS, Vila
Yara, Osasco - SP - CEP: 06029-900
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Advogado: MAURO PAULO GALERA MARI OAB: RO0004937
Endereço: desconhecido
Requerido(s):
EXECUTADO: LOJAO DAS TINTAS LTDA, OSVANILDA VELAME
BORGES
SENTENÇA
HOMOLOGO O ACORDO firmado entre as partes (IDNum.
18192485), e, via de consequência, EXTINGO O PROCESSO,
COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fundamento no artigo 487,
inciso III, alínea “b”, do CPC.
Sem ônus.
Considerando o acordo celebrado, dispenso o prazo recursal
por ausência de controvérsia, e procedidos os atos decorrentes,
arquivem-se.
SENTENÇA registrada e publicada pelo PJe.
Ji-Paraná, 10 de setembro de 2018.
HARUO MIZUSAKI
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ji-Paraná - 1ª Vara Cível
Avenida Ji-Paraná, 615, Urupá, Ji-Paraná - RO - CEP: 76900-261
- Fone:(69) 34213279
Processo: 7004827-04.2018.8.22.0005
Classe: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159)
EXEQUENTE: GILSON VIRGILIO DIAS e outros
Advogado do(a) EXEQUENTE: DAMARIS HERMINIO BASTOS RO8884
Advogado do(a) EXEQUENTE:
EXECUTADO: WAGNER AUGUSTO PIM SILVA
Advogado do(a) EXECUTADO:
INTIMAÇÃO
Ficam os exequentes, por meio de sua advogada intimada para,
no prazo de 10 dias, comprovar a DISTRIBUIÇÃO DA CARTA
PRECATÓRIA (ID. 20307494)
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ji-Paraná - 1ª Vara Cível
Avenida Ji-Paraná, 615, Urupá, Ji-Paraná - RO - CEP: 76900-261 Fone:(69) 34213279 Processo: 7005863-81.2018.8.22.0005
Classe: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
AUTOR: VALDIR FERNANDES
Advogados do(a) AUTOR: NEUMAYER PEREIRA DE SOUZA RO0001537, ARTUR BAIA RAMOS - RO0006721
RÉU: CNF - ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS NACIONAL
LTDA.
Advogado do(a) RÉU: JEFERSON ALEX SALVIATO - SP236655
Intimação
Fica a parte autora, por meio de seus Advogados intimada para, no
prazo de 15 dias, querendo, impugnar a Contestação.
Ji-Paraná, 12 de setembro de 2018.
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ji-Paraná - 1ª Vara Cível
Avenida Ji-Paraná, 615, Urupá, Ji-Paraná - RO - CEP: 76900-261 Fone:(69) 34213279. Processo: 7007676-17.2016.8.22.0005
Classe: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
Data da Distribuição: 17/08/2016 16:57:00
Requerente: SUELI DOS SANTOS COSTA
Advogado do(a) AUTOR: DEOMAGNO FELIPE MEIRA RO0002513
Requerido: CRISTIANO VORPAGEL - INFORMATICA - ME
Advogado do(a) RÉU:
SENTENÇA
SUELI DOS SANTOS COSTA, qualificado(a) na inicial, ingressou
com a presente ação de indenização por danos morais em face de
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CRISTIANO VORPAGEL INFORMÁTICA, também qualificado(a),
aduzindo, em síntese, que teve seu nome cadastrado indevidamente
no SPC pelo réu, fato que lhe provocou inúmeros aborrecimentos e
constrangimentos, além de abalo no crédito. Requereu antecipação
de tutela para retirada do seu nome do cadastro de inadimplentes
e, no MÉRITO a declaração de inexistência do débito, bem como
indenização por danos morais. Juntou documentos.
A antecipação de tutela foi deferida (ID Num. 5547271)
Citado por edital, o réu representado por curador especial,
apresentou contestação por negativa geral (ID Num. 15844324).
É o relatório. Decido.
Trata-se a presente de ação ordinária, buscando o(a) autor(a)
o ressarcimento pelos danos morais provocados pela conduta
supostamente ilegal do réu.
No caso concreto, disse o(a) autor(a) não possuir nenhum débito
com a empresa requerida, não se mostrando justificado a inclusão
de seu nome no cadastro de inadimplentes.
A autora foi enfática ao afirmar jamais ter realizado qualquer
transação com a ré que pudesse dar azo a inscrição de seu nome
no cadastro de inadimplentes.
Em que pese o requerido ser citado por edital, não há provas
quanto a existência da relação jurídica, sendo seu o ônus da prova
quanto ao fato modificativo ou extintivo de direito.
Evidencia-se, portanto, ser a inscrição indevida do nome da
autora no cadastro de inadimplentes, levada a efeito pela empresa
requerida, não apresentando esta qualquer prova suficiente a
eximir sua responsabilidade pelo evento danoso.
No que tange ao dano, por ser simplesmente moral, sem
repercussão no patrimônio, não há como ser provado. Ele existe
pela ofensa, e dela é presumido, sendo o bastante para justificar a
indenização. Sob esse aspecto, porque o gravame no plano moral
não se indeniza, mas apenas se compensa, é que não se pode falar
em prova de um dano que, a rigor, não existe no plano material.
O fundamento da sua reparabilidade está em que, a par do
patrimônio em sentido técnico, o indivíduo é titular de direitos
integrantes de sua personalidade, não podendo conformar-se à
ordem jurídica em que sejam impunemente atingidos.
O art. 5º, X, da CF/88 dispõe: ‘são invioláveis a intimidade, a
vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurando o
direito à indenização pelo dano material ou moral decorrente
de sua violação’. Assim, a reparação do dano moral integra-se
definitivamente em nosso direito positivo.
O CC/2002, também incluiu o dano moral como ato ilícito, ao dispor
no art. 186 que: “Aquele que, por ação ou omissão voluntária,
negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem,
ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito” (grifei).
No que se refere ao valor da indenização, deve ele atender o
binômio punição e compensação, para que o causador do dano
se veja castigado pela ofensa praticada, recebendo a vítima uma
soma que lhe proporcione prazeres como contrapartida do mal
sofrido.
A apuração do quantum também deve levar em conta, critérios
de proporcionalidade e razoabilidade, atendidas as condições do
ofensor e do bem jurídico lesado.
Em respeito aos critérios acima definidos, tem-se, no caso em
exame, como suficiente a reparação do dano a quantia de R$
8.000,00 (oito mil reais), sendo este o valor necessário para efeitos
de punição e também para compensar a dor sofrida.
Tratando-se de indenização por dano moral, conforme entendimento
jurisprudencial dominante, a correção monetária e os juros deverão
ser contados a partir da publicação da presente SENTENÇA.
PELO EXPOSTO, e por tudo mais que dos autos constam, com
apoio no artigo 487, I, do CPC, julgo PROCEDENTE o pedido para
declarar a inexistência do débito descrito na exordial e condenar
ao requerido a pagar a autora a importância de R$ 8.000,00 (oito
mil reais) a título de indenização por danos morais, corrigido
monetariamente e acrescidos de juros legais de 12% ao ano, um e
outro incidente a partir da data da publicação da SENTENÇA, até
o efetivo pagamento.
Condeno o requerido, ainda, no pagamento das custas/despesas
processuais e honorários advocatícios, este que fixo em 15% do
valor da condenação, nos termos do CPC.
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Todavia, concedo os benefícios da justiça gratuita requerido em
sede de contestação, razão pela qual, as obrigações decorrentes
de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de
exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco)
anos subsequentes ao trânsito em julgado da DECISÃO que as
certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de
insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade,
extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário,
conforme artigo 98, §3º do Código de Processo Civil.
SENTENÇA registrada e Publicada no PJE.
Ji-Paraná, Segunda-feira, 10 de Setembro de 2018
HARUO MIZUSAKI
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ji-Paraná - 1ª Vara Cível
Avenida Ji-Paraná, 615, Urupá, Ji-Paraná - RO - CEP: 76900-261 Fone:(69) 34213279 Processo: 7002419-40.2018.8.22.0005
Classe: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159)
EXEQUENTE: AYMORE CREDITO FINANCIAMENTO E
INSVESTIMENTO S.A
Advogado do(a) EXEQUENTE: MARCO ANTONIO CRESPO
BARBOSA - RO0006383
EXECUTADO: TATIANE RODRIGUES GATTI
Advogado do(a) EXECUTADO:
Intimação
Fica a parte autora por meio de seus advogados intimada para,
no prazo de 15 dias, comprovar o recolhimento das diligências, no
valor de R$ 15,29 (quinze reais e vinte nove centavos), para cada
uma delas, conforme artigo 17, Capítulo IV, Seção I da Lei 3.896
de 24 de agosto de 2016 – Custas do Tribunal de Justiça do Estado
de Rondônia.
Ji-Paraná, 12 de setembro de 2018.
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ji-Paraná - 1ª Vara Cível
Avenida Ji-Paraná, 615, Urupá, Ji-Paraná - RO - CEP: 76900-261 Fone:(69) 34213279 Processo: 7002406-12.2016.8.22.0005
Classe: RETIFICAÇÃO OU SUPRIMENTO OU RESTAURAÇÃO
DE REGISTRO CIVIL (1682)
REQUERENTE: I. R. C.
Advogado do(a) REQUERENTE: D ANY DA PENHA SANTOS
COSSUOL - RO5463
Intimação
Fica a parte Autora, intimada para pagamento das custas, conforme
determinado na SENTENÇA (ID.20226860), no prazo de 15
(quinze) dias, sob pena de protesto e inscrição na dívida ativa, de
acordo com a Lei n. 3.896/2016, artigos 35 a 39.
Observação: o boleto de pagamento pode ser emitido no sítio do
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, www.tjro.jus.br, pelo
Menu lateral direito, opção “Boleto Bancário”, “Custas Judiciais”,
“Emissão de 2º Via”. Não comprovado o pagamento as custas
serão encaminhadas para protesto e inscrição em divida ativa.
Artigos 35 a 38 da Lei 3.896/2016 - Lei de custas.
Ji-Paraná, 12 de setembro de 2018.
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ji-Paraná - 1ª Vara Cível
Avenida Ji-Paraná, 615, Urupá, Ji-Paraná - RO - CEP: 76900-261 Fone:(69) 34213279. Processo: 7006216-24.2018.8.22.0005
Classe: RETIFICAÇÃO OU SUPRIMENTO OU RESTAURAÇÃO
DE REGISTRO CIVIL (1682)
Data da Distribuição: 02/07/2018 20:22:56
Requerente: DIJALINE LUCAS DIAS DA SILVA
Advogado do(a) REQUERENTE: CLEIDIR CORREA - RO3461
SENTENÇA
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Vistos.
Trata-se de ação de retificação de registro civil proposta por Dijaline
Dias da Silva Rodrigues informando que ao ser decretado o seu
divórcio permaneceu no registro o nome de casada, manifestando o
desejo de voltar a usar o nome de solteira. Apresentou procuração
e documentos (ID 19470109 e 19470118).
O Ministério Público manifestou que não tem interesse no feito (ID
19960648).
É o relatório. DECIDO.
Presentes as condições da ação e pressupostos processuais,
ausentes impedimentos, passo à análise do MÉRITO. Passo à
análise do MÉRITO.
Trata-se de direito personalíssimo da autora, o qual não há
impedimento legal para o seu deferimento, tendo em vista que o
nome civil é o principal meio de identificação da pessoa natural,
constituindo um dos direitos da personalidade. Ademais, informou
que o uso do nome de casada lhe acarreta desconforto, uma vez
que a autora deseja romper qualquer vínculo remanescente com o
antigo matrimônio.
Nesse sentido, há diversos precedentes, vejamos:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ACORDO. PEDIDO
DE ALTERAÇÃO DO NOME DE CASADA PARA RETOMAR O
USO DO NOME DE SOLTEIRA. Nos termos dos artigos 1571, §
2º, e 1578, § 1º, do CCB, não há razão para indeferir o pedido de
alteração do nome da divorcianda, que pretende retomar o nome
de solteira, pois se trata de direito de personalidade. Ademais,
sendo as razões da autora relevantes e não advindo da retificação
nenhum prejuízo a terceiros, não há motivo para a manutenção
da SENTENÇA. APELO PROVIDO. (SEGREDO DE JUSTIÇA)
(Apelação Cível Nº 70052854387, Oitava Câmara Cível, Tribunal
de Justiça do RS, Relator: Alzir Felippe Schmitz, Julgado em
26/09/2013).
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE RETIFICAÇÃO DE REGISTRO
CIVIL - SUBTRAÇÃO DO SOBRENOME DO EX-CÔNJUGE USO DO NOME DE SOLTEIRA APÓS DIVÓRCIO - DIREITO DA
PERSONALIDADE - POSSIBILIDADE. O “sobrenome” pode sofrer
modificação nas hipóteses dos arts. 56 (opção do registrado quando
alcançar a maioridade civil, sem prejudicar os apelidos de família);
57 (motivação excepcional); ou 110 (erro de grafia), todos da Lei
n. 6.015/73 - LRP. Considerando que toda pessoa tem direito ao
nome, o qual consiste em elemento de identificação do indivíduo,
integrando o rol dos direitos da personalidade; e considerando,
ainda, que é admissível a alteração do “sobrenome” em caso de
motivação excepcional, como é o caso da pessoa que não mais
deseja ter o sobrenome do ex-cônjuge, após a homologação do
divórcio, imperioso o provimento do recurso a fim de que seja
julgado procedente o pedido inicial consistente na retificação do
registro civil da apelante para que seja restabelecido o seu nome
de solteira. (TJ-MG - AC: 10209160058258001 MG, Relator: Yeda
Athias, Data de Julgamento: 09/05/2017, Câmaras Cíveis / 6ª
CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 19/05/2017).
Isto posto julgo procedente o pedido formulado por Dijaline Dias da
Silva Rodrigues para determinar que o 1° Ofício de Registro Civil
de Ji-Paraná/RO, promova a retificação no registro de casamento
com averbação de divórcio de Jefferson Rodrigues Felipe e Dijaline
Dias da Silva Rodrigues, matrícula 096297 01 55 2012 2 00092 045
0020595 61, para fazer constar o nome de solteira da requerente,
DIJALINE LUCAS DIAS DA SILVA. Via de consequência, decreto
a extinção do processo, com resolução do MÉRITO, com espeque
no art. 487, I, do CPC.
Serve a presente DECISÃO de MANDADO de averbação, devendo
o(a) oficial(a) expedir a primeira certidão de forma gratuita, por ser
a parte beneficiária da gratuidade de justiça.
Dispensado o prazo recursal e transitada em julgado nesta data, por
ausência de controvérsia e, ante a preclusão lógica do parágrafo
único, do art. 1000, do CPC.
Sem ônus.
Intimada a parte, arquivem-se imediatamente.
SENTENÇA registrada e publicada pelo sistema Pje.
Ji-Paraná, Terça-feira, 11 de Setembro de 2018
HARUO MIZUSAKI
Juiz de Direito
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PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ji-Paraná - 1ª Vara Cível
Avenida Ji-Paraná, 615, Urupá, Ji-Paraná - RO - CEP: 76900-261 Fone:(69) 34213279. Processo: 7004271-36.2017.8.22.0005
Classe: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
Data da Distribuição: 22/05/2017 10:28:12
Requerente: ODILIO CELSO LIMA SILVA
Advogado do(a) AUTOR: TATIANA MENDES SILVA DE AMORIM
- RO0006374
Requerido: ROVEMA VEICULOS E MAQUINAS LTDA.
Advogados do(a) RÉU: JOSE CRISTIANO PINHEIRO - RO0001529,
MARCELO NOGUEIRA FRANCO - RO0001037
SENTENÇA
ODILIO CELSO LIMA SILVA, qualificado nos autos, ajuizou o pedido
de indenização em face de ROVEMA VEICULOS E MAQUINAS
LTDA, onde requereu condenação por danos morais. Em suma,
alega que adquiriu mercadorias com a ré, mas deixou de pagar
algumas parcelas, tendo títulos protestados em seu nome. Entrou
em contato com a credora e ajustou o pagamento em valores
diferentes. Realizou o pagamento da dívida depositando os valores
na conta da empresa. No entanto, a credora não procedeu a baixa
nos protestos. Pediu a procedência do pedido para condenação
por danos morais. Juntou documentos.
Citada, a empresa ré contestou a ação afirmando que foi informado
para o autor, no momento em que realizou o pagamento do boleto,
que havia sido protestado, que o mesmo ficaria responsável para
retirar o seu nome do protesto, bem como se responsabilizou em
retornar a empresa requerida para retirar a carta de anuência, e
não mais retornou. Afirma que o autor não suportou danos morais
indenizáveis. Pediu a improcedência do pedido.
A tentativa de conciliação restou infrutífera. O autor e a ré
requereram pela produção de prova testemunhal.
É o breve relatório. DECIDO.
Trata-se de pedido de indenização por danos morais.
Pelo que restou dos autos, é incontroverso o pagamento do débito
que foi protestado pela requerida. Portanto, a retirada da restrição
determinada inicialmente deve ser mantida.
O ponto nevrálgico a ser decidido é a existência de dano moral
em virtude da manutenção da restrição no nome da autora após o
pagamento da dívida. Para análise desta questão, deve-se analisar
a necessidade de a parte comunicar o pagamento.
Por tudo quanto foi possível apurar, o autor fez o depósito em conta
da credora. Na descrição dos fatos afirmou que fez contato com a
empresa ré ajustando os valores a serem pagos. Afirma que fez o
pagamento através de depósito em conta corrente.
Deve-se atentar que o pagamento foi realizado de forma diversa da
inicialmente convencionada, já que era realizado através de boleto,
com as devidas identificações da dívida que se está pagando, bem
como da pessoa que realizou o pagamento.
Em outras ações já apreciei esta questão de forma diversa,
imputando à empresa comerciante o ônus de identificar as entradas
em sua conta e proceder com o levantamento da restrição. Mas
naqueles casos, o protesto foi irregular.
No entanto, no caso dos autos, tratando-se de protesto regular de
título de crédito, caberá ao DEVEDOR promover o cancelamento
de seu registro, após a quitação do título ou mediante carta de
anuência do credor.
O devedor deveria ter comparecido junto a empresa ré para retirar a
carta de anuência ou documento de quitação da dívida. No entanto,
não o fez.
A jurisprudência tem caminhado neste sentido:
Protesto. Validade. Restrição de crédito. Baixa. Obrigação.
Devedor. Responsabilidade civil. Não configuração. Reparação
de danos. Improcedência. Nos termos da jurisprudência do STJ,
se o protesto ocorreu no exercício regular de direito, o credor não
está obrigado a providenciar a baixa do protesto, pois isto pode ser
feito pelo devedor com a apresentação do título devidamente pago,
não havendo que falar em direito à indenização por dano moral,
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notadamente nos casos em que não provado que houve pedido
de emissão de carta de anuência e esta foi negada pelo credor.
Apelação, Processo nº 0017205-65.2014.822.0001, Tribunal de
Justiça do Estado de Rondônia, 2ª Câmara Cível, Relator(a) do
Acórdão: Des. Marcos Alaor Diniz Grangeia, Data de julgamento:
04/06/2018.
De qualquer forma, não tendo o autor retornado à empresa ré
para retirar a carta de anuência, e, assim, providenciar a baixa do
protestos, é forçoso reconhecer que não existem elementos para
justificar a procedência do pedido.
Isto posto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados
por Odílio Celso Lima Silva em face de Rovema Veículos e
Máquinas Ltda e condeno o requerente ao pagamento das custas
e despesas processuais, bem como honorários advocatícios da
parte adversa, fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado
da causa, nos termos do artigo 85, §2º, do Código de Processo
Civil, entretanto suspensa a exigibilidade, em razão da gratuidade
de justiça concedida, nos termos do art. 99, §3º, do CPC, e extingo
o processo, com resolução do MÉRITO, nos termos do artigo 487,
inciso I, do Código de Processo Civil.
Havendo interposição de recurso de apelação, o serviço cartorário
deverá intimar de pronto o apelado, para apresentação de
contrarrazões, e caso esse, interpuser apelação adesiva, intime-se
o apelante para apresentar contrarrazões. Após, sejam os autos
remetidos ao Egrégio Tribunal, conforme determinação do artigo
1.010, §1º, §2º e 3º, do CPC.
Transitada em julgado, procedidos os atos necessários, arquivemse.
SENTENÇA publicada e registrada pelo PJE.
Ji-Paraná, 12 de Setembro de 2018.
HARUO MIZUSAKI
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ji-Paraná - 1ª Vara Cível
Avenida Ji-Paraná, 615, Urupá, Ji-Paraná - RO - CEP: 76900-261 Fone:(69) 34213279 Processo: 7007017-37.2018.8.22.0005
Classe: CÍVEL - BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO
FIDUCIÁRIA (81)
AUTOR: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
Advogado do(a) AUTOR: ANTONIO BRAZ DA SILVA RO0006557
RÉU: MICHEL DOUGLAS VERAS SILVA
Advogado do(a) RÉU: MARCIA RODRIGUES DANTAS RO0001803
Intimação
Fica a parte autora, por meio de seus Advogados intimada para,
querendo, manifestar-se acerca da petição ID. 21326337, bem
como da contestação ID. 21326274.
Ji-Paraná, 12 de setembro de 2018.
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ji-Paraná - 1ª Vara Cível 07
Avenida Ji-Paraná, 615, Urupá, Ji-Paraná - RO - CEP: 76900-261 Fone:(69) 34213279 Processo nº: 7006125-65.2017.8.22.0005
Classe: CÍVEL - BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO
FIDUCIÁRIA (81)
Nome: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
Endereço: Banco Bradesco S.A., S/N, CIDADE DE DEUS, Vila
Yara, Osasco - SP - CEP: 06029-900
Advogado do(a) AUTOR: ANTONIO BRAZ DA SILVA - RO0006557
Nome: MARIA ALVES MENEZES
Endereço: Rua Sebastião Borges, 241, Parque dos Pioneiros, JiParaná - RO - CEP: 76913-201
Advogado do(a) RÉU:
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DESPACHO
Considerando que decorreu o prazo de manifestação, intime-se a
parte requerente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, promova o
andamento ao feito, sob pena de extinção, a rigor do que determina
o art. 485, §1º, do CPC.
SERVE O PRESENTE DE MANDADO /CARTA
Ji-Paraná, 11 de setembro de 2018.
HARUO MIZUSAKI
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ji-Paraná - 1ª Vara Cível
Avenida Ji-Paraná, 615, Urupá, Ji-Paraná - RO - CEP: 76900-261 Fone:(69) 34213279 Processo: 7004519-36.2016.8.22.0005
Classe: REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE (1707)
REQUERENTE: RESIDENCIAL JI-PARANA LTDA
Advogado do(a) REQUERENTE: EVERALDO BRAUN - RO0006266
REQUERIDO: MARCOS PAULO SOUSA RENDA
Advogado do(a) REQUERIDO: RODRIGO SAMPAIO DE SOUZA
- RO0002324
Intimação
Fica a parte requerida, por meio de seus Advogados intimada para,
querendo, no prazo de 15 dias, manifestar-se quanto a petição ID
21285284 juntada aos autos.
Obs.: Não é necessário peticionar unicamente informando ciência,
uma vez que o Sistema a registrará automaticamente no limite do
prazo da intimação.
Ji-Paraná-RO, 12 de setembro de 2018.
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ji-Paraná - 1ª Vara Cível
Avenida Ji-Paraná, 615, Urupá, Ji-Paraná - RO - CEP: 76900-261
- Fone:(69) 34213279
Processo: 7002651-86.2017.8.22.0005
Classe: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
EXEQUENTE: THAIS IBIAPINO DE LIMA
Advogado do(a) EXEQUENTE: SYRNE LIMA FELBERK DE
ALMEIDA - RO0003186
EXECUTADO: CAERD - COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS
DE RONDÔNIA
Advogado do(a) EXECUTADO: FATIMA GONCALVES NOVAES
- RO0003268
INTIMAÇÃO
Fica a parte AUTORA, por meio de seus advogados intimada para,
no prazo de 15 dias, manifestar-se acerca da impugnação ao
cumprimento de SENTENÇA juntado aos autos.
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ji-Paraná - 1ª Vara Cível
Avenida Ji-Paraná, 615, Urupá, Ji-Paraná - RO - CEP: 76900-261 Fone:(69) 34213279 Processo: 0011575-79.2015.8.22.0005
Classe: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159)
EXEQUENTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE
ADMISSAO DO VALE DO MACHADO - CREDISIS JI-CRED
Advogados do(a) EXEQUENTE: ARTUR BAIA RAMOS RO0006721, NEUMAYER PEREIRA DE SOUZA - RO0001537
EXECUTADO: ADEVAIR NOGUEIRA DOS SANTOS
Advogado do(a) EXECUTADO:
Intimação
Fica a parte autora por meio de seus advogados intimada para,
no prazo de 15 dias, comprovar o recolhimento das diligências, no
valor de R$ 15,29 (quinze reais e vinte nove centavos), para cada
uma delas, conforme artigo 17, Capítulo IV, Seção I da Lei 3.896
de 24 de agosto de 2016 – Custas do Tribunal de Justiça do Estado
de Rondônia.
Ji-Paraná, 12 de setembro de 2018.
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PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ji-Paraná - 1ª Vara Cível
Avenida Ji-Paraná, 615, Urupá, Ji-Paraná - RO - CEP: 76900-261 Fone:(69) 34213279 Processo: 0009752-46.2010.8.22.0005
Classe: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
EXEQUENTE: EVELIN CALLEGARI TEIXEIRA SOUZA e outros
Advogado do(a) EXEQUENTE: JANE REGIANE RAMOS
NASCIMENTO - RO0000813
EXECUTADO: FABIANO MACHADO LUZ - EPP
Advogados do(a) EXECUTADO: MARLOIVA ANDRADE SAMPAIO
- RS0031008, ANDREI ARANOVICH - RS0071405, LEANDRO
MARCEL GARCIA - RO0003003
Intimação
Fica a parte AUTORA, por meio de seus Advogados intimada a dar
prosseguimento ao feito.
Ji-Paraná, 12 de setembro de 2018.
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ji-Paraná - 1ª Vara Cível
Avenida Ji-Paraná, 615, Urupá, Ji-Paraná - RO - CEP: 76900-261
- Fone:(69) 34213279
Processo: 7006760-12.2018.8.22.0005
Classe: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
EXEQUENTE: ANTONIO MENDES e outros
Advogado do(a) EXEQUENTE: MILTON FUGIWARA RO0001194
Advogado do(a) EXEQUENTE: MILTON FUGIWARA RO0001194
EXECUTADO: BANCO BRADESCO CARTOES S.A.
Advogado do(a) EXECUTADO: NELSON WILIANS FRATONI
RODRIGUES - RO0004875
INTIMAÇÃO
Fica a parte EXECUTADA, por meio de seus advogados, conforme
determinação judicial e em observância disposições do art. 513,
§2º, intimada para, em 15 (quinze) dias, pagar a importância
executada, mais as custas processuais, sob pena de o débito ser
acrescido de multa processual e honorários advocatícios, cada um
na razão de 10% sobre o valor devido (artigo 523, § 1º, do CPC).
OBSERVAÇÃO: havendo pagamento parcial no prazo previsto
acima, a multa e os honorários incidirão sobre o remanescente do
débito e de que transcorrido o prazo para pagamento voluntário
inicia-se o prazo para impugnação, que deverá ser realizada em
observância ao disposto no artigo 525 do CPC.
Ato pode ser consultado em:
http://pje.tjro.jus.br/pg/Processo/ConsultaDocumento/listView.
seam
Pelo código: 18081509283403500000018504880
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ji-Paraná - 1ª Vara Cível
Avenida Ji-Paraná, 615, Urupá, Ji-Paraná - RO - CEP: 76900-261
- Fone:(69) 34213279
Processo: 0001592-90.2014.8.22.0005
Classe: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
EXEQUENTE: BIGSAL - INDUSTRIA E COMERCIO DE
SUPLEMENTOS PARA NUTRICAO ANIMAL LTDA.
Advogados do(a) EXEQUENTE: YURI ROBERT RABELO
ANTUNES - RO0004584, DIEGO RODRIGO DE OLIVEIRA
DOMINGUES - RO0005963
EXECUTADO: Josué Felipe Santiago
INTIMAÇÃO
Fica a parte AUTORA, por meio de seus advogados intimada
para, no prazo de 05 dias, manifestar-se acerca da proposta de
parcelamento juntada aos autos.
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PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ji-Paraná - 1ª Vara Cível
Avenida Ji-Paraná, 615, Urupá, Ji-Paraná - RO - CEP: 76900-261 Fone:(69) 34213279 Processo: 7008975-29.2016.8.22.0005
Classe: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
AUTOR: WANDERVAL OLIVEIRA DA SILVEIRA
Advogado do(a) AUTOR: DARIO ALVES MOREIRA - RO0002092
RÉU: Einstein Instituição de ensino Ltda. EPP
Advogados do(a) RÉU: IGOR JUSTINIANO SARCO - RO0007957,
EDUARDO ABILIO KERBER DINIZ - RO0004389, MAIRA CELIE
MADUREIRA SERRA - RO0007966, LUCAS GATELLI DE SOUZA
- RO0007232
Intimação
Fica a parte Autora por meio de seus advogados intimada para,
no prazo de 15 dias, comprovar o recolhimento das diligências, no
valor de R$ 15,29 (quinze reais e vinte nove centavos), para cada
uma delas, conforme artigo 17, Capítulo IV, Seção I da Lei 3.896
de 24 de agosto de 2016 – Custas do Tribunal de Justiça do Estado
de Rondônia.
Ji-Paraná, 12 de setembro de 2018.
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ji-Paraná - 1ª Vara Cível
Avenida Ji-Paraná, 615, Urupá, Ji-Paraná - RO - CEP: 76900-261 Fone:(69) 34213279 Processo: 7008579-18.2017.8.22.0005
Classe: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
EXEQUENTE: MERCANTIL NOVA ERA LTDA
Advogado do(a) EXEQUENTE: LUIS SERGIO DE PAULA COSTA
- RO0004558
EXECUTADO: ARAUJO & FRANCISCHINI LTDA - ME
Advogado do(a) EXECUTADO:
Intimação
Fica a parte autora por meio de seus advogados intimada para,
no prazo de 15 dias, comprovar o recolhimento das diligências, no
valor de R$ 15,29 (quinze reais e vinte nove centavos), para cada
uma delas, conforme artigo 17, Capítulo IV, Seção I da Lei 3.896
de 24 de agosto de 2016 – Custas do Tribunal de Justiça do Estado
de Rondônia.
Ji-Paraná, 12 de setembro de 2018.
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ji-Paraná - 1ª Vara Cível
Avenida Ji-Paraná, 615, Urupá, Ji-Paraná - RO - CEP: 76900-261 Fone:(69) 34213279 Processo: 7003223-42.2017.8.22.0005
Classe: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
AUTOR: ELIAS PINHEIRO
Advogados do(a) AUTOR: CIBELE MOREIRA DO NASCIMENTO
CUTULO - RO6533, PAULO NUNES RIBEIRO - RO0007504
RÉU: PROTEGE S/A PROTECAO E TRANSPORTE DE VALORES
Advogados do(a) RÉU: MIRELE REBOUCAS DE QUEIROZ JUCA
- RO0003193, GLEIDSON SANTOS OLIVEIRA - RO0008479,
THALES ROCHA BORDIGNON - AC0002160, GILLIARD NOBRE
ROCHA - RO0004864, EMMILY TEIXEIRA DE ARAUJO RO0007376
INTIMAÇÃO
Fica a parte requerida intimada a, no prazo de 15 dias, manifestar-se
acerca do laudo pericial juntado, bem como respectivas alegações
finais.
Obs.: Não é necessário peticionar unicamente informando ciência,
uma vez que o Sistema a registrará automaticamente no limite do
prazo da intimação.
Ji-Paraná, 12 de setembro de 2018.

SEXTA-FEIRA, 14-09-2018

661

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ji-Paraná - 1ª Vara Cível
Avenida Ji-Paraná, 615, Urupá, Ji-Paraná - RO - CEP: 76900-261
- Fone:(69) 34213279
Processo: 7004689-37.2018.8.22.0005
Classe: EMBARGOS DE TERCEIRO (37)
EMBARGANTE: MONZA TINTAS LTDA
Advogados do(a) EMBARGANTE: DAIANE GOMES BEZERRA RO7918, MIRELLY VIEIRA MACEDO DE ALMEIDA - RO0005174,
ALAN DE ALMEIDA PINHEIRO DA SILVA - RO0007495
EMBARGADO: J. O. L. GOMES - ME e outros
Advogado do(a) EMBARGADO:
Advogado do(a) EMBARGADO:
INTIMAÇÃO
Fica a parte autora, por meio de seus advogados intimada para, no
prazo de 15 dias, manifestar-se acerca da certidão ID
21407885:
“CERTIDÃO
Certifico, para os devidos fins de direito, que em cumprimento ao Ato
Judicial (ID20905260), retifiquei o polo ativo para constar MONZA
TINTAS LTDA, bem habilitei os advogados da parte autora que
estavam cadastrados pela parte C R KEUNECKE IMPORTACAO
E EXPORTACAO - EPP. Ocorre que, compulsando os autos
não foi encontrada procuração, na sequência os advogados da
parte autora cadastrados (ALAN DE ALMEIDA PINHEIRO DA
SILVA - RO0007495, MIRELLY VIEIRA MACEDO DE ALMEIDA
- RO0005174, DAIANE GOMES BEZERRA - RO7918) serão
intimados para regularizar a representação processual.
Certifico, ainda, que em cumprimento ao Ato Judicial ID 20905260
a DECISÃO ID n. 20063963 será encaminhada a central de
MANDADO s para cumprimento dos itens 5 e 6, via da presente
certidão será anexada ao MANDADO.”

2ª VARA CÍVEL
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ji-Paraná - 2ª Vara Cível
Avenida Ji-Paraná, 615, Urupá, Ji-Paraná - RO - CEP: 76900-261
- Fone:(69) 34213279
Número do Processo: 7002759-81.2018.8.22.0005
Classe: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
Requerente(s):
Nome: ALDENORA DA SILVA SANTOS
Endereço: Avenida Guanabara, 2917, JK, Ji-Paraná - RO - CEP:
76909-782
Advogado: DARLENE DE ALMEIDA FERREIRA OAB: RO0001338
Endereço: desconhecido
Requerido(s):
RÉU: SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO
DPVAT SA
Advogado: PAULO BARROSO SERPA OAB: RO0004923
Endereço:, Porto Velho - RO - CEP: 76804-120 Advogado: IRAN
DA PAIXAO TAVARES JUNIOR OAB: RO0005087 Endereço:,
Porto Velho - RO - CEP: 76847-000 Advogado: WILSON VEDANA
JUNIOR OAB: RO0006665 Endereço:, Porto Velho - RO - CEP:
76804-120 Advogado: JOSE HENRIQUE BARROSO SERPA OAB:
RO9117 Endereço: ESTEVAO CORREIA, 2785, CASA, DEZ DE
ABRIL, Guajará-Mirim - RO - CEP: 76850-000
Valor da Causa: R$ 9.618,75
Intimação
Fica a parte autora, por meio de seus(uas) Advogados(as) intimada
a, querendo, manifestar-se quanto aos embargos de declaração
interpostos, nos termos do Art. 1.023, § 2° do CPC.
Ji-Paraná, 12 de setembro de 2018.
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PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ji-Paraná - 2ª Vara Cível
Avenida Ji-Paraná, 615, Urupá, Ji-Paraná - RO - CEP: 76900-261
- Fone:(69) 34213279
Número do Processo: 7006794-84.2018.8.22.0005
Classe: IMISSÃO NA POSSE (113)
Requerente(s):
Nome: NAYRANE BRUNA DA LUZ
Endereço: Rua José Odilon Rios, 222, Milão, Ji-Paraná - RO - CEP:
76901-630
Advogado: IVANILDE GUADAGNIN OAB: RO4406 Endereço:
desconhecido
Requerido(s):
REQUERIDO: R. D. S.
INTIMAÇÃO
Fica a parte autora, por meio de seus(uas) Advogados(as) para,
querendo, impugnar a Contestação.
Ji-Paraná, 12 de setembro de 2018.
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ji-Paraná - 2ª Vara Cível
Avenida Ji-Paraná, 615, Urupá, Ji-Paraná - RO - CEP: 76900-261
- Fone:(69) 34213279
Número do Processo: 7004128-47.2017.8.22.0005
Classe: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
Requerente(s):
Nome: ZELIA PIMENTA DA SILVA
Endereço: Avenida Tancredo Neves, 1314, Nova Colina, Nova
Colina (Ji-Paraná) - RO - CEP: 76915-000
Advogado: LUCIANA NOGAROL PAGOTTO OAB: RO0004198
Endereço: desconhecido
Requerido(s):
EXECUTADO: CLARO S.A.
Advogado: RAFAEL GONCALVES ROCHA OAB: RS0041486
Endereço: AV. IPIRANGA, 321, 3° E 7° AND, MENINO DEUS,
Porto Alegre - RS - CEP: 90160-092
Valor da Causa: R$ 20.000,00
INTIMAÇÃO
Por ordem do(a) Exmo(a). Dr(a). Juiz(a) de Direito do Ji-Paraná
- 2ª Vara Cível, fica V. Sa. intimada para pagamento das custas,
conforme determinado na SENTENÇA, no prazo de 15 (quinze)
dias, sob pena de protesto e inscrição na dívida ativa, de acordo
com a Lei n. 3.896/2016, artigos 35 a 39.
Observação: o boleto de pagamento pode ser emitido no sítio do
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, www.tjro.jus.br, pela
opção Boletos, custas, 2º Via. Não comprovado o pagamento as
custas serão encaminhadas para protesto e inscrição em divida
ativa. Artigos 35 a 38 da Lei 3.896/2016 - Lei de custas.
Ji-Paraná, 13 de setembro de 2018.
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ji-Paraná - 2ª Vara Cível
Avenida Ji-Paraná, 615, Urupá, Ji-Paraná - RO - CEP: 76900-261
- Fone:(69) 34213279
Número do Processo: 7010986-94.2017.8.22.0005
Classe: ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68 (69)
Requerente(s):
Nome: HELOISA VALENTINA LOBATO
Endereço: Rua Manoel Franco, 1217, - de 1217/1218 a 1703/1704,
Nova Brasília, Ji-Paraná - RO - CEP: 76908-510
Advogado: MIRELLY VIEIRA MACEDO DE ALMEIDA OAB:
RO0005174 Endereço: desconhecido
Requerido(s):
RÉU: T. W. D. S. E.
Intimação
Fica a parte autora, por meio de seus(uas) Advogados(as) para,
querendo, no prazo de 05 dias, manifestar-se quanto a petição ID
21278050 juntada aos autos.
Ji-Paraná-RO, 13 de setembro de 2018.
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PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Ji-Paraná - 2ª Vara Cível
Processo: 7008205-36.2016.8.22.0005
Classe: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
EXEQUENTE: ALZIRA DORIVA DE MACEDO
Advogado do(a) EXEQUENTE: LURIVAL ANTONIO ERCOLIN RO000064B
EXECUTADO: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO
SOCIAL
Advogado do(a) EXECUTADO:
ATO ORDINATÓRIO
Manifeste-se a parte autora sobre juntada de petição de ID 1960221.
Ji-Paraná, 13 de setembro de 2018
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ji-Paraná - 1ª Vara Cível
Avenida Ji-Paraná, 615, Urupá, Ji-Paraná - RO - CEP: 76900-261
- Fone:(69) 34213279
Número do Processo: 7009567-73.2016.8.22.0005
Classe: INF JUV CIV - GUARDA (1420)
Requerente(s):
Nome: JOSE MARCOS CAPETINI DA SILVA
Endereço: PROFESSORES, 181, PRIMAVERA, Ji-Paraná - RO CEP: 76900-901
Advogado: NERI CEZIMBRA LOPES OAB: RO000653A Endereço:
Avenida Transcontinental, 2439, - de 2351 a 2583 - lado ímpar,
Dois de Abril, Ji-Paraná - RO - CEP: 76900-853
Requerido(s):
REQUERIDO: L. F. S., K. S. S. D. S., C. V. S. M.
Intimação
Fica(m) a(s) parte(s) intimada(s), por meio de seu(s) advogado(s),
para retirar o Termo de Guarda.
Ji-Paraná-RO, 13 de setembro de 2018.
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ji-Paraná - 2ª Vara Cível
Avenida Ji-Paraná, 615, Urupá, Ji-Paraná - RO - CEP: 76900-261
- Fone:(69) 34213279
Número do Processo: 7003014-39.2018.8.22.0005
Classe: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159)
Requerente(s):
Nome: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO
CENTRO SUL RONDONIENSE - SICOOB CREDIP
Endereço: Avenida Presidente Kennedy, 775, Centro, Pimenta
Bueno - RO - CEP: 76970-000
Advogado: NOEL NUNES DE ANDRADE OAB: RO0001586
Endereço: desconhecido Advogado: EDER TIMOTIO PEREIRA
BASTOS OAB: RO0002930 Endereço: Avenida dos Imigrantes,
723, Seringal, Pimenta Bueno - RO - CEP: 76970-000 Advogado:
MAGANNA MACHADO ABRANTES OAB: RO8846 Endereço:
Rua Floriano Peixoto, 401, Alvorada, Pimenta Bueno - RO - CEP:
76970-000
Requerido(s):
EXECUTADO: M. SANSALONI - ME
Valor da Causa: R$ 4.717,49
INTIMAÇÃO
Fica V. Sa. intimada da juntada do MANDADO negativo referente
à tentativa de citação, bem como para manifestar-se em termos de
seguimento.
Ji-Paraná, 13 de setembro de 2018.
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ji-Paraná - 2ª Vara Cível
Avenida Ji-Paraná, 615, Urupá, Ji-Paraná - RO - CEP: 76900-261
- Fone:(69) 34213279
Número do Processo: 7007798-30.2016.8.22.0005
Classe: FAMÍLIA- INVENTÁRIO (39)
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Requerente(s):
Nome: LUIZ GERSON MARQUES
Endereço: Rua Luiz Muzambinho, 1249, Nova Brasília, Ji-Paraná RO - CEP: 76908-414
Nome: DENISE CRISTINA MARQUES
Endereço: Rua Luiz Muzambinho, 1249, - até 1536/1537, Nova
Brasília, Ji-Paraná - RO - CEP: 76908-414
Advogado: LURIVAL ANTONIO ERCOLIN OAB: RO000064B
Endereço: desconhecido
Requerido(s):
INVENTARIADO: LEILA MARIA BIANQUI MARQUES
Valor da Causa: R$ 50.000,00
INTIMAÇÃO
Fica V. Sa. intimada da juntada do MANDADO negativo referente
à tentativa de avaliação, bem como para manifestar-se em termos
de seguimento.
Ji-Paraná, 13 de setembro de 2018.
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ji-Paraná - 2ª Vara Cível
Avenida Ji-Paraná, 615, Urupá, Ji-Paraná - RO - CEP: 76900-261
- Fone:(69) 34213279
Número do Processo: 7001240-08.2017.8.22.0005
Classe: MONITÓRIA (40)
Requerente(s):
Nome: ITAPOA COMERCIO DE TECIDOS E CONFECCOES
LTDA
Endereço: Rua Martins Costa, 308, Jotão, Ji-Paraná - RO - CEP:
76908-301
Advogado: GILMARA DE ANDRADE ALVES OAB: RO7503
Endereço: desconhecido
Requerido(s):
RÉU: CLAUDINEI MELO DA CRUZ
Valor da Causa: R$ 1.571,30
INTIMAÇÃO
Fica V. Sa. intimada da juntada do MANDADO negativo referente
à tentativa de avaliação, bem como para manifestar-se em termos
de seguimento.
Ji-Paraná, 13 de setembro de 2018.
Tribunal de Justiça de Rondônia
PODER JUDICIÁRIO
Ji-Paraná - 2ª Vara Cível
Avenida Ji-Paraná, 615, Urupá, Ji-Paraná - RO - CEP: 76900-261
- Fone:(69) 34213279
Processo nº 7006767-72.2016.8.22.0005
EXEQUENTE: BANCO BRADESCO S.A.
ADVOGADO: NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES RO0004875
EXECUTADO: CONQUISTA INDUSTRIA E COMERCIO DE
CAFE LTDA - ME, JAIME FRANCISCO DOS SANTOS, SONIA
APARECIDA MACHADO ALVES DOS SANTOS
Intimação
Por ordem do(a) Exmo(a). Dr(a). Juiz(a) de Direito do Ji-Paraná - 2ª
Vara Cível, fica V. Sa. intimada do Edital de Venda Judicial.
Ji-Paraná, 13 de setembro de 2018
Chefe de Secretaria
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ji-Paraná - 2ª Vara Cível
Avenida Ji-Paraná, 615, Urupá, Ji-Paraná - RO - CEP: 76900-261
- Fone:(69) 34213279
Número do Processo: 7009877-45.2017.8.22.0005
Classe: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159)
Requerente(s):
Nome: R. B. C. DE CARVALHO & CIA LTDA - EPP
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Endereço: Avenida Marechal Rondon, 2406, - de 2354 a 2698 lado par, Dois de Abril, Ji-Paraná - RO - CEP: 76900-862
Advogado: DAIANE GOMES BEZERRA OAB: RO7918 Endereço:
desconhecido
Requerido(s):
EXECUTADO: ADELIA LEITAO DE SOUZA
Valor da Causa: R$ 2.859,51
INTIMAÇÃO
Fica V. Sa. intimada da juntada do MANDADO negativo referente
à tentativa de citação, bem como para manifestar-se em termos de
seguimento.
Ji-Paraná, 13 de setembro de 2018.
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ji-Paraná - 2ª Vara Cível
Avenida Ji-Paraná, 615, Urupá, Ji-Paraná - RO - CEP: 76900-261 Fone:(69) 34213279 Processo nº: 0011444-75.2013.8.22.0005
Classe:EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159)
EXEQUENTE: COOPERATIVA DE CREDITO RURAL E DOS
EMPRESARIOS DO CENTRO DO ESTADO DE RONDONIA SICOOB CENTRO
Advogado do(a) EXEQUENTE: RENATA ALICE PESSOA RIBEIRO
DE CASTRO STUTZ - RO0001112
EXECUTADO: MARCITO APARECIDO PINTO, JOSE PINTO,
JOSE MARCELO PINTO, ROXANA DI FERDINANDO PINTO,
TAPAJOS COMERCIO E REPRESENTACOES LIMITADA, NELY
RIGO PINTO, MARCIA FREITAS RIBEIRO
Advogado do(a) EXECUTADO:
Advogado do(a) EXECUTADO:
Advogado do(a) EXECUTADO:
Advogado do(a) EXECUTADO:
Advogado do(a) EXECUTADO: CARLOS LUIZ PACAGNAN RO000107B
Advogado do(a) EXECUTADO:
Advogado do(a) EXECUTADO:
DESPACHO
Defiro o pedido de Id nº 17817824.
Desta feita, aguarde-se o prazo de 15 (quinze) dias para eventual
composição entre as partes.
Decorridos, intime-se a parte autora.
Pratique-se o necessário.
Ji-Paraná/RO, 9 de maio de 2018.
ANA VALÉRIA DE QUEIROZ SANTIAGO ZIPPARRO
Juíza de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ji-Paraná - 2ª Vara Cível
Avenida Ji-Paraná, 615, Urupá, Ji-Paraná - RO - CEP: 76900-261
- Fone:(69) 34213279
Número do Processo: 7000048-06.2018.8.22.0005
Classe: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159)
Requerente(s):
Nome: BRASIL DISTRIBUIDORA INDUSTRIA E COMERCIO DE
PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA
Endereço: Rodovia BR-364, 7661, Lagoa, Porto Velho - RO - CEP:
76812-317
Advogado: JEAN DE JESUS SILVA OAB: RO0002518 Endereço:
desconhecido
Requerido(s):
EXECUTADO: AGROMIX MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
- ME
Valor da Causa: R$ 4.233,26
INTIMAÇÃO
Fica V. Sa. intimada da juntada do MANDADO negativo referente
à tentativa de citação, bem como para manifestar-se em termos de
seguimento.
Ji-Paraná, 13 de setembro de 2018.
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PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ji-Paraná - 2ª Vara Cível
Avenida Ji-Paraná, 615, Urupá, Ji-Paraná - RO - CEP: 76900-261
- Fone:(69) 34213279
Número do Processo: 7002891-41.2018.8.22.0005
Classe: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159)
Requerente(s):
Nome: BANCO BRADESCO S.A.
Endereço: Banco Bradesco S.A., S/N, CIDADE DE DEUS, Vila
Yara, Osasco - SP - CEP: 06029-900
Advogado: MAURO PAULO GALERA MARI OAB: RO0004937
Endereço: desconhecido
Requerido(s):
EXECUTADO: MARINEZ LAVORATTI
Valor da Causa: R$ 152.663,85
INTIMAÇÃO
Fica V. Sa. intimada da juntada do MANDADO negativo referente
à tentativa de citação, bem como para manifestar-se em termos de
seguimento.
Ji-Paraná, 13 de setembro de 2018.
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ji-Paraná - 2ª Vara Cível
Avenida Ji-Paraná, 615, Urupá, Ji-Paraná - RO - CEP: 76900-261
- Fone:(69) 34213279
Número do Processo: 7006091-90.2017.8.22.0005
Classe: CARTA PRECATÓRIA CÍVEL (261)
Requerente(s):
Nome: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
Endereço: Banco Bradesco S.A., S/N, CIDADE DE DEUS, Vila
Yara, Osasco - SP - CEP: 06029-900
Advogado: ANTONIO BRAZ DA SILVA OAB: RO0006557
Endereço: desconhecido
Requerido(s):
DEPRECADO: SARA ALVES DE LIMA COSTA
Valor da Causa: R$ 0,00
INTIMAÇÃO
Fica V. Sa. intimada da juntada do MANDADO negativo referente
à tentativa de citação, bem como para manifestar-se em termos de
seguimento.
Ji-Paraná, 13 de setembro de 2018.
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ji-Paraná - 2ª Vara Cível
Avenida Ji-Paraná, 615, Urupá, Ji-Paraná - RO - CEP: 76900-261
- Fone:(69) 34213279
Número do Processo: 7010440-39.2017.8.22.0005
Classe: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
Requerente(s):
Nome: ALDAIR JOSE PIMENTEL KARDEC
Endereço: Rua Cacoal, - até 231 - lado ímpar, Dom Bosco, JiParaná - RO - CEP: 76907-721
Advogado: JOSE ALBERTO BORGES OAB: RO0004607
Endereço: desconhecido
Requerido(s):
EXECUTADO: CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA SA
CERON
Intimação
Fica a parte autora, por meio de seus(uas) Advogados(as) intimada
a promover o levantamento e do alvará judicial, devendo comprovar
no prazo de 05 dias.
Ji-Paraná, 13 de setembro de 2018.
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PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ji-Paraná - 2ª Vara Cível
Avenida Ji-Paraná, 615, Urupá, Ji-Paraná - RO - CEP: 76900-261
- Fone:(69) 34213279
Número do Processo: 7000971-72.2017.8.22.0003
Classe: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
Requerente(s):
Nome: AUTO POSTO IRMAOS LEITE LTDA
Endereço: Rodovia BR 364 Km 426, sn, Setor Industrial, Jaru - RO
- CEP: 76890-000
Advogado: THIAGO ROBERTO DA SILVA PINTO OAB: RO0005476
Endereço: desconhecido
Requerido(s):
RÉU: AGUIAR & BRAGA LTDA - EPP, ORMY DO NASCIMENTO
BRAGA, GILTON FERNANDO DE AGUIAR
Intimação
Fica a parte autora, por meio de seus(uas) Advogados(as) intimada
a juntar aos autos comprovante de pagamento das custas referentes
a publicação do edital de citação, no prazo de 05 dias.
Ji-Paraná, 13 de setembro de 2018.
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ji-Paraná - 2ª Vara Cível
Avenida Ji-Paraná, 615, Urupá, Ji-Paraná - RO - CEP: 76900-261
- Fone:(69) 34213279
Número do Processo: 7003392-29.2017.8.22.0005
Classe: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
Requerente(s):
Nome: CLOVES PEREIRA NUNES
Endereço: Rua Vista Alegre, - de 900/901 a 1387/1388, Jardim
Presidencial, Ji-Paraná - RO - CEP: 76901-046
Advogado: KARINE MEZZAROBA OAB: RO0006054 Endereço:
desconhecido
Requerido(s):
RÉU: SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO
DPVAT SA
Advogado: WILSON VEDANA JUNIOR OAB: RO0006665
Endereço: Rua Duque de Caxias, 593, - de 390/391 a 653/654,
Caiari, Porto Velho - RO - CEP: 76801-170 Advogado: ANDREY
CAVALCANTE DE CARVALHO OAB: RO000303B Endereço:
PINHEIRO MACHADO, 765, ESCRITORIO, CAIARI, Porto Velho
- RO - CEP: 76801-142 Advogado: PAULO BARROSO SERPA
OAB: RO0004923 Endereço:, Porto Velho - RO - CEP: 76847-000
Advogado: IRAN DA PAIXAO TAVARES JUNIOR OAB: RO0005087
Endereço:, Porto Velho - RO - CEP: 76847-000 Advogado: MIRELE
REBOUCAS DE QUEIROZ JUCA OAB: RO0003193 Endereço:,
Porto Velho - RO - CEP: 76847-000
Valor da Causa: R$ 3.780,00
INTIMAÇÃO
Por ordem do(a) Exmo(a). Dr(a). Juiz(a) de Direito do Ji-Paraná
- 2ª Vara Cível, fica V. Sa. intimada para pagamento das custas,
conforme determinado na SENTENÇA, no prazo de 15 (quinze)
dias, sob pena de protesto e inscrição na dívida ativa, de acordo
com a Lei n. 3.896/2016, artigos 35 a 39.
Observação: o boleto de pagamento pode ser emitido no sítio do
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, www.tjro.jus.br, pela
opção Boletos, custas, 2º Via. Não comprovado o pagamento as
custas serão encaminhadas para protesto e inscrição em divida
ativa. Artigos 35 a 38 da Lei 3.896/2016 - Lei de custas.
Ji-Paraná, 11 de setembro de 2018.
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ji-Paraná - 2ª Vara Cível
Avenida Ji-Paraná, 615, Urupá, Ji-Paraná - RO - CEP: 76900-261 Fone:(69) 34213279 Processo nº: 7002455-19.2017.8.22.0005
Classe:PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
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AUTOR: DOUGLAS DUARTE FERREIRA
Advogado do(a) AUTOR: DILNEY EDUARDO BARRIONUEVO
ALVES - RO000301B
RÉU: JORGE DA SILVA RAMOS
Advogado do(a) RÉU: JOSE EDSON DE SOUZA - RO0006376
DESPACHO
Considerando que apesar de intimado deixou o requerido de
apresentar o comprovante no valor do débito junto ao Bradesco
que gerou a alienação fiduciária, conforme ata de audiência Id.
20998459, renovo o prazo para apresentação, desta vez, em 03
(três) dias, sob pena de aplicação de multa diária no valor de R$
1.000,00 (mil reais) não ultrapassando o valor de R$ 20.000,00
(vinte mil reais).
Intime-se o requerido.
Com a apresentação, às partes para apresentação das alegações
finais.
Após, retornem os autos conclusos para SENTENÇA.
Ji-Paraná/RO, 11 de setembro de 2018
ANA VALÉRIA DE QUEIROZ SANTIAGO ZIPPARRO
Juíza de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ji-Paraná - 2ª Vara Cível
Avenida Ji-Paraná, 615, Urupá, Ji-Paraná - RO - CEP: 76900-261
- Fone:(69) 34213279
Número do Processo: 0006128-13.2015.8.22.0005
Classe: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
Requerente(s):
Nome: GUSTAVO HENRIQUE MACHADO MENDES
Requerido(s):
EXECUTADO: L. E. G.
Advogado: ADRIANA DONDE MENDES OAB: RO0004785,
JULIAN CUADAL SOARES OAB: RO0002597Advogado: REBECA
MORENO DA SILVA OAB: RO0003997
Intimação
Por ordem do(a) Exmo(a). Dr(a). Juiz(a) de Direito do Ji-Paraná - 2ª
Vara Cível, fica V. Sa. intimada para pagamento da complentação
das custas finais, no valor de R$ 229,05, conforme determinado na
SENTENÇA, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de protesto
e inscrição na dívida ativa, de acordo com a Lei n. 3.896/2016,
artigos 35 a 39.
Observação: o boleto de pagamento pode ser emitido no sítio do
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, www.tjro.jus.br, pela
opção Boletos, custas, 2º Via. Não comprovado o pagamento as
custas serão encaminhadas para protesto e inscrição em divida
ativa. Artigos 35 a 38 da Lei 3.896/2016 - Lei de custas.
Ji-Paraná, 11 de setembro de 2018.
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ji-Paraná - 2ª Vara Cível
Avenida Ji-Paraná, 615, Urupá, Ji-Paraná - RO - CEP: 76900-261
- Fone:(69) 34213279
Número do Processo: 7005356-23.2018.8.22.0005
Classe: ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68 (69)
Requerente(s):
Nome: MARCELO SCHELL DO COUTO
Endereço: Rua Curió, S/N, Centro, Jaci Paraná (Porto Velho) - RO
- CEP: 76840-000
Advogado: PETER MATEUS DE FARIAS RIBEIRO OAB: AM11063
Endereço: desconhecido
Requerido(s):
RÉU: L. P. D. S., L. D. S. S.
Intimação
Fica a parte Autora, por meio de seus(uas) Advogados(as) intimada
a dar prosseguimento ao feito no prazo de 05 dias, sob pena de
extinção.
Ji-Paraná, 11 de setembro de 2018.
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PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ji-Paraná - 2ª Vara Cível
Avenida Ji-Paraná, 615, Urupá, Ji-Paraná - RO - CEP: 76900-261
- Fone:(69) 34213279
Número do Processo: 7007603-11.2017.8.22.0005
Classe: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
Requerente(s):
Nome: JOAO GRIMARIO NEVES
Endereço: Rua Ciro Escobar, 1294, - de 1200 ao fim - lado par,
Bela Vista, Ji-Paraná - RO - CEP: 76907-676
Advogado: EDNAYR LEMOS SILVA DE OLIVEIRA OAB:
RO0007003 Endereço: desconhecido Advogado: ABEL NUNES
TEIXEIRA OAB: RO0007230 Endereço: Rua Curitiba, 688, - de
382/383 a 764/765, Nova Brasília, Ji-Paraná - RO - CEP: 76908394
Requerido(s):
EXECUTADO: SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO
SEGURO DPVAT SA
Advogado: WILSON VEDANA JUNIOR OAB: RO0006665
Endereço: Rua Duque de Caxias, 593, - de 390/391 a 653/654,
Caiari, Porto Velho - RO - CEP: 76801-170
Intimação
Fica a parte autora, por meio de seus(uas) Advogados(as) intimada
para, no prazo de 05 (cinco) dias, atualizar o débito, acrescendo
aos cálculos a multa de 10% (dez por cento), inclusive com os
honorários de advogado, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o
valor executido, bem como para requerer o que entender pertinente
para a satisfação de seu crédito.
Ji-Paraná, 11 de setembro de 2018.
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ji-Paraná - 2ª Vara Cível
Avenida Ji-Paraná, 615, Urupá, Ji-Paraná - RO - CEP: 76900-261 Fone:(69) 34213279 Processo nº: 7003039-23.2016.8.22.0005
Classe:CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
EXEQUENTE: S. A. M.
Advogado do(a) EXEQUENTE: MARIA HELENA DE PAIVA RO0003425
EXECUTADO: A. M. D. S.
Advogado do(a) EXECUTADO: ALIADNE BEZERRA LIMA
FELBERK DE ALMEIDA - RO0003655
DECISÃO
Tratam-se os atos de ação de divórcio com partilha de bens, guarda
e alimentos movido por Simônica Amaral Pinto em desfavor de
Armando Magalhães da Silva.
As partes realizaram acordo nos autos (ID. 13808515 pág. 01/02)
na data de 05 de outubro de 2017, acordando que as Cotas da
Cooperativa SICOOB - CENTRO até o valor de R$ 16.679,52, em
nome de Armando Magalhães da Silva, CPF/MF 615.288.892-15
e das pessoas jurídicas MM Marmoraria Ltda - ME, CNPJ/MF n.
14.391.383/0001-80 e Magalhães e Magalhães Ltda ME, seriam
transferidas para Simônica, bem como, acordaram que o requerido
Armando assumiria todas as dívidas em nome das pessoas jurídicas
MM Marmoraria Ltda – ME e Magalhães e Magalhães Ltda ME.
Informado nos autos pela Cooperativa impossibilidade de
transferências das cotas a terceiros, o Juízo determinou a liquidação
das cotas e depósito judicial dos haveres apurados (DECISÃO de
ID. 16941926 pág. 01). Entretanto, apesar de devidamente intimada
(ID. 17589938 pág. 01) a Cooperativa manteve-se inerte e não
cumpriu a determinação judicial. Diante da inércia da Cooperativa
em liquidar as cotas, determinou-se então expedição de alvará
judicial para levantamento dos valores, consoante DECISÃO de
ID. 18232789 pág. 01.
Adveio aos autos então, a Cooperativa SICOOB CENTRO aduzindo
que as partes são seus devedores, consoante execução de título
que tramita sob o n. 7008115-91.2017.8.22.0005 na 4ª Vara Cível
desta comarca. Narrou que requereu naqueles autos penhora no
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rosto deste feito e requereu que seja cancelado o alvará expedido
nos autos. (petições de ID. 18316153 pág. 01 e seguintes).
Manifestou-se Armando nos autos (ID. 18329286 pág. 01/02),
narrando que há imóvel penhorado nos autos de execução de n.
7008115-91.2017.8.22.0005, que garantiria o débito, bem como
requereu imediato levantamento do alvará.
Pois bem.
Analisando os autos de execução de n. 7008115-91.2017.8.22.0005,
observa-se que as partes são avalistas em cédula de crédito
bancário emitida por M.M Marmoraria Ltda-ME, empresa que
figuravam como sócios até o divórcio dos consortes.
O aval refere-se exclusivamente aos títulos de crédito e, portanto,
só se presta em contrato cambiário, exigindo-se, por conseguinte,
que o avalista pague somente pelo que avalizou, representando
obrigação solidária, gerando obrigação autônoma, além do que, no
aval não há beneficio de ordem, o avalista, mesmo que o avalizado
tenha bens, deve honrar o título junto ao credor e só depois acionar
o avalizado.
De acordo com Fabio Ulhôa Coelho (2005, v. 01, p. 420) “aval é ato
cambiário pelo qual uma pessoa (avalista) se compromete a pagar
título de crédito, nas mesmas condições do devedor deste título
(avalizado)”. Da lição de Luiz Emygdio F. da Rosa Junior (2007,
p. 283), extrai-se que o aval nada mais é do que uma declaração
cambiária sucessiva e eventual, decorrente de uma manifestação
unilateral de vontade, pela qual uma pessoa, natural ou jurídica,
estranha à relação cartular, ou que nela já figura, assume
obrigação cambiária autônoma e incondicional de garantir, total ou
parcialmente, no vencimento, o pagamento do título nas condições
nele estabelecidas.
Diante do exposto, está claro que as partes são devedoras do
título em caráter solidário e autônomo, respondendo ambos,
pessoalmente pelo débito, ainda que a empresa devedora disponha
de recursos para saldar a dívida.
O Juízo da 4ª Vara Cível determinou penhora no rosto dos autos
de eventuais créditos, consoante MANDADO de ID. 18462443 pág.
01.
A controvérsia está centrada então na extensão dos efeitos de
disposições constantes de dois instrumentos jurídicos, o primeiro,
a Cédula de Crédito Bancário de n. 6699-2, objeto de execução
nos autos de n. 7008115-91.2017.8.22.0005, em que os consortes
figuram na qualidade de avalistas, e o segundo instrumento tratase de acordo homologado no processo de divórcio, autos de n.
7003039-23.2016.8.22.0005, do qual se verifica ter o cônjuge varão
assumido a responsabilidade pelas dívidas em nome das empresas
em que as partes eram sócios.
Inicialmente observa-se dos autos que o título de crédito foi emitido
em 02 de fevereiro de 2015 e o acordo entre as partes, data de 05
de outubro de 2017, ou seja, após 2 anos e 07 meses da emissão
da Cédula de Crédito Bancário.
As disposições contidas no instrumento de acordo homologado
no divórcio judicial somente produzem efeitos entre os próprios
ex-consortes, não podendo ser oponíveis a terceiros, mormente
quando, como no caso, existe disposição expressa em outro
instrumento jurídico, qual seja, a Cédula de Crédito Bancário de
n. 6699-2, na qual se declara que tanto o cônjuge varão quanto a
cônjuge virago, são avalistas do débito.
Frente aos terceiros, devem responder ambos, dado que o
instrumento convencional, que ostenta natureza jurídica contratual,
os qualifica como responsáveis solidários e autônomos.
A questão, pois, não tem relação com eventuais obrigações
decorrentes do vínculo conjugal que havia entre as partes, mas
decorre da responsabilidade que as partes pessoalmente se
obrigaram na condição de avalistas na Cédula de Crédito Bancário,
tornando-se devedores solidários, pois há declaração inequívoca
na Cédula de Crédito Bancário, cuja validade não foi contestada,
de que Simônica foi, ao lado de seu ex-marido, responsável pelo
aval ofertado na Cédula de Crédito Bancário de n. 6699-2. Assim,
está claro que a responsabilidade das partes se mantém, apesar
do divórcio dos consortes e da previsão constante no acordo de
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ID. 13808515 pág. 01/02, em que o cônjuge varão se obrigou pelo
pagamento das dívidas.
Diante do exposto, está claro que Simônica permanece devedora
do débito constante na Cédula de Crédito Bancário de n. 6699-2,
assim, está impedida de levantar quaisquer valores nos autos, haja
vista que impõe-se o cumprimento da determinação de penhora no
rosto dos autos proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível, consoante
MANDADO de ID. 18462443 pág. 01. Consequentemente,
REVOGO a DECISÃO de ID. 18232789 pág. 01, que determinou
a expedição de alvará judicial em favor de Simônica e invalido o
alvará expedido.
Anote-se a escrivania a invalidação do alvará.
Entretanto, tratando-se a penhora no rosto dos autos referente
à Cotas da Cooperativa SICOOB CENTRO, a qual cumula a
condição de credora nos autos de execução de n. 700811591.2017.8.22.0005, referente a Cédula de Crédito Bancário de
n. 6699-2, desnecessário o depósito dos haveres nos autos,
para posterior envio ao Juízo da 4ª Vara Cível, haja vista que
poderá ser realizado abatimento dos valores diretamente nos
autos de execução, sem necessidade de novos atos processuais
(depósitos e levantamentos de valores), o que atende ao princípio
da eficácia e da instrumentalidade das formas. Assim, dispenso a
Cooperativa SICOOB CENTRO de realizar apuração dos haveres
das cotas e depositar os valores nos autos, podendo realizar o
abatimento diretamente nos autos executivos de n. 700811591.2017.8.22.0005.
Finalmente destaco, que evidentemente está preservado o direito
de Simônica face ao seu ex-cônjuge, considerada a assunção
de responsabilidade deste, no acordo de divórcio judicial, pelas
dívidas contraídas pelas empresas MM Marmoraria Ltda – ME e
Magalhães e Magalhães Ltda ME.
Intimem-se.
Oficie-se o Juízo da 4ª Vara Cível e a Cooperativa SICOOB
CENTRO acerca da presente DECISÃO.
SERVE A PRESENTE DE OFÍCIO DE N. 147/2018/2VC/GAB AO
JUÍZO DA 4ª VARA CÍVEL.
SERVE A PRESENTE DE OFÍCIO DE N. 148/2018/2VC/GAB A
Cooperativa SICOOB CENTRO.
Ji-Paraná/RO, 15 de junho de 2018
ANA VALÉRIA DE QUEIROZ SANTIAGO ZIPPARRO
Juíza de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ji-Paraná - 2ª Vara Cível
Avenida Ji-Paraná, 615, Urupá, Ji-Paraná - RO - CEP: 76900-261
- Fone:(69) 34213279
Número do Processo: 7004819-61.2017.8.22.0005
Classe: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159)
Requerente(s):
Nome: ASSOCIACAO ECOVILLE JI-PARANA
Endereço: Avenida Marechal Rondon, - de 607 a 819 - lado ímpar,
Centro, Ji-Paraná - RO - CEP: 76900-057
Nome: JOSE RODRIGO NASS
Endereço: Avenida Marechal Rondon, 721, 755, Centro, Ji-Paraná
- RO - CEP: 76900-970
Advogado: VANESSA ALVES DE SOUZA OAB: RO0008214
Endereço: desconhecido Advogado: CARINA DALLA MARTHA
OAB: RO0002612 Endereço: Rua Seis de Maio, Centro, Ji-Paraná
- RO - CEP: 76900-067
Requerido(s):
EXECUTADO: ODAIR JOSE ALVES
Intimação
Fica a parte autora, por meio de seus(uas) Advogados(as) para,
querendo, no prazo de 05 dias, manifestar-se quanto a petição ID
21165232 juntada aos autos.
Ji-Paraná-RO, 12 de setembro de 2018.
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PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ji-Paraná - 2ª Vara Cível
Avenida Ji-Paraná, 615, Urupá, Ji-Paraná - RO - CEP: 76900-261
- Fone:(69) 34213279
Número do Processo: 7004404-78.2017.8.22.0005
Classe: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159)
Requerente(s): COOPERATIVA DE CREDITO RURAL COM
INTERACAO SOLIDARIA DE JI-PARANA
Advogado: CINTIA CARLA SENEM OAB: SC0029675
Requerido(s): MEGA COMERCIO E EQUIPAMENTOS LTDA ME ME, FELIPE LEMOS PEREIRA, VANIA LEMOS DA ROSA
Intimação
Fica a parte AUTORA intimada via Advogados(as), de que o
réu VANIA LEMOS, não foi localizada para citação. Requerer o
necessário ao prosseguimento do feito em 5 (cinco) dias.
Ji-Paraná, 12 de setembro de 2018.
Tribunal de Justiça de Rondônia
PODER JUDICIÁRIO
Ji-Paraná - 2ª Vara Cível
Avenida Ji-Paraná, 615, Urupá, Ji-Paraná - RO - CEP: 76900-261
- Fone:(69) 34213279
Processo nº 7003926-07.2016.8.22.0005
EXEQUENTE: MARIA APARECIDA DA SILVA
ADVOGADOS: JAKSON FELBERK DE ALMEIDA - RO0000982,
FABIANA MODESTO DE ARAUJO - RO0003122, ALIADNE
BEZERRA LIMA FELBERK DE ALMEIDA - RO0003655
EXECUTADO: INSTITUTO DE PREV DOS SERV PUBLICOS DO
EST DE RONDONIA
Intimação
Por ordem do(a) Exmo(a). Dr(a). Juiz(a) de Direito do Ji-Paraná - 2ª
Vara Cível, fica V. Sa. intimada do ofício n° 3579/2018/IPERON, id
n° 21395908 e id n° 21395876.
Ji-Paraná, 12 de setembro de 2018
Chefe de Secretaria
Tribunal de Justiça de Rondônia
PODER JUDICIÁRIO
Ji-Paraná - 2ª Vara Cível
Avenida Ji-Paraná, 615, Urupá, Ji-Paraná - RO - CEP: 76900-261
- Fone:(69) 34213279
Processo nº 7010958-29.2017.8.22.0005
AUTOR: MARIA SOLANGE ROSA DA SILVA
ADVOGADA: ALIADNE BEZERRA LIMA FELBERK DE ALMEIDA
- RO0003655
RÉU: ALBERONY FARIAS DOS REIS, ELIZANGELA FERREIRA
DA SILVA
Intimação
Por ordem do(a) Exmo(a). Dr(a). Juiz(a) de Direito do Ji-Paraná - 2ª
Vara Cível, fica V. Sa. intimada a manifestar sobre certidão de id
n° 21121374.
Ji-Paraná, 12 de setembro de 2018
Chefe de Secretaria
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ji-Paraná - 2ª Vara Cível
Avenida Ji-Paraná, 615, Urupá, Ji-Paraná - RO - CEP: 76900-261
- Fone:(69) 34213279
Número do Processo: 0054040-84.2007.8.22.0005
Classe: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
Requerente(s):
Nome: ESTADO DE RONDÔNIA
Endereço: desconhecido
Requerido(s):
EXECUTADO: S. R. C.
Advogado: RENATTA SOUZA CARVALHO TIRAPELLE OAB:
MT007468O Endereço: desconhecido
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Valor da Causa: R$ 7.276,53
INTIMAÇÃO
Por ordem do(a) Exmo(a). Dr(a). Juiz(a) de Direito do Ji-Paraná
- 2ª Vara Cível, fica V. Sa. intimada para pagamento das custas,
conforme determinado na SENTENÇA, no prazo de 15 (quinze)
dias, sob pena de protesto e inscrição na dívida ativa, de acordo
com a Lei n. 3.896/2016, artigos 35 a 39.
Observação: o boleto de pagamento pode ser emitido no sítio do
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, www.tjro.jus.br, pela
opção Boletos, custas, 2º Via. Não comprovado o pagamento as
custas serão encaminhadas para protesto e inscrição em divida
ativa. Artigos 35 a 38 da Lei 3.896/2016 - Lei de custas.
Ji-Paraná, 12 de setembro de 2018.
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ji-Paraná - 2ª Vara Cível
Avenida Ji-Paraná, 615, Urupá, Ji-Paraná - RO - CEP: 76900-261 Fone:(69) 34213279 Processo nº: 7000829-28.2018.8.22.0005
Classe:PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
AUTOR: JOAO DE ASSIS DUTRA
Advogado do(a) AUTOR: MARLENE SGORLON - RO0008212
RÉU: SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO
DPVAT SA
Advogado do(a) RÉU: ALVARO LUIZ DA COSTA FERNANDES RO0005369
SENTENÇA
JOÃO DE ASSIS DUTRA ajuizou Ação de Cobrança do Seguro
Obrigatório DPVAT em face da SEGURADORA LÍDER DOS
CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A., alegou, em síntese,
que foi acometido de acidente de trânsito no dia 22 de junho de
2004, o que resultou na perda da capacidade funcional de 100%
(cem por cento) do membro inferior direito.
Disse que na fase administrativa, recebeu a quantia de R$ 2.362,50
(dois mil, trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos),
pleiteando o recebimento da quantia de R$ 11.137,50 (onze mil,
cento e trinta e sete reais e cinquenta centavos). Requereu a
condenação da requerida ao pagamento da diferença. Juntou
procuração e documentos.
A justiça gratuita foi deferida e determinou-se a citação da parte
requerida (Id nº 16156664).
Apresentou a requerida contestação e documentos (Ids nº
17007289, 17007318). Arguiu prejudicial de MÉRITO: da prescrição
e ainda preliminarmente, a ilegibilidade de documentos essenciais,
quais sejam, boletim de ocorrência e laudo médico. No MÉRITO,
asseverou que não há complementação a ser feita pela requerida,
vez que, a quantia devida já fora adimplida na via administrativa;
Ainda a falta de comprovação do nexo causal entre os danos e os
fatos. A invalidade do laudo particular assinado por fisioterapeuta e
ainda como única prova para decidir o MÉRITO; a necessidade de
perícia complementar a ser realizada pelo IML. Por fim, afirmou que
a indenização deve se dar de acordo com a Lei n.º 11.945/2009 e
com a Súmula 474, do STJ e requereu que caso haja condenação
os juros de mora incidam a partir da citação e a correção monetária
a partir do ajuizamento da ação. Acostou documentos.
A parte autora apresentou impugnação a contestação (Id nº
18254860 páginas 01/10), instante em que reiterou seus pedidos
iniciais.
Manifestação Requerida (Id nº 19311310 páginas 01/04)
Relatei. DECIDO.
Primeiramente, cumpre mencionar que a preliminar aventada não
merece acolhida, vez que fora juntada pela requerida documentos
comprobatórios apresentados em sede administrativa os quais
estão visíveis.
Aliado a isso, RECHAÇA-SE a preliminar de ilegibilidade dos
documentos essenciais.
No que se refere a prejudicial de MÉRITO asseverada, inicialmente
destaco que sorte assiste a parte requerida.
Verifica-se que o sinistro ocorreu no ano de 2004, vindo a parte
autora receber indenização na via administrativa em 09/04/2014,
consoante Id nº 17007377.
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Ocorre que, debruçando-me sobre os autos, ao que tudo indica, a
parte autora tomou ciência da sua condição de invalidez no dia em
que ocorreu a avaliação da capacidade laboral, tendo em vista a
seriedade da lesão (fratura dos ossos da perna direita).
Veja-se ainda que houve o pedido administrativo e pagamento da
indenização, tempo posterior de significativo de 10 (dez) anos do
evento ocorrido.
Assim, devemos analisar: 1) se durante o transcurso do lapso
temporal houve causa interruptiva ou suspensiva da prescrição,
de modo a estender a data final de configuração da prescrição;
2) quando o requerente ficou ciente inequivocamente da invalidez
Tal questão deve ser superada, tendo em vista que o marco
prescricional começa a correr da ciência das consolidações das
lesões.
No que toca as questões mencionadas, verifica-se que a parte
autora tomou conhecimento de sua lesão em 23/04/2014, conforme
laudo acostado aos autos Id nº 15971698 – Página 8, já tendo
recebido indenização (Id nº 17007377).
O STJ já consolidou o entendimento de que, em se tratando de
indenização de seguro obrigatório, é suspenso o transcurso
do prazo prescricional do período que compreende a data da
formulação do pedido administrativo até a DECISÃO negativa, e
interrompido em caso de pagamento administrativo, mesmo que a
menor, já que, no último caso, há reconhecimento do direito pelo
devedor, causa interruptiva da prescrição (art. 202, VI, CC).
Nesse sentido:
DIREITO CIVIL. SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT). PRETENSÃO
AO RECEBIMENTO DE DIFERENÇA DE INDENIZAÇÃO.
PAGAMENTO ADMINISTRATIVO A MENOR. PRESCRIÇÃO
TRIENAL (ART. 206, § 3º, INCISO IX, CÓDIGO CIVIL). SÚMULA
405/STJ. PAGAMENTO EFETUADO QUANDO JÁ OPERADA A
PRESCRIÇÃO ORIGINÁRIA. RENÚNCIA TÁCITA. CONTAGEM
DE UM NOVO PRAZO PRESCRICIONAL. RECURSO PROVIDO.
DECISÃO (...) A toda evidência, o pagamento a menor da
indenização securitária representa ato inequívoco da seguradora
do reconhecimento da condição de beneficiário do seguro DPVAT
e, como tal, o valor devido é o previsto em lei. Por fim, interrompe-se
a prescrição com qualquer ato inequívoco, ainda que extrajudicial,
que importe reconhecimento do direito do devedor (art. 202, n.
VI, do Cód. Civil de 2002). São atos inequívocos: a) o pagamento
parcial por parte do devedor; b) o pedido deste ao credor
solicitando mais prazo, ou acerto de contas; c) a transferência
do saldo de certa conta, de um ano para outro (MONTEIRO,
Washington de Barros. Curso de direito civil. vol. 1. 43 ed. São
Paulo: Saraiva, 2011, p. 378). Em suma, o prazo de prescrição
para o recebimento da complementação do seguro DPVAT é trienal
(art. 206, § 3º, inciso IX, Código Civil)- porque trienal também é
o prazo para o recebimento da totalidade do seguro - e se inicia
com o pagamento administrativo a menor, marco interruptivo da
prescrição anteriormente iniciada para o recebimento da totalidade
da indenização securitária (art. 202, inciso VI, Código Civil). De
qualquer forma, impende registrar que, durante a tramitação
administrativa do pedido, não há fluência do prazo prescricional,
nos termos da Súmula 229/STJ. Se o pedido é rejeitado, volta a fluir
o prazo restante (suspensão). Se o pedido é acolhido, o prazo para
o recebimento da diferença recomeça do início (interrupção). (STJ
- REsp: 1480301 MG 2014/0231464-2, Relator: Ministro MARCO
AURÉLIO BELLIZZE, Data de Publicação: DJ 12/12/2014).
Assim sendo, não houve qualquer causa interruptiva/suspensiva
da pretensão autoral durante o triênio inicial, considerando a data
do acidente até a data do pagamento administrativo, iniciando-se a
partir deste momento.
No que tange às sequelas constatadas pelo laudo, vale ressaltar
que em relação a discordância em relação ao valor pago
administrativamente e a extensão da lesão, iniciaria ai a fluir o
prazo prescricional em relação ao ajuizamento do pedido judicial,
o que ocorreu apenas no ano de 2018, ou seja, 14 (quatorze) anos
após o acidente automobilístico.
Contudo, persiste a segunda questão a ser superada na análise da
prescrição: “quando a requerente ficou ciente inequivocamente da
invalidez ” O que será verificado logo abaixo.
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Nesse sentir, o parâmetro para verificação da data em que a
autora teve ciência definitiva da sequela sofrida, tenho que o
marco temporal inicial da prescrição deve ser analisado da data
da caracterização das sequelas, qual seja, em 23/04/2014.
Assim, tenho que a pretensão autoral já havia prescrito quando
do ajuizamento da presente ação (02/02/2018), considerado como
marco inicial do prazo prescricional a data do reconhecimento da
lesão.
Ainda levando em conta a data da ciência da lesão, qual seja
23/04/2014, o prazo prescricional, de 03 (três) anos, conforme
entendimento sedimento, findou-se em 23/04/2017.
No que tange a alegação da parte da autora em impugnação a
contestação de que a alta definitiva ocorreu em 27/07/2017, não
merece prosperar haja vista, a data da ciência da lesão foi muito
tempo antes conforme já demonstrado.
Por todo o exposto, reconhecendo e declarando a prescrição,
JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado por JOÃO DE ASSIS
DUTRA em face de SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS
DPVAT S.A.
Como corolário, extingo o processo com resolução de MÉRITO,
com fundamento nos termos dos artigos 332, §1º e 487, II, do
Código de Processo Civil.
Condeno a parte autora ao pagamento de custas processuais e
honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da
causa, suspensa a exigibilidade diante da assistência judiciária, ora
deferida.
Após o trânsito em julgado, nada sendo requerido pelas partes,
arquivem-se.
P.R.I. Cumpra-se.
Ji-Paraná/RO, 12 de setembro de 2018.
ANA VALÉRIA DE QUEIROZ SANTIAGO ZIPPARRO
Juíza de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ji-Paraná - 2ª Vara Cível
Avenida Ji-Paraná, 615, Urupá, Ji-Paraná - RO - CEP: 76900-261 Fone:(69) 34213279 Processo nº: 7008724-40.2018.8.22.0005
Classe:INF JUV CIV - AUTORIZAÇÃO JUDICIAL (1703)
REQUERENTE: ASSOCIACAO RURAL DE RONDONIA
Advogado do(a) REQUERENTE: GILSON SYDNEI DANIEL RO0002903
REQUERIDO: 2ª VARA CÍVEL (JUIZADO INFÂNCIA E
JUVENTUDE)
SENTENÇA
Trata-se de requerimento ajuizado pela ARR – Associação Rural de
Rondônia, em que requer a expedição de alvará judicial autorizando
a entrada e permanência de crianças e adolescentes no evento
denominado “39ª Expojipa”, que ocorrerá entre os dias 26 a 30 de
setembro de 2018, em tempo integral, a ser realizado no parque de
exposições desta cidade.
Juntou os documentos necessários.
Deixou-se de colher manifestação do Ministerial tendo em vista que
o pedido encontra-se nos termos da Recomendação nº 09/2018.
É o breve relato. Decido.
No que se refere ao pedido para expedição de alvará que regulará a
entrada e permanência de adolescentes no Parque de Exposições
no decorrer do evento, verifica-se que o pedido preenche os
pressupostos legais e encontra-se regularmente instruído com
os documentos necessários à comprovação da idoneidade dos
organizadores do evento, bem como das condições de segurança
do local.
Estabelece o art. 149, II, “b” do Estatuto da Criança e do Adolescente,
que compete à autoridade judiciária disciplinar, mediante
alvará, a entrada e permanência de criança ou adolescente,
desacompanhada dos pais em campo desportivo, bailes, boates
ou congêneres, casas de diversão eletrônica e outros.
Assim, observa-se que o alvará será necessário somente se a
criança ou adolescente estiver desacompanha de seus genitores
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ou responsáveis legais, pelo que, para os casos em que a criança
ou adolescente estiver acompanhada de ao menos um de seus
genitores ou responsáveis legais, não haverá necessidade de
regulamentação por este Juízo, cabendo aos organizadores do
evento efetuar a fiscalização para que crianças ou adolescentes
não venham a ingressar nos estabelecimentos de forma irregular.
Com relação ao pedido de alvará para regulamentar a participação
de crianças e adolescentes no desfile de abertura da “39ª
Expojipa”, a ocorrer no dia 23 de setembro de 2018, salienta-se
que em se tratando de evento a ser realizado em ambiente externo
e em via pública, o evento não se amolda em nenhuma das
situações previstas no art. 149 da Lei 8.069/90, onde delega ao
Juízo da Infância e Juventude, a competência para regulamentar
mediante alvará ou portaria a entrada e permanência de criança ou
adolescente, desacompanhados.
Desta forma, a participação das crianças e adolescentes no
referido desfile de abertura, deverá ser fiscalizada pelos órgãos
competentes, a saber, Conselhos Tutelares, Polícias Civil, Militar,
Federal e Rodoviária, e demais entidades incumbidas de zelar pela
proteção aos direitos da criança e do adolescente, observando os
princípios norteadores do Estatuto da Criança e do Adolescente,
com o fim de evitar a ocorrência de qualquer violação ou ameaça
aos direitos básicos dos infantes.
Ante o exposto, acolho parcialmente o parecer Ministerial, e
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO, com o fim
de determinar a expedição de alvará nos termos do art. 149, I, da
Lei 8.069/90, autorizando a entrada e permanência de crianças e
adolescentes no evento denominado “39ª Expojipa”, que ocorrerá
entre os dias 26 a 30 de setembro de 2018 observando-se as
restrições supramencionadas.
Salienta-se que o fato de não haver a cobrança de ingressos durante
o período diurno, não exime os Autores de suas responsabilidades
advindas da organização do evento, devendo ser observadas
todas as medidas estipuladas neste Alvará e na Recomendação
Ministerial, tanto no período diurno, quanto no período noturno.
Cabendo, contudo, aos organizadores do evento estarem cientes
das disposições do Estatuto da Criança e do Adolescente da
Recomendação nº 09/2018/PJJPR, bem como, devendo ser
observadas as seguintes orientações:
1 – Será permitida a entrada e permanência de crianças e
adolescentes com idade inferior a 16 anos, desde que devidamente
acompanhados por um dos pais ou responsável legal (guardião,
tutor ou curador), mediante comprovação por meio de documentos
hábeis, independente de identificação com foto;
2 – Será permitida a entrada e permanência de adolescentes com
idade igual ou superior a 16 anos, desacompanhados, desde que
comprovada a idade por meio de documentos hábeis;
3 – Deverá ser fixada cópia do alvará na portaria, bem como
cartaz visível com o aviso: “É PROIBIDA A VENDA DE BEBIDA
ALCOÓLICA PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES, BEM COMO
SUA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA”, sob pena de aplicação da
penalidade prevista no art. 74, parágrafo único, e art. 258 da Lei
8.069/90.
4 – Os organizadores do evento serão responsabilizados pelas
transgressões das normas pertinentes.
5 – Deverão os organizadores acatar os termos da Recomendação
nº 09/2018, do Ministério Público do Estado de Rondônia.
SERVE A PRESENTE COMO ALVARÁ PARA ENTRADA
E PERMANÊNCIA DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES NO
EVENTO.
Remeta-se cópia da presente à Delegacia Especializada de
Atendimento à Mulher, Comando das Polícias Militar e Rodoviária,
Chefia da Polícia Federal e aos Conselhos Tutelares, responsáveis
pela segurança e fiscalização.
Afixe-se cópia desta na portaria do prédio desta comarca e nos
murais.
Ciência ao Ministério Público.
Oportunamente, arquivem-se.
Ji-Paraná/RO, 12 de setembro de 2018
ANA VALÉRIA DE QUEIROZ SANTIAGO ZIPPARRO
Juíza de Direito
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3ª VARA CÍVEL
3º Cartório Cível
3º Cartório Cível - Comarca de Ji-Paraná/RO.
Sugestões e/ou reclamações, façam-nas pessoalmente ao Juiz ou
contate-nos, via internet, pelos seguintes endereços eletrônicos:
Juiz: sassamoto@tjro.jus.br
Diretor de Cartório - Escrivão: jip3civel@tjro.jus.br
Proc.: 0012686-35.2014.8.22.0005
Ação:Procedimento Ordinário (Cível)
Requerente:Uillian Ferreira da Costa
Advogado:Vanessa Saldanha Vieira (OAB/RO 3587)
Requerido:Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT
S.A.
Advogado:Alexandre Paiva Calil (OAB/RO 2894)
SENTENÇA:
SENTENÇA Vistos, etc.Versa o presente sobre cumprimento de
SENTENÇA em que a parte executada efetuou o depósito do valor
da condenação, não tendo a parte exequente se insurgido contra o
valor. Assim, há de se ter por cumprida a SENTENÇA e satisfeita a
obrigação, devendo o feito ser extinto.Diante do exposto e por tudo
mais que dos autos constam, julgo extinto o processo nos termos
do art. 924, II, do Código de Processo Civil, com resolução do
MÉRITO, ante a satisfação da obrigação pelo pagamento. Custas
pendentes, se houver, deverá ser recolhido pela parte executada.
P.R.I. Certificado o trânsito em julgado, expeça-se alvará em favor
da exequente. Recolha-se as custas ou providencie-se o necessário
para inscrição em Dívida Ativa, se for o caso. Após, arquivem-se
os autos, observadas as formalidades legais.SIRVA A PRESENTE
DECISÃO COMO ALVARÁ, autorizando VANESSA VIEIRA
SALDANHA, OAB/RO 3587, a levantar o saldo existente na conta
judicial 3259 040 01528786-2. A beneficiária deverá comprovar nos
autos o levantamento. Ji-Paraná-RO, quarta-feira, 12 de setembro
de 2018.Edson Yukishigue Sassamoto Juiz de Direito
Proc.: 0002883-33.2011.8.22.0005
Ação:Procedimento Ordinário (Cível)
Requerente:Adriano Pedro da Silva
Advogado:Marcos Liba de Almeida (OAB/RO 1047)
Requerido:B. V. Financeira S.A.
Advogado:Henrique José Parada Simão (OAB/SP 221.386), Glauco
Gomes Madureira (OAB/SP 188483)
DESPACHO:
DESPACHO Vistos, Os valores que a parte pretende levantar foram
transferidos para a conta centralizadora do Tribunal de Justiça de
Rondônia. Oficie-se portanto, solicitando a restituição dos valores
a estes autos e posteriormente, libere-se em favor da Requerida.
Após, retornem os autos ao arquivo. Intime-se.Ji-Paraná-RO,
quarta-feira, 12 de setembro de 2018.Edson Yukishigue Sassamoto
Juiz de Direito
Proc.: 0005703-83.2015.8.22.0005
Ação:Procedimento Sumário
Requerente:Ezequiel da Silva Hotts
Advogado:Milton Fugiwara (OAB/RO 1194)
Requerido:Telefônica Brasil S.A
Advogado:Alan Arais Lopes (OAB/RO 1787), Daniel França Silva
(OAB/DF 24214)
DESPACHO:
DESPACHO Visto, Considerando a concordância da Requerente
com os cálculos da contadoria judicial, a SENTENÇA, deve ser
mantida e cumprida sua parte final liberando-se os valores para as
partes em seguida, ao arquivo. Int. SIRVA a presente DECISÃO
como ALVARÁ, autorizando o beneficiário Ezequiel da Silva Hotts,
CPF n. 026.369.602-28, por seu representante legal ou procurador
constituído com poderes específicos - Dr. Milton Fugiwara - OAB/
RO 1.194, a proceder o levamento do saldo existente na conta
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judicial n. 01524997-9, op. 040, ag. 3259, da Caixa Econômica
Federal. SIRVA a presente DECISÃO como ALVARÁ, autorizando
o gerente da Caixa Econômica Federal a proceder o recolhimento
das custas processuais, em guia própria, a ser apresentada pelo
beneficiário, juntamente com o presente alvará, cujo valor deverá
ser debitado da conta judicial n. 01519905-0, ag. 3259, op. 040. O
saldo remanescente da referida conta deverá ser transferido para a
conta bancária n. 5348-1, ag. 3070-8, junto ao Banco do Brasil S/A,
de titularidade de Telefônica Brasil S/A, CNPJ n. 02.558.157/000162. A instituição bancária deverá comprovar nestes autos as
operações. Ji-Paraná-RO, quarta-feira, 12 de setembro de 2018.
Edson Yukishigue Sassamoto Juiz de Direito
Proc.: 0003111-66.2015.8.22.0005
Ação:Procedimento Sumário
Requerente:Maria Betania Apolinário Alves de Lyra
Advogado:Jane Regiane Ramos Nascimento (OAB/RO 813)
Requerido:OI Móvel S/A
Advogado:Rochilmer Mello da Rocha Filho (OAB/RO 635),
Alessandra Mondini Carvalho (OAB/RO 4240), Diego de Paiva
Vasconcelos (OAB/RO 2013)
DESPACHO:
DESPACHO Vistos.Considerando que o cumprimento de
SENTENÇA tramita junto ao sistema PJE, sob o n. 700233051.2017.8.22.0005, a manifestação da parte Requerida informando
o acordo na ação de recuperação, deverá ser juntada pela mesma
naqueles autos. Arquivem-se este. Intime-se.Ji-Paraná-RO, quartafeira, 12 de setembro de 2018.Edson Yukishigue Sassamoto Juiz
de Direito
Proc.: 0016802-84.2014.8.22.0005
Ação:Procedimento Ordinário (Cível)
Requerente:Jose Antonio da Silva
Advogado:Vanessa Saldanha Vieira (OAB/RO 3587)
Requerido:SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DE
SEGURO DPVAT SA
Advogado:Alvaro Luiz da Costa Fernandes (OAB/RO 5369)
SENTENÇA:
SENTENÇA Vistos, etc.Versa o presente sobre cumprimento de
SENTENÇA em que a parte executada efetuou o depósito do valor
da condenação, não tendo a Exequente se manifestado. Assim, não
tendo a parte exequente se insurgido contra o valor depositado pela
Executada, há de se ter por cumprida a SENTENÇA e satisfeita a
obrigação, devendo o feito ser extinto.Diante do exposto e por tudo
mais que dos autos constam, julgo extinto o processo nos termos
do art. 924, II, do Código de Processo Civil, com resolução do
MÉRITO, ante a satisfação da obrigação pelo pagamento. Custas
pendentes, se houver, deverá ser recolhido pela parte executada.
P.R.I. Certificado o trânsito em julgado, expeça-se alvará em favor
da exequente. Recolha-se as custas ou providencie-se o necessário
para inscrição em Dívida Ativa, se for o caso. Após, arquivem-se
os autos, observadas as formalidades legais.SIRVA A PRESENTE
DECISÃO DE ALVARÁ em favor de VANESSA SALDANHA
VIEIRA,OAB/RO 3587, para que levantamento do saldo existente
na conta judicial n.3259 040 0159072-3, junto a Caixa Econômica
Federal. Ji-Paraná-RO, quarta-feira, 12 de setembro de 2018.
Edson Yukishigue Sassamoto Juiz de Direito
Proc.: 0015647-46.2014.8.22.0005
Ação:Cumprimento de SENTENÇA
Requerente:Alcino Jose dos Santos, Valdeci Alves da Silva, José
Henrique Braum, Espolio de Sebastião Fontenele de Castro, Irene
Candido da Silva Benjamim, Anezio dos Santos Santana, Francisco
Roberio da Silva Saraiva, Espolio de Francisca Pereira da Silva
Saraiva
Advogado:Charles Márcio Zimmermann (OAB/RO 2733), Charles
Márcio Zimmermann (RO 2733), Charles Márcio Zimmermann
(OAB/RO 2733), Charles Márcio Zimmermann (RO 2733), Charles
Márcio Zimmermann (OAB/RO 2733), Charles Márcio Zimmermann
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(RO 2733), Charles Márcio Zimmermann (OAB/RO 2733)
Requerido:Banco do Brasil S.A
Advogado:Sérvio Túlio de Barcelos (OAB/RO 6.673), Jose Arnaldo
Janssen Nogueira (OAB/MG 79757)
DESPACHO:
DESPACHO Vistos, O depósito judicial pendente deve ser liberado
em favor da Executada, tendo em conta que a execução foi
satisfeita, mediante a penhora de valores na conta pelo sistema
Bacen Jud. Após, retornem os autos ao arquivo. Int. SIRVA A
PRESENTE DECISÃO COMO ALVARÁ AUTORIZANDO os
Advogados CARLOS ALBERTO CATANHEDE DE LIMA JÚNIOR,
OAB/RO 8100 e/ou SÉRGIO TÚLIO BARCELOS, OAB/RO 6673,
a procederem o levantamento do saldo existente na conta judicial
ID n. 3259 040 01516982-7, junto a Caixa Econômica Federal,
a disposição deste Juízo. O beneficiário deverá comprovar nos
autos o levantamento do valor. Ji-Paraná-RO, quarta-feira, 12 de
setembro de 2018.Edson Yukishigue Sassamoto Juiz de Direito
Eliel Batista Sales
Diretor de Cartório
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ji-Paraná - 3ª Vara Cível
Avenida Ji-Paraná, 615, Urupá, JI-PARANÁ - RO - CEP: 76900261 - Fone:(69) 34213279
AUTOS N. 7010654-30.2017.8.22.0005
POLO ATIVO: Nome: JOSCELIN SAITO
Endereço: Avenida Trinta de Junho, 1431, Centro, Presidente
Médici - RO - CEP: 76916-000
Advogado: DARIO ALVES MOREIRA OAB: RO0002092 Endereço:
desconhecido
POLO PASSIVO: Nome: YONAGIMITO FRUTAS E TRANSPORTES
EIRELI - ME
Endereço: Rua Terezina, 93, Jotão, Ji-Paraná - RO - CEP: 76908317
DESPACHO
Vistos,
Com base no parágrafo único do art. 294, c/c arts. 297 e 311, todos
do CPC, este Juízo efetivou consulta junto aos sistemas Bacenjud
e Renajud, não logrando êxito em bloquear valores, restringindo
porém um o(s) veículo(s) de propriedade dos executados, como
adiante se vê nos anexos.
Realizei a busca de endereço do devedor, colhendo o mesmo
endereço já constante dos autos.
Doravante, a parte autora deverá comprovar em 5 (cinco) dias o
recolhimento das taxas devidas pela diligência do Juízo, bem como
requerer o que entender de direito, sob pena de extinção.
Quarta-feira, 12 de Setembro de 2018
EDSON YUKISHIGUE SASSAMOTO
Juiz de Direito
AUTOS N. 7004518-80.2018.8.22.0005
POLO ATIVO: Nome: ADEVALDO PEREIRA ARRUDA
Endereço: Rua Boa Vista, 1938, - de 1710/1711 a 2127/2128,
Valparaíso, Ji-Paraná - RO - CEP: 76908-702
Advogado: ABEL NUNES TEIXEIRA OAB: RO0007230 Endereço:
desconhecido
POLO PASSIVO: Nome: SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO
DO SEGURO DPVAT SA
Endereço: Edifício Citibank, 100, Rua da Assembléia 100, Centro,
Rio de Janeiro - RJ - CEP: 20011-904
SENTENÇA
Vistos,
Pelo DESPACHO inicial, foi determinada a parte Requerente que
emendasse a inicial, sob pena de indeferimento. Intimada, deixou
de atender a determinação judicial.
DECIDO.
A parte Requerente não sanou o defeito da petição inicial, como lhe
foi determinado, de maneira que ela deve ser indeferida por inepta
a dar início à relação jurídica processual.
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Cabe a parte proceder ao correto enquadramento da lesão apontada
aos parâmetros legalmente estabelecidos, o que não fez, embora
tenha sido determinado.
Assim, a inicial se apresenta inepta, posto que da narrativa dos
fatos não decorre lógica CONCLUSÃO.
Ante o exposto, com fundamento no art. 321, parágrafo único c/c art.
330. I e §1º inciso III do Código de Processo Civil, indefiro a petição
inicial e julgo extinto o processo, sem resolução de MÉRITO, posto
que da narrativa dos fatos não decorre lógica CONCLUSÃO.
Sem custas finais, em face da relação processual não ter sido
formalizada.
Certificado o trânsito em julgado, arquive-se o feito, observadas às
formalidades legais.
P.R.I.
Quarta-feira, 12 de Setembro de 2018.
EDSON YUKISHIGUE SASSAMOTO
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Ji-Paraná - 3ª Vara Cível
Avenida Ji-Paraná, 615, Urupá, JI-PARANÁ - RO - CEP: 76900261 - Fone:(69) 34213279
AUTOS N. 7003505-80.2017.8.22.0005
CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159)
POLO ATIVO:Nome: BANCO DA AMAZONIA SA
Endereço: Avenida Marechal Rondon, 352, Centro, Ji-Paraná - RO
- CEP: 76900-036
Advogado: JOSE FREDERICO FLEURY CURADO BROM OAB:
RO0008593 Endereço: 15, 645, QD H 11 LT 12, SETOR MARISTA,
Goiânia - GO - CEP: 74150-020 Advogado: ELAINE AYRES
BARROS OAB: RO0008596 Endereço: 806 SUL AL 12 LOTE 06
BL 02 APTO, COND ELIS REGINA, CENTRO, Palmas - TO - CEP:
77023-092
POLO PASSIVO: Nome: J. M. R. DE MOURA - ME
Endereço: Avenida Transcontinental, 1833, Dois de Abril, Ji-Paraná
- RO - CEP: 76900-837
Nome: JANAINA MOTA RUEDA DE MOURA
Endereço: Avenida São Paulo, 353, Nova Brasília, Ji-Paraná - RO
- CEP: 76908-372
DESPACHO
Deferi a busca de valores pelo sistema Bacenjud, com resultado
parcial, insuficiente. Ato contínuo realizei busca de bens pelo
sistema Renajud, com resultado negativo.
Doravante:
1 - Intime-se a parte ré, para que querendo, se manifeste no feito
no prazo de 5 (cinco) dias, a teor do quanto preconizado no §3º do
art. 854 do CPC.
2 - Ainda, a parte autora para informar outros bens do devedor no
prazo de 5 (cinco) dias.
3 - Sem manifestação do executado, expeça-se o necessário para
levantamento do valor pela parte credora.
4 - Sem manifestação do exequente, arquivem-se.
SIRVA COMO CARTA DE INTIMAÇÃO.
Terça-feira, 14 de Agosto de 2018.
EDSON YUKISHIGUE SASSAMOTO
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ji-Paraná - 3ª Vara Cível
Avenida Ji-Paraná, 615, Urupá, JI-PARANÁ - RO - CEP: 76900261 - Fone:(69) 34213279
AUTOS n. 7000451-09.2017.8.22.0005
POLO ATIVO: Nome: LOURIVALDO GOMES DA SILVA
Endereço: Rua Curitiba, 1175, - de 768/769 a 1206/1207, Nova
Brasília, Ji-Paraná - RO - CEP: 76908-458
Advogado: PERICLES XAVIER GAMA OAB: RO0002512 Endereço:
desconhecido
POLO PASSIVO: Nome: SUELENA DE ABREU

SEXTA-FEIRA, 14-09-2018

671

Endereço: Rua Campo Mourão, 2096, Valparaíso, Ji-Paraná - RO
- CEP: 76908-766
Advogado do(a) REQUERIDO:
Vistos,
Homologo a desistência para fins do art. 200, parágrafo único do
Código de Processo Civil e, via de consequência, declaro extinto o
processo nos termos dos artigos 485, VIII do Código de processo
Civil, sem resolução de MÉRITO.
Sem custas finais, nos termos da Lei 301/90.
Face a desistência, dou por dispensado o prazo recursal. DECISÃO
transitada em julgado nesta data.
Arquivem-se, observadas as formalidades legais.
P.R.I.
Quarta-feira, 12 de Setembro de 2018
EDSON YUKISHIGUE SASSAMOTO
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Ji-Paraná - 3ª Vara Cível
Avenida Ji-Paraná, 615, Urupá, JI-PARANÁ - RO - CEP: 76900261 - Fone:(69) 34213279
AUTOS N. 7007660-29.2017.8.22.0005
CLASSE: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
POLO ATIVO: Nome: ELIAS MOREIRA FILHO
Endereço: Rua Cruzeiro do Sul, 1262, Riachuelo, Ji-Paraná - RO CEP: 76913-711
Advogado: DARLENE DE ALMEIDA FERREIRA OAB: RO0001338
Endereço: desconhecido
POLO PASSIVO: Nome: SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO
DO SEGURO DPVAT SA
Endereço: Rua Senador Dantas, 74, 5 Andar, Centro, Rio de
Janeiro - RJ - CEP: 20031-205
Advogado do(a) RÉU: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO RO0005017
SENTENÇA
Vistos,
ELIAS MOREIRA FILHO, ingressou com a presente Ação de
Cobrança, contra Seguradora Líder dos Consórcios DPVAT S/A
alegando em síntese que foi vítima de acidente de trânsito em
16/10/2015, vindo a sofrer lesão de platô tibial direito, restando
como sequela limitação funcional de 85% do membro inferior
direito. Sustenta que recebeu administrativamente a importância
de R$2.362,50 todavia, o valor devido seria R$ 8.032,50.
Pretende seja a requerida condenada ao pagamento da diferença
da indenização, no importe de R$5.670,00 (cinco mil e seiscentos
e setenta reais) a que faz jus, com devida correção monetária e
acrescida de juros e ainda a condenação da requerida ao ônus da
sucumbência.
Inicial foi instruída com os documentos.
Pelo DESPACHO de ID n°. 12610918 foi determinada a citação da
ré, bem como, a realização de perícia a ser suportada pela ré.
Citada a ré apresentou contestação (ID n°. 13589192 – pág. 01-19),
oportunidade em que arguiu as preliminares de carência de ação,
tendo em vista a liquidação do sinistro na esfera administrativa.
Alegou ausência de documentos essencial à regulação,
notadamente RG e CPF, bem como ausência de comprovante de
residência, indispensável para a fixação do foro.
No MÉRITO aduz a inutilidade do laudo para comprovar as
sequelas, pois foi firmado por profissional não médico.
Afirma que a parte Requerente não faz jus a qualquer diferença,
tendo em conta que o valor pago na via administrativa está em
conformidade com a sequela sofrida.
Aduz que o valor da indenização deve ter por base a tabela anexa
a Lei 11.945/09. Pugnou pela perícia complementar. Impugnou o
pedido de aplicação de correção monetária, juros, bem como que
em caso de condenação os honorários advocatícios devem ser
fixados com moderação.
Ao final, pugnou pela total improcedência do pedido, por entender
incabível a indenização, condenando a parte autora ao pagamento
das custas e despesas processuais.
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Laudo médico pericial juntado no ID n°. 17411858, cuja
CONCLUSÃO é que o Requerente apresenta sequela de perda
funcional permanente de 50% do Membro Inferior Direito.
Manifestação das partes sobre o laudo (IDs n°. 20307029 e
20441269), as quais, nada impugnaram.
Vieram os autos conclusos para DECISÃO.
É o relatório. Decido.
Inicialmente a alegação de inépcia da inicial em decorrência da
ausência de documentos essenciais à regular, em razão da ausência
de documentos pessoais, suscitada em contestação, não merece
acolhimento, pois não é considerado requisito indispensável para
a propositura da ação a apresentação de tais documentos, mas
tão somente a qualificação e indicação dos documentos pessoais,
sendo que tal requisito foi preenchido pelo requente.
Ademais, o Requerente apresentou todos os documentos
necessários a regulação, na via administrativa, tanto é que recebeu
parte da indenização.
Quanto a não apresentação de comprovante de residência da
parte Requerente suscitada como preliminar na contestação,
não merecem acolhimento, posto que diversamente do alegado,
fora juntado nos autos comprovante de endereço no nome do
autor no ID n°. 12563202 – pág. 3. Ademais, tal documento não é
indispensável à propositura da ação.
A preliminar suscitada na contestação de carência da ação por falta
de interesse de agir, em face da alegação do pagamento efetuado
na esfera administrativa, esta correlacionada com o próprio MÉRITO
da causa e como tal será apreciada.
Assim, rejeito as preliminares suscitadas, dou por presentes as
condições da ação e os pressupostos processuais necessários
para a formação e desenvolvimento válido e regular do processo,
passo ao exame do MÉRITO.
Restou demonstrado nos autos, por alegado pelo Requerente e não
impugnado pela Requerida que o Requerente foi vítima de acidente
de trânsito, fato este corroborado pela ocorrência de policial (ID
12563363) e ficha de atendimento ambulatorial.
No tocante a alegação da Requerida da necessidade de prova
pericial, resta superada, tendo em conta que por este Juízo fora
determinada a realização da perícia médica do autor, cujo laudo
fora acostado aos autos, não tenso sido impugnado.
O laudo da perícia realizada no autor demonstra que este apresenta
sequela de 50% de perda funcional do membro inferior direito –
MID.
Para o caso de lesão funcional completa em qualquer um dos
membros aplica-se o percentual de 70% (setenta por cento)
constante da tabela instituída pela Lei 11.945/2009, sobre o valor
máximo de R$13.500,00. Considerando que a lesão foi parcial com
perda de 50%, a teor do inciso II do §1º do art. 3º da Lei 6.194/74, o
valor deve ser reduzido a este patamar, ficando assim: (R$13.500
x 70% = R$9.450,00 x 50%= R$4.725,00 (quatro mil e setecentos
e vinte e cinco reais).
Considerando que o Requerente recebeu administrativamente a
importância de R$2.362,50 (dois mil e trezentos e sessenta e dois
reais e cinquenta centavos), resta um saldo remanescente de R$
2.362,50 (dois mil e trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta
centavos).
Assim, cabe a ré a obrigação de pagamento a parte autora o
valor de R$ 2.362,50 (dois mil, trezentos e sessenta e dois reais e
cinquenta centavos).
Posto isso, nos termos do artigo 487, I do Código de Processo Civil,
julgo parcialmente procedente o pedido formulado por Elias Moreira
Filho, nesta Ação de Cobrança proposta por em face de Seguradora
Líder dos Consórcios DPVAT S/A, via de consequência:
Condeno a ré ao pagamento da quantia de R$2.362,50 (dois mil
e trezentos e sessenta e dois reais, cinquenta centavos) em favor
da parte autora, a ser atualizado monetariamente a contar da
propositura da ação e com juros de mora a contar da citação.
Face a parcial sucumbência, condeno a Requerida ao pagamento
de honorários advocatícios em favor do Patrono da parte autora,
que fixo em 10% do valor da condenação, bem como, condeno
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a Requerente ao pagamento de honorários em favor do patrono
da parte Requerida, no mesmo percentual, atento a natureza e
complexidade da causa nos termos do art. 85, §2º, I a IV do CPC.
Custas pró-rata.
Fica suspensa a exigibilidade das custas e honorários, que incumbe
à parte Requerente, por beneficiária da gratuidade judiciária, nos
termos do art. 98, § 3º do CPC.
Havendo interposição de recurso, intime-se a parte recorrida para
contrarrazões, em seguida, remetam-se ao Egrégio Tribunal de
Justiça.
Caso ocorra o pagamento voluntário, expeça-se o necessário para
levantamento do valor.
Certificado o trânsito e julgado, recolhidas as custas ou efetuada
a inscrição em Dívida Ativa, arquivem-se os autos, caso não haja
promoção do cumprimento da SENTENÇA.
P.R.I.
Quarta-feira, 12 de Setembro de 2018.
EDSON YUKISHIGUE SASSAMOTO
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Ji-Paraná - 3ª Vara Cível
Avenida Ji-Paraná, 615, Urupá, JI-PARANÁ - RO - CEP: 76900261 - Fone:(69) 34213279
AUTOS N. 0009082-37.2012.8.22.0005
CLASSE: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
POLO ATIVO: Nome: NEUZA MARIA GOMES STRELOW
Endereço: rua Jorge Teixeira,, 2956,, N S de Fatima, Ji-Paraná RO - CEP: 76909-790
Advogado: CLEBER FAUSTINO DE SOUZA OAB: RO0001743
Endereço: Rua Teresina, 1543, Nova Brasília, Ji-Paraná - RO CEP: 76908-524 Advogado: FAGNER REZENDE OAB: RO0005607
Endereço: R TEREZINA, NOVA BRASÍLIA, Ji-Paraná - RO - CEP:
76908-524
POLO PASSIVO: Nome: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO
SEGURO SOCIAL
Endereço: desconhecido
SENTENÇA
Vistos
NEUZA MARIA GOMES STRELOW, qualificado nos autos, ajuizou
Ação de Benefício Previdenciário - Aposentadoria por Invalidez
em face do INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL INSS, igualmente qualificado, alegando, em síntese, que durante
o exercício de seu trabalho como agricultora sofreu acidente de
trabalho estando incapacitada para o exercício da sua profissão,
encontrando-se definitivamente incapacitado para a vida laborativa.
Aduz que pleiteou administrativamente o auxílio-doença que foi
deferido, porém indevidamente cessado em 04/10/2010.
Ao final, pugnou pelos benefícios da assistência judiciária
gratuita, pleiteando seja o Réu condenado a incluí-la dentre
os beneficiários de prestação assistencial - aposentadoria por
invalidez ou restabelecimento do auxílio-doença, com o pagamento
do respectivo benefício desde a data em que teve indeferido seu
pedido na via administrativa.
Instruiu a inicial com instrumento de procuração e documentos.
Pelo DESPACHO inicial foi deferida a gratuidade e determinada a
citação da Requerida.
Citada a ré, apresentou contestação (ID 16513464 - Pág. 26/32),
alegando, preliminarmente haver necessidade de perícia médica
para definir as lesões da parte autora. No MÉRITO, que a autora
não tem direito ao benefício de aposentadoria por invalidez, por
não preencher os requisitos exigidos por lei, notadamente por
não ter comprovando a incapacidade para o trabalho. Ainda
que na eventualidade de concessão do benefício, este deve ser
deferido a contar da demonstração dos requisitos, sendo indevido
o deferimento retroativo. Ao final, pugna pela realização de perícia
média e pela improcedência do pedido.
Pelo DESPACHO de ID 16513464 - Pág. 35, foi determinado a
realização de perícia médica as expensas da ré, tendo esta se
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insurgido contra a obrigação de recolhimento de honorários
periciais, entendendo que o ônus caberia a parte autora.
A parte autora trouxe o laudo (ID 16513464 - Pág. 48/49), sobre o
qual a ré se manifestou no ID 16513464 - Pág. 52, pugnando pela
realização de perícia judicial, o que foi indeferido.
O feito foi julgado parcialmente procedente (ID n°. 16513464 - Pág.
54/57), tendo que a parte Requerida e requerente interpuseram
recurso de Apelação (IDs n°. 16513464 - Pág. 63/66, 16513464
– pág. 71/80), sendo provido o recurso da requerida e anulado
a SENTENÇA e determinado o retorno dos autos à origem para
prosseguimento da demanda, a fim de realizada perícia médica
judicial.
Com o retorno dos autos, foi determinada a realização da perícia.
Laudo pericial juntado perante o ID n°. 18036791 – pág. 01-03,
concluindo que a periciada é portadora de lombalgia (dor lombar
baixa) decorrente de espondiloartrose e discopatia lombar sem
radiculopatia desde 2005, doença degenerativa da coluna vertebral
e agravada por atividade laborativa em que ocorra esforços e
carregamento de peso, sendo a periciada considerada incapaz
para as atividades laborativas de lavrador.
Instadas as partes a manifestarem-se quanto ao laudo, a requerente
(ID 18221173), manifestou-se, sem manifestação do requerente.
Os autos vieram conclusos.
É o relatório. Decido.
As partes são legítimas e estão bem representadas, presentes os
pressupostos processuais e as condições da ação necessárias à
formação e desenvolvimento válido e regular do processo, sem
preliminares pendentes de análise, passo a enfrentar a questão
posta.
A controvérsia restringe-se em saber se a incapacidade aferida pelo
perito médico, no laudo de ID n°. 18036791 – pág. 01-03, é capaz
de ensejar o deferimento do aposentadoria por invalidez. Entendo
que sim, posto que preenchidos os requisitos exigidos por lei, artigo
42 da Lei 8.213/91, §1º.
In casu, como constatado no laudo médico, a autora apresenta
lombalgia (dor lombar baixa) decorrente de espondiloartrose e
discopatia lombar sem radiculopatia, sem melhoras do quadro
doloso lombar crônico, sendo essa uma doença degenerativa, em
caráter permanente e irreversível.
O laudo demonstra ainda que tal lesão incapacita a requerente,
para o desempenho de atividade laboral que exige esforço físico
Ademais conforme documentos em anexo e laudo trata-se de
doenças degenerativas da coluna vertebral, sendo inerente às
faixas etária adulta e agravada pela atividade laborativa em que
ocorra esforço e carregamento de peso.
Portanto, restou patenteado que a requerente está incapacitada
definitivamente para exercer a atividade de lavradora.
Outrossim, consta dos autos que a Requerente conta com 58 anos
de idade e não possui nenhum grau de instrução, sendo que não
há notícia de que o órgão previdenciário tenha promovido sua
reabilitação para exercício de outra atividade, conforme disposto
no art. 89 e seguintes da Lei 8.213/91.
Assim, estando a autora incapacitada para o trabalho que
habitualmente exercia, e não estando reabilitada para exercício de
outra atividade, faz jus à aposentadoria por invalidez.
Assim, demonstrada a qualidade de segurada bem como não tendo
suscitado a ré qualquer vicio quanto ao cumprimento do período
de carência, e sendo comprovado nos autos os requisitos legais
exigidos, mormente pelos documentos de ID n°. 16513464 - Pág.
12/19 e laudo pericial no ID 18036791, tenho que a aposentadoria
por invalidez é devida.
Com relação ao pedido de fixação dos retroativos do beneficio,
tenho com procedente, uma vez que no momento do indeferimento
do pedido administrativo junto a requerida, a requerente já era
portadora da patologia.
Posto isto, nos termos do que dispõe o art. 487, I, do Código de
Processo Civil, e com fundamento nas disposições do artigo 42, §1º
da Lei 8.213/1991, julgo procedente o pedido formulado por Neuza
Maria Gomes Strelow, nesta Ação de Benefício Previdenciário
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proposta contra Instituto Nacional de Seguridade Social – INSS,
via de consequência:
1. Condeno a Ré a incluir a autora dentre os beneficiários da
aposentadoria por invalidez, com efeito retroativo a data da
cessação do auxílio-doença ocorrida em 04/10/2010, cujos valores
deverão ser pagos ao Requerente, corrigidos monetariamente,
acrescido de juros de mora, pelo índice oficial de remuneração
básica e juros aplicados à caderneta de poupança, nos termos da
Lei 9.494/97, alterado pela Lei 11.960/2009;
2. Concedo a antecipação da tutela, para que o Requerido, cumpra
desde já a determinação constante do item anterior;
Ante o ônus da sucumbência, condeno, a Ré ao pagamento dos
honorários advocatícios, no importe 10% do valor da causa, atento
à sua complexidade e natureza, assim como a dedicação do
causídico, conforme dispõe o art. 85, § 2º, I a IV, do Código de
Processo Civil.
Havendo interposição de recurso, intime-se a parte Apelada para
resposta.
Não havendo, remetam-se os autos ao Tribunal de Justiça de
Rondônia, por exigir a DECISÃO reexame necessário, nos termos
da Súmula 490 do STJ.
Isento da custas.
P. R. I.
Segunda-feira, 03 de Setembro de 2018.
EDSON YUKISHIGUE SASSAMOTO
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Ji-Paraná - 3ª Vara Cível
Avenida Ji-Paraná, 615, Urupá, JI-PARANÁ - RO - CEP: 76900261 - Fone:(69) 34213279
AUTOS N. 7002426-32.2018.8.22.0005
CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159)
POLO ATIVO: Nome: MOURAO PNEUS LTDA - ME
Endereço: Rua Doutor Fiel, 207, - de 51 a 261 - lado ímpar, Jotão,
Ji-Paraná - RO - CEP: 76908-289
Advogado: JANE REGIANE RAMOS NASCIMENTO OAB:
RO0000813 Endereço: desconhecido
POLO PASSIVO: Nome: VERA LUCIA DOS SANTOS ALMEIDA
Endereço: Rua Brasiléia, 2831, - de 2503 a 2863 - lado ímpar,
Cafezinho, Ji-Paraná - RO - CEP: 76913-087
Advogado do(a) EXECUTADO:
SENTENÇA
Vistos,
A parte exequente alegou ter firmado acordo com a parte devedora
e, embora intimada e advertida deixou de juntar aos autos o termo
de acordo, se limitando a pleitear a suspensão do feito.
Os atos processuais devem ser documentados nos autos, sendo
certo que eventual acordo na via extrajudicial sempre é possível,
porém deve ser documentado e juntado aos autos, a fim de permitir
a publicidade e regular andamento do feito.
Desta feita, em que pese a insurgência da parte exequente, tenho
que a suspensão inadvertida a fim de aguardar o cumprimento
de acordo que não se sabe nem ao menos o conteúdo se afigura
indevida e, não tendo juntado o termo, tão pouco postulado
o prosseguimento do feito, a extinção pela perda do objeto e
consequente perda do interesse processual é medida que se
impõe.
Ante o exposto, julgo extinto o processo, nos termos do art. 485,
III e IV do Código de Processo Civil, por não ter o autor praticado
os atos processuais que lhe incumbia, bem como pela perda do
objeto e consequente falta de interesse, já que o exequente firmou
tratativas na via administrativas.
Sem custas finais.
P.R.I. certificado o trânsito em julgado, arquivem-se.
Quarta-feira, 12 de Setembro de 2018.
EDSON YUKISHIGUE SASSAMOTO
Juiz de Direito
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PODER JUDICIÁRIO
Ji-Paraná - 3ª Vara Cível
Avenida Ji-Paraná, 615, Urupá, JI-PARANÁ - RO - CEP: 76900261 - Fone:(69) 34213279
AUTOS N. 7008777-21.2018.8.22.0005
CLASSE: PROCEDIMENTO SUMÁRIO (22)
POLO ATIVO: Nome: MULTILUB COMERCIO DE LUBRIFICANTES
LTDA
Endereço: Avenida Transcontinental, 2182, - de 1701 a 2305 - lado
ímpar, Dois de Abril, Ji-Paraná - RO - CEP: 76900-837
Advogado: YURI ROBERT RABELO ANTUNES OAB: RO0004584
Endereço: desconhecido
POLO PASSIVO: Nome: BANCO BRADESCO S.A.
Endereço: Avenida Marechal Rondon, 365, - de 869 a 1157 - lado
ímpar, Centro, Ji-Paraná - RO - CEP: 76900-081
Advogado do(a) RÉU:
DECISÃO
Vistos,
Qualifique o representante da pessoa jurídica autora, bem como
junte documentos pessoais do representante legal da pessoa
jurídica a fim de regularizar a representação.
Comprove recolhimento de custas processuais devidas.
Prazo de 5 (cinco) dias, pena de extinção.
Quinta-feira, 13 de Setembro de 2018.
EDSON YUKISHIGUE SASSAMOTO
Juiz (a) de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Ji-Paraná - 3ª Vara Cível
Avenida Ji-Paraná, 615, Urupá, JI-PARANÁ - RO - CEP: 76900261 - Fone:(69) 34213279
AUTOS N. 7007671-58.2017.8.22.0005
CLASSE: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
POLO ATIVO:Nome: NELSON GERALDO NASCIMENTO
Endereço: Rua Vicente Sabará Cavalcante, 1240, - de 1189/1190
a 1406/1407, Duque de Caxias, Ji-Paraná - RO - CEP: 76908-066
Advogado: DARLENE DE ALMEIDA FERREIRA OAB: RO0001338
Endereço: desconhecido
POLO PASSIVO: Nome: SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO
DO SEGURO DPVAT SA
Endereço: Rua Senador Dantas, 74, 5 Andar, Centro, Rio de
Janeiro - RJ - CEP: 20031-205
Advogado do(a) RÉU: ALVARO LUIZ DA COSTA FERNANDES RO0005369
DESPACHO
Vistos,
Intime-se o perito judicial para que apresente o laudo no prazo de
5 (cinco) dias e/ou justificativa de atraso e ou não confecção do
laudo, sob pena de destituição e aplicação de multa.
Quinta-feira, 13 de Setembro de 2018.
EDSON YUKISHIGUE SASSAMOTO
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Ji-Paraná - 3ª Vara Cível
Avenida Ji-Paraná, 615, Urupá, JI-PARANÁ - RO - CEP: 76900261 - Fone:(69) 34213279
AUTOS N. 7008660-30.2018.8.22.0005
CLASSE: FAMÍLIA- DIVÓRCIO LITIGIOSO (99)
POLO ATIVO:Nome: MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA
Endereço: Rua Goiânia, 809, CASA, Nova Brasília, Ji-Paraná - RO
- CEP: 76908-462
Advogado: ANTONIA MARIA APOLIANO GOMES OAB: RO2052
Endereço: desconhecido
POLO PASSIVO: Nome: LUCIVALDO DA SILVA DOS SANTOS
Endereço: desconhecido
DESPACHO
Vistos,
Comprove o recolhimento de custas processuais, sob pena de
extinção.

SEXTA-FEIRA, 14-09-2018

674

A citação por edital se mostra possível após a tentativa de localização
do paradeiro do réu. Junte comprovante de taxa judiciária a fim de
que haja diligências visando encontrar o endereço atual do réu.
Tudo no prazo de 5 (cinco) dias, pena de extinção.
Quinta-feira, 13 de Setembro de 2018.
EDSON YUKISHIGUE SASSAMOTO
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Ji-Paraná - 3ª Vara Cível
Avenida Ji-Paraná, 615, Urupá, JI-PARANÁ - RO - CEP: 76900261 - Fone:(69) 34213279
AUTOS N. 7008227-26.2018.8.22.0005
CLASSE: MANDADO DE SEGURANÇA (120)
POLO ATIVO: Nome: MARTA APARECIDA DA SILVA
Endereço: Rua Guaporé, 3849, centro, Rolim de Moura - RO - CEP:
76940-000
Advogado: SIDNEI FURTADO MENDONCA OAB: RO0004880
Endereço: desconhecido Advogado: CATIANE DARTIBALE OAB:
RO0006447 Endereço: rua corumbiara, 4650 sala 02, centro, Rolim
de Moura - RO - CEP: 76940-000
POLO PASSIVO: Nome: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL FPS
Endereço: desconhecido
Nome: MUNICIPIO DE JI-PARANA
Endereço: desconhecido
Advogado do(a) IMPETRADO:
Advogado do(a) IMPETRADO:
DECISÃO
Vistos.
Trata-se de MANDADO de Segurança manejado por Marta
Aparecida da Silva, em face de atos do Prefeito Municipal de JiParaná/RO e do respectivo Diretor do Fundo de Previdência, no
qual alega, em síntese, que foi empossada, no dia 06 de agosto
de 2018, em uma das vagas do cargo público de professora nível
II para o exercício de 30 horas semanais, sendo que, por ter se
tonado mãe aos 28 de abril de 2018, requereu o gozo de Licença
Maternidade proporcionalmente aos 180 (cento e oitenta) dias que
lhe faculta a legislação de regência sendo-lhe negado.
Aduz que, verbalmente, lhe foi negado o benefício tanto pela
Fundo de Previdência do Município como pelo representante
da municipalidade sendo ainda alertada pelos agentes públicos
da Administração municipal de que eventual ausência lhe seria
debitada dos dias trabalhados, tendo então protocolizado o
respectivo pedido aos 14.08.2018, que também não surtiu o efeito
já que passados dez dias do protocolo, não obteve resposta.
Infere ainda que a situação lhe sujeita a situação vexatória e
constrangimentos, pois, tem que levar seu filho recém-nascido ao
trabalho para amamentação onde precisa inclusive proceder a troca
de fraudas e demais atos de assepsia e que eventual falta para
tanto a pode prejudicar pois encontra-se em estágio probatório.
Postula, em tutela de urgência, seja concedida a segurança com
a determinação aos Requeridos para que concedam o gozo do
benefício de Licença Maternidade e respectivo salário benefício
pelo período proporcional aos 180 (cento e oitenta) dias que restam
a contar da data do nascimento de seu filho bem como para que se
abstenha o Município de aplicar-lhe faltas no respectivo período.
Com a peça introdutória juntou os documentos de IDs 20981402 a
20981469.
É o relatório. Decido.
Ab initio, vale destacar que, em que pese não haver nos autos
indicação expressa quanto à recusa da concessão do benefício
postulado e seu marco temporal, tenho que tal condição encontrase consubstanciada na conduta omissiva da Administração
impulsionada pelos documentos acostados aos IDs 20981411 e
20981411, sendo, respectivamente os requerimentos produzidos
e protocolizados junto aos primeiro e segundo Requeridos, ambos
recebidos aos 14.08.2018, e de cujo texto se extrai o prazo, não
cumprido de 05 (cinco) dias, para resposta.
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Quanto ao plano de fundo, embora a legislação de regência não
preveja a situação específica do caso dos autos, isto é, quando o
interessado investe-se em cargo público durante o transcurso do que
seria o lapso de gozo do benefício, tenho que a tutela de urgência
deva ser concedida, isto por que, vislumbro, ao menos num juízo
de cognição precária, a probabilidade do direito consubstanciado
na conjugação dos requisitos exigidos na lei municipal que rege os
benefícios do servidor público municipal de Ji-Paraná/RO, ou seja,
a Lei 1405/2005, alterada pela Lei Municipal 2493/2013. Vejamos:
Art. 127. Será concedida licença à servidora gestante por 120
(cento e vinte) dias consecutivos, sem prejuízo da remuneração.
Observo que o referido benefício visa, numa dimensão teleológica
e imediata, a política de proteção integral à criança e de sua família
alinhando-se ao postulado constitucional insculpido nos arts.
266 e 227 da Carta Magna, umbilicalmente voltados à defesa da
dignidade do ser humano, e tendo por objeto sobretudo o aspecto
biopsicossocial dos respectivos atores, no caso a mãe e seu filho.
Já o risco para o resultado útil do processo encontra-se patenteado
nos autos a medida que o transcurso do tempo sem o gozo da
Licença Maternidade e respectivo salário benefício o torna
prejudicado impedirá a consecução do objetivo primordial do
benefício que é proporcionar o maior contato entre mãe e filho nos
primeiros meses de vida deste.
Ante o exposto concedo a tutela de urgência consistente na
determinação para que o Município de Ji-Paraná/RO, por meio de
seu do Sr. Prefeito bem como para que o Fundo de Previdência
do Município de Ji-Paraná, por meio de seu Diretor, promovam os
atos administrativos necessários à imediata concessão/inclusão
do benefício de Licença Maternidade e respectiva remuneração,
nos moldes da legislação pertinente, à impetrante Marta Aparecida
da Silva, CPF nº 912.812.102-34, servidora pública municipal
ocupante de cargo de professora nível II (30 horas), pelo período
de 180 (cento e oitenta) dias, contados a partir do dia 28.04.2018,
cujo efetivo gozo deverá iniciar-se da data da intimação desta
DECISÃO, inclusive, até que sobrevenha nova determinação
judicial.
Notifique-se as autoridades coatoras da presente DECISÃO,
enviando-lhes cópias da inicial e dos documentos que a
acompanham, para que, no prazo de 10 (dez) dias, preste as
informações necessárias.
Dê-se ciência do feito ao órgão de representação judicial das
pessoas jurídicas interessadas, enviando-lhes cópia da inicial sem
documentos, para que, querendo, ingressem no feito.
Cumpridas as deliberações torne os autos conclusos.
Int.
SIRVA A PRESENTE COMO CARTA / MANDADO / DE CITAÇÃO
/ INTIMAÇÃO / CUMPRIMENTO DE LIMINAR.
Quinta-feira, 13 de Setembro de 2018.
EDSON YUKISHIGUE SASSAMOTO
Juiz (a) de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Ji-Paraná - 3ª Vara Cível
Avenida Ji-Paraná, 615, Urupá, JI-PARANÁ - RO - CEP: 76900261 - Fone:(69) 34213279
AUTOS N. 7008693-20.2018.8.22.0005
CLASSE: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
POLO ATIVO: Nome: GILBERTO DA SILVA DOS SANTOS
Endereço: Rua Rio Solimões, 886, - de 671/672 a 1201/1202, Dom
Bosco, Ji-Paraná - RO - CEP: 76907-764
Advogado: LOUISE SOUZA DOS SANTOS HAUFES OAB:
RO0003221 Endereço: desconhecido
POLO PASSIVO: Nome: PORTO SEGURO COMPANHIA DE
SEGUROS GERAIS
Endereço: Avenida Rio Branco, 1489, - de 783 ao fim - lado ímpar,
Campos Elíseos, São Paulo - SP - CEP: 01205-001
Advogado do(a) RÉU:
DECISÃO
Vistos,
Não há nos autos elementos que permitam aferir a alegada
hipossuficiência financeira da parte autora. Doravante, junte
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extratos bancários dos últimos 3 (três) meses. Certidão de registro
de imóveis da comarca atestando a inexistência de bens de raiz
e declaração de rendas dos últimos dois anos. E ou comprove o
recolhimento de custas processuais.
Ainda, junte procuração atualizada.
Prazo de 15 (quinze) dias, pena de extinção.
Quinta-feira, 13 de Setembro de 2018.
EDSON YUKISHIGUE SASSAMOTO
Juiz (a) de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Ji-Paraná - 3ª Vara Cível
Avenida Ji-Paraná, 615, Urupá, JI-PARANÁ - RO - CEP: 76900261 - Fone:(69) 34213279
AUTOS N. 7004581-42.2017.8.22.0005
CLASSE: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
POLO ATIVO:Nome: RENATO RAMALHO VIAL
Endereço: Rua São Cristóvão, 222, - de 210/211 a 518/519, Jardim
dos Migrantes, Ji-Paraná - RO - CEP: 76900-706
Advogado: MARLENE SGORLON OAB: RO0008212 Endereço:
desconhecido
POLO PASSIVO: Nome: SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO
DO SEGURO DPVAT SA
Endereço: Rua Senador Dantas, 74, 5 Andar, Centro, Rio de
Janeiro - RJ - CEP: 20031-205
Advogado do(a) RÉU: ALVARO LUIZ DA COSTA FERNANDES RO0005369
DESPACHO
Vistos,
Intime-se o perito nomeado para que no prazo de 5 (cinco) dias,
justifique o atraso na confecção do laudo, bem como designe data
para realização do laudo, sob pena de destituição e aplicação de
multa.
Cientifico que a perícia deverá ser realizada em 20 (vinte) dias.
Quinta-feira, 13 de Setembro de 2018.
EDSON YUKISHIGUE SASSAMOTO
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Ji-Paraná - 3ª Vara Cível
Avenida Ji-Paraná, 615, Urupá, Ji-Paraná - RO - CEP: 76900-261
- Fone:(69) 34213279
EDITAL DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO
Prazo: 20 DIAS
DE: OSVALDO SANTOS DA PAIXÃO, pessoa física, inscrita no
CPF/MF sob o n.º 861.753.861-91, atualmente em lugar incerto e
não sabido.
FINALIDADE: CITAR nos termos da Ação de Execução de Título
Extrajudicial e INTIMAR para pagar, dentro de 03 (três) dias,
o principal e cominações legais, sob pena de penhora. No caso
de integral pagamento no prazo mencionado, a verba honorária
será reduzida pela metade, e que poderá independentemente de
penhora, opor EMBARGOS DO DEVEDOR, no prazo de 15(quinze)
dias.
O prazo supra, começará a contar a partir do término de publicação
deste, ou seja, 20 (trinta) dias.
SÍNTESE DO PEDIDO: O exequente alega ser credor da parte
executada da quantia de R$ 15.210,61 (quinze mil duzentos e dez
reais e sessenta e um centavos), sendo a origem da mesma o
contrato nº 125040.
Vara: 3ª Vara Cível
Processo: 7006686-89.2017.822.0005
Classe: Execução de Título Extrajudicial
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Procedimento: Processo de Execução (Cível)
Parte Autora: Sicoob Centro
Advogado: Rodrigo Totino - OAB 6.338
SUGESTÕES
OU
RECLAMAÇÕES,
FAÇAM-NAS
PESSOALMENTE AO JUIZ OU CONTACTE-NOS PELO
ENDEREÇO ELETRÔNICO: JUIZ: sassamoto@tjro.jus.br –
DIRETOR DE CARTÓRIO: jip3civel@tjro.jus.br
Ji-Paraná, 26 de junho de 2018.
Edson Yukishigue Sassamoto
Juiz de Direito
assinatura digital
Valor: R$ 23.62
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ji-Paraná - 3ª Vara Cível
Avenida Ji-Paraná, 615, Urupá, JI-PARANÁ - RO - CEP: 76900261 - Fone:(69) 34213279
AUTOS N. 7008611-86.2018.8.22.0005
POLO ATIVO: Nome: SAULO PONTES NOGUEIRA
Endereço: Rua Itamauru Gois de Siqueira, S/N, casa, Aeroporto I,
Ouro Preto do Oeste - RO - CEP: 76920-000
Advogado: ELISE CHAVES CALIXTO OAB: RO9478 Endereço:
desconhecido
POLO PASSIVO: Nome: COMETA COMERCIO DE VEICULOS
LTDA
Endereço: Avenida Transcontinental, 3838, - de 3548 a 4056 - lado
par, São Bernardo, Ji-Paraná - RO - CEP: 76907-362
ADVOGADO:
Advogado do(a) EXECUTADO:
DECISÃO
Vistos,
Embora o Exequente tenha denominado a presente como Ação
de Execução de Obrigação de Fazer aduzindo fundar-se em título
executivo extrajudicial, tenho que se trata de Cumprimento de
SENTENÇA lastreado em SENTENÇA Homologatória proferida
nos autos de ação ordinária nº 000319397.2015.8.22.0005, movida
por Saulo pontes Nogueira em face de Volkswagen do Brasil,
atraindo assim o regramento incutido no art. 536 e seguintes do
CPC.
No caso, as partes entabularam acordo restando ao Executado a
obrigação de proceder a transferência do veículo objeto da contenda,
a saber, um Gol, ano modelo 2014/2014, placa OHL 3337, Chassis
9BWAA45U7FFP047150, sob a condição de preenchimento e
entrega, pelo Exequente, do documento de transferência assinado
e com firma reconhecida em cartório de registro civil.
O Exequente demonstrou o cumprimento da condição aos
07.08.2017 (ID 21270968), bem como, que o Executado não
cumpriu o respectivo encargo juntando pesquisa feita ao Detran
local da qual permanecem constando o Exequente como
proprietário do veículo (ID 21270984).
Pois bem!
Em se tratando de cumprimento de SENTENÇA de obrigação de
fazer tem o juízo do feito a faculdade de determinar a efetivação da
tutela específica com vistas à satisfação do direito do Exequente, é
o que se extrai da literalidade do art. 536 do CPC.
Portanto, determino que seja oficiado ao DETRAN/RO para
que proceda a transferência da titularidade da propriedade do
veículo Gol ano/modelo 2014/2014, placa OHL 3337, Chassis
9BWAA45U7FFP047150, além de todos os encargos, tributários
ou não, referentes ao referido veículo que atualmente encontra-se
em nome de SAULO PONTES NOGUEIRA, CPF nº 761.754.99204 para o nome de VOLKSWAGEN DO BRASIL INDÚSTRIA DE
VEÍCULOS AUTOMOTORES LTDA, CNPJ nº 03.773.683/000108, no prazo de 30 (trinta) dias.
Cumpridas as diligências, torne os autos concluso para extinção.
Intime-se as partes da presente DECISÃO por meio de seus
respectivos patronos ou pessoalmente.
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SIRVA A PRESENTE DECISÃO COMO MANDADO / CARTA DE
INTIMAÇÃO / OFÍCIO.
Int.
Quinta-feira, 13 de Setembro de 2018.
EDSON YUKISHIGUE SASSAMOTO
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ji-Paraná - 3ª Vara Cível
Avenida Ji-Paraná, 615, Urupá, JI-PARANÁ - RO - CEP: 76900261 - Fone:(69) 34213279
AUTOS N. 7008620-48.2018.8.22.0005
POLO ATIVO: Nome: NAYARA TIEMI SESTI YAJIMA
Endereço: Rua dos Cinta Larga, 47, Urupá, Ji-Paraná - RO - CEP:
76900-188
Advogado: TIAGO DE AGUIAR MOREIRA OAB: RO0005915
Endereço: desconhecido
POLO PASSIVO: Nome: LENON VINICIUS SOLIS MUGRABI
DECISÃO
Vistos,
1 - Processe em segredo de justiça (CPC, art. 189, II) e com isenção
de custas.
2 - Não há elementos de provas que permitam aferir a extensão
da capacidade financeira da parte ré. Todavia, considerando as
alegações da parte autora de que o réu trabalha como professor
de educação física e personal treiner, defiro o pedido liminar de
alimentos provisórios em favor da menor, e fixo em 50 %(cinquenta
por cento) do salário mínimo, a ser pago pelo(a) requerido(a) a partir
de sua citação, mediante depósito em conta bancária informada na
inicial.
3 - Designo audiência de conciliação, a ser realizada na sede do
CENTRO JUDICIÁRIO DE SOLUÇÃO DE CONFLITOS – CEJUSC,
LOCALIZADO NA RUA ELIAS CARDOSO BALAU, 1220, BAIRRO
JARDIM AURÉLIO BERNARDI, NESTA CIDADE, NO DIA 25 de
outubro de 2018, ÀS 9horas e 20minutos.
4 - As partes deverão comparecer, pessoalmente ou por
representante (procurador) dotado de poderes específicos para
negociar e transigir, acompanhados dos respectivos advogados ou
defensor público.
5 - Se o autor tiver optado expressamente na inicial por não se
submeter a conciliação, poderá o (s) réu(s) e, somente nesta
hipótese, manifestar nos autos afirmando também não ter interesse
na autocomposição, o que deverá fazer com antecedência mínima
de 20 (vinte) dias da audiência designada. Havendo litisconsortes
passivos, o desinteresse na realização da audiência deve ser
realizado por todos. (§5º do art. 334 do CPC).
5.1 – Na hipótese de autor (na inicial) e réu ( no prazo do item
3), manifestarem pelo desinteresse na realização da conciliação, o
prazo para o réu contestar terá início do protocolo da petição, com
pedido de cancelamento da audiência de conciliação (art. 335, II
do CPC).
5. 2 – Ocorrendo a hipótese do item 5, a escrivania deverá retirar
a audiência de pauta, realizando as comunicações necessárias ao
CEJUSC, ficando o autor intimado, na pessoa de seu patrono, via
sistema P.J.E.
5. 3 - O não comparecimento injustificado do autor (es) e réu(s)
a audiência de conciliação será considerado ato atentatório a
dignidade da justiça, sancionado com multa, a ser revertida em
favor do Estado.
6 – Realizada a audiência e não obtida a conciliação, poderá o
réu ofertar contestação, no prazo de 15 (quinze) dias, contados
da audiência de conciliação. Havendo litisconsortes, o prazo inicial
para contestar, terá início na data em que cada um apresentou seu
pedido de cancelamento da audiência.
7 - Fica a parte autora intimado da audiência na pessoa de seu
advogado, exceto em se tratando de parte representada pela
Defensoria Pública, situação em que deverá ocorrer a intimação
pessoal;
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8 – Cite-se o(s) réu(s), com antecedência mínima de 20 (vinte) dias
da audiência, para comparecimento na audiência de conciliação,
advertindo-o que não obtida a conciliação e não ofertado
contestação no prazo legal, serão presumidas como verdadeiras
as alegações de fato da parte ré.
SIRVA A PRESENTE DECISÃO COMO MANDADO DE
INTIMAÇÃO/CITAÇÃO/CIENTIFICAÇÃO e CARTA PRECATÓRIA
Quinta-feira, 13 de Setembro de 2018.
EDSON YUKISHIGUE SASSAMOTO
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Ji-Paraná - 3ª Vara Cível
Avenida Ji-Paraná, 615, Urupá, JI-PARANÁ - RO - CEP: 76900261 - Fone:(69) 34213279
AUTOS N. 7008570-22.2018.8.22.0005
CLASSE: PROCEDIMENTO SUMÁRIO (22)
POLO ATIVO:Nome: MARCIO MACEDO COELHO
Endereço: Rua dos Seringueiros, 184, casa, Jardim dos Migrantes,
Ji-Paraná - RO - CEP: 76900-793
Advogado: LISDAIANA FERREIRA LOPES OAB: RO9693
Endereço: desconhecido Advogado: GEOVANE CAMPOS
MARTINS OAB: RO0007019 Endereço: Rua Dois de Abril, 394,
Centro, Ji-Paraná - RO - CEP: 76900-026
POLO PASSIVO: Nome: Municipio de Ji paraná
Endereço: Avenida Dois de Abril, 1701, - de 1649 a 1731 - lado
ímpar, Urupá, Ji-Paraná - RO - CEP: 76900-149
Nome: Fazenda Pública Rondônia
Endereço: Avenida Marechal Rondon, 743, - de 607 a 819 - lado
ímpar, Centro, Ji-Paraná - RO - CEP: 76900-057
DESPACHO
Vistos,
O autor traz um longo arrazoado, alegando ter sofrido acidente
de trânsito e suportado danos materiais e morais. Alça como
fundamento de sua pretensão preceitos da legislação civil, em
especial o código consumerista.
Todavia, da narrativa dos autos não decorre lógica CONCLUSÃO.
Primeiro porque a responsabilidade civil dos entes públicos deve
ser apurada no plano administrativo, com fundamento nas teorias
administrativas decorrentes do §6º do art. 37 da CF. Segundo
porque não há individualização de condutas dos Entes, agentes
e ou indicação precisa da falta, falha e ou retardo na prestação de
serviço.
Assim, cabe a parte autora individualizar as condutas comissivas e
ou omissivas dos agentes ou de seus serviços.
Ainda, não vislumbro dos autos a alegada hipossuficiência financeira
da parte autora. Doravante, comprove sua condição com juntada
de extrato bancário dos últimos três meses de todas as contas que
possua. Certidão do cartório de imóveis atestando a inexistência
de bens de raiz e declaração de rendas dos últimos dois anos e/ou
comprove o recolhimento de custas processuais.
Tudo no prazo de 15 (quinze) dias, pena de extinção.
Quinta-feira, 13 de Setembro de 2018.
EDSON YUKISHIGUE SASSAMOTO
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Ji-Paraná - 3ª Vara Cível
Avenida Ji-Paraná, 615, Urupá, JI-PARANÁ - RO - CEP: 76900261 - Fone:(69) 34213279
AUTOS N. 7008325-11.2018.8.22.0005
CLASSE: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
POLO ATIVO:Nome: MARCIO DA SILVA
Endereço: Área Rural, linha 98, lote 51, zona rural, Área Rural de
Ji-Paraná, Ji-Paraná - RO - CEP: 76914-899
Advogado: NEUMAYER PEREIRA DE SOUZA OAB: RO0001537
Endereço: desconhecido Advogado: MAXIMILLIAN PEREIRA DE
SOUZA OAB: RO0006372 Endereço: Rua Seis de Maio, 1443, - de
1361 a 1571 - lado ímpar, Centro, Ji-Paraná - RO - CEP: 76900-
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065 Advogado: MARIANE NISHI GOMES KOBORI OAB: RO9015
Endereço: Rua Seis de Maio, 1443, - de 1361 a 1571 - lado ímpar,
Centro, Ji-Paraná - RO - CEP: 76900-065
POLO PASSIVO: Nome: GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE
MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA
Endereço: Rua Luiz Muzambinho, - de 1571/1572 a 1901/1902,
Nova Brasília, Ji-Paraná - RO - CEP: 76908-398
DESPACHO
Vistos,
Os elementos de provas constantes dos autos não permitem aferir
a alegada hipossuficiência financeira da parte autora.
Doravante, comprove o recolhimento de custas processuais e/ou
junte documentos aptos a demonstração de sua condição financeira,
como: extratos bancários dos últimos três meses das contas que
possua, certidão do cartório de imóveis atestando a inexistência
de bens de raiz, certidão do idaron atestando a inexistência de
semoventes e declaração de rendas dos últimos 2 anos.
Prazo de 5(cinco) dias, pena de extinção.
Quinta-feira, 13 de Setembro de 2018.
EDSON YUKISHIGUE SASSAMOTO
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Ji-Paraná - 3ª Vara Cível
Avenida Ji-Paraná, 615, Urupá, JI-PARANÁ - RO - CEP: 76900261 - Fone:(69) 34213279
AUTOS N. 7008566-82.2018.8.22.0005
CLASSE: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
POLO ATIVO:Nome: UNIVERSAL RENOVADORA DE PNEUS
LTDA - EPP
Endereço: Rua Doutor Fiel, 227, - de 51 a 261 - lado ímpar, Jotão,
Ji-Paraná - RO - CEP: 76908-289
Advogado: DIEGO RODRIGO DE OLIVEIRA DOMINGUES OAB:
RO0005963 Endereço: desconhecido Advogado: PAULO AFONSO
FONSECA DA FONSECA JUNIOR OAB: RO5477 Endereço: Rua
Seis de Maio, 645, - de 632 a 880 - lado par, Urupá, Ji-Paraná - RO
- CEP: 76900-196
POLO PASSIVO: Nome: ESTADO DE RONDÔNIA
Endereço: Avenida Marechal Rondon, 327, - de 223 a 569 - lado
ímpar, Centro, Ji-Paraná - RO - CEP: 76900-027
DESPACHO
Vistos,
A parte autora para juntar aos autos cópia da cada uma das CDAs
que instrumentaliza o crédito tributário cuja prescrição pretende ver
reconhecida, bem como o respectivo processo administrativo que
a deu origem a cada um dos créditos.
Ainda, não vislumbro dos autos elementos de provas que permitam
deferir a gratuidade de justiça postulada, razão porque indefiro a
gratuidade de justiça, cabendo a parte comprovar o recolhimento
de custas.
Junte ainda cópia do contrato social e documentos do sócio/gerente
que representa judicialmente a empresa
Prazo de 5 (cinco) dias, pena de extinção do processo.
Quinta-feira, 13 de Setembro de 2018.
EDSON YUKISHIGUE SASSAMOTO
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Ji-Paraná - 3ª Vara Cível
Avenida Ji-Paraná, 615, Urupá, JI-PARANÁ - RO - CEP: 76900261 - Fone:(69) 34213279
AUTOS N. 7001378-72.2017.8.22.0005
CLASSE: ALVARÁ JUDICIAL (1295)
POLO ATIVO:Nome: GILBERGUES MOREIRA DE OLIVEIRA
Endereço: Rua Padre Adolfo Rhol, 1390, - de 888/889 a 1600/1601,
Casa Preta, Ji-Paraná - RO - CEP: 76907-554
Nome: WAGNER GOMES MOREIRA
Endereço: Rua Padre Adolfo Rhol, 1390, - de 888/889 a 1600/1601,
Casa Preta, Ji-Paraná - RO - CEP: 76907-554
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Nome: EDUARDO GOMES MOREIRA
Endereço: Rua Padre Adolfo Rhol, 1390, - de 888/889 a 1600/1601,
Casa Preta, Ji-Paraná - RO - CEP: 76907-554
Advogado: NIZANGELA HETKOWSKI OAB: RO5315 Endereço:
desconhecido
DESPACHO
Vistos,
A parte autora comprovou o levantamento dos valores (id
21243698).
Arquivem-se.
Terça-feira, 11 de Setembro de 2018.
EDSON YUKISHIGUE SASSAMOTO
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Ji-Paraná - 3ª Vara Cível
Avenida Ji-Paraná, 615, Urupá, JI-PARANÁ - RO - CEP: 76900261 - Fone:(69) 34213279
AUTOS N. 0002126-97.2015.8.22.0005
CLASSE: FAMÍLIA- INVENTÁRIO (39)
POLO ATIVO:Nome: ANA MARIA SALDANHA GONTIJO
Endereço: rua Seis de Maio, 645, Urupá, Ji-Paraná - RO - CEP:
76900-058
Nome: MARIA APARECIDA SALDANHA GONTIJO SILVEIRA
Endereço: Rua Cesar Guerra Peixe, 5787,,, Porto Velho - RO CEP: 76824-220
Nome: MARIA DE LOURDES SALDANHA GONTIJO BARBOSA
Endereço: Rua Isaias de Miranda, 101,, Urupa, Ji-Paraná - RO CEP: 76900-200
Nome: MARIA AUREA SALDANHA GONTIJO FUZARI
Endereço: Rodovia 383, Km 01, centro, Alta Floresta D’Oeste - RO
- CEP: 76954-000
Advogado: CLAUDETE SOLANGE FERREIRA OAB: RO0000972
Endereço: MARECHAL RONDON, 828, CENTRO, Ji-Paraná RO - CEP: 76900-058 Endereço: AV. MARECHAL RONDON,
828, centro, Ji-Paraná - RO - CEP: 76900-058 Endereço: AV.
MARECHAL RONDON, 828, CENTRO, Ji-Paraná - RO - CEP:
76900-058 Endereço: AV. MARECHAL RONDON 828 1ª ANDAR
- SALA 03, 828, 1ª ANDAR - SALA 03, CENTRO, Ji-Paraná - RO
- CEP: 76900-058 Endereço: marechal rondon, 828, centro, JiParaná - RO - CEP: 76900-058 Advogado: ALEXANDRA SILVA
SEGASPINI OAB: RO0002739 Endereço:, Presidente Médici - RO
- CEP: 76916-000
POLO PASSIVO: Nome: Espólio de Gabriel Alves Gontijo
Endereço: desconhecido
Nome: BRUNA GABRIELA RICARTI ALVES
Endereço: Avenida Guia Lopes, 643, Nossa Senhora das Graças,
Uberlândia - MG - CEP: 38402-006
Nome: MAIRA ALVES DE SOUZA
Endereço: JALES, 502, JARDIM ZEFERINO I, São José Dos
Quatro Marcos - MT - CEP: 78285-000
Advogado do(a) INVENTARIADO:
Advogado do(a) INVENTARIADO: ROSANGELA AUGUSTA DOS
SANTOS - MG125828
Advogado do(a) INVENTARIADO: CLAUDETE SOLANGE
FERREIRA - RO0000972
DESPACHO
Vistos.
À inventariante para adequar o plano de partilha em conformidade
com as informações prestadas pelo Idaron no ofício n. 032/18.
Após, intimem-se os herdeiros para que se manifestem, sob pena do
silêncio, importar em concordância e consequente homologação.
Int.
Terça-feira, 11 de Setembro de 2018.
EDSON YUKISHIGUE SASSAMOTO
Juiz de Direito
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PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ji-Paraná - 3ª Vara Cível
Avenida Ji-Paraná, 615, Urupá, JI-PARANÁ - RO - CEP: 76900261 - Fone:(69) 34213279
AUTOS N. 7004175-21.2017.8.22.0005
POLO ATIVO: Nome: IVERALDO DOS SANTOS SOUZA
Endereço: Rua Honduras, 733, - de 530/531 ao fim, Jardim das
Seringueiras, Ji-Paraná - RO - CEP: 76913-432
Advogado: EDER KENNER DOS SANTOS OAB: RO0004549
Endereço: desconhecido
POLO PASSIVO: Nome: SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO
DO SEGURO DPVAT SA
Endereço: Rua Senador Dantas, 74, 5 Andar, Centro, Rio de
Janeiro - RJ - CEP: 20031-205
Advogados do(a) RÉU: IRAN DA PAIXAO TAVARES JUNIOR RO0005087, WILSON VEDANA JUNIOR - RO0006665
DECISÃO
Vistos,
a - Frente a ausência de escusa/justificativa e/ou apresentação
do laudo pericial destituo o perito judicial nomeado, Maxwell
Massahud, por descumprir os encargos a que foi nomeado no
prazo estabelecido.
Arbitro multa pela inércia em cumprir seu encargo no valor de R$
2.000,00 (dois mil reais), que deverá ser recolhida no prazo de 10
(dez) dias, pena de inscrição em dívida ativa do Estado, a teor do
§1º do art. 468 do CPC, a ser revertido em favor do Estado de
Rondônia.
Intime-se o perito para comprovar o pagamento da multa no prazo
fixado. Não comprado o pagamento, inscreva em dívida ativa.
b - Doravante, nomeio o Dr. Nehil Lisboa Alvarenga Filho para
realização do laudo pericial, podendo ser localizado na Av.
Marechal Rondon, 870, Rondon Shopping Center, 3ª andar, sala
313 B/C, centro, Ji-Paraná -RO, para avaliar a sequelas das lesões
sofridas pelo(a) autor(a), no acidente de trânsito noticiado na inicial,
devendo responder aos seguintes quesitos do juízo:
1. Se há lesões incapacitantes
2 - Se as lesões são decorrentes de acidente de trânsito
3. Em caso afirmativo, qual o membro, função, ou parte do corpo
afetado (outro critério técnico que se fizer necessário informar)
3 - Qual o percentual estimado de perda de funcionalidade do
membro afetado
Deverá ainda, responder aos quesitos formulados pelas partes.
Arbitro o honorários do perito judicial, no valor de R$400,00
(quatrocentos reais), atento a relevância econômica e à
complexidade da demanda, a impor perícia de verificação, em
matéria que exige conhecimentos técnicos.
A parte autora, deverá apresentar-se ao Perito no dia e hora
designado, independentemente de intimação. O não comparecimento
do autor a perícia ensejará a extinção do processo, por se tratar de
ato que deva ser praticado pessoalmente, caracterizando abandono
da causa.
Os assistentes técnicos deverão diligenciar para o acompanhamento
dos exames, junto ao Perito Judicial, vez que não serão intimados
para tal.
Apresente-se, após, em 15 (quinze) dias, contados da data em que
termina o prazo para início da diligência, laudo único, se concordes
os assistentes, ou laudo do perito judicial apenas, se discordes, caso
em que as partes deverão diligenciar junto a seus assistentes para
o oferecimento de seus pareceres nos 10 (dez) dias subsequentes
à intimação da juntada do laudo do perito judicial, visto que os
assistentes não serão intimados pelo Juízo.
Com a vinda do laudo, expeça-se alvará em favor do perito para
levantamento de seus honorários e intime-se as partes sobre o
laudo, bem como, para que digam se pretendem a designação de
audiência de conciliação.
SIRVA COMO MANDADO DE INTIMAÇÃO
Terça-feira, 11 de Setembro de 2018
EDSON YUKISHIGUE SASSAMOTO
Juiz de Direito
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PODER JUDICIÁRIO
Ji-Paraná - 3ª Vara Cível
Avenida Ji-Paraná, 615, Urupá, JI-PARANÁ - RO - CEP: 76900261 - Fone:(69) 34213279
AUTOS N. 7008285-29.2018.8.22.0005
CLASSE: EMBARGOS À EXECUÇÃO (172)
POLO ATIVO:Nome: EMIVALDO FIDELIS MAIA
Endereço: Avenida Ceará, 437, - de 250 a 532 - lado par, Habitasa,
Rio Branco - AC - CEP: 69905-088
Advogado: RENATO CESAR LOPES DA CRUZ OAB: AC2963
Endereço: desconhecido
POLO PASSIVO: Nome: ALTAIR MEISSEN
Endereço: Rua Capitão Sílvio, - de 383/384 a 547/548, Centro, JiParaná - RO - CEP: 76900-126
DESPACHO
Vistos,
Em análise detida dos autos não vislumbro qualquer elemento de
prova que permita deferir a gratuidade de justiça a parte autora.
Doravante, comprove sua alegada hipossuficiência financeira, com
a juntada dos extratos bancários dos últimos três meses de todas
as contas bancárias que possua, certidão de registro de imóveis
atestando a inexistência de bens de raiz, declaração de rendas
entregue a receita nos últimos dois anos, bem como certidão
gerada pelo órgão responsável pelo controle de Rebanho Bovino IDAF - Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal do Estado e/ou
comprove o recolhimento das custas processuais devidas.
Ainda, junte os documentos indispensáveis a propositura da ação,
em especial as peças processuais relevantes que instruem o
processo principal, incluindo procuração outorgada pelo Embargado
a seu procurador.
Tudo no prazo de 15 (quinze) dias, pena de indeferimento da inicial
e extinção do processo.
Terça-feira, 11 de Setembro de 2018.
EDSON YUKISHIGUE SASSAMOTO
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ji-Paraná - 3ª Vara Cível
Avenida Ji-Paraná, 615, Urupá, JI-PARANÁ - RO - CEP: 76900261 - Fone:(69) 34213279
AUTOS n. 7003374-71.2018.8.22.0005
POLO ATIVO: Nome: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS
S.A.
Endereço: Banco Bradesco S.A., S/N, Cidade de Deus, Vila Yara,
Osasco - SP - CEP: 06029-900
Advogado: ANTONIO BRAZ DA SILVA OAB: RO0006557
Endereço: desconhecido
POLO PASSIVO: Nome: APARECIDA BENTO DA SILVA
Endereço: Rua Equador, 2131, - de 2025/2026 a 2220/2221, Jardim
das Seringueiras, Ji-Paraná - RO - CEP: 76913-514
Vistos,
Homologo a desistência para fins do art. 200, parágrafo único do
Código de Processo Civil e, via de consequência, declaro extinto o
processo nos termos dos artigos 485, VIII do Código de processo
Civil, sem resolução de MÉRITO.
Sem custas finais, nos termos da Lei 301/90.
Face a desistência, dou por dispensado o prazo recursal. DECISÃO
transitada em julgado nesta data.
Arquivem-se, observadas as formalidades legais.
P.R.I.
Terça-feira, 11 de Setembro de 2018
EDSON YUKISHIGUE SASSAMOTO
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Ji-Paraná - 3ª Vara Cível
Avenida Ji-Paraná, 615, Urupá, JI-PARANÁ - RO - CEP: 76900261 - Fone:(69) 34213279
AUTOS N. 7004761-24.2018.8.22.0005
CLASSE: CÍVEL - BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO
FIDUCIÁRIA (81)
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POLO ATIVO: Nome: YAMAHA ADMINISTRADORA DE
CONSORCIO LTDA
Endereço: Yamaha Motores do Brasil Ltda, 0, Rodovia Presidente
Dutra km 218,300, Cumbica, Guarulhos - SP - CEP: 07183-903
Advogado: JOSE AUGUSTO DE REZENDE JUNIOR OAB:
SP0131443 Endereço: desconhecido
POLO PASSIVO: Nome: EDILAINE RICARDO FERREIRA
Endereço: Rua Tancredo Neves, 1553, - de 1280/1281 a 1598/1599,
Jardim Presidencial, Ji-Paraná - RO - CEP: 76901-086
Advogado do(a) RÉU:
SENTENÇA
Vistos.
Pela parte Requerente foi postulada a desistência do feito face à
composição extrajudicial.
Ante o exposto, homologo o pedido de desistência, via de
consequência, julgo extinto o processo nos termos do artigo 485,
VIII do Código de processo Civil.
Revogo a liminar concedida no ID 20514295.
Sem custas finais, nos termos do inc. III do art. 8º da Lei 3.896/16.
Face a desistência, dou por dispensado o prazo recursal. DECISÃO
transitada em julgado nesta data.
Após, arquivem-se, observadas as formalidades legais.
P.R.I.
Terça-feira, 11 de Setembro de 2018.
EDSON YUKISHIGUE SASSAMOTO
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Ji-Paraná - 3ª Vara Cível
Avenida Ji-Paraná, 615, Urupá, JI-PARANÁ - RO - CEP: 76900261 - Fone:(69) 34213279
AUTOS N. 7008530-40.2018.8.22.0005
CLASSE: ALVARÁ JUDICIAL (1295)
POLO ATIVO:Nome: CARLOS ALBERTO NORMANDO
Endereço: Rua Gonçalves Dias, 01487, - de 1130/1131 a 1558/1559,
Jardim Presidencial, Ji-Paraná - RO - CEP: 76901-022
Advogado: MARIA HELENA DE PAIVA OAB: RO0003425
Endereço: desconhecido
POLO PASSIVO: Nome: BANCO DO BRASIL SA
Endereço: Avenida Marechal Rondon, 567, - de 223 a 569 - lado
ímpar, Centro, Ji-Paraná - RO - CEP: 76900-027
DESPACHO
Vistos,
Emende a inicial indicando o correto valor bloqueado.
Ainda, recolha as custas processuais, posto que dos autos não
constam elementos que permitam aferir a alegada hipossuficiência
financeira.
Prazo de 15 (quinze) dias, pena de extinção.
Terça-feira, 11 de Setembro de 2018.
EDSON YUKISHIGUE SASSAMOTO
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Ji-Paraná - 3ª Vara Cível
Avenida Ji-Paraná, 615, Urupá, JI-PARANÁ - RO - CEP: 76900261 - Fone:(69) 34213279
AUTOS N. 7007153-34.2018.8.22.0005
CLASSE: FAMÍLIA- INTERDIÇÃO (58)
POLO ATIVO: Nome: ALAIR TEIXEIRA DIAS
Endereço: Linha 43, KM07, s/n, zona rural de seringueiras,
Seringueiras - RO - CEP: 76934-000
Advogado: SUELLEN SANTANA DE JESUS OAB: RO0005911
Endereço: desconhecido
POLO PASSIVO: Nome: MARIA GLÓRIA DIAS
Endereço: Rua Camaçari, 766, - de 646/647 ao fim, Jorge Teixeira,
Ji-Paraná - RO - CEP: 76912-754
Advogado do(a) REQUERIDO:
SENTENÇA
Vistos.
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Pela parte Requerente foi postulada a desistência do feito face à
composição extrajudicial.
Ante o exposto, homologo o pedido de desistência, via de
consequência, julgo extinto o processo, sem resolução do MÉRITO,
nos termos do artigo 485, VIII do Código de processo Civil.
Revogo a liminar concedida no ID 20514295.
Sem custas finais, nos termos do inc. III do art. 8º da Lei 3.896/16.
Face a desistência, dou por dispensado o prazo recursal. DECISÃO
transitada em julgado nesta data.
Após, arquivem-se, observadas as formalidades legais.
P.R.I.
Terça-feira, 11 de Setembro de 2018.
EDSON YUKISHIGUE SASSAMOTO
Juiz de Direito
AUTOS N. 7006807-83.2018.8.22.0005
CLASSE: USUCAPIÃO (49)
POLO ATIVO: Nome: INSTITUTO DO APARELHO DIGESTIVO
DE JI PARANA LTDA - EPP
Endereço: Rua São João, 1341, - de 1310/1311 a 2050/2051, Casa
Preta, Ji-Paraná - RO - CEP: 76907-638
Advogado: GUNTER FERNANDO KUSSLER OAB: RO0006534
Endereço: desconhecido Advogado: ADEMAR SELVINO KUSSLER
OAB: RO0001324 Endereço: Avenida Transcontinental, 808, sala
02, Casa Preta, Ji-Paraná - RO - CEP: 76907-564
POLO PASSIVO: Nome: WALTER ROCHA MEIRA
Endereço: Rua Antônio Galha, 487, - de 286/287 ao fim, Jardim dos
Migrantes, Ji-Paraná - RO - CEP: 76900-759
Advogado do(a) RÉU:
DESPACHO
Vistos,
Recebo o feito para processamento.
À Escrivania para cumprir o disposto no último parágrafo da
DECISÃO constante do ID 19941201.
O valor atribuído à causa, não está em conformidade com o valor
da tutela patrimonial pretendida. É de conhecimento público que o
imóvel em questão está localizado em área nobre da cidade, cujo
valor venal é bem superior a R$30.000,00.
Emende-se, portanto a inicial, adequando o valor da causa, bem
como, recolhendo as custas processuais, no importe de 2% sobre
o valor da causa, em parcela única.
Prazo de 15(quinze) dias, pena de indeferimento da inicial, nos
termos do art. 321, parágrafo único do Código de Processo Civil.
Int.
Terça-feira, 11 de Setembro de 2018
EDSON YUKISHIGUE SASSAMOTO
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Ji-Paraná - 3ª Vara Cível
Avenida Ji-Paraná, 615, Urupá, JI-PARANÁ - RO - CEP: 76900261 - Fone:(69) 34213279
AUTOS N. 7005812-70.2018.8.22.0005
CLASSE: CÍVEL - BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO
FIDUCIÁRIA (81)
POLO ATIVO: Nome: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS
S.A.
Endereço: Banco Bradesco S.A., S/N, Cidade de Deus, Vila Yara,
Osasco - SP - CEP: 06029-900
Advogado: ANTONIO BRAZ DA SILVA OAB: RO0006557 Endereço:
desconhecido
POLO PASSIVO: Nome: ALESSANDRA SOUZA CARVALHO
Endereço: Rua Vinícius de Moraes, 396, São Pedro, Ji-Paraná RO - CEP: 76913-629
Advogado do(a) RÉU:
SENTENÇA
Vistos,
Não há nos autos comprovação de notificação do devedor..
A parte autora deixou de atender a condição específica da ação,
consistente na constituição em mora do devedor e, muito embora
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tenha sido intimada para tanto, deixou de atender a determinação
judicial.
Ante o exposto, julgo extinto o feito, nos termos do art. 485, VI do
CPC, c/c art. 2º, §2º e art. 3º do Dec.Lei 911/69, por ausência de
constituição em mora do devedor, condição específica da ação.
Sem custas finais.
Com recurso, cite-se, para apresentação de Contrarrazões, após
remetam-se ao TJ/RO.
P.R.I. certificado o trânsito em julgado, arquivem-se.
Terça-feira, 11 de Setembro de 2018.
EDSON YUKISHIGUE SASSAMOTO
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Ji-Paraná - 3ª Vara Cível
Avenida Ji-Paraná, 615, Urupá, JI-PARANÁ - RO - CEP: 76900261 - Fone:(69) 34213279
AUTOS N. 7010678-58.2017.8.22.0005
CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159)
POLO ATIVO:Nome: ALTAIR MEISSEN
Endereço: Rua Capitão Sílvio, 548, - de 383/384 a 547/548, Centro,
Ji-Paraná - RO - CEP: 76900-126
Advogado: MIGUEL ANGELO FOLADOR OAB: RO0004820
Endereço: desconhecido
POLO PASSIVO: Nome: EMIVALDO FIDELIS MAIA
Endereço: Rua 6 de Agosto, 886, - de 419/420 ao fim, Seis de
Agosto, Rio Branco - AC - CEP: 69905-684
Advogado do(a) EXECUTADO: ROBERTO BARRETO DE
ALMEIDA - MG104901
DESPACHO
Vistos,
Constatei que já há Embargos à Execução distribuído, razão pela
qual deixo de apreciar a petição acostada perante o id 21016339,
por ser a via processualmente inadequada, bem como por importar
em litispendência.
Doravante, inexistindo efeito suspensivo nos Embargos, manifestese o exequente em termos de seguimento, pleiteando o que entende
de direito.
Prazo de 10 (dez) dias.
Terça-feira, 11 de Setembro de 2018.
EDSON YUKISHIGUE SASSAMOTO
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ji-Paraná - 3ª Vara Cível
Avenida Ji-Paraná, 615, Urupá, JI-PARANÁ - RO - CEP: 76900261 - Fone:(69) 34213279
AUTOS n. 7003960-11.2018.8.22.0005
POLO ATIVO: Nome: PLABIO NASCIMENTO DE JESUS
FERREIRA
Endereço: Rua Fernando de Noronha, 4066, Nova Floresta, Porto
Velho - RO - CEP: 76807-148
Advogado: MICHELE PRADA DE MOURA OAB: RO8115 Endereço:
desconhecido
POLO PASSIVO: Nome: ADAIR ARAUJO DA SILVA
Endereço: Rua Ecoporanga, 1277, São Francisco, Ji-Paraná - RO
- CEP: 76908-159
Advogado do(a) EXECUTADO:
DESPACHO
Vistos,
Frente a ausência de pagamento e/ou oposição de embargos,
não tendo o autor aceitado o acordo, a fase de cumprimento de
SENTENÇA se impõe.
Doravante:
1 - Intime-se a parte ré através de seu(ua) advogado(a), caso tenha
constituído nos autos e, pessoalmente, via A.R, caso representado
pela Defensoria ou não tenha procurador nos autos e/ou por edital,
caso tenha sido citado por edital e tenha sido revel, para que, no
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prazo de 15 (quinze) dias, efetue o pagamento da quantia indicada,
acrescida de custas, se houver, sob pena de aplicação de multa de
10% (dez por cento) e, também, honorários advocatícios de 10%,
incidentes sobre o valor da condenação - (art. 513, §1º do NCPC).
2 - Sem pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias
para que o executado, independentemente de penhora ou nova
intimação, apresente impugnação (art. 525 CPC).
3 - Caso a parte ré não pague no prazo acima, cabe a parte autora
providenciar a atualização do débito, computando a multa de 10%,
honorários de 10% e custas processuais finais, se houver.
4 - Os cálculos devem ser apresentados em 5 (cinco) dias, pena de
arquivamento, ficando ciente que deverá acompanhar o término do
prazo da ré, posto que não será mais intimada para a realização
deste ato.
5 - Se a parte exequente optar por requerer diligências do Juízo,
(bloqueio de bens e valores):
a) Não sendo beneficiária da gratuidade de justiça, deverá
comprovar o recolhimento das taxas judiciárias necessárias a
realização de cada diligência, previstas no art. 17 do Regimento
de Custas.
b) Sendo beneficiária da gratuidade de justiça, fica isenta do
recolhimento da taxa.
6 - Com pedido exclusivo de penhora via Bacenjud/Renajud/Infojud
e a petição não esteja acompanhada do comprovante de pagamento
das custas relativas a realização da diligência, arquivem-se os
autos podendo a parte exequente requerer o desarquivamento
independente do pagamento de taxas.
7 - Sem prejuízo, desde logo, caso requerido pela parte, autorizo
a expedição da certidão do teor da DECISÃO, que deverá ser
fornecida conforme artigo 517, § 2º, do CPC, após o decurso do
prazo para pagamento voluntário, de modo a permitir que a parte
efetue o protesto.
8 - A parte ré, deve comprovar o recolhimento de custas finais no
prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de protesto e inscrição em
dívida ativa. O boleto pode ser gerado no site do TJ/RO com valor
já atualizado. Caso a ré tenha tido deferida a gratuidade de justiça,
fica dispensada do recolhimento.
Após, voltem conclusos.
Parte autora intimada na pessoa de seu advogado, via sistema PJE
(art. 19 da Resolução 185/2013).
SIRVA A PRESENTE DECISÃO COMO CARTA/MANDADO /
CARTA PRECATÓRIA DE INTIMAÇÃO
Int.
Terça-feira, 11 de Setembro de 2018
EDSON YUKISHIGUE SASSAMOTO
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Ji-Paraná - 3ª Vara Cível
Avenida Ji-Paraná, 615, Urupá, JI-PARANÁ - RO - CEP: 76900261 - Fone:(69) 34213279
AUTOS N. 7001780-56.2017.8.22.0005
CLASSE: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
POLO ATIVO: Nome: SILVANO DE OLIVEIRA SILVA
Endereço: Rua Feijó, 973, - de 524/525 a 845/846, Primavera, JiParaná - RO - CEP: 76914-706
Advogado: DARLENE DE ALMEIDA FERREIRA OAB: RO0001338
Endereço: desconhecido
POLO PASSIVO: Nome: SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO
DO SEGURO DPVAT SA
Endereço: Rua Senador Dantas, 74, 5 Andar, Centro, Rio de
Janeiro - RJ - CEP: 20031-205
Advogado do(a) EXECUTADO: ALVARO LUIZ DA COSTA
FERNANDES - AC0003592
SENTENÇA
Vistos, etc.
Nos presentes autos a parte Requerida depositou voluntariamente
o valor da condenação requerendo a extinção do feito.
Por sua vez pela parte Requerente foi confirmado como o devido o
referido valor dando sua quitação (ID 19700275) e postulando seu
levantamento.
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Diante do exposto, julgo extinto o processo nos termos do art. 924,
II do Código de Processo Civil, face a satisfação da obrigação.
Considerando que os valores depositados no ID 19480385 e
seguintes não contemplam as custas judiciais finais devem, pois,
ser recolhidas pelo requerido, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena
de inscrição em Dívida Ativa. Decorrido o prazo sem manifestação,
expeça-se o necessário.
Homologo a desistência do prazo recursal. Transitada em julgado
a DECISÃO nesta data.
SIRVA a presente DECISÃO como Alvará Judicial para levantamento
dos valores que se encontram depositados à disposição do Juízo
da 3ª Vara Cível de Ji-Paraná/RO, junto à Caixa Econômica
Federal na agência nº 3259 na conta judicial nº 01521082-7,
operação 040, pelo beneficiário Sr. Silvano de Oliveira Silva, CPF
nº 421.801.202-49 ou por sua procuradora com poderes específicos
a Drª. Darlene de Almeida Ferreira, OAB/RO 1.338. Sendo que,
efetuado o levantamento, a instituição bancária deverá proceder o
encerramento da respectiva conta encaminhando a este Juízo os
comprovantes, de imediato.
Após o cumprimento das determinações acima, arquivem-se os
autos observadas as formalidades legais.
P.R.I.
Terça-feira, 11 de Setembro de 2018.
EDSON YUKISHIGUE SASSAMOTO
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Ji-Paraná - 3ª Vara Cível
Avenida Ji-Paraná, 615, Urupá, JI-PARANÁ - RO - CEP: 76900261 - Fone:(69) 34213279
AUTOS N. 7003715-97.2018.8.22.0005
POLO ATIVO: Nome: JOSE DA LUZ SILVA
Endereço: Avenida Brasil, 3621, - de 3380/3381 a 4150/4151,
Habitar Brasil, Ji-Paraná - RO - CEP: 76909-857
Advogado: IASMINI SCALDELAI DAMBROS OAB: RO7905
Endereço: desconhecido Advogado: CELSO DOS SANTOS OAB:
RO0001092 Endereço: Avenida Brasil, 1250-B, - de 845 a 1313 lado ímpar, Nova Brasília, Ji-Paraná - RO - CEP: 76908-449
POLO PASSIVO: Nome: VANI RAFAEL DA LUZ SILVA
Endereço: Avenida Miguel Luís dos Santos, 1342, - até 1350 - lado
par, Jardim das Seringueiras, Ji-Paraná - RO - CEP: 76913-550
Endereço: Avenida Miguel Luís dos Santos, 1342, - até 1350 - lado
par, Jardim das Seringueiras, Ji-Paraná - RO - CEP: 76913-550
Endereço: Avenida Miguel Luís dos Santos, 1342, - até 1350 - lado
par, Jardim das Seringueiras, Ji-Paraná - RO - CEP: 76913-550
SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA
Vistos,
As partes firmaram acordo visando por fim ao litígio, dando por
resolvidas todas questões debatidas nos presente autos, nos
termos constantes do ID 21202533.
Ante o exposto, HOMOLOGO para que surta seus jurídicos e legais
efeitos o acordo firmado pelas partes, via de consequência, julgo
extinto o processo, com resolução do MÉRITO, nos termos do art.
487, III, “b” do Código de Processo Civil.
Sem custas finais.
P.R.I. Dou por dispensado o prazo recursal, feito transitado em
julgado nesta data.
Ao arquivo.
Terça-feira, 11 de Setembro de 2018.
EDSON YUKISHIGUE SASSAMOTO
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Ji-Paraná - 3ª Vara Cível
Avenida Ji-Paraná, 615, Urupá, JI-PARANÁ - RO - CEP: 76900261 - Fone:(69) 34213279
AUTOS N. 0012855-85.2015.8.22.0005
CLASSE: FAMÍLIA- ABERTURA, REGISTRO E CUMPRIMENTO
DE TESTAMENTO (51)
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POLO ATIVO:Nome: MARIA DE LOURDES SALDANHA GONTIJO
BARBOSA
Endereço: rua Divino Taquari, 2175, (Falecido 23/01/2015), Nova
Brasilia, Ji-Paraná - RO - CEP: 76908-452
Nome: MARIA AUREA SALDANHA GONTIJO FUZARI
Endereço: PARANA, 4293, CAIXA POSTAL 62, SANTA
FELICIDADE, Alta Floresta D’Oeste - RO - CEP: 76954-000
Nome: MARIA APARECIDA SALDANHA GONTIJO SILVEIRA
Endereço: CESAR GUERRA PEIXE, 5787, CJ NOVA CAIARI,
Porto Velho - RO - CEP: 76824-220
Nome: ANA MARIA SALDANHA GONTIJO
Endereço: rua Seis de Maio, 645, Urupá, Ji-Paraná - RO - CEP:
76900-058
Advogado: CLAUDETE SOLANGE FERREIRA OAB: RO0000972
Endereço: AV. MARECHAL RONDON 828 1ª ANDAR - SALA 03,
CENTRO, Ji-Paraná - RO - CEP: 76900-058 Advogado: MARIANA
SALDANHA BARBOSA BAPTISTA OAB: RO0004665 Endereço:
AV MAL RONDON, 828, CENTRO, Ji-Paraná - RO - CEP: 76900058 Advogado: ALEXANDRA SILVA SEGASPINI OAB: RO0002739
Endereço:, Presidente Médici - RO - CEP: 76916-000
POLO PASSIVO: Nome: Espólio de Gabriel Alves Gontijo
Endereço: desconhecido
Nome: BRUNA GABRIELA RICARTI ALVES
Endereço: Avenida Guia Lopes, 643, Nossa Senhora das Graças,
Uberlândia - MG - CEP: 38402-006
Nome: MAIRA ALVES DE SOUZA
Endereço: JALES, 502, JARDIM ZEFERINO I, São José Dos
Quatro Marcos - MT - CEP: 78285-000
Advogado do(a) REQUERIDO:
Advogado do(a) REQUERIDO: ROSANGELA AUGUSTA DOS
SANTOS - MG125828
Advogado do(a) REQUERIDO: CLAUDETE SOLANGE FERREIRA
- RO0000972
DESPACHO
Digam as herdeiras Requeridas, se concordam com a prestação
de contas na forma apresentadas pela Inventariante, sendo certo
que, discordando, deverá indicar quais as congruências entende
existentes, de forma detalhada, postulando o que de direito, sob
pena de restar homologada prestação de contas no estado em que
se encontra.
Int.
Terça-feira, 11 de Setembro de 2018.
EDSON YUKISHIGUE SASSAMOTO
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Ji-Paraná - 3ª Vara Cível
Avenida Ji-Paraná, 615, Urupá, JI-PARANÁ - RO - CEP: 76900261 - Fone:(69) 34213279
AUTOS N. 7003914-22.2018.8.22.0005
CLASSE: CARTA PRECATÓRIA CÍVEL (261)
POLO ATIVO:Nome: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE
ADMISSAO DO CENTRO SUL RONDONIENSE - SICOOB
CREDIP
Endereço: Avenida Presidente Kennedy, 775, Centro, Pimenta
Bueno - RO - CEP: 76970-000
Advogado: EDER TIMOTIO PEREIRA BASTOS OAB: RO0002930
Endereço: desconhecido Advogado: NOEL NUNES DE ANDRADE
OAB: RO0001586 Endereço: flroriano peixoto, 401, Alvorada,
Pimenta Bueno - RO - CEP: 76800-000 Advogado: PRISCILA
MORAES BORGES POZZA OAB: RO0006263 Endereço: Rua
Floriano Peixoto, 401, Alvorada, Pimenta Bueno - RO - CEP:
76800-000
POLO PASSIVO: Nome: A. F. FRANTZ EIRELI - ME
Endereço: Rua dos Zorós, 48, Urupá, Ji-Paraná - RO - CEP: 76900190
Nome: ANGELA FILEZETA FRANTZ
Endereço: Rua dos Zorós, 18, Urupá, Ji-Paraná - RO - CEP: 76900190

SEXTA-FEIRA, 14-09-2018

682

DESPACHO
Vistos,
Suspendo por 60 (sessenta) dias, a contar de 23/08/2018.
Decorrido o prazo sem impulso, devolva-se a origem.
Terça-feira, 11 de Setembro de 2018.
EDSON YUKISHIGUE SASSAMOTO
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ji-Paraná - 3ª Vara Cível
Avenida Ji-Paraná, 615, Urupá, JI-PARANÁ - RO - CEP: 76900261 - Fone:(69) 34213279
AUTOS N. 7008371-97.2018.8.22.0005
POLO ATIVO: Nome: MARIA DE FATIMA DE SOUZA
Endereço: Avenida São Paulo, 2759, casa 2, Nossa Senhora de
Fátima, Ji-Paraná - RO - CEP: 76909-812
Advogado: MARCOS MEDINO POLESKI OAB: RO9176 Endereço:
desconhecido Advogado: BARBARA HADASSA DA SILVA TUPAN
OAB: RO8550 Endereço: Avenida Marechal Rondon, SALA 118,
- de 870 a 1158 - lado par, Centro, Ji-Paraná - RO - CEP: 76900082
POLO PASSIVO: Nome: JAIR SILVA DE SOUZA
Endereço: Avenida São Paulo, 2759, casa, Nossa Senhora de
Fátima, Ji-Paraná - RO - CEP: 76909-812
DESPACHO
Vistos,
Trata-se de pedido de divórcio, c/c partilha de bens, em que a
Requerente alega estar separada de fato do Requerido há mais
de dois anos. Afirma que há bens a serem partilhados, e que o
Requerido se recusa a realizar a partilha, em especial, dos valores
provenientes do precatório federal, no valor de R$183.294,24, que
recebeu recentemente. Aduz que receia que o Requerido dilapide o
patrimônio, prejudicando sua meação. Postula liminarmente, sejam
bloqueados os valores em conta bancária do Requerido. Ao final,
postula a decretação do divórcio e a partilha dos bens.
Decido.
Razão assiste a Requerente. A certidão de casamento acostada
aos autos, embora esteja rasurada, demonstra que o casamento
ocorreu em 1977. O regime de casamento, está parcialmente
ilegível, permitindo apenas a leitura da palavra COMUNHÃO. À
época do casamento entre as partes, existiam dois regimes de
comunhão, sendo a comunhão universal e da comunhão parcial, e,
em ambos, o cônjuge faz jus a meação dos bens amealhados na
constância do casamento.
Os valores recebidos pelo Requerido, são provenientes de
precatório federal, oriundos de ação trabalhista, fato este que
evidencia que tratam-se de direitos adquiridos quando da constância
do casamento com a Requerente, fatos estes que evidenciam a
probabilidade do direito da Requerente a meação de tais valores.
O perigo de dano decorre do fato de que o Requerido se recusa a
partilhar os valores, podendo, portanto, se desfazer dos valores, no
intuito de prejudicar a meação da Requerente.
Ante o exposto, nos termos do que dispõe o art. 300, do Código
de Processo Civil, defiro o pedido de antecipação de tutela, para
determinar o bloqueio de 50% da importância de R$183.294,24,
recebida pelo Requerido, relativo ao precatório federal, proveniente
da ação trabalhista nº 02039.1989.002.14.07-9, que corresponde
a R$91.645,62 (noventa e um mil, seiscentos e quarenta e cinco
reais, sessenta e dois centavos).
Efetuei a ordem de bloqueio em contas em qualquer instituição
financeira em nome do Requerido, contudo, não foram encontrados
valores, conforme detalhamento anexo, razão porque, efetuei
nova ordem na conta específica indicada na inicial, cuja resposta
igualmente restou negativa.
Designo audiência de conciliação, a ser realizada na sede do
CENTRO JUDICIÁRIO DE SOLUÇÃO DE CONFLITOS – CEJUSC,
LOCALIZADO NA RUA ELIAS CARDOSO BALAU, 1220, BAIRRO
JARDIM AURÉLIO BERNARDI, NESTA CIDADE NO DIA 25 DE
OUTUBRO DE 2018, ÀS 8 HORAS.
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As partes deverão comparecer, pessoalmente ou por representante
(procurador) dotado de poderes específicos para negociar e
transigir, acompanhados dos respectivos advogados ou defensor
público.
O não comparecimento injustificado do autor (es) e réu(s) a audiência
de conciliação será considerado ato atentatório a dignidade da
justiça, sancionado com multa, a ser revertida em favor do Estado.
Realizada a audiência e não obtida a conciliação, poderá o réu
ofertar contestação, no prazo de 15 (quinze) dias, contados da
audiência de conciliação. Havendo litisconsortes, o prazo inicial
para contestar, terá início na data em que cada um apresentou seu
pedido de cancelamento da audiência.
Fica a parte autora intimado da audiência na pessoa de seu
advogado, exceto em se tratando de Defensoria Pública, situação
em que deverá ser intimada a parte pessoalmente;
Cite-se o(s) réu(s), com antecedência mínima de 20 (vinte) dias
da audiência, para comparecimento na audiência de conciliação,
advertindo-o que não obtida a conciliação e não ofertado
contestação no prazo legal, serão presumidas como verdadeiras
as alegações de fato da parte autora.
A parte Requerente deverá, no prazo de 10(dez) dias, juntar aos
autos segunda via da certidão de casamento, tendo em conta que
aquela juntada aos autos apresenta rasuras relativo ao regime de
bens, o que inviabilizará a resolução do MÉRITO.
Defiro o gratuidade judiciária.
SIRVA A PRESENTE DECISÃO COMO MANDADO DE
INTIMAÇÃO/CITAÇÃO/CIENTIFICAÇÃO e CARTA PRECATÓRIA
Sexta-feira, 31 de Agosto de 2018
EDSON YUKISHIGUE SASSAMOTO
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Ji-Paraná - 3ª Vara Cível
Avenida Ji-Paraná, 615, Urupá, JI-PARANÁ - RO - CEP: 76900261 - Fone:(69) 34213279
AUTOS N. 7008411-16.2017.8.22.0005
CLASSE: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
POLO ATIVO: Nome: FABIANO ALVES DE OLIVEIRA
Endereço: Rua Chico Mendes, 252, - até 713/714, Parque São
Pedro, Ji-Paraná - RO - CEP: 76907-888
Advogado: DARLENE DE ALMEIDA FERREIRA OAB: RO0001338
Endereço: desconhecido
POLO PASSIVO: Nome: SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO
DO SEGURO DPVAT SA
Endereço: Rua Senador Dantas, 74, 5 Andar, Centro, Rio de
Janeiro - RJ - CEP: 20031-205
Advogado do(a) EXECUTADO: ALVARO LUIZ DA COSTA
FERNANDES - RO0005369
SENTENÇA
Vistos.
Nos presentes autos, pela parte Requerida foi depositado o valor
da condenação o que contou com a concordância expressa do
Requerente que postulou seu levantamento (ID 20792382).
Ante o exposto e por tudo mais que dos autos consta, defiro o
pedido, via de consequência, julgo extinto o processo, nos termos
do art. 924, II, do Código de Processo Civil.
Dou por dispensado o prazo recursal. DECISÃO transitada em
julgado nesta data.
Custas recolhidas.
SIRVA a presente DECISÃO como Alvará Judicial para
levantamento de valores pelo beneficiária Sra. Fabiano Alves de
Oliveira, CPF nº 035.772.142-01 ou por sua procuradora com
poderes específicos, a Dra. Darlene de Almeida Ferreira, OAB/
RO 1338, da importância depositada junto à Caixa Econômica
Federal na agência n. 3259 e conta nº 01529621-7, operação 040.
Sendo que, efetuado o levantamento, a instituição bancária deverá
proceder o encerramento da respectiva conta encaminhando a
este Juízo os comprovantes, de imediato.
P. R. I. Após, arquivem-se os autos observadas às formalidades
legais.
Terça-feira, 11 de Setembro de 2018.
EDSON YUKISHIGUE SASSAMOTO
Juiz de Direito
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PODER JUDICIÁRIO
Ji-Paraná - 3ª Vara Cível
Avenida Ji-Paraná, 615, Urupá, JI-PARANÁ - RO - CEP: 76900261 - Fone:(69) 34213279
AUTOS N. 7004250-26.2018.8.22.0005
CLASSE: EXECUÇÃO FISCAL (1116)
POLO ATIVO: Nome: MUNICIPIO DE JI-PARANA
Endereço:, Ji-Paraná - RO - CEP: 76900-261
POLO PASSIVO: Nome: AUTO MECANICA VILLA CAR LTDA ME
Endereço: Rua Doutor Fiel, 1436, Primavera, Ji-Paraná - RO - CEP:
76914-868
Advogado do(a) EXECUTADO:
SENTENÇA
Vistos, etc.
Durante a tramitação processual, o requerente informou que o
Executado pagou na seara administrativa o crédito tributário ora
em execução requerendo a restituição dos valores aqui bloqueados
via Bacen Jud e a extinção do feito.Tendo a transação extrajudicial
realizado o objeto da prestação jurisdicional o feito deve ser extinto.
Diante do exposto e por tudo mais que dos autos consta, homologo,
para que surta seus jurídicos e legais efeitos, o acordo extrajudicial
e, via de consequência, tendo a transação efeito de SENTENÇA
entre as partes, julgo extinto o processo, na forma do art. 924, III do
Código de Processo Civil.
Face o acordo, dou por dispensado o prazo recursal. DECISÃO
transitada em julgado nesta data.
Isento de custas finais na forma do inc. III do art. 8º da Lei 3896/16.
SIRVA a presente DECISÃO como Alvará Judicial para
levantamento de valores pelo beneficiário Sr. Rony Cezar Pereira,
CPF nº 770.239.512-53 ou por seu procurador com poderes
específicos da importância depositada junto à Caixa Econômica
Federal na agência n. 3259 no ID: 072018000008900120. Sendo
que, efetuado o levantamento, a instituição bancária deverá
proceder o encerramento da respectiva conta encaminhando a
este Juízo os comprovantes, de imediato.
P.R.I. Após, arquivem-se os autos observadas as formalidades
legais.
Terça-feira, 11 de Setembro de 2018.
EDSON YUKISHIGUE SASSAMOTO
Juiz de Direito
AUTOS N. 7005675-88.2018.8.22.0005
POLO ATIVO: Nome: NADIR MARQUES
Endereço: Rua dos Mineiros, - de 310/311 a 730/731, Urupá, JiParaná - RO - CEP: 76900-162
Advogado: ANISIO RAIMUNDO TEIXEIRA GRECIA OAB:
RO0001910 Endereço: desconhecido
POLO PASSIVO: Nome: BANCO BRADESCO S.A.
Endereço: Avenida Marechal Rondon, Dois de Abril, Ji-Paraná RO - CEP: 76900-876
Nome: BANCO DO BRASIL S/A
Endereço: desconhecido
SENTENÇA
Vistos,
Pelo DESPACHO inicial, foi determinada a parte Requerente que
emendasse a inicial, sob pena de indeferimento. Intimada, deixou
transcorrer “in albis” o prazo que lhe foi assinalado.
DECIDO.
A parte Requerente não sanou o defeito da petição inicial, como lhe
foi determinado, de maneira que ela deve ser indeferida por inepta
a dar início à relação jurídica processual.
Ante o exposto, com fundamento no art. 321, parágrafo único do
Código de Processo Civil, indefiro a petição inicial e julgo extinto o
processo, sem resolução de MÉRITO.
Sem custas finais, em face da relação processual não ter sido
formalizada.
Certificado o trânsito em julgado, arquive-se o feito, observadas às
formalidades legais.
P.R.I.
Terça-feira, 11 de Setembro de 2018.
EDSON YUKISHIGUE SASSAMOTO
Juiz de Direito
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AUTOS n. 7008368-45.2018.8.22.0005
POLO ATIVO: Nome: BIGSAL - INDUSTRIA E COMERCIO DE
SUPLEMENTOS PARA NUTRICAO ANIMAL LTDA.
Endereço: AGF Dois de Abril, BR 364, Avenida Marechal Rondon
1911, Centro, Ji-Paraná - RO - CEP: 76900-972
Advogado: JOAO CARLOS VERIS OAB: RO0000906 Endereço:
desconhecido
POLO PASSIVO: Nome: ESTADO DE RONDÔNIA
DECISÃO
Vistos.
Trata-se de Ação Declaratória de Nulidade de Débito Fiscal com
pedido liminar de antecipação de tutela, promovido por BIG SAL
Indústria e Com. de Suplementos para Nutrição Animal Ltda em
face do Estado de Rondônia, na qual a Requerente alega em
síntese que o auto de infração n°. 20182700200049, foi lavrado
contra sí, com enquadramento no previsto no art. 43 Inciso IV, § 4º,
C/C art. 46, Itens I e II e § 1º do RICMS/RO aprovado pelo Decreto
8321/98, e aplicação de multa estabelecida no artigo 77, V, “a” da
Lei 688/96.
Houve imputação de apropriação de crédito fiscal em desacordo
com a legislação tributária, tendo em conta que a requerente
fabrica produtos que, quando comercializados, parte são tributados
e parte são isentos de ICMS e que quando do lançamento referente
às entradas de operações de serviços de transportes, a mesma se
credita do ICMS dos serviços de transportes.
Sustenta que o referido auto de infração é nulo, porquanto o ICMS
foram apropriados pela Requerente, de acordo com a Legislação
Tributária.
Afirma que a multa aplicada foi de 110%, valor este que afronta ao
princípio do não-confisco e erro grosseiro nos cálculos.
Diz que em razão da lavratura do auto de infração, teve o regime
especial de manutenção de crédito suspenso pelo Coordenador
Geral da Receita Estadual, situação esta que poderá lhe causar
prejuízos econômicos de grande monta, ante a perda de incentivos
fiscais.
Postula liminarmente, a antecipação da tutela, para que seja
determinado a suspensão de todos os efeitos restritivos e
desabonadores do auto de infração n°. 20182700200049, lavrado
em (29/05/2018), bem como, a suspensão do ATO nº 114/18/GAB/
CRE, que suspendeu o Regime Especial da requerente.
Decido.
Analisando a inicial e documentos que a instruem, observo que o
pedido liminar deve ser deferido.
Os documentos que instruem a inicial, demonstram que a Requerente
fabrica produtos que são comercializados nas operações internas
com a isenção do ICMS prevista no Inciso III, do item 24, da Tabela
II, do Anexo I, do Decreto 8321/98, e nas operações interestaduais
com a redução da base de cálculo do ICMS prevista no Inciso III, do
item 6, da Tabela II, do Anexo II, do Decreto 8.321/98.
O auto de infração acostado perante o ID 21080845, demonstra que
a Requerente foi autuada sob imputação de apropriação indevida de
crédito fiscal no exercício de 2014, todavia, o documento acostado
perante o ID 21080868, demonstra que houve acordo celebrado
entre as partes, na via administrativa, autorizando a apropriação
de créditos de ICMS, com efeitos retroativos a 2013, fato este que
evidencia, a prima facie a probabilidade do direito da Requerente.
O perigo de dano consiste na suspensão dos Regime Especial que
goza a Requerente, situação esta que ensejará a proibição de se
creditar do ICMS, que por sua vez, ensejará prejuízo econômico
de grande monta, que por sua vez, poderá afetar a viabilidade da
atividade econômica da Requerente.
Demais disso, não há risco de irreversibilidade da medida, posto
que em caso de improcedência do pedido com a consequente
revogação desta DECISÃO, o fisco poderá exigir os créditos que
entende devidos.
Por estas razões, nos termos do art. 300 do Código de
Processo Civil, defiro liminarmente o pedido de antecipação
de tutela, para determinar a suspensão de todos os efeitos
restritivos e desabonadores decorrentes do auto de infração n°.
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20182700200049, lavrado em (29/05/2018), bem como, a suspensão
do ATO nº 114/18/GAB/CRE, que suspendeu o Regime Especial
da requerente, até DECISÃO final, ou ulterior deliberação.
Por se tratar de direito que não admite autocomposição, deixo de
designar audiência de conciliação, nos termos do art. 334, § 4º, III,
do CPC.
Cite-se e intime-se a parte Ré para contestar o feito no prazo de 30
(trinta) dias úteis, nos termos do art. 183 do CPC.
A ausência de contestação implicará revelia e presunção de
veracidade da matéria fática apresentada na petição inicial.
VIA DIGITALMENTE ASSINADA DESTE DECISÃO SERVIRÁ
COMO MANDADO /CARTA PRECATÓRIA DE CITAÇÃO.
Terça-feira, 11 de Setembro de 2018
EDSON YUKISHIGUE SASSAMOTO
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Ji-Paraná - 3ª Vara Cível
Avenida Ji-Paraná, 615, Urupá, JI-PARANÁ - RO - CEP: 76900261 - Fone:(69) 34213279
AUTOS N. 7002532-91.2018.8.22.0005
CLASSE: FAMÍLIA- DIVÓRCIO LITIGIOSO (99)
POLO ATIVO:Nome: EDUARDA DA LAMARTA GIBOTTI
Endereço: Rua dos Zorós, 176, Urupá, Ji-Paraná - RO - CEP:
76900-190
Advogado: RENATA ALICE PESSOA RIBEIRO DE CASTRO
STUTZ OAB: RO0001112 Endereço: desconhecido Advogado:
EDILSON STUTZ OAB: RO000309B Endereço: Rua dos Zorós,
220, Urupá, Ji-Paraná - RO - CEP: 76900-190
POLO PASSIVO: Nome: ROBERTO GERALDO NETO
Endereço: Rua 7 de setembro, 3345, Cidade alta, São Francisco do
Guaporé - RO - CEP: 76935-000
Advogado do(a) REQUERIDO: RONALDO DE OLIVEIRA COUTO
- RO0002761
DESPACHO
Vistos,
As partes para especificarem se pretendem produzir outras provas
em audiência, indicando o respectivo motivo e objeto.
Atendem as partes para o quanto dispõe o art. 373, I e II do CPC.
Prazo de 5 (cinco) dias.
Quarta-feira, 12 de Setembro de 2018.
EDSON YUKISHIGUE SASSAMOTO
Juiz de Direito
AUTOS N. 7010907-52.2016.8.22.0005
POLO ATIVO: Nome: GUARUJA COMERCIO DE FERRAGENS
LTDA - EPP
Endereço: Avenida Transcontinental, 862, comercio, Primavera, JiParaná - RO - CEP: 76914-874
Advogado: ADILSON PRUDENTE DE OLIVEIRA OAB: RO0005314
Endereço: desconhecido Advogado: GENECI ALVES APOLINARIO
OAB: RO0001007 Endereço: av curitiba, 2113, comercio, Nova
Brasília, Ouro Preto do Oeste - RO - CEP: 76920-000
POLO PASSIVO: Nome: ELIOMAR FERREIRA DA SILVA
Endereço: AC Sao Francisco do Guapore, 3025, Avenida Tancredo
Neves 3654, Centro, São Francisco do Guaporé - RO - CEP: 76935970
DECISÃO
1 - Defiro nesta oportunidade o pedido de venda judicial.
2- Nomeio como Leiloeira Ivanilde Aquino Pimentel da empresa
Rondônia Leilões, a qual poderá ser contactada pelo telefone: 693421.1869 e 69-8133-1688, inscrita na JUCER n. 01512009, para
venda do imóvel, para que: realize leilão judicial nos termos do art.
879, II do Código de Processo Civil, que poderá ocorrer de forma
presencial e eletrônica, conjuntamente.
3- Mantenho a avaliação, por estar compatível com o preço de
mercado do bem, homologando nesta oportunidade a avaliação.
4- Nos termos do disposto do art. 879, II c/c §1º do artigo 880
ambos Código de Processo Civil, fixo a comissão de corretagem
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em 7% (sete por cento) do valor da ARREMATAÇÃO, ou 2% (dois
por cento) sobre o valor da avaliação, em caso de pagamento da
dívida pelo devedor, antes do leilão.
4.1 -Fica a empresa com a incumbência de realizar todas as tarefas
que antecedem a solenidade, bem como o próprio leilão público
presencial/eletrônico, que poderá ocorrer em local indicado pelo
Leiloeiro a ser divulgado nos editais e sítios de internet, previamente
divulgados.
5 - Os honorários da leiloeira serão adimplidos pelo (a) arrematante,
incidindo o percentual sobre o valor da arrematação ou, pelo
devedor, se paga a dívida antes do leilão.
6- Poderão ser realizados quantos leilões forem necessários para
a venda, desde que respeitado o prazo máximo de 90 (noventa)
dias, bem como conste publicação de editais, com indicação da
data e horário, com antecedência mínima de 5 (cinco) dias da data
designada para as vendas, o que inclusive poderá ocorrer por edital
único, com todas as datas já indicadas.
6.1 - Em primeiro leilão deverá ser considerado o valor da avaliação,
podendo o bem ser arrematado por valor de até a 50% (cinquenta
por cento) do valor da avaliação, no segundo e demais leilões que
seguirem.
6.2 - Os demais leilões, deverão ocorrer em intervalo mínimo de
5 (cinco) dias do primeiro leilão. Nos leilões que seguirem, não
há necessidade de aguardar o prazo mínimo indicado, entre um e
outro leilão.
7 - Caso o(a) executado(a) resolva adimplir a dívida diretamente
com o(a) exequente, mesmo depois de iniciado o procedimento
para a realização dos leilões, CABERÁ A PARTE EXEQUENTE
EXIGIR DA PARTE EXECUTADA UM ACRÉSCIMO DE 2% (dois
por cento) SOBRE O VALOR ATUALIZADO DO DÉBITO, para o
pagamento dos honorários da leiloeira, ficando, nesta hipótese o
exequente obrigado ao pagamento diretamente a leiloeira, que
poderá exigir seu cumprimento em procedimento próprio. Não
pago, poderá a leiloeira exigir o cumprimento em execução judicial.
8 - O corretor nomeado deverá dar ampla publicidade do leilão, nos
termos do art. 887 do CPC, bem como, juntar aos autos cópia do
mesmo.
9- O corretor/leiloeiro nomeado deverá intimar as partes envolvidas
no processo sobre o leilão, oportunizando-as o exercício de direito
de preferência na aquisição do bem, em condições de igualdade
pela melhor oferta.
10 - O corretor/leiloeiro nomeado deverá lavrar o termo de alienação,
nos termos do §2º do art.880 do Novo Código Processo Civil.
11- Efetuada a alienação, na forma acima delineada deverá o
leiloeiro, receber e depositar, dentro de 24 (vinte quatro) horas, à
ordem do Juízo, o produto da alienação.
Prestar contas nas 48 (quarenta e oito) horas subsequentes ao
depósito, sobre o produto da alienação, bem como, sobre o valor
auferido pelo(a) leiloeiro(a) pela comissão, cumprindo rigorosamente
os comandos do art. 884 do Código de Processo Civil.
12- Fixo o prazo de 90 (noventa) dias, para a CONCLUSÃO da
alienação.
13- Designem datas para
SIRVA A PRESENTE DECISÃO COMO CARTA/MANDADO DE
INTIMAÇÃO DO(A) LEILOEIRO(A) NOMEADO(A).
Quarta-feira, 12 de Setembro de 2018.
EDSON YUKISHIGUE SASSAMOTO
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Ji-Paraná - 3ª Vara Cível
Avenida Ji-Paraná, 615, Urupá, JI-PARANÁ - RO - CEP: 76900261 - Fone:(69) 34213279
AUTOS N. 7005824-21.2017.8.22.0005
CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159)
POLO ATIVO: Nome: COOPERATIVA DE CREDITO RURAL E
DOS EMPRESARIOS DO CENTRO DO ESTADO DE RONDONIA
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- SICOOB CENTRO
Endereço: Rua José Eduardo Vieira, 1811, - de 1604/1605 a
1810/1811, Nova Brasília, Ji-Paraná - RO - CEP: 76908-404
Advogado: RODRIGO TOTINO OAB: RO0006368 Endereço:
desconhecido
POLO PASSIVO: Nome: AUTO POSTO GNP LTDA - ME
Endereço: Avenida Marechal Rondon, 721, Centro, Ji-Paraná - RO
- CEP: 76900-970
Nome: GENESSI NEVES PEREIRA
Endereço: Avenida Marechal Rondon, 721, 0, Centro, Ji-Paraná RO - CEP: 76900-970
Nome: CLEONICE ALVES DE SOUZA PEREIRA
Endereço: Avenida Marechal Rondon, 721, Centro, Ji-Paraná - RO
- CEP: 76900-970
Advogado do(a) EXECUTADO: LUANA GOMES DOS SANTOS RO8443
DECISÃO
Vistos,
Considerando não haver elementos que permitam aferir a
impenhorabilidade alegada, frente a insistência da parte exequente,
defiro a penhora e avaliação do imóvel indicado.
Penhore e avalie o imóvel matriculado sob o nº 740, lote de terras
nº 37-E, da Gleba 39, do Setor Riachuelo, do Projeto Integrado de
Colonização Ouro Preto, situado no município de Ji-Paraná, com
área de 4,8400 ha.
Linha 86, Gleba 39, Lote 37, zona rural, nesta cidade de Ji-paraná/
RO.
Débito: R$ 15.279,98 (quinze mil, duzentos e setenta e nove reais e
noventa e oito centavos) atualizado até fevereiro de 2018.
Intimem-se, inclusive o cônjuge do devedor, se houver.
SIRVA A PRESENTE COMO CARTA / MANDADO PENHORA /
AVALIAÇÃO / INTIMAÇÃO
Quarta-feira, 12 de Setembro de 2018.
EDSON YUKISHIGUE SASSAMOTO
Juiz (a) de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Ji-Paraná - 3ª Vara Cível
Avenida Ji-Paraná, 615, Urupá, JI-PARANÁ - RO - CEP: 76900261 - Fone:(69) 34213279
AUTOS N. 7003622-37.2018.8.22.0005
CLASSE: EMBARGOS DE TERCEIRO (37)
POLO ATIVO:Nome: JOAO LUIS REIS
Endereço: Rua Divino Taquari, 2207, - de 1877/1878 a 2207/2208,
Nova Brasília, Ji-Paraná - RO - CEP: 76908-452
Advogado: RAFAELA DIAS DAMIAO OAB: RO0007989 Endereço:
desconhecido
POLO PASSIVO: Nome: ENI ALVES DIAS MENDES
Endereço: Rua São Luiz, 2021, Nova Brasília, Ji-Paraná - RO CEP: 76908-538
Advogado do(a) EMBARGADO:
DESPACHO
Vistos.
Em que pese a emenda, observo que a inicial ainda apresente
defeito que deve ser sanado, tendo em conta que o Embargante
não indicou o valor da causa.
Ainda, os elementos constantes dos autos, notadamente o valor
constrito e os veículos de propriedade do Embargante, contrariam
sua alegação de hipossuficiência econômica, de modo que não
faz jus ao benefício de gratuidade, devendo, portanto, recolher as
custas iniciais, no importe de 2% sobre o valor da causa.
Emende-se portanto, a inicial, atribuindo valor à causa, que deverá
corresponder ao valor da tutela patrimonial envolvida, ou seja, o
valor dos bens constritos, bem como, recolhendo-se as custas, no
prazo de 15(quinze) dias, pena de indeferimento da inicial.
Int.
Quarta-feira, 12 de Setembro de 2018.
EDSON YUKISHIGUE SASSAMOTO
Juiz de Direito
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4ª VARA CÍVEL
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ji-Paraná - 4ª Vara Cível
Avenida Ji-Paraná, 615, Urupá, Ji-Paraná - RO - CEP: 76900-261 Fone:(69) 34213279 Processo nº: 7009959-76.2017.8.22.0005
Classe: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
AUTOR: AROLDO PEREIRA DA SILVA
Advogado do(a) AUTOR: ELISANGELA DE OLIVEIRA TEIXEIRA
MIRANDA - RO0001043
RÉU: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO
BRASIL
Advogado do(a) RÉU: MIZZI GOMES GEDEON - MA0014371
SENTENÇA
Aroldo Pereira da Silva propõe ação de cobrança em face da Caixa
de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil, alegando, em
síntese, que foi empregada do Banco do Brasil S/A no período de
05/01/1988 a 08/12/2016 e, ao ser admitida, aderiu ao plano de
previdência privada complementar administrado pela requerida.
A requerida ao realizar o cálculo da reserva de poupança para
pagamento do valor devido ao mesmo, deixou de observar os
índices corretos de atualização para tanto, o que lhe causou prejuízo,
ante o desfalque da sua reserva de capital no curso dos anos pela
não inclusão de índices de correção monetária que refletissem a
real desvalorização das contribuições e ainda se viu desfalcado
pela falta de índices devidos de correção monetária em função de
diversos planos econômicos, em especial, Plano Bresser, Plano
Verão, Plano Collor I e Plano Collor II.
A pensão recebida pelo requerido encontra-se desfalcada pela
não inclusão dos índices dos expurgos inflacionários, uma vez que
na época dos referidos índices, houve uma queda vertiginosa na
sua reserva de capital, só observada agora quando da conversão
da reserva em aposentadoria e com o cálculo da pensão mensal,
sendo que a atualização monetária da reserva de capital tem
origem em contribuições já realizadas pelos participantes de plano
de previdência privada.
Entende que é devida a correção monetária integral quando da
restituição da denominada reserva de poupança aos participantes
do plano de benefícios de previdência privada, devendo ser
corrigida monetariamente, conforme os índices que reflitam a real
inflação ocorrida no período.
Apresentou procuração e documentos.
Audiência de conciliação infrutífera (fl. 219 – id Num. 18063831).
A requerida apresentou contestação (id Num. 18558787) Em sede
de preliminar, alegou falta de interesse de agir do requerente.
Arguiu, a prescrição quinquenal e decadência, vintenária dos
índices de correção monetária e a trienal dos juros remuneratórios
gerados pela diferença não paga.
No MÉRITO, pediu a improcedência da ação, defendendo a
regularidade dos índices de correção monetária utilizados, os
quais observaram o regulamento do plano de benefícios, que tem
como base parâmetros que nada tem a ver com a sua reserva
matemática ou reserva de poupança, razão pela qual se conclui
que quaisquer alterações nos saldos da reserva matemática ou
reserva de poupança, caso se admita a aplicação dos expurgos, a
aplicação de expurgos, serão inócuas, pois tais valores, de acordo
com as regras de cálculos do complemento, em nada se prestaram
a beneficiar o requerente.
Destacou sobre a impossibilidade de aplicação da súmula 289,
do Superior Tribunal de Justiça ao presente caso, haja vista
que a parte requerente recebe benefício de complemento de
aposentadoria por tempo de contribuição, de modo que não houve
resgate, nem rompimento definitivo do vínculo contratual entre o
participante e a mesma; pretendeu a realização de perícia técnica;
subsidiariamente, sustenta que em caso de deferimento do pedido,
os índices a serem aplicados devem ser aqueles consolidados no
Recurso Extraordinário n. 1028592/RS.
Réplica (id Num. 19300990).
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É o breve relatório.
Decido.
O processo comporta julgamento no estado em que se encontra.
Da preliminar de falta de interesse de agir.
O interesse de agir é observado pela presença de dois elementos,
que fazem com que esse requisito do provimento final seja verdadeiro
binômio “necessidade da tutela jurisdicional” e “adequação do
provimento pleiteado”.
Ao que se verifica dos pedidos formulados pelo autor, inferese que não há elementos que demonstrem a desnecessidade
do provimento jurisdicional, tendo em vista que ele pretende o
recebimento da reserva de poupança que entende devido, aliado ao
fato de que pela via administrativa o recebimento restou infrutífero,
daí decorre a necessidade do autor em pleitear o recebimento das
mencionadas contribuições pela via judicial.
Sendo assim, verifica-se que sendo a demanda necessária,
comprovado está o interesse de agir do autor.
Com essas razões, rejeito a preliminar arguida.
Da preliminar de prescrição.
A Segunda Seção do Superior já decidiu que “a ação de cobrança
de diferenças de complementação de aposentadoria ou de
diferenças de restituição de contribuição (reserva de poupança)
de participante de entidade de previdência privada que se desliga
do plano prescreve em cinco anos, contados a partir da data da
devolução a menor” (Súmulas n°s 291 e 427/STJ) - (AgRg nos
EDcl no REsp n. 1.360.016/PB, Relator Ministro RICARDO VILLAS
BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 4/11/2014, DJe
7/11/2014.)
No caso, tendo o requerente rompido o contrato de trabalho em
08/12/2016, nota-se que não houve prescrição.
Passo ao exame do MÉRITO.
Tratam-se os presentes autos de ação de cobrança, onde a parte
autora almeja a condenação da requerida ao pagamento das
diferenças relativas à correção monetária incidentes sobre o saldo
acumulado de reserva de poupança, nos exatos termos da peça
inicial.
Observa-se dos autos que o requerente era funcionário do Banco
do Brasil S/A, tendo por isso ingressado no plano de previdência
privada, de gestão da requerida, contribuindo, assim, mensalmente,
mediante desconto em folha de pagamento, com tal seguridade
privada.
Consta, outrossim, que o requerido se desligou do seu órgãos
empregador em 08/12/2016, de modo que requereu os valores
devidos a título de fundo de reserva, o que lhe foi concedido, porém,
em valor aquém do que o devido.
A matéria discutida já fora por vezes analisada pelos Tribunais
Superiores, tanto que o STJ no julgamento do Recurso Especial
n. 1.177.973/DF, submeteu-o sob o procedimento dos recursos
repetitivos do art. 543-C, do CPC, decidindo sobre a matéria
versada nestes autos, assim definindo:
Diante do exposto, fixam-se as seguintes teses para efeito do art.
543-C do Código de Processo Civil:
I - É devida a restituição da denominada reserva de poupança a
ex-participantes de plano de benefícios de previdência privada,
devendo ser corrigida monetariamente conforme os índices que
reflitam a real inflação ocorrida no período, mesmo que o estatuto
da entidade preveja critério de correção diverso, devendo ser
incluídos os expurgos inflacionários (Súmula 289/STJ);
II - A atualização monetária das contribuições devolvidas pela
entidade de previdência privada ao associado deve ser calculada
pelo IPC, por ser o índice que melhor traduz a perda do poder
aquisitivo da moeda;
III - A Súmula 252/STJ, por ser específica para a correção de
saldos do FGTS, não tem aplicação nas demandas que envolvem
previdência privada. ( Recurso Especial n. 1.177.973/DF).
Insta salientar, que a correção monetária não se constitui nenhum
plus ao valor a ser restituído, tratando-se apenas e tão-somente de
um meio de preservação do valor real da moeda, razão pela qual
deve corresponder exatamente ao montante que reflita a inflação
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da época em que o valor permaneceu depositado na reserva de
poupança do plano de previdência privada.
A respeito da matéria aqui versada, o seguinte julgado:
“Firmou o Superior Tribunal de Justiça que a restituição das
importâncias com as quais pessoalmente contribuiu à entidade
de previdência complementar deve ser feito com correção
monetária por fatores de atualização que recomponham a efetiva
desvalorização da moeda nacional...”. (REsp. 367.116 - RJ Rel. Min. Aldir Passarinho Junior) (TAPR, Ac. 959, 16.ª C. Cível,
Ponta grossa, Shiroshi Yendo, Guilherme Luiz Gomes, julgamento
22.06.05, DJ 6902).
Além do mais, o Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, no
julgamento da apelação cível n. 0251232-66.2009.8.22.0001, em
28/08/2013, decidiu que é devida a restituição da denominada
reserva de poupança a ex-participantes de plano de benefícios
de previdência privada, devendo ser corrigida monetariamente
conforme os índices que reflitam a real inflação ocorrida no
período, mesmo que o estatuto da entidade preveja critério de
correção diverso, devendo ser incluídos os expurgos inflacionários.
Inteligência à Súmula 289, do STJ.
Conforme fundamentação supra, os diversos argumentos
apresentados pela defesa, como por exemplo, inaplicabilidade da
Sumula 289, do STJ, ficam rejeitados, considerando as diversas
decisões destacadas, que vão de encontro ao entendimento da
requerida.
Diante do exposto, julgo procedente o pedido para o fim de
condenar a requerida ao pagamento das diferenças relativas à
correção monetária incidentes sobre o saldo acumulado da reserva
de poupança, nos índices exarados na inicial (letras a, b, c e d – fl.
9 - Num. 14299598 - Pág. 6).
Condeno a ressarcir as custas processuais por ele adiantadas,
devidamente corrigida, bem como condeno-o ao pagamento das
custas finais e honorários advocatícios que arbitro em 10% sobre
o valor da condenação, nos termos do artigo 20, parágrafo 3°, do
CPC.
Proceder-se-á a liquidação da SENTENÇA por meros cálculos,
porquanto presentes nos autos todos os elementos suficientes
para se apurar o quantum debeatur.
P. R. I.
Ji-Paraná, 13 de setembro de 2018.
SILVIO VIANA
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ji-Paraná - 4ª Vara Cível
Avenida Ji-Paraná, 615, Urupá, Ji-Paraná - RO - CEP: 76900-261
- Fone:(69) 34213279
Processo: 7010108-72.2017.8.22.0005
Classe: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
AUTOR: ADRIANA RODRIGUES DA SILVA
Advogados do Autor: BRUNA MOURA DE FREITAS - RO0006057,
ABEL NUNES TEIXEIRA - RO0007230
RÉU: SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO
DPVAT SA
Advogados do Réu: ANDREY CAVALCANTE DE CARVALHO RO000303B, JOSE HENRIQUE BARROSO SERPA - RO9117
Intimação
Por ordem do MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de
Ji-Paraná/RO, ficam as partes, por intermédio de seus respectivos
procuradores, intimadas de que a perícia será realizada no dia,
horário e local informados no documento de Id n. 20941339.
Ji-Paraná, 12 de setembro de 2018.
ROSIMERY ZANQUETA DOS SANTOS
Técnico Judiciário
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PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ji-Paraná - 4ª Vara Cível
Avenida Ji-Paraná, 615, Urupá, Ji-Paraná - RO - CEP: 76900-261
- Fone:(69) 34213279
Processo: 7005278-63.2017.8.22.0005
Classe: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
AUTOR: WALDENICE BATISTA PERES
Advogado do Autor: EDER KENNER DOS SANTOS - RO0004549
RÉU: SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO
DPVAT SA
Advogados do Réu: ANDREY CAVALCANTE DE CARVALHO RO000303B, IRAN DA PAIXAO TAVARES JUNIOR - RO0005087,
PAULO BARROSO SERPA - RO0004923, JOSE HENRIQUE
BARROSO SERPA - RO9117, WILSON VEDANA JUNIOR RO0006665
Intimação
Por ordem do MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca
de Ji-Paraná/RO, ficam as partes Requerente e Requerida, por
intermédio de seus procuradores, intimadas para, no prazo de 15
dias, manifestar-se quanto à juntada da complementação do Laudo
Pericial nos autos (Id 21006414)..
Ji-Parana, 12 de setembro de 2018.
ROSIMERY ZANQUETA DOS SANTOS
Técnico Judiciário
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ji-Paraná - 4ª Vara Cível
Avenida Ji-Paraná, 615, Urupá, Ji-Paraná - RO - CEP: 76900-261
- Fone:(69) 34213279
Processo: 7007294-53.2018.8.22.0005
Classe: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
AUTOR: LOURENCO DE FREITAS
Advogado do(a) AUTOR: ABEL NUNES TEIXEIRA - RO0007230
RÉU: SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO
DPVAT SA
Advogado do(a) RÉU: ALVARO LUIZ DA COSTA FERNANDES RO0005369
Intimação
Por ordem do MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de JiParaná/RO, fica a parte autora intimada, por via de seu procurador,
a se manifestar, no prazo de 15 dias, sobre a Contestação juntada
aos autos e, querendo, apresentar Réplica.
Ji-Paraná, 12 de setembro de 2018
TATIANA MARIA GOMES ANDRADE
Técnico Judiciário
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ji-Paraná - 4ª Vara Cível
Avenida Ji-Paraná, 615, Urupá, Ji-Paraná - RO - CEP: 76900-261
- Fone:(69) 34213279
Processo: 7009803-25.2016.8.22.0005
Classe: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
EXEQUENTE: AFONSO NASCIMENTO DE MORAIS
Advogado do(a) EXEQUENTE: MIGUEL ANGELO FOLADOR RO0004820
EXECUTADO: ASSOCIACAO TIRADENTES DOS POLICIAIS
MILITARES E BOMBEIROS MILITARES DO ESTADO DE
RONDONIA
Advogados do(a) EXECUTADO: CASSIO FABIANO REGO DIAS
- RO0001514, FABIO DE MELLO ANDRADE - RO0001275, ALEX
MOTA CORDEIRO - RO0002258
Intimação
Por ordem do MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de
Ji-Paraná/RO, fica a parte executada, por via de seu procurador,
intimada de que o débito referente às Custas Processuais foi
encaminhado para Protesto e, se não houver seu recolhimento
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no prazo de 15 dias após a efetivação do protesto, o débito será
inscrito na Dívida Ativa, conforme Provimento Conjunto n. 02/2017PR-CG.
Obs.: Não é necessário peticionar informando ciência desta
intimação, uma vez que o Sistema a registrará automaticamente
ao se abrir esta intimação.
Ji-Paraná, 12 de setembro de 2018.
CLEONICE BERNARDINI
Diretor de Secretaria
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ji-Paraná - 4ª Vara Cível
Avenida Ji-Paraná, 615, Urupá, Ji-Paraná - RO - CEP: 76900-261
- Fone:(69) 34213279
Processo: 7006588-70.2018.8.22.0005
Classe: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
AUTOR: LUCAS DIEGO HUBNER SOUSA
Advogado do Autor: SERGIO LUIZ MILANI FILHO - RO0007623
RÉU: SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO
DPVAT SA
Advogado do Réu: JOSE HENRIQUE BARROSO SERPA RO9117
Intimação
Por ordem do MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca
de Ji-Paraná/RO, fica a parte Autora intimada, por intermédio de
seu procurador, a se manifestar, no prazo de 15 dias, sobre a
Contestação juntada aos autos e, querendo, apresentar Réplica.
Ji-Paraná, 12 de setembro de 2018
ROSIMERY ZANQUETA DOS SANTOS
Técnico Judiciário
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ji-Paraná - 4ª Vara Cível
Avenida Ji-Paraná, 615, Urupá, Ji-Paraná - RO - CEP: 76900-261
- Fone:(69) 34213279
Processo: 7004470-24.2018.8.22.0005
Classe: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
AUTOR: PABLO HENRIQUE DE SOUZA AMORIM
Advogado do(a) AUTOR: KARINE MEZZAROBA - RO0006054
RÉU: SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO
DPVAT SA
Advogado do(a) RÉU: JOSE HENRIQUE BARROSO SERPA RO9117
Intimação
Por ordem do MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de JiParaná/RO, fica a parte autora intimada, por via de seu procurador,
a se manifestar, no prazo de 15 dias, sobre a Contestação juntada
aos autos e, querendo, apresentar Réplica.
Ji-Paraná, 13 de setembro de 2018
CLEONICE BERNARDINI
Técnico Judiciário
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ji-Paraná - 4ª Vara Cível
Avenida Ji-Paraná, 615, Urupá, Ji-Paraná - RO - CEP: 76900-261
- Fone:(69) 34213279
Processo: 7010591-05.2017.8.22.0005
Classe: FAMÍLIA- INTERDIÇÃO (58)
REQUERENTE: JAMILDA VIEIRA DE SOUZA
Advogado do(a) REQUERENTE:
REQUERIDO: MARIA RODRIGUES LEAL
Advogado do(a) REQUERIDO:
Intimação
Por ordem do MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca
de Ji-Paraná/RO, encaminho a parte dispositiva da SENTENÇA ID
17454479 para terceira publicação do DJe.
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(...)Ante o exposto e por tudo mais que dos autos consta, julgo
procedente o pedido inicial para DECLARAR RELATIVAMENTE
INCAPAZ para os atos da vida civil MARIA RODRIGUES LEAL,
brasileira, casada, aposentada, portadora do RG n. 712.083
SESDEC/RO, inscrito no CPF n. 485.633.152-34, na forma do art.
4º, III, e de acordo com o art. 1.767, I e do Código Civil, nomeandolhe na forma do artigo 755, I do CPC, como curadora desta, Sra.
JAMILDA VIEIRA DE SOUZA, brasileira, casada, funcionária
pública, RG n. 570.599 SSP/RO, CPF n. 471.068.322-00,
residente e domiciliada na Rua Cabral, n. 2331, Bairro Santiago,
CEP 76.901-138, nesta cidade e comarca de Ji-Paraná/RO, a qual
deverá exercer a curatela limitada aos atos e direitos de natureza
patrimonial e negocial, conforme artigo 85 da Lei 13.146/2015,
devendo a curadora atuar como apoiador no exercício dos demais
atos da vida civil. Nomeio a requerente Sra. JAMILDA VIEIRA DE
SOUZA, brasileira, casada, funcionária pública, RG n. 570.599
SSP/RO, CPF n. 471.068.322-00, residente e domiciliada na
Rua Cabral, n. 2331, Bairro Santiago, CEP 76.901-138, nesta
cidade e comarca de Ji-Paraná/RO, CURADORA de MARIA
RODRIGUES LEAL, brasileira, casada, aposentada, portadora do
RG n. 712.083 SESDEC/RO, inscrita no CPF n. 485.633.152-34,
residente e domiciliada na Rua Cabral, n. 2331, Bairro Santiago,
CEP 76.901-138, nesta cidade e comarca de Ji-Paraná/RO,
deferindo o compromisso na forma da lei, encarregando-a de bem
e fielmente sem dolo e nem malícia, com pura e sã consciência,
servir o cargo de curadora da curatelada, tudo sob as penas e
forma da lei, assim prometeu cumprir. Fica a curadora cientificada
de que deverá prestar contas da administração dos bens e valores
eventualmente existentes em nome da curatelada, se, e quando for
instada a tanto, devendo por isso manter registro de recebimentos
e gastos relativos ao eventual patrimônio, na forma do artigo 84, §
4º da Lei 13.146/2015 ou ainda, nos termos do artigo 763, § 2º do
CPC. Determino a prestação de contas a cada 2 (dois) anos quanto
aos benefícios previdenciários. Em atenção ao disposto no artigo
755, § 3º, do Código de Processo Civil e no artigo 9º, inciso III,
do Código Civil: (a) inscreva-se a presente DECISÃO no Registro
Civil de Pessoas Naturais desta Comarca; (b) publique-se no diário
da justiça eletrônico por três vezes, com intervalo de 10 (dez)
dias; (c) dispenso a publicação na imprensa local, em razão da
justiça de gratuita; (d) com a confirmação da movimentação desta
SENTENÇA, fica ela automaticamente publicada na rede mundial de
computadores, no portal e-SAJ do Tribunal de Justiça; (e) publiquese na plataforma de editais do Conselho Nacional de Justiça (onde
permanecerá pelo prazo de seis meses), ficando dispensado o
cumprimento desta determinação enquanto a plataforma não for
criada e estiver em efetivo funcionamento. (f) oficie-se ao Cartório
Eleitoral da Zona Eleitoral desta comarca, comunicando-se a
declaração incapacidade relativa, para as providências pertinentes.
Esta SENTENÇA servirá como MANDADO de inscrição, dirigido
ao cartório de Registro Civil, bem como de termo de curatela. Sem
custas e honorários. Transitada em julgado, arquivem. P.R.I.C. JiParaná, 9 de abril de 2018. SILVIO VIANA Juiz de Direito.
Ji-Paraná, 13 de setembro de 2018.
CLEONICE BERNARDINI
Diretor de Secretaria
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ji-Paraná - 4ª Vara Cível
Avenida Ji-Paraná, 615, Urupá, Ji-Paraná - RO - CEP: 76900-261
- Fone:(69) 34213279
Processo: 7008426-82.2017.8.22.0005
Classe: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159)
EXEQUENTE: NIQUILAUDA DE OLIVEIRA
Advogados do(a) EXEQUENTE: IASMINI SCALDELAI DAMBROS
- RO7905, CELSO DOS SANTOS - RO0001092
EXECUTADO: DALILA ROSANA DE SILVA
Advogado do(a) EXECUTADO:
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Intimação
Por ordem do MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca
de Ji-Paraná/RO, fica a parte Exequente intimada, por via de seu
procurador, a se manifestar, no prazo de 5 dias, sobre a Petição
juntada aos autos sob id n. 21409602.
Ji-Paraná, 13 de setembro de 2018
LUCIANO GOMES DA SILVA
Técnico Judiciário
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ji-Paraná - 4ª Vara Cível
Avenida Ji-Paraná, 615, Urupá, Ji-Paraná - RO - CEP: 76900-261 Fone:(69) 34213279 Processo nº: 7009664-39.2017.8.22.0005
Classe: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
AUTOR: JOSE DA SILVA LOPES
Advogado do(a) AUTOR: DINAIR DE OLIVEIRA - RO0001507
RÉU: PAULO AFONSO FONSECA DA FONSECA
Advogados do(a) RÉU: DIEGO RODRIGO DE OLIVEIRA
DOMINGUES - RO0005963, PAULO AFONSO FONSECA DA
FONSECA JUNIOR - RO5477
SENTENÇA
Trata-se de ação para rescisão contratual cumulada com ação
de indenização por danos morais proposta por José da Silva
Lopes em face de Paulo Afonso Fonseca da Fonseca e Soraia
Régia Martins Vilela, aduzindo que no ano de 2011 os requeridos
realizaram um loteamento denominado Residencial Parque dos
Buritis, situado no terceiro distrito desta cidade, ocasião em que
adquiriu um imóvel denominado lote n. 10, desmembrado dos Lotes
Rurais nº 02, 04 e 07 F2/Quinhão 02 da Gleba Pyrineos, Seção
G, denominado “Residencial Parque dos Buritis”, com área de
657,75 m² (seiscentos e cinquenta e sete metros e setenta e cinco
centímetros quadrados), pelo valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil
reais), em data de 20/06/2011.
Afirmou que os requeridos descumpriram todas as obrigações
contratuais, tais como promover a realização de benfeitorias no
loteamento, estando o local sem nenhuma infraestrutura, bem
como não entregaram o instrumento de escritura pública.
Requereu a rescisão contratual com a condenação dos requeridos
a devolução da quantia paga atualizada, no valor de R$ 128.195,52
(cento e vinte oito mil cento e noventa e cinco reais e cinquenta e
dois centavos), bem como o pagamento de indenização por danos
morais, no valor de R$ 146.935,52 (cento e quarenta e seis mil
novecentos e trinta e cinco reais e cinquenta e dois centavos).
Apresentou procuração e documentos.
Designou-se audiência de tentativa de conciliação (ID 15825151),
que resultou infrutífera entre as partes, momento em que os
requeridos foram intimados quanto ao oferecimento da contestação
(ID 16856233).
Em contestação, os requeridos alegaram a prescrição para os
pedidos do requerente, afirmando ser de 05 (cinco) anos para
rescisão, no caso em espécie, bem como quanto a prescrição
trienal para ação reparatória.
No MÉRITO, aduziram que a área em questão encontra-se dentro
de área maior, que foi recebida em herança pelo primeiro requerido,
que dividiu-a em imóveis menores, visando o desenvolvimento da
região com a comercialização dos lotes.
Informaram que a regularização da área somente foi possível após
a criação do terceiro distrito, que se deu em 24 de agosto de 2011,
com a aprovação da Lei Municipal nº 2.187.
Alegaram a realização de pavimentação com calçamento em 60%
(sessenta por cento) do condomínio, e que o material necessário
para iluminação pública chegou a ser adquirido, porém, não foi
instalado em razão da necessidade de adequação no projeto.
Pugnaram ao final, pelo acolhimento da prescrição, ou não sendo
o caso, pela improcedência dos pedidos do autor. Apresentaram
documentos.
O requerente impugnou as alegações dos requeridos, discorrendo
quanto a prescrição alegada e quanto ao contrato firmado entre as
partes.
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Postulou ao final, pela procedência de seus pedidos.
Determinou-se que o autor comprovasse o remanescente das
custas processuais, sob pena de indeferimento (ID 19013237) que
foi cumprido pelo autor no ID 19328990.
É o relatório.
DECIDO.
O processo comporta julgamento no estado em que se encontra,
sendo desnecessário a produção de outras provas, além das já
constantes nos autos.
Assim, presentes as condições da ação e pressupostos
processuais, ausentes impedimentos, passo à análise da prejudicial
de MÉRITO.
Os requeridos arguiram prejudicial de MÉRITO, relativa à prescrição,
ao argumento de que no caso em espécie aplica-se a prescrição
quinquenal, por estar atrelada a um direito de crédito do alienante
do imóvel, de modo que dada a prescrição em 05 (cinco) anos da
pretensão creditícia, a resolução contratual restaria prejudicada,
ante a extinção do direito potestativo junto à dívida.
Todavia, tal alegação não merece prosperar, uma vez que o Código
Civil não estabelece prazo para o exercício de tal direito, de modo
que, aplica-se a regra, ou seja, a prescrição decenal do art. 205,
daquele diploma.
Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já assentou,
vejamos:
“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL
CIVIL (CPC/73). AÇÃO DE COBRANÇA. RESCISÃO
CONTRATUAL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL.
INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. PRAZO PRESCRICIONAL.
DECENAL. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA E CONTRATUAL
DOS
AUTOS.
IMPOSSIBILIDADE.
INCIDÊNCIA
DOS
ENUNCIADOS N.º 5 E 7 DO STJ. 1. Aplica-se o prazo prescricional
decenal previsto no art. 205 do CC nas pretensões decorrentes
de inadimplemento contratual. 2. Não cabe, em recurso especial,
reexaminar conteúdo contratual, bem como matéria fáticoprobatória. Incidência dos Enunciados n.º 5 e 7/STJ.3. Não
apresentação pela parte agravante de argumentos novos capazes
de infirmar os fundamentos que alicerçaram a DECISÃO agravada.
4. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (AgInt no REsp 1498564/
MG, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA
TURMA, julgado em 19/09/2017, DJe 29/09/2017)”
Com relação a prescrição da pretensão indenizatória, os requeridos
que neste caso, aplica-se a prescrição trienal.
Contudo, o Superior Tribunal de Justiça em caso análogo entendeu
aplicar-se a prescrição decenal nas demandas indenizatórias
quando decorrentes do inadimplemento contratual, consoante
segue:
RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 458 E 535 DO
CPC. NÃO OCORRÊNCIA. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL
C/C INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS E DANO MORAL.
CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO
NA ENTREGA DA OBRA. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL.
PRAZO PRESCRICIONAL. ART. 205 DO CC. DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADA. 1. Afasta-se a ofensa
aos arts. 458 e 535 do CPC quando a Corte de origem examina, de
modo claro e objetivo, as questões que delimitam a controvérsia.
2. Aplica-se o prazo prescricional decenal previsto no art. 205 do
CC nas pretensões indenizatórias decorrentes de inadimplemento
contratual. 3. Não se conhece de recurso especial fundado em
dissídio jurisprudencial quando não realizado o cotejo analítico
entre os arestos confrontados. 4. Recurso especial parcialmente
conhecido e desprovido. (REsp 1591223/PR, Rel. Ministro
JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em
02/06/2016, DJe 09/06/2016)
Por tais razões, não acolho a prescrição alegada e passo à análise
do MÉRITO.
No contrato firmado entre as partes em 20 de junho de 2011 (ID
14125987), consta na cláusula terceira que “o imóvel é entregue
na data da assinatura deste contrato, quanto as benfeitorias de
iluminação pública, calçamento, guarita de segurança e canteiro
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central, será concluído no prazo de 180 dias a contar da data desta
assinatura.”
Consta também na cláusula oitava que “os outorgantes se obrigam
e se comprometem no término dos pagamentos estipulados na
Cláusula Segunda outorgar em favor do outorgado ou em nome
de quem este indicar, a respectiva escritura pública e definitiva
de venda do imóvel ora compromissado, livre e desembaraçado
de quaisquer ônus, conforme for instruído e exigido pelos órgãos
competentes da área desmembrada do lote discriminado na
Cláusula Primeira, sendo que as despesas de escritura, quer
referente as custas de cartório, certidões, impostos de transmissão,
lucro imobiliário, ITR ou outro equivalente, deverão ser pagas pelo
compromissário comprador.”
Em sua contestação, os requeridos confirmaram a ausência de
realização das benfeitorias, preocupando-se mais em atribuir a
responsabilidade ao ente público ante a afirmação de morosidade
na criação do terceiro distrito, que impediria a regularização da
área, mas note-se que eles mesmos afirmaram que o distrito foi
criado em 24 de agosto de 2011, com a aprovação da Lei 2.187,
de forma que 60 (sessenta) dias após o contrato entre as partes,
e portanto, dentro do prazo de 180 (cento e oitenta) dias previstos.
Outrossim, sequer apresentaram certidão de inteiro teor da área,
que demonstre a realização dos desmembramentos e regularização
da área em questão, conforme cláusula contratual.
Por tais razões, não tendo os requeridos cumprido as cláusulas
contratuais quanto as benfeitorias, bem como quanto a escrituração
do imóvel, a rescisão contratual é a medida que se impõe, cabendo
aos requeridos a restituição do valor pago – R$ 50.000,00 (cinquenta
mil reais), corrigidos monetariamente desde a data do desembolso
(sendo R$ 40.000,00 – quarenta mil reais – contados de 20/06/2011
e R$ 10.000,00 – dez mil reais – contados de 12/07/2011), além
de juros legais de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação,
ocorrida em 02/03/2018 (ID 16627405).
Com relação ao pedido de indenização por danos morais, o
Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado que o
inadimplemento contratual, por si só, não tem o condão de incorrer
o inadimplente ao pagamento de indenização por danos morais, e
que por vezes, configura somente um mero dissabor, cabendo ao
Juiz a análise de cada caso.
No presente caso, embora os requeridos não tenham cumprido com
o contrato, o que culminou no não uso do imóvel pelo requerente,
note-se que tal situação não abalou a honra ou causou-lhe maiores
transtornos, pois não há demonstração de que tenha adquirido o
imóvel para construção sua moradia, mas ao que me parece, para
investimento na área, que estava em expansão.
Dessa forma, que pese alegar que deverá ser indenizado ante o
alto valor empregado na compra do imóvel oriundo de seu trabalho
e economia de uma vida, é certo que terá a quantia paga de volta
e corrigida, não havendo que se falar em dano moral, de modo que
não acolho o pedido de dano moral.
Isto posto, julgo parcialmente procedentes os pedidos formulados
por José da Silva Lopes em face de Paulo Afonso Fonseca da
Fonseca e Soraia Régia Martins Vilela, declarando a rescisão
do contrato firmado entre as partes e condeno os requeridos a
restituição do valor pago – R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais),
corrigidos monetariamente desde a data do desembolso (sendo
R$ 40.000,00 – quarenta mil reais – contados de 20/06/2011 e R$
10.000,00 – dez mil reais – contados de 12/07/2011), além de juros
legais de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação, ocorrida
em 02/03/2018.
Condeno os requeridos ao pagamento de custas processuais
adiantadas pelo requerente, limitado, no entanto, ao valor da
condenação, e honorários advocatícios, estes que fixo em 10%
(dez por cento) sobre a mesma base, nos termos do art. 85, §2º, do
Código de Processo Civil.
Julgo improcedente o pedido de indenização por danos morais,
e como corolário, decreto a extinção do processo, com resolução
do MÉRITO, com espeque no art. 487, I, do Código de Processo
Civil.
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Condeno o requerente ao pagamento dos honorários advocatícios,
estes que fixo em 10% (dez por cento) sobre da indenização
pleiteada.
P.R.I.
Ji-Paraná, 13 de setembro de 2018.
SILVIO VIANA
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ji-Paraná - 4ª Vara Cível
Avenida Ji-Paraná, 615, Urupá, Ji-Paraná - RO - CEP: 76900-261 Fone:(69) 34213279 Processo nº: 7009451-33.2017.8.22.0005
Classe: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
AUTOR: ALINA FRANCISCA ALVES
Advogados do(a) AUTOR: ALAN ARAIS LOPES - RO0001787,
NERI CEZIMBRA LOPES - RO000653A
RÉU: MARTELLI TRANSPORTES LTDA., MAPFRE SEGUROS
GERAIS S.A.
Advogados do(a) RÉU: RAFAELA MARTELLI - MT18835/O,
JAIRO JOAO PASQUALOTTO - MT3569/B, MICHEL KAPPES MT14185/O
Advogado do(a) RÉU: THIAGO PESSOA ROCHA - PE29650
Intime-se a requerente para se manifestar, no prazo de quinze dias,
sobre as contestações apresentadas, bem como para apresentar
o documento constante no IDNum. 13956238 - Pág. 19, em sua
integralidade.
Ji-Paraná, 13 de setembro de 2018.
SILVIO VIANA
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ji-Paraná - 4ª Vara Cível
Avenida Ji-Paraná, 615, Urupá, Ji-Paraná - RO - CEP: 76900-261
- Fone:(69) 34213279
Processo: 7004537-23.2017.8.22.0005
Classe: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
AUTOR: IVANILDA GUIMARAES DA SILVA FARIA
Advogado do(a) AUTOR: MARLENE SGORLON - RO0008212
RÉU: SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO
DPVAT SA
Advogado do(a) RÉU: ALVARO LUIZ DA COSTA FERNANDES RO0005369
Intimação
Por ordem do MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca
de Ji-Paraná/RO, ficam as partes, por via de seus respectivos
procuradores, intimadas para, no prazo de 10 dias, manifestaremse quanto à juntada de Informações pelo Senhor Perito nos autos.
Ji-Parana, 13 de setembro de 2018.
LUCIANO GOMES DA SILVA
Técnico Judiciário
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ji-Paraná - 4ª Vara Cível
Avenida Ji-Paraná, 615, Urupá, Ji-Paraná - RO - CEP: 76900-261
- Fone:(69) 34213279
Processo: 0007209-65.2013.8.22.0005
Classe: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159)
EXEQUENTE: DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS RONDOBRAS
LTDA
Advogados do(a) EXEQUENTE: RODRIGO RODRIGUES RO0002902, RODRIGO TOSTA GIROLDO - RO0004503
EXECUTADO: FLAVIO KLOOS
Advogado do(a) EXECUTADO: FLAVIO KLOOS - RO0004537
Intimação
Por ordem do MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca
de Ji-Paraná/RO, fica a parte autora intimada, por via de seu
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procurador, para se manifestar, no prazo de 5 dias, quanto à
Certidão do Oficial de Justiça de Id n.19699466, requerendo o que
entender de direito.
Ji-Paraná, 13 de setembro de 2018.
CLEONICE BERNARDINI
Diretor de Secretaria
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ji-Paraná - 4ª Vara Cível
Avenida Ji-Paraná, 615, Urupá, Ji-Paraná - RO - CEP: 76900-261 Fone:(69) 34213279 Processo nº: 7000088-22.2017.8.22.0005
Classe: FAMÍLIA- INVENTÁRIO (39)
REQUERENTE: ELIANA TEREZINHA DA SILVA, SUELI
APARECIDA DA SILVA, WALDELY DA SILVA, AVILMAR
CUSTODIO DA SILVA, VALDECIR DA SILVA, ANTONIO CARLOS
DA SILVA, MARIA CELIA DE FARIAS, JOSE CLOVIS DA SILVA
Advogados do(a) REQUERENTE: IZABEL CRISTINA PEREIRA
GONCALVES - RO0004498, ALINE SILVA DE SOUZA RO0006058
INVENTARIADO: ANTONIO INACIO DA SILVA
Advogado do(a) INVENTARIADO:
Intime-se a requerente para que promova o pagamento da quantia
de R$200,00, relativa a retificação anterior do formal de partilha,
bem como do que ora se pretende.
Após, expeça-se formal de partilha retificado, conforme requerimento
de ID Num. 19384905 e arquivem-se os autos.
Ji-Paraná, 6 de setembro de 2018.
SILVIO VIANA
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ji-Paraná - 4ª Vara Cível
Avenida Ji-Paraná, 615, Urupá, Ji-Paraná - RO - CEP: 76900-261
- Fone:(69) 34213279
Processo: 7000996-79.2017.8.22.0005
Classe: CÍVEL - BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO
FIDUCIÁRIA (81)
AUTOR: KIRTON BANK S.A. - BANCO MULTIPLO
Advogado do(a) AUTOR: PEDRO ROBERTO ROMAO SP0209551
RÉU: W G MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME
Advogados do(a) RÉU: LUIZ HENRIQUE FARIAS DA SILVA
VIEIRA - RO9264, JOAO PAULO DE FARIA - SP173183, JOAO
DALBERTO DE FARIA - SP49438
Intimação
Por ordem do MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca
de Ji-Paraná/RO, ficam as partes intimadas da DECISÃO de id n.
21405560, a qual segue transcrita:
“Ante as alegações constantes na petição de ID nº 21377351,
concedo o prazo improrrogável de 15 dias corridos para apresentação
dos veículos, contados a partir da publicação desta. Ji-Paraná, 12
de setembro de 2018. SILVIO VIANA Juiz de Direito”.
Ji-Paraná, 13 de setembro de 2018.
LUCIANO GOMES DA SILVA
Técnico Judiciário
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ji-Paraná - 4ª Vara Cível
Avenida Ji-Paraná, 615, Urupá, Ji-Paraná - RO - CEP: 76900-261
- Fone:(69) 34213279
Processo: 7004611-43.2018.8.22.0005
Classe: CARTA PRECATÓRIA CÍVEL (261)
DEPRECANTE: JOVENTINO XAVIER DO NASCIMENTO,
QUERLEM VANIA BOLKART HAMER
Advogado do(a) DEPRECANTE: IVANILDE GUADAGNIN RO4406
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Advogado do(a) DEPRECANTE: IVANILDE GUADAGNIN RO4406
DEPRECADO: DONIZETE CAVALHEIRO CARVALHO, CLEBSON
CORDEIRO DE LIMA
Advogado do(a) DEPRECADO: JOAO FRANCISCO PINHEIRO
OLIVEIRA - RO0001512
Advogado do(a) DEPRECADO: JOAO FRANCISCO PINHEIRO
OLIVEIRA - RO0001512
Intimação
Por ordem do MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de
Ji-Paraná/RO, fica a parte exequente, por via de seu procurador,
intimada para, no prazo de 5 dias, manifestar-se quanto à Certidão
expedida sob ID n. 21431998.
Ji-Paraná, 13 de setembro de 2018.
CLEONICE BERNARDINI
Diretor de Secretaria
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ji-Paraná - 4ª Vara Cível
Avenida Ji-Paraná, 615, Urupá, Ji-Paraná - RO - CEP: 76900-261
- Fone:(69) 34213279
Processo: 7007924-46.2017.8.22.0005
Classe: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
EXEQUENTE: MARIA FABIANE SILVA PIRES, JOAO BOSCO
FAGUNDES JUNIOR
Advogado do(a) EXEQUENTE: JOAO BOSCO FAGUNDES
JUNIOR - SP0314627
Advogado do(a) EXEQUENTE: JOAO BOSCO FAGUNDES
JUNIOR - SP0314627
EXECUTADO: TIM CELULAR S.A.
Advogados do(a) EXECUTADO: MARCIA CRISTINA GONCALVES
SILVA BONITO - RJ0100237, MARCO ANTONIO RIBEIRO DE
MENEZES LAGOS - RO0006140, RUBENS GASPAR SERRA SP0119859, FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES - MT016846A
Intimação
Por ordem do MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca
de Ji-Paraná/RO, fica a parte autora, por via de seu procurador,
intimada a se manifestar, no prazo de 5 dias, sobre a juntada de
petição de Id n. 21376265.
Ji-Paraná, 13 de setembro de 2018.
TATIANA MARIA GOMES ANDRADE
Técnico Judiciário
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ji-Paraná - 4ª Vara Cível
Avenida Ji-Paraná, 615, Urupá, Ji-Paraná - RO - CEP: 76900-261
- Fone:(69) 34213279
Processo: 7004904-13.2018.8.22.0005
Classe: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
AUTOR: KARLA SILVA DOS SANTOS
Advogado do(a) AUTOR: DARLENE DE ALMEIDA FERREIRA RO0001338
RÉU: SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO
DPVAT SA
Advogado do(a) RÉU: JOSE HENRIQUE BARROSO SERPA RO9117
Intimação
Por ordem do MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca
de Ji-Paraná/RO, ficam as partes, por via de seus respectivos
procuradores, intimadas de que a perícia será realizada no dia,
horário e local informados no documento de Id n. 20941369,
com o perito nomeado nos autos, devendo tomar as eventuais
providências elencadas no ato judicial de id n. 20498109.
Obs.: Não é necessário peticionar informando ciência da data da
perícia, uma vez que o Sistema a registrará automaticamente ao
se abrir esta intimação.
Ji-Paraná, 13 de setembro de 2018.
TATIANA MARIA GOMES ANDRADE
Técnico Judiciário
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PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ji-Paraná - 4ª Vara Cível
Avenida Ji-Paraná, 615, Urupá, Ji-Paraná - RO - CEP: 76900-261
- Fone:(69) 34213279
Processo: 7006292-48.2018.8.22.0005
Classe: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
AUTOR: ADEMIR MARIANO DA SILVA
Advogado do(a) AUTOR: SERGIO LUIZ MILANI FILHO RO0007623
RÉU: SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO
DPVAT SA
Advogado do(a) RÉU: JOSE HENRIQUE BARROSO SERPA RO9117
Intimação
Por ordem do MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de JiParaná/RO, fica a parte autora intimada, por via de seu procurador,
a se manifestar, no prazo de 15 dias, sobre a Contestação juntada
aos autos e, querendo, apresentar Réplica.
Ji-Paraná, 13 de setembro de 2018
TATIANA MARIA GOMES ANDRADE
Técnico Judiciário
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ji-Paraná - 4ª Vara Cível
Avenida Ji-Paraná, 615, Urupá, Ji-Paraná - RO - CEP: 76900-261
- Fone:(69) 34213279
Processo: 7007585-53.2018.8.22.0005
Classe: MONITÓRIA (40)
AUTOR: FRIGORIFICO TANGARA LTDA
Advogado do(a) AUTOR: ROBSON FERREIRA PEGO RO0006306
RÉU: THOMAZI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME
Advogado do(a) RÉU:
Intimação
Por ordem do MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de JiParaná/RO, fica a parte autora intimada, por via de seu procurador,
para se manifestar, no prazo de 5 dias, quanto à Certidão do Oficial
de Justiça de Id n. 21438433.
Ji-Paraná, 13 de setembro de 2018.
TATIANA MARIA GOMES ANDRADE
Técnico Judiciário
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ji-Paraná - 4ª Vara Cível
Avenida Ji-Paraná, 615, Urupá, Ji-Paraná - RO - CEP: 76900-261
- Fone:(69) 34213279
Processo: 7000680-32.2018.8.22.0005
Classe: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
AUTOR: FRANCISCO GOMES DE ARAUJO
Advogado do(a) AUTOR: CLEONICE SILVEIRA DOS SANTOS RO0002506
RÉU: FERNANDO MESCHIAL
Advogado do(a) RÉU:
Intimação
Por ordem do MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de JiParaná/RO, fica a parte autora intimada, por via de seu procurador,
para se manifestar, no prazo de 5 dias, quanto à Certidão do Oficial
de Justiça de Id n. 21437658.
Ji-Paraná, 13 de setembro de 2018.
TATIANA MARIA GOMES ANDRADE
Técnico Judiciário
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PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ji-Paraná - 4ª Vara Cível
Avenida Ji-Paraná, 615, Urupá, Ji-Paraná - RO - CEP: 76900-261
- Fone:(69) 34213279
Processo: 7001183-53.2018.8.22.0005
Classe: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
AUTOR: LUCIMAR VALDIRA FILHO DE FARIA
Advogado do(a) AUTOR: EDER KENNER DOS SANTOS RO0004549
RÉU: SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO
DPVAT SA
Advogados do(a) RÉU: WILSON VEDANA JUNIOR - RO0006665,
JOSE HENRIQUE BARROSO SERPA - RO9117
Intimação
Por ordem do MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca
de Ji-Paraná/RO, fica a parte autora, por via de seu procurador,
intimada para, no prazo de 5 dias, manifestar-se quanto à juntada
do Laudo Pericial complementar nos autos.
Ji-Parana, 12 de setembro de 2018.
DAVI GONCALVES FERREIRA SOBRINHO
Técnico Judiciário
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ji-Paraná - 4ª Vara Cível
Avenida Ji-Paraná, 615, Urupá, Ji-Paraná - RO - CEP: 76900-261
- Fone:(69) 34213279
Processo: 7001183-53.2018.8.22.0005
Classe: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
AUTOR: LUCIMAR VALDIRA FILHO DE FARIA
Advogado do(a) AUTOR: EDER KENNER DOS SANTOS RO0004549
RÉU: SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO
DPVAT SA
Advogados do(a) RÉU: WILSON VEDANA JUNIOR - RO0006665,
JOSE HENRIQUE BARROSO SERPA - RO9117
Intimação
Por ordem do MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de
Ji-Paraná/RO, fica a parte requerida, por via de seu procurador,
intimada para, no prazo de 5 dias, manifestar-se quanto à juntada
do Laudo Pericial complementar nos autos.
Ji-Parana, 12 de setembro de 2018.
DAVI GONCALVES FERREIRA SOBRINHO
Técnico Judiciário
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ji-Paraná - 4ª Vara Cível
Avenida Ji-Paraná, 615, Urupá, Ji-Paraná - RO - CEP: 76900-261 Fone:(69) 34213279 Processo nº: 7003022-50.2017.8.22.0005
Classe: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
AUTOR: UNIPROV COOPERATIVA DE APOIO,PRESTACAO DE
SERVICOS E CONSUMO DOS CONDUTORES DE VEICULO E
DETENTORES DE PATRIMONIO LTDA
Advogado do(a) AUTOR: CIBELE MOREIRA DO NASCIMENTO
CUTULO - RO6533
RÉU: MICHAEL GULARTE ALEXANDRE
Advogado do(a) RÉU: EDUARDO TADEU JABUR - RO0005070
Defiro o pedido de redesignação da audiência (ID 20645124),
redesignando a audiência de instrução e julgamento para o dia 26
de novembro de 2018, às 09 horas, na sala de audiências desta
Vara, situada no Fórum Des. Hugo Auller, horas na Av. Ji-Paraná,
n. 615, Bairro Urupá, nesta cidade.
Int.
Ji-Paraná, 12 de setembro de 2018.
SILVIO VIANA
Juiz de Direito
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PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ji-Paraná - 4ª Vara Cível
Avenida Ji-Paraná, 615, Urupá, Ji-Paraná - RO - CEP: 76900-261
- Fone:(69) 34213279
Processo: 7007489-72.2017.8.22.0005
Classe: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
AUTOR: GENIVALDO ESTEVES MARTINS
Advogado do(a) AUTOR: EDER KENNER DOS SANTOS RO0004549
RÉU: SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO
DPVAT SA
Advogado do(a) RÉU: ALVARO LUIZ DA COSTA FERNANDES AC0003592
Intimação
Por ordem do MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca
de Ji-Paraná/RO, fica a parte autora, por via de seu procurador,
intimada a se manifestar, no prazo de 5 dias, sobre a juntada do
Ofício de Id n. 21372829.
Ji-Paraná, 12 de setembro de 2018.
TATIANA MARIA GOMES ANDRADE
Técnico Judiciário
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ji-Paraná - 4ª Vara Cível
Avenida Ji-Paraná, 615, Urupá, Ji-Paraná - RO - CEP: 76900-261
- Fone:(69) 34213279
Processo: 7003333-41.2017.8.22.0005
Classe: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
AUTOR: MANOEL CALHEIRO
Advogados do(a) AUTOR: ABEL NUNES TEIXEIRA - RO0007230,
BRUNA MOURA DE FREITAS - RO0006057
RÉU: SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO
DPVAT SA
Advogado do(a) RÉU: WILSON VEDANA JUNIOR - RO0006665
Intimação
Por ordem do MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca
de Ji-Paraná/RO, fica a parte requerida intimada, por via de seu
procurador, para comprovar nos autos, no prazo de 15 dias, o
pagamento das custas processuais finais.
Obs. 1: O não pagamento integral ensejará a expedição de
Certidão de Débito Judicial para fins de Protesto e Inscrição na
Dívida Ativa.
Obs. 2: De acordo com o Novo Regimento de Custas do TJRO,
Lei n. 3.896/2016, em seu artigo 12, III, o valor das custas ao ser
satisfeita a execução ou prestação jurisdicional será de 1% sobre o
valor da causa, porém, o boleto gerado não poderá ter valor inferior
a R$ 101,94 (cento e um reais e noventa e quatro centavos), nem
superior a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), conforme artigo 12,
III, § 1º.
Ji-Paraná, 12 de setembro de 2018.
DAVI GONCALVES FERREIRA SOBRINHO
Técnico Judiciário
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ji-Paraná - 4ª Vara Cível
Avenida Ji-Paraná, 615, Urupá, Ji-Paraná - RO - CEP: 76900-261 Fone:(69) 34213279 Processo nº: 7003324-79.2017.8.22.0005
Classe: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
AUTOR: WEVERSON ROSA DA SILVA
Advogados do(a) AUTOR: BRUNA MOURA DE FREITAS RO0006057, ABEL NUNES TEIXEIRA - RO0007230
RÉU: SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO
DPVAT SA
Advogado do(a) RÉU: ALVARO LUIZ DA COSTA FERNANDES RO0005369
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SENTENÇA
Trata-se de ação de cobrança proposta por Weverson Rosa da Silva
em face de Seguradora Líder do Consórcio do Seguro DPVAT S/A,
onde a parte autora, alegou, em síntese, que: foi vítima de acidente
de trânsito em 14/07/2016, vindo a sofrer as seguintes lesões:
trauma do punho esquerdo; fratura de rádio esquerdo; limitações
de movimentos e dores que implicaram em invalidez permanente;
de posse de todos os documentos necessários, realizou pedido
administrativo, oportunidade em que lhe foi paga a quantia de R$
4.725,00, porém, nos termos da legislação em vigor, entende fazer
jus ao valor de R$ 9.450,00, pleiteando assim a condenação da
requerida ao pagamento da diferença na quantia de R$ 4.725,00
que entende devida.
Apresentou procuração e documentos.
A requerida foi citada, tendo apresentando contestação e
documentos, tendo alegado preliminarmente a ausência de
comprovante de residência e no MÉRITO alegou o pagamento da
indenização na esfera administrativa; impugnou o laudo particular
apresentado pelo requerente, pleiteando a realização de perícia
complementar a ser elaborada em conformidade com a medida
provisória 451/2008, convertida na Lei 11.945/09.
A DECISÃO de fl. 134 – Id. 15264512 saneou o processo e
determinou a realização de perícia médica.
O laudo pericial encontra-se nas fls. 150/152 – Id. 20113942,
tendo as partes dele sido intimadas. A requerente apresentou
manifestação (fls.156/158 – Id.20566053) e a requerida mantevese inerte (fl.159 – Id.20953440).
É o relatório.
Decido.
O processo comporta julgamento no estado em que se encontra.
Passo ao exame do MÉRITO.
A parte requerente pleiteia o recebimento do seguro obrigatório
DPVAT no importe de R$ 4.725,00 ( quatro mil e setecentos e
vinte e cinco reais) por ter sido vítima de acidente de trânsito em
14/07/2016, vindo a sofrer trauma trauma no punho esquerdo;
fratura de rádio esquerdo e limitações de movimentos, acarretando
invalidez permanente.
Aos acidentes automobilísticos ocorridos após a MP 451/2008
aplica-se a tabela anexada a esta, devendo o pagamento do seguro
obrigatório ser realizado de acordo com a proporcionalidade da
lesão sofrida, observando o tipo e a gravidade da perda ou redução
de funcionalidade havida.
O STJ pacificou a matéria com o advento da Súmula nº 474, ao
pontuar que o valor da indenização do seguro DPVAT, em caso de
invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional
ao grau de invalidez.
Tratando-se de alegação de invalidez permanente, é imprescindível
a realização de perícia médica para se constatar o grau das lesões
sofridas, a fim de amoldá-las às hipóteses previstas no artigo 3º,
parágrafo 1º, incisos I e II, da Lei 6.194/74, com as modificações
da Lei 11.945/2009.
Adentrando-se ao conhecimento da prova pericial produzida,
verifica-se que o Senhor Perito constatou que a parte requerente,
por ocasião do acidente de trânsito do qual foi vítima, sofreu
sequelas que provocaram invalidez parcial incompleta do membro
superior esquerdo em grau de 35% (fls. 150/152 – Id. 20113942 ).
Por esta razão, em consonância com o artigo 3º, da Lei 6.194/74
e o laudo pericial apresentado, a parte requerente faz jus ao
recebimento do percentual de 35% sobre o valor de R$13.500,00,
que importa na quantia de R$ 4.725,00
Considerando que a parte requerente já recebeu a quantia de
R$4.725,00, não faz jus ao recebimento de nenhum valor vez que
inexiste diferença a ser paga.
Diante do exposto, julgo improcedente o pedido formulado pelo
autor e, via de consequência, extingo o processo com resolução do
MÉRITO, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código Civil.
Condeno o requerente ao pagamento de custas e honorários
advocatícios, estes que arbitro em 15% sobre o valor atualizado
da causa, com fundamento no artigo 85, § 2º, do CPC. Suspensa
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a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça concedida neste
ato, a teor do disposto no artigo 98, § 3º, do CPC.
Transitada em julgado, arquivem-se os autos.
P.R.I.
Ji-Paraná/RO, 12 de setembro de 2018.
SILVIO VIANA
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ji-Paraná - 4ª Vara Cível
Avenida Ji-Paraná, 615, Urupá, Ji-Paraná - RO - CEP: 76900-261 Fone:(69) 34213279 Processo nº: 7007668-06.2017.8.22.0005
Classe: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
AUTOR: JULIO CESAR MENDES MIRANDA
Advogado do(a) AUTOR: DARLENE DE ALMEIDA FERREIRA RO0001338
RÉU: SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO
DPVAT SA
Advogado do(a) RÉU: ALVARO LUIZ DA COSTA FERNANDES RO0005369
SENTENÇA
Trata-se de ação de cobrança proposta por Julio Cesar Mendes
Miranda em face de Seguradora Líder do Consórcio do Seguro
DPVAT S/A, onde a parte autora, alegou, em síntese, que: foi
vítima de acidente de trânsito em 13/08/2016, vindo a sofrer
traumas que implicam em invalidez permanente; de posse de
todos os documentos necessários, realizou pedido administrativo,
oportunidade em que lhe foi paga a quantia de R$ 675,00 (seiscentos
e setenta e cinco reais), porém, nos termos da legislação em vigor,
entende fazer jus ao valor de R$ 7.560,00 (sete mil e quinhentos
e sessenta reais pleiteando assim a condenação da requerida ao
pagamento da diferença na quantia de R$ 6.885,00 (seis mil e
oitocentos e oitenta e cinco reais) que entende devida.
Apresentou procuração e documentos.
A requerida foi citada, tendo apresentando contestação e
documentos, tendo alegado preliminarmente a ausência de
comprovante de residência e no MÉRITO alegou o pagamento da
indenização na esfera administrativa; a falta de nexo causal entre
os danos e os fatos; impugnou o laudo particular apresentado pelo
requerente, pleiteando a realização de perícia complementar a ser
elaborada em conformidade com a medida provisória 451/2008,
convertida na Lei 11.945/09.
A DECISÃO de fls. 101/102 – Id. 15455538 saneou o processo e
determinou a realização de perícia médica.
O laudo pericial encontra-se nas fls. 116/119 – Id. 19768909, tendo
as partes dele sido intimadas e se manifestado.
É o relatório.
Decido.
O processo comporta julgamento no estado em que se encontra.
Passo ao exame do MÉRITO.
A parte requerente pleiteia o recebimento do seguro obrigatório
DPVAT no importe de R$ 6.885,00 (seis mil e oitocentos e
oitenta e cinco reais) por ter sido vítima de acidente de trânsito
em 13/08/2016, vindo a sofrer traumas que acarretaram invalidez
permanente.
Aos acidentes automobilísticos ocorridos após a MP 451/2008
aplica-se a tabela anexada a esta, devendo o pagamento do seguro
obrigatório ser realizado de acordo com a proporcionalidade da
lesão sofrida, observando o tipo e a gravidade da perda ou redução
de funcionalidade havida.
O STJ pacificou a matéria com o advento da Súmula nº 474, ao
pontuar que o valor da indenização do seguro DPVAT, em caso de
invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional
ao grau de invalidez.
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Tratando-se de alegação de invalidez permanente, é imprescindível
a realização de perícia médica para se constatar o grau das lesões
sofridas, a fim de amoldá-las às hipóteses previstas no artigo 3º,
parágrafo 1º, incisos I e II, da Lei 6.194/74, com as modificações
da Lei 11.945/2009.
Adentrando-se ao conhecimento da prova pericial produzida,
verifica-se que o Senhor Perito constatou que a parte requerente,
por ocasião do acidente de trânsito do qual foi vítima, sofreu
sequelas que provocaram invalidez parcial incompleta do membro
inferior esquerdo em grau de 17,5% (fls. 116/119 – Id. 19768909).
Por esta razão, em consonância com o artigo 3º, da Lei 6.194/74
e o laudo pericial apresentado, a parte requerente faz jus ao
recebimento do percentual de 17,5% sobre o valor de R$13.500,00,
que importa na quantia de R$ 2.362,50 (dois mil, trezentos e
sessenta e dois reais e cinquenta centavos).
Considerando que a parte requerente já recebeu a quantia de R$
675,00 (seiscentos e setenta e cinco reais), faz jus ao valor da
diferença que corresponde a R$1.687,50 (mil, seiscentos e oitenta
e sete reais e cinquenta centavos).
Diante do exposto, julgo parcialmente procedentes os pedidos
formulados pela parte requerente, para condenar a requerida ao
pagamento de R$ 1.687,50 ( mil, seiscentos e oitenta e sete reais
e cinquenta centavos), corrigidos monetariamente desde a data do
evento danoso (STJ, REsp 1483620/SC), e com juros de 1% (um
por cento) ao mês desde a citação (Súmulas n. 426 STJ e n. 08
TJ/RO).
Julgo extinto o processo, com resolução de MÉRITO, com
fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.
Condeno a requerida ao pagamento das custas processuais
iniciais e finais, bem como nos honorários advocatícios que fixo em
10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, devidamente
corrigida.
P.R.I.C.
Ji-Paraná/RO, 12 de setembro de 2018
SILVIO VIANA
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ji-Paraná - 4ª Vara Cível
Avenida Ji-Paraná, 615, Urupá, Ji-Paraná - RO - CEP: 76900-261
- Fone:(69) 34213279
Processo: 7008266-91.2016.8.22.0005
Classe: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
AUTOR: CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA SA CERON
Advogado do(a) AUTOR: DANIEL PENHA DE OLIVEIRA RO0003434
RÉU: INDUSTRIA TRIANON DE RONDONIA LTDA
Advogados do(a) RÉU: LUCIANO FRANZIN STECCA - RO0007500,
MAGDA REGINA MORILLAS CUNHA - RO0000227
Intimação
Por ordem do MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de JiParaná/RO, fica a parte autora intimada, por via de seu procurador,
para comprovar nos autos, no prazo de 15 dias, o pagamento das
custas processuais conforme cálculo judicial de id n. 21380874.
Obs. 1: O não pagamento integral ensejará a expedição de Certidão
de Débito Judicial para fins de Protesto e Inscrição na Dívida Ativa.
Obs. 2: De acordo com o Novo Regimento de Custas do TJRO,
Lei n. 3.896/2016, em seu artigo 12, III, o valor das custas ao ser
satisfeita a execução ou prestação jurisdicional será de 1% sobre o
valor da causa, porém, o boleto gerado não poderá ter valor inferior
a R$ 101,94 (cento e um reais e noventa e quatro centavos), nem
superior a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), conforme artigo 12,
III, § 1º.
Ji-Paraná, 12 de setembro de 2018.
LUCIANO GOMES DA SILVA
Técnico Judiciário

Este diário foi assinado digitalmente consoante a Lei 11.419/06. O documento eletrônico pode ser encontrado no sítio do Tribunal de Justiça do Estado de
Rondônia, endereço: http://www.tjro.jus.br/novodiario/
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PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ji-Paraná - 4ª Vara Cível
Avenida Ji-Paraná, 615, Urupá, Ji-Paraná - RO - CEP: 76900-261
- Fone:(69) 34213279
Processo: 7008123-68.2017.8.22.0005
Classe: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
AUTOR: PEDRO HENRIQUE LARA NEVES DOS SANTOS
Advogados do(a) AUTOR: BRUNA MOURA DE FREITAS RO0006057, ABEL NUNES TEIXEIRA - RO0007230
RÉU: SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO
DPVAT SA
Advogado do(a) RÉU: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO RO0005017
Intimação
Por ordem do MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca
de Ji-Paraná/RO, fica a parte autora, por via de seu procurador,
intimada a se manifestar, no prazo de 5 dias, sobre a juntada de
petição e documentos de Id n. 21392967.
Ji-Paraná, 12 de setembro de 2018.
TATIANA MARIA GOMES ANDRADE
Técnico Judiciário
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ji-Paraná - 4ª Vara Cível
Avenida Ji-Paraná, 615, Urupá, Ji-Paraná - RO - CEP: 76900-261 Fone:(69) 34213279 Processo nº: 7008457-68.2018.8.22.0005
Classe: FAMÍLIA- INTERDIÇÃO (58)
REQUERENTE: DAGLIANE PRISCILA FREIRA DE PAULA
Advogados do(a) REQUERENTE: LISDAIANA FERREIRA LOPES
- RO9693, NAIANY CRISTINA LIMA - RO0007048, GEOVANE
CAMPOS MARTINS - RO0007019
REQUERIDO: ALAIR FREIRA
Advogado do(a) REQUERIDO:
Manifeste-se a requerente, quanto a sua eventual ilegitimidade de
parte para ajuizar a presente ação, porquanto o interditado não
reside com a mesma, de modo que a curadoria deveria ser exercida
pelo administrador do Lar do Idoso onde se encontra o interditado
(artigo 747, inciso III, do CPC).
Oficie-se ao Ministério Público a fim de que tome conhecimento
da presente ação, em especial, a informação apresentada pela
requerente de que o interditando está prestes a ser “despejado”
da instituição e se necessário, tome as providências cabíveis para
substituição do curador.
Ji-Paraná, 12 de setembro de 2018.
SILVIO VIANA
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ji-Paraná - 4ª Vara Cível
Avenida Ji-Paraná, 615, Urupá, Ji-Paraná - RO - CEP: 76900-261
- Fone:(69) 34213279
Processo: 7008402-20.2018.8.22.0005
Classe: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
AUTOR: DULCINEIA BATISTA DO CARMO, JOSE ROBERTO
BASILIO, REBECA CARMO PORTILHO, RAISSA CARMO
PORTILHO
Advogados do(a) AUTOR: DIEGO RODRIGO DE OLIVEIRA
DOMINGUES - RO0005963, PAULO AFONSO FONSECA DA
FONSECA JUNIOR - RO5477
Advogados do(a) AUTOR: DIEGO RODRIGO DE OLIVEIRA
DOMINGUES - RO0005963, PAULO AFONSO FONSECA DA
FONSECA JUNIOR - RO5477
Advogados do(a) AUTOR: DIEGO RODRIGO DE OLIVEIRA
DOMINGUES - RO0005963, PAULO AFONSO FONSECA DA
FONSECA JUNIOR - RO5477

SEXTA-FEIRA, 14-09-2018

695

Advogados do(a) AUTOR: DIEGO RODRIGO DE OLIVEIRA
DOMINGUES - RO0005963, PAULO AFONSO FONSECA DA
FONSECA JUNIOR - RO5477
RÉU: COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DE RONDONIA
CAERD
Advogado do(a) RÉU:
Intimação
Por ordem do MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca
de Ji-Paraná/RO, fica a parte autora, por via de seu procurador,
intimada de que a audiência será realizada no Centro Judiciário de
Solução de Conflitos – CEJUSC, localizado na Rua Elias Cardoso
Balau, 1220, Bairro Jardim Aurélio Bernardi, SALA 01, nesta cidade,
no dia 08 de novembro de 2018, às 08:40h.
Ji-Paraná, 12 de setembro de 2018.
DAVI GONCALVES FERREIRA SOBRINHO
Técnico Judiciário
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ji-Paraná - 4ª Vara Cível
Avenida Ji-Paraná, 615, Urupá, Ji-Paraná - RO - CEP: 76900-261
- Fone:(69) 34213279
Processo: 7003125-23.2018.8.22.0005
Classe: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
AUTOR: FABIELE WECKWERTH
Advogado do(a) AUTOR: JOAO BOSCO FAGUNDES JUNIOR SP0314627
RÉU: EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A
Advogado do(a) RÉU: FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA MG0109730
Intimação
Por ordem do MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca
de Ji-Paraná/RO, fica a parte autora, por via de seu procurador,
intimada para se manifestar quanto ao Recurso de Apelação
juntado aos autos e, querendo, apresentar suas contrarrazões, no
prazo de 15 dias.
Ji-Paraná, 12 de setembro de 2018.
TATIANA MARIA GOMES ANDRADE
Técnico Judiciário
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ji-Paraná - 4ª Vara Cível
Avenida Ji-Paraná, 615, Urupá, Ji-Paraná - RO - CEP: 76900-261
- Fone:(69) 34213279
EDITAL DE CITAÇÃO
PRAZO: 20 (VINTE) DIAS
CITAÇÃO DE: REQUERIDO: SIDNEI FERREIRA DE FREITAS,
brasileiro, casado, portador da CI-RG n. 8.774.818-9 SSP/PR e
CPF n. 034.224.089-75, atualmente em local incerto e não sabido.
FINALIDADE: CITAR a parte acima qualificada para querendo,
declarar a concordância com o pedido formulado pela requerente
ou oferecer contestação dentro do prazo de 15 (quinze) dias.
RESUMO DA INICIAL: A requerente e o requerido casaram-se
em 17/2/2014, sob o regime de separação total de bens, estando
separados de fato há 1 ano, não havendo possibilidade ou interesse
de reconciliação. O casal não teve filhos e não possui bens a
partilhar. Assim requer a citação do requerido, para querendo,
no prazo legal, apresente resposta e o julgamento totalmente
procedente o pedido inicial decretando, assim, o divórcio do casal
e que seja concedido os benefícios da justiça gratuita.
ADVERTÊNCIA: Não sendo contestada a ação, presumir-se-ão
verdadeiros os fatos alegados pelo requerente.
Processo: 7010034-18.2017.8.22.0005
Classe: FAMÍLIA- DIVÓRCIO LITIGIOSO (99)
Requerente: CARLINDA ROCHA DE LIMA
Advogado: DARIO ALVES MOREIRA - RO0002092
Requerido: SIDNEI FERREIRA DE FREITAS
Ji-Paraná, 11 de setembro de 2018.
CLEONICE BERNARDINI
Diretora de Cartório

Este diário foi assinado digitalmente consoante a Lei 11.419/06. O documento eletrônico pode ser encontrado no sítio do Tribunal de Justiça do Estado de
Rondônia, endereço: http://www.tjro.jus.br/novodiario/
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PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ji-Paraná - 4ª Vara Cível
Avenida Ji-Paraná, 615, Urupá, Ji-Paraná - RO - CEP: 76900-261 Fone:(69) 34213279 Processo nº: 7008519-11.2018.8.22.0005
Classe: FAMÍLIA- TUTELA E CURATELA - NOMEAÇÃO (61)
REQUERENTE: ISMAEL MEGURO, DINALVA ALVES MEGURO
Advogado do(a) REQUERENTE: GENECI ALVES APOLINARIO RO0001007
Advogado do(a) REQUERENTE: GENECI ALVES APOLINARIO RO0001007
INTERESSADO: LAURAH YUKARI OLIVEIRA, MARIZETE DE
JESUS OLIVEIRA
Advogado do(a) INTERESSADO:
Advogado do(a) INTERESSADO:
A situação jurídica não envolve simples pedido de guarda provisória
com base no artigo 33 e seguintes do Estatuto da Criança e do
Adolescente, mas sim pretensão à adoção que está em discordância
com as disposições reguladas pelo próprio Estatuto, haja vista que
não se sabe de que forma a criança está sob a guarda de fato dos
requerentes.
Nota-se que não foram tomadas quaisquer medidas prévias para se
perquirir acerca da família da criança, eis que a adoção é medida
excepcional.
Além do mais, adoção para casos dessa natureza, requer o
cadastro prévio dos pretendentes, conforme dispõe o artigo 50,
caput, do ECA, sendo que os requerentes não se enquadram em
quaisquer das hipóteses previstas no §13, do mesmo artigo, tudo
a demonstrar que a criança se encontra em situação de risco, a
deslocar a competência deste Juízo para o Juizado da Infância e
da Juventude.
Por fim, verifica-se que os próprios requerentes endereçaram a
presente ação para àquele Juízo.
Ji-Paraná, 12 de setembro de 2018.
SILVIO VIANA
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ji-Paraná - 4ª Vara Cível
Avenida Ji-Paraná, 615, Urupá, Ji-Paraná - RO - CEP: 76900-261
- Fone:(69) 34213279 EDITAL DE CITAÇÃO
PRAZO: 30 (TRINTA) DIAS
CITACAO DE: APARECIDO JOSÉ NAZARO, brasileiro, convivente,
portador do RG n. 694.057 SSP/RO e CPF n. 669.365.192-53,
atualmente em local incerto e não sabido.
FINALIDADE: CITAR o requerido para tomar ciência da ação,
bem como para pagar os alimentos provisórios em favor da
parte requerente no importe de 20% (vinte por cento) do salário
mínimo vigente, que deverá ser pago mensalmente, diretamente
à representante da requerente a partir da citação. INTIMAR o
requerido para que apresente, caso queira, Contestação, no prazo
de 15 dias.
Processo: 7007599-08.2016.8.22.0005
Classe: ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68 (69)
Autor: V. G. P. N., J. P. D. S.
Advogado: Defensoria Pública do Estado de Rondônia
Requerido: A. J. N.
Ji-Paraná, 11 de setembro de 2018.
CLEONICE BERNARDINI
Diretora de Cartório
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ji-Paraná - 4ª Vara Cível
Avenida Ji-Paraná, 615, Urupá, Ji-Paraná - RO - CEP: 76900-261
- Fone:(69) 34213279
Processo nº: 7011333-30.2017.8.22.0005
Classe: MONITÓRIA (40)
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AUTOR: ASSOCIACAO DOS TRABALHADORES NO SERVICO
PUBLICO NO ESTADO DE RONDONIA - ASPER
Advogado do(a) AUTOR: MARCELO ESTEBANEZ MARTINS RO0003208
RÉU: ACACIO FELIX DE LIMA
Advogado do(a) RÉU:
Intimação
Por ordem do MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca
de Ji-Paraná/RO, fica a parte autora intimada, por via de seu
procurador, a se manifestar, no prazo de 5 dias, quanto ao AR
negativo de Id n. 21254222.
Ji-Paraná, 12 de setembro de 2018.
DAVI GONCALVES FERREIRA SOBRINHO
Técnico Judiciário
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ji-Paraná - 4ª Vara Cível
Avenida Ji-Paraná, 615, Urupá, Ji-Paraná - RO - CEP: 76900-261
- Fone:(69) 34213279
Processo: 0010810-11.2015.8.22.0005
Classe: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
AUTOR: VALDECIR BARBOSA
Advogado do(a) AUTOR: FAGNER REZENDE - RO0005607
RÉU: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Advogado do(a) RÉU:
Intimação
Por ordem do MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca
de Ji-Paraná/RO, fica a parte autora intimada, por via de seu
procurador, a manifestar interesse no prosseguimento do feito,
no prazo de 5 dias, requerendo o que entender de direito, face o
retorno dos autos do 2º Grau.
Ji-Paraná, 12 de setembro de 2018.
CLEONICE BERNARDINI
Técnico Judiciário
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ji-Paraná - 4ª Vara Cível
Avenida Ji-Paraná, 615, Urupá, Ji-Paraná - RO - CEP: 76900-261
- Fone:(69) 34213279
Processo: 0009539-64.2015.8.22.0005
Classe: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
AUTOR: ADRIANA RODRIGUES DOS SANTOS
Advogado do(a) AUTOR: FABIANA MODESTO DE ARAUJO RO0003122
RÉU: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Advogado do(a) RÉU:
Intimação
Por ordem do MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca
de Ji-Paraná/RO, fica a parte autora intimada, por via de seu
procurador, a manifestar interesse no prosseguimento do feito,
no prazo de 5 dias, requerendo o que entender de direito, face o
retorno do autos do 2º Grau.
Ji-Paraná, 12 de setembro de 2018.
CLEONICE BERNARDINI
Técnico Judiciário
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ji-Paraná - 4ª Vara Cível
Avenida Ji-Paraná, 615, Urupá, Ji-Paraná - RO - CEP: 76900-261 Fone:(69) 34213279 Processo nº: 7010527-92.2017.8.22.0005
Classe: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
AUTOR: FRIGORIFICO TANGARA LTDA
Advogados do(a) AUTOR: AMANDA JESSICA DA SILVA MATOS
- RO8072, ROBSON FERREIRA PEGO - RO0006306, RUAN
VIEIRA DE CASTRO - RO0008039
RÉU: CANUTO COMERCIAL EIRELI - ME

Este diário foi assinado digitalmente consoante a Lei 11.419/06. O documento eletrônico pode ser encontrado no sítio do Tribunal de Justiça do Estado de
Rondônia, endereço: http://www.tjro.jus.br/novodiario/
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Advogado do(a) RÉU:
Intime-se a requerente para que, no prazo de 05 (cinco) dias,
apresente cálculo com a atualização do débito.
Após retornem os autos conclusos.
Ji-Paraná/RO, 12 de setembro de 2018.
SILVIO VIANA
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ji-Paraná - 4ª Vara Cível
Avenida Ji-Paraná, 615, Urupá, Ji-Paraná - RO - CEP: 76900-261 Fone:(69) 34213279 Processo nº: 7005877-02.2017.8.22.0005
Classe: CÍVEL - BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO
FIDUCIÁRIA (81)
AUTOR:
AYMORE
CREDITO
FINANCIAMENTO
E
INSVESTIMENTO S.A
Advogado do(a) AUTOR: THATIANE TUPINAMBA DE CARVALHO
- RO0005086
RÉU: PAULO SERGIO DE ARAUJO TEIXEIRA
Advogado do(a) RÉU: GIOVANNI DILION SCHIAVI GOMES RO0004262
Intime-se o embargado para que se manifeste sobre os embargos
de declaração no prazo de cinco dias.
Ji-Paraná, 12 de setembro de 2018.
SILVIO VIANA
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ji-Paraná - 4ª Vara Cível
Avenida Ji-Paraná, 615, Urupá, Ji-Paraná - RO - CEP: 76900-261 Fone:(69) 34213279 Processo nº: 7005523-40.2018.8.22.0005
Classe: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
AUTOR: CONSTRURB LTDA - EPP - ME
Advogados do(a) AUTOR: RODRIGO BORGES SOARES RO0004712, HARLEI JARDEL QUEIROZ GADELHA - RO9003
RÉU: ESTADO DE RONDÔNIA
Advogado do(a) RÉU:
Trata-se de ação de repetição de indébito fiscal com pedido de tutela
de urgência em caráter incidental proposta por Construrb LTDA
EPP em face Estado de Rondônia, aduzindo ser pessoa jurídica
de direito privado que atua no ramo da construção civil, realizando
diversas obras no Estado de Rondônia, e que diante de sua regular
prestação de serviços, é contribuinte do Imposto sobre Serviços
(ISS), utilizando-se regularmente de materiais provenientes de
outros Estados a título de insumos para consecução de sua
atividade-fim.
Afirma que mesmo realizando a compra de materiais para as
construções, o fisco estadual cobra o Imposto sobre Circulação
de Mercadorias e Serviços (ICMS), mas aduz que tal cobrança é
manifestamente ilegal, considerando que inexiste relação jurídico
tributária entre a autora e o fisco em relação ao ICMS.
Requereu antecipadamente, a suspensão das cobranças futuras
pelo DIFAL/ICMS, bem como a emissão de certidão negativa ou
positiva com efeitos negativos. No MÉRITO, pugnou pela declaração
da inexistência de relação jurídico-tributária afastando a imposição
quanto ao recolhimento do diferencial e pela restituição em dobro
da quantia paga indevidamente, no valor de R$ 108.449,87 (cento
e oito mil quatrocentos e quarenta e nove reais e oitenta e sete
centavos). Apresentou procuração e documentos.
É o relatório.
DECIDO.
Em situação análoga a dos autos, o STJ com base em decisões
proferidas pela Egrégia Corte Superior no Resp. 1.135.489/AL,
de Relatoria do eminente Ministro LUIZ FUX, julgado sob o rito
do Recurso Repetitivo (art. 543-C do CPC), DJe 1.2.2010, firmou
entendimento de que as empresas de construção civil, ao adquirirem,
em outros Estados, materiais a serem empregados como insumos
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para atividade fim, não podem ser compelidas ao recolhimento de
diferencial de alíquota de ICMS cobrada pelo Estado destinatário.
[…] 2. É que as empresas de construção civil, quando adquirem
bens necessários ao desenvolvimento de sua atividade-fim, não são
contribuintes do ICMS. Consequentemente, há de se qualificar a
construção civil como atividade de pertinência exclusiva a serviços,
pelo que as pessoas (naturais ou jurídicas) que promoverem a
sua execução sujeitar-se-ão exclusivamente à incidência de ISS,
em razão de que quaisquer bens necessários a essa atividade
(como máquinas, equipamentos, ativo fixo, materiais, peças, etc.)
não devem ser tipificados como mercadorias sujeitas a tributo
estadual [...]” (AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 377.600 RO (2013/0238416-9) RELATOR: MINISTRO NAPOLEÃO NUNES
MAIA FILHO, Data da Publicação: 23/10/2017)
Dessa forma, considerando que consta do contrato social e
alterações, que o autor exerce atividade exclusiva de prestação de
serviços que envolve a área de construção civil, o deferimento do
pedido de tutela é a medida que se impõe, visando evitar maiores
prejuízos ao requerente.
Assim, defiro o pedido de tutela para que o Estado de Rondônia se
abstenha de efetivar a cobrança do diferencial de alíquota do ICMS,
bem como emita certidão positiva com efeitos negativos ao autor,
sob pena de pagamento de multa diária que arbitro em R$1.000,00
até o limite de R$50.000,00.
No mais, cite-se o requerido para querendo, apresentar contestação
no prazo de 30 (trinta) dias, após, intime-se o requerente para
eventual impugnação.
Ji-Paraná, 12 de setembro de 2018.
SILVIO VIANA
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ji-Paraná - 4ª Vara Cível
Avenida Ji-Paraná, 615, Urupá, Ji-Paraná - RO - CEP: 76900-261 Fone:(69) 34213279 Processo nº: 7000910-74.2018.8.22.0005
Classe: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
AUTOR: EDNA DO CARMO DA SILVA
Advogado do(a) AUTOR:
RÉU: GLADSON EDUARDO DE SOUZA POLONIO
Advogado do(a) RÉU: NILTON MENEZES SOUZA CORTES RO8172
(if Num. 21080921): Ao Ministério Público.
Ji-Paraná, 14 de setembro de 2018.
SILVIO VIANA
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ji-Paraná - 4ª Vara Cível
Avenida Ji-Paraná, 615, Urupá, Ji-Paraná - RO - CEP: 76900-261 Fone:(69) 34213279 Processo nº: 7008571-07.2018.8.22.0005
Classe: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
AUTOR: QUEILER DE SOUZA
Advogados do(a) AUTOR: FABIANA MODESTO DE ARAUJO RO0003122, ALIADNE BEZERRA LIMA FELBERK DE ALMEIDA
- RO0003655
RÉU: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Advogado do(a) RÉU:
Para comprovar o interesse de agir da parte autora ela deverá,
no prazo de 15 dias, comprovar que realizou o pedido na via
administrativa.
Int.
Ji-Paraná, 12 de setembro de 2018.
SILVIO VIANA
Juiz de Direito
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PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ji-Paraná - 4ª Vara Cível
Avenida Ji-Paraná, 615, Urupá, Ji-Paraná - RO - CEP: 76900-261
- Fone:(69) 34213279
Processo nº: 7008732-17.2018.8.22.0005
Classe: CÍVEL - BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO
FIDUCIÁRIA (81)
AUTOR: ITAU SEGUROS S/A
Advogado do(a) AUTOR: JOAO ALVES BARBOSA FILHO PE4246-A
RÉU: FRANCISCO DE ASSIS CHAGAS
Advogado do(a) RÉU:
Valor da causa: R$ 12.390,50
DECISÃO LIMINAR COM FORÇA DE MANDADO DE BUSCA E
APREENSÃO DE BEM E DE CITAÇÃO
Das custas.
Promova-se o recolhimento das custas processuais, no prazo de
15 dias.
Após, cumpra-se a presente DECISÃO.
Do pedido liminar.
Devidamente comprovada a mora da requerida, concedo a liminar
de busca e apreensão, inaudita altera pars, do bem descrito e
caracterizado na petição inicial nos termos do artigo 3º, do DecretoLei 911/69, entregando-o nas mãos do autor ou do depositário
fiel que por ventura tenha sido por ele indicado na petição inicial,
ocasião em que o senhor oficial de justiça deverá constar no auto
de busca e apreensão a identificação do fiel depositário do veículo,
bem como seu endereço completo. Notifique-o de que somente
estará autorizado a retirar o veículo para fora da jurisdição desta
Comarca somente após o decurso do prazo para a purgação da
mora, sob pena do pagamento de multa de R$5.000,00 em favor
do requerido, nos termos do precedente do Superior Tribunal de
Justiça constante no Recurso Especial n. 1.567.197 - MS, julgado
em 30 de agosto de 2016.
Executada a liminar, cite-se a requerida para, no prazo de 05
(cinco) dias pagar o débito descrito, que deverá ser acrescido da
verba honorária de dez por cento sobre o débito em aberto, além
das custas processuais recolhidas pelo credor ou, caso queira,
oferecer contestação no prazo de 15 (quinze) dias, ciente de que
o não pagamento do débito implicará consolidação da propriedade
do bem nas mãos do credor, que poderá vendê-lo à terceiros.
Intime-se o requerente.
OBS: No decorrer da diligência, sendo o caso, servirá esta também
como requisição de reforço policial. Autorizo as faculdades do
artigo 212 do Código de Processo Civil.
Ji-Paraná, 12 de setembro de 2018.
SILVIO VIANA
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ji-Paraná - 4ª Vara Cível
Avenida Ji-Paraná, 615, Urupá, Ji-Paraná - RO - CEP: 76900-261 Fone:(69) 34213279 Processo nº: 7008676-81.2018.8.22.0005
Classe: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
AUTOR: FRANCISCO SOARES DE SOUZA
Advogados do(a) AUTOR: EVA CONDACK DIAS PEREIRA
DA SILVA - RO0002273, ELIANE APARECIDA DE BARROS RO0002064
RÉU: BANCO BRADESCO S.A.
Advogado do(a) RÉU:
Defiro os benefícios da gratuidade da justiça.
Para fins de apreciação do pedido de tutela antecipada, determino
que a parte autora apresente cópia do extrato bancário de sua
conta em que consta os descontos, referente ao período de abril a
setembro de 2017.
Prazo: 15 dias.
Ji-Paraná, 12 de setembro de 2018.
SILVIO VIANA
Juiz de Direito
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PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ji-Paraná - 4ª Vara Cível
Avenida Ji-Paraná, 615, Urupá, Ji-Paraná - RO - CEP: 76900-261 Fone:(69) 34213279 Processo nº: 7008625-70.2018.8.22.0005
Classe: CAUTELAR INOMINADA (183)
REQUERENTE: ARINETE FIOROTTI
Advogado do(a) REQUERENTE: JEFFERSON CARLOS SANTOS
SILVA - RO0005754
REQUERIDO: HOTEL JACONE LTDA - ME
Advogado do(a) REQUERIDO:
Em consulta ao sistema de custas processuais, constatou-se que
não existem custas pagas neste processo.
Assim, determino que a parte autora promova o recolhimento no
prazo de 15 dias.
Desde já, destaco que o valor mínimo das custas é de R$ 101,94.
Ji-Paraná, 10 de setembro de 2018.
SILVIO VIANA
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ji-Paraná - 4ª Vara Cível
Avenida Ji-Paraná, 615, Urupá, Ji-Paraná - RO - CEP: 76900-261 Fone:(69) 34213279 Processo nº: 7008657-75.2018.8.22.0005
Classe: EMBARGOS DE TERCEIRO (37)
EMBARGANTE: PAULO ROBERTO DIOMENA
Advogado do(a) EMBARGANTE: SERGIO LUIZ MILANI FILHO RO0007623
EMBARGADO: PROCURADORA DO MUNICÍPIO DE JI-PARANÁ,
FERNANDO FERREIRA
Advogado do(a) EMBARGADO:
Advogado do(a) EMBARGADO:
Remetam-se os autos ao Juízo da Terceira Vara Cível desta
Comarca, esi que a execução respectiva tramita perante aquele
Juízo.
Ji-Paraná, 10 de setembro de 2018.
SILVIO VIANA
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ji-Paraná - 4ª Vara Cível
Avenida Ji-Paraná, 615, Urupá, Ji-Paraná - RO - CEP: 76900-261 Fone:(69) 34213279 Processo nº: 7008603-12.2018.8.22.0005
Classe: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159)
EXEQUENTE: JANIO DIAS DE SOUZA
Advogado do(a) EXEQUENTE: RODRIGO TOTINO - RO0006368
EXECUTADO: EDNA GONCALVES DE SOUZA
Advogado do(a) EXECUTADO:
O exequente deverá comprovar o recolhimento das custas
processuais, no percentual de 2% (dois por cento) sobre o valor
da causa, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de indeferimento.
Comprovado o recolhimento, retornem conclusos.
Ji-Paraná, 12 de setembro de 2018.
SILVIO VIANA
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ji-Paraná - 4ª Vara Cível
Avenida Ji-Paraná, 615, Urupá, Ji-Paraná - RO - CEP: 76900-261
- Fone:(69) 34213279
Processo nº: 7008427-33.2018.8.22.0005
Classe: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
AUTOR: CLEMILDA RODRIGUES DE SOUZA RAFAEL
Advogado do(a) AUTOR: JOAO BOSCO FAGUNDES JUNIOR SP0314627
RÉU: ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO
EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS
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Nome: ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO
EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS
Endereço: Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, 50, ANDAR
5,6 e 7, Vila Nova Conceição, São Paulo - SP - CEP: 04543-000
DECISÃO SERVINDO DE CARTA DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO
Defiro os benefícios da gratuidade da justiça.
Os requisitos para a concessão da tutela de urgência são juízo de
probabilidade do direito e perigo de dano ou o risco ao resultado útil
do processo (art. 300, caput, do CPC).
No caso dos autos, o primeiro requisito encontra-se devidamente
demonstrado uma vez que a parte autora impugnou a totalidade
do débito, ao fundamento de que nunca realizou qualquer negócio
jurídico com a parte requerida e não sendo possível exigir-se
que a parte autora faça prova de fato que alega inexistir, resta
satisfatoriamente demonstrada a probabilidade do direito alegado.
O perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
também está presente, pois a parte requerente necessita ter seu
nome excluído dos cadastros restritivos de créditos para exercer
livremente operações que demandem liberação e aprovação de
crédito.
Assim, presentes os requisitos que autorizam a medida, defiro
o pedido de tutela de urgência formulado pela parte requerente,
determinando que parte a requerida promova, a exclusão do nome
da parte requerente dos cadastros de inadimplentes em razão
e enquanto discutidos os motivos nestes autos, no prazo de 05
(cinco) dias úteis, contados de sua citação, sob pena de multa
diária no importe de R$ 1.000,00 (um mil reais) até limite de R$
10.000,00 (dez mil reais).
Cite-se a parte requerida para tomar ciência da ação bem
como intimem-se as partes para comparecerem à audiência de
conciliação, a ser realizada no Centro Judiciário de Solução de
Conflitos – CEJUSC, sala 03, localizado na Rua Elias Cardoso
Balau, 1220, Bairro Jardim Aurélio Bernardi, nesta cidade, no dia
25 de outubro de 2018, às 11h20, ficando a parte autora intimada
para comparecimento através de sua advogada.
As partes deverão comparecer, pessoalmente ou por representante
(procurador) dotado de poderes específicos para negociar e
transigir, acompanhados dos respectivos advogados ou defensor
público.
Na hipótese das partes manifestarem o desinteresse na realização
da conciliação, o prazo para a parte requerida contestar terá início
do protocolo da petição, com pedido de cancelamento da audiência
de conciliação (art. 335, II do CPC). Havendo litisconsórcio, o
prazo inicial para contestar, terá início na data em que cada um
apresentou seu pedido de cancelamento da audiência.
O não comparecimento injustificado das partes à audiência de
conciliação é considerado ato atentatório à dignidade da justiça e
será sancionado com multa de até dois por cento da vantagem
econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor do
Estado.
Sendo frutífera a conciliação, voltem conclusos para a
homologação.
Não havendo conciliação, a parte requerente deverá recolher a
segunda parcela das custas processuais, no prazo de cinco dias,
contados da audiência.
Cientifique-se a parte requerida de que caso não seja obtida a
conciliação, poderá contestar o pedido da parte autora no prazo
de quinze dias, contados da data da audiência, e não sendo
apresentada contestação a ela serão aplicados os efeitos da
confissão e revelia, devendo os autos voltarem conclusos para o
proferimento de SENTENÇA.
Sendo apresentada a contestação, intime-se a parte autora para
impugná-la.
Ji-Paraná, 12 de setembro de 2018
SILVIO VIANA
Juiz de Direito
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PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ji-Paraná - 4ª Vara Cível
Avenida Ji-Paraná, 615, Urupá, Ji-Paraná - RO - CEP: 76900-261
- Fone:(69) 34213279
Processo nº: 7008454-16.2018.8.22.0005
Classe: CÍVEL - BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO
FIDUCIÁRIA (81)
AUTOR: BANCO PAN S.A.
Advogado do(a) AUTOR: CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES
- RO0004778
RÉU: REGIANE CRISTINA GERTRUDE SANCHEZ
Advogado do(a) RÉU:
Nome: REGIANE CRISTINA GERTRUDE SANCHEZ
Endereço: Rua Manoel Vieira dos Santos, 2745, - de 2509/2510 ao
fim, São Francisco, Ji-Paraná - RO - CEP: 76908-210
DECISÃO LIMINAR COM FORÇA DE MANDADO DE BUSCA E
APREENSÃO DE BEM E DE CITAÇÃO
O requerente deverá comprovar, no prazo de 05 (cinco) dias, o
recolhimento das custas processuais, no percentual de 2% (dois
por cento) sobre o valor da causa, sob pena de indeferimento.
Comprovado o recolhimento, cumpra-se o ato a seguir lançado:
Devidamente comprovada a mora da requerida, concedo a liminar
de busca e apreensão, inaudita altera pars, do bem descrito e
caracterizado na petição inicial nos termos do artigo 3º, do DecretoLei 911/69, entregando-o nas mãos do autor ou do depositário
fiel que por ventura tenha sido por ele indicado na petição inicial,
ocasião em que o senhor oficial de justiça deverá constar no auto
de busca e apreensão a identificação do fiel depositário do veículo,
bem como seu endereço completo. Notifique-o de que somente
estará autorizado a retirar o veículo para fora da jurisdição desta
Comarca somente após o decurso do prazo para a purgação da
mora, sob pena do pagamento de multa de R$5.000,00 em favor
do requerido, nos termos do precedente do Superior Tribunal de
Justiça constante no Recurso Especial n. 1.567.197 - MS, julgado
em 30 de agosto de 2016.
Executada a liminar, cite-se a requerida para, no prazo de 05
(cinco) dias pagar o débito descrito, que deverá ser acrescido da
verba honorária de dez por cento sobre o débito em aberto, além
das custas processuais recolhidas pelo credor ou, caso queira,
oferecer contestação no prazo de 15 (quinze) dias, ciente de que
o não pagamento do débito implicará consolidação da propriedade
do bem nas mãos do credor, que poderá vendê-lo à terceiros.
Intime-se o requerente.
OBS: No decorrer da diligência, sendo o caso, servirá esta também
como requisição de reforço policial. Autorizo as faculdades do
artigo 212 do Código de Processo Civil.
Ji-Paraná, 12 de setembro de 2018.
SILVIO VIANA
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ji-Paraná - 4ª Vara Cível
Avenida Ji-Paraná, 615, Urupá, Ji-Paraná - RO - CEP: 76900-261
- Fone:(69) 34213279
Processo: 7008549-80.2017.8.22.0005
Classe: EMBARGOS À EXECUÇÃO (172)
EMBARGANTE: JOAO BATISTA DA SILVA
Advogado do(a) EMBARGANTE: NEUMAYER PEREIRA DE
SOUZA - RO0001537
EMBARGADO: COOPERATIVA DE CREDITO RURAL E DOS
EMPRESARIOS DO CENTRO DO ESTADO DE RONDONIA SICOOB CENTRO
Advogados do(a) EMBARGADO: RODRIGO TOTINO - RO0006368,
RENATA ALICE PESSOA RIBEIRO DE CASTRO STUTZ RO0001112
Intimação
Por ordem do MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de
Ji-Paraná/RO, fica a parte Embargante intimada, por via de seu
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procurador, sobre os termos da proposta dos honorários periciais
juntado sob ID n. 21301996, bem como para, no prazo de 20 dias,
comprovar nos autos o depósito dos honorários apresentados pelo
perito, conforme determinado no DESPACHO proferido sob ID n.
19804973.
Ji-Paraná, 12 de setembro de 2018.
CLEONICE BERNARDINI
Técnico Judiciário
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ji-Paraná - 4ª Vara Cível
Avenida Ji-Paraná, 615, Urupá, Ji-Paraná - RO - CEP: 76900-261
- Fone:(69) 34213279
Processo: 7007096-16.2018.8.22.0005
Classe: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
AUTOR: COLDBRAS S.A.
Advogado do(a) AUTOR: CRISTIANO KALKMANN - RS55180
RÉU: G. B. DA SILVA INSTALACAO - ME
Advogado do(a) RÉU:
Intimação
Por ordem do MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de JiParaná/RO, fica a parte autora intimada, por via de seu procurador,
para se manifestar, no prazo de 5 dias, quanto à Certidão do Oficial
de Justiça de Id n. 21406964.
Ji-Paraná, 12 de setembro de 2018.
TATIANA MARIA GOMES ANDRADE
Técnico Judiciário

5ª VARA CÍVEL
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ji-Paraná - 5ª Vara Cível
Avenida Ji-Paraná, 615, Urupá, Ji-Paraná - RO - CEP: 76900-261 Fone:(69) 34213279. Processo: 7010051-54.2017.8.22.0005
Classe: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
Data da Distribuição: 07/11/2017 10:53:55
Requerente: BENJAMIM MIZAEL FILHO
Advogado do(a) EXEQUENTE: BASSEM DE MOURA MESTOU RO0003680
Requerido: COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DE RONDONIA
CAERD
Advogados do(a) EXECUTADO: CLAYTON CONRAT KUSSLER RO0003861, ALESSANDRO SILVA DE MAGALHAES - SP0165546,
ANA CAROLINA OLIVEIRA GIL MELO - RO0005513, MARCIO
NOBRE DO NASCIMENTO - RO0002852, PATRICIA FERREIRA
ROLIM - RO0000783
Vistos.
Cumpra-se integralmente o DESPACHO de id. 20335856.
Ji-Paraná, Quarta-feira, 12 de Setembro de 2018.
MARCOS ALBERTO OLDAKOWSKI
Juíz(a) de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
5ª Vara Cível da Comarca de Ji-Paraná
Avenida Ji-Paraná, 615, Urupá, Ji-Paraná - RO - CEP: 76900-261 Fone:(69) 34213279 Processo n.: 7008667-22.2018.8.22.0005
Classe: ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68 (69)
Parte Autora: L. G. D. M., Representada por sua genitora, Sra.
ROSEMAR SOUZA DUTRA
Endereço: Rua Presbítero Honorato Pereira, 3734, bairro São
Francisco, Ji-Paraná - RO - CEP: 76908-142
Advogados: RODRIGO LÁZARO NEVES, OAB-RO 3.996, JOSÉ
NEVES, OAB-RO 458-A
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Parte Ré: LEVINO JESUS MORILHA
Endereço: Rua Mato Grosso, 1416, Centro, Ji-Paraná - RO - CEP:
76900-086
Vistos.
Processe em segredo de justiça (CPC, art. 189, II).
Causa não sujeita a incidência de custas (art. 6º, inciso IV, do
Regimento de Custas).
Retifique-se no cadastro o polo ativo desta ação, a fim de figurar
como autora a menor L. A. D. M., representada por sua genitora.
Trata-se de ação revisional de alimentos, onde os argumentos
alinhavados na inicial indicam que sobreveio mudança na situação
financeira de quem recebe os alimentos outrora fixados em maio
de 2012, conforme Id. 21321068, sendo certo que a menor L. G.
D. M. nasceu no dia 04.07.2012 (Id. 21321055). O art. 1.699 do
Código Civil assegura à parte autora o direito de reclamar ao juiz,
conforme as circunstâncias, a majoração de tal encargo.
Todavia, neste caso específico, com a petição inicial não foi
juntado aos autos qualquer documento que faça prova da alegada
mudança na situação financeira de quem supre os alimentos.
Destarte, mantenho, por enquanto, pelo menos até a audiência de
conciliação, o valor dos alimentos no patamar lá fixado, ou seja, em
50% do salário mínimo.
Cite-se o réu e intime-se a autora a fim de que compareçam à
audiência, desde já designada para o dia 08 de OUTUBRO de 2018
(segunda-feira), às 08h00, acompanhados de seus advogados
e testemunhas (no máximo, três testemunhas), independente de
prévio depósito de rol, importando a ausência desta em extinção
e arquivamento do feito e a daquele em confissão e revelia, nos
termos da Lei 5.478/68.
A audiência será realizada na Sala de Audiências do Juízo da 5ª
Vara Cível, no Fórum Des. Hugo Auller, em Ji-Paraná, localizado
na Av. Ji-Paraná, n. 615, bairro Urupá, 76.900-261.
Na audiência, se não houver acordo, poderá o réu contestar, desde
que o faça por intermédio de advogado, passando-se, em seguida,
à oitiva das testemunhas e à prolação da SENTENÇA.
Dê-se ciência ao Ministério Público e para Defensoria Pública.
SIRVA-SE DE MANDADO /CARTA OU CARTA PRECATÓRIA,
CONFORME O CASO, DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO PARA
PARTES, NOS TERMOS DESTE DESPACHO E DA CÓPIA DA
PETIÇÃO INICIAL EM ANEXO.
Ji-Paraná-RO, quarta-feira, 12 de setembro de 2018.
Marcos Alberto Oldakowski
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ji-Paraná - 5ª Vara Cível
Avenida Ji-Paraná, 615, Urupá, Ji-Paraná - RO - CEP: 76900-261 Fone:(69) 34213279 Processo nº: 7000468-45.2017.8.22.0005
Classe: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
Nome: ITAPOA COMERCIO DE TECIDOS E CONFECCOES
LTDA
Endereço: Rua Martins Costa, 308, Jotão, Ji-Paraná - RO - CEP:
76908-301
Advogado: GILMARA DE ANDRADE ALVES OAB: RO7503
Endereço: desconhecido
Nome: RICARDO HENRIQUE FREITAS DA COSTA
Endereço: Rua Capixaba, 132, Urupá, Ji-Paraná - RO - CEP:
76900-290
Vistos.
Atente-se a Escrivania ao contido no art. 274, § único, do CPC.
Decorrido o prazo sem o pagamento, cumpra, no que couber, o
contido no art. 35 e seguintes, do Regimento de Custas.
Após, arquivem-se.
Quarta-feira, 12 de Setembro de 2018
MARCOS ALBERTO OLDAKOWSKI
Juiz de Direito
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PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ji-Paraná - 5ª Vara Cível
Avenida Ji-Paraná, 615, Urupá, Ji-Paraná - RO - CEP: 76900-261 Fone:(69) 34213279. Processo: 7011382-71.2017.8.22.0005
Classe: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
Data da Distribuição: 19/12/2017 17:03:15
Requerente: SUELI DOS SANTOS E SILVA
Advogado do(a) AUTOR: SERGIO LUIZ MILANI FILHO RO0007623
Requerido: SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO
DPVAT SA
Advogado do(a) RÉU: JOSE HENRIQUE BARROSO SERPA RO9117
Vistos.
1. Considerando que o depósito judicial pela requerida, determino
que sirva esta DECISÃO de alvará judicial n.º 505/2018, para
levantamento do valor depositado no id. 20642036, no importe
de R$ 4.325,36 (quatro mil trezentos e vinte e cinco reais e
trinta e seis centavos), e seus acréscimos legais, ID do depósito
049325900191807300, depositado na Caixa Econômica Federal,
em favor da autora Sueli dos Santos e Silva, CPF n.º 420.209.30200 e /ou seu procurador Sergio Luiz Milani Filho, OAB/RO 7623.
2. Caso haja alguma incongruência nos dados constante no
tópico supra que inviabilize o levantamento dos valores, deverá
a Escrivania diligenciar junto a Instituição Financeira e expedir
alvará em favor do beneficiário, prescindindo nova CONCLUSÃO
do feito.
3. Deverá o requerente comprovar, no prazo improrrogável de 05
(cinco) dias, o levantamento do valor, sob pena de transferência
para conta centralizadora do Tribunal de Justiça.
4. Em caso de não haver informação no prazo acima, transfira para
conta centralizadora, independentemente de nova CONCLUSÃO.
5. Após, pagas as custas, arquivem-se.
Ji-Paraná, Quarta-feira, 12 de Setembro de 2018.
MARCOS ALBERTO OLDAKOWSKI
Juíz(a) de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ji-Paraná - 5ª Vara Cível
Avenida Ji-Paraná, 615, Urupá, Ji-Paraná - RO - CEP: 76900-261 Fone:(69) 34213279 Processo nº: 7008084-71.2017.8.22.0005
Classe: MONITÓRIA (40)
Nome: JOSE SAULO GOMES
Endereço: Avenida Transcontinental, 500, Primavera, Ji-Paraná RO - CEP: 76914-878
Advogado: MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA LOPES OAB:
RO0001706 Endereço: desconhecido
Nome: JOAO APARECIDO DE JESUS
Endereço: Rua Nova Brasília, 2784, ESCRITORIO CONTABIL
CENTRAL, centro, Presidente Médici - RO - CEP: 76916-000
Nome: GRANZOTI & GRANZOTI LTDA - ME
Endereço: Rua Orestes Matana, 500, Distrito Industrial, Ji-Paraná
- RO - CEP: 76904-516
Advogado: JOAO AVELINO DE OLIVEIRA JUNIOR OAB:
RO0000740 Endereço:, Ji-Paraná - RO - CEP: 76900-970
Vistos.
1. Promovam-se as anotações necessárias no sistema, em razão
do início da fase de cumprimento de SENTENÇA, com alteração
dos polos, se houver necessidade.
2. Intime-se o(a) devedor(a), observando as disposições do artigo
513, § 2º, do CPC, para, em 15 (quinze) dias, pagar a importância
executada, mais as custas processuais, sob pena de o débito ser
acrescido de multa processual e honorários advocatícios, cada um
na razão de 10% sobre o valor devido (artigo 523, § 1º, do CPC).
3. Advirta-o de que havendo pagamento parcial no prazo previsto
acima, a multa e os honorários incidirão sobre o remanescente do
débito e de que transcorrido o prazo para pagamento voluntário
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inicia-se o prazo para impugnação, que deverá ser realizada em
observância ao disposto no artigo 525 do CPC.
4. Em não havendo pagamento, certifique-se e intime-se o credor
para, no prazo de 05 (cinco) dias, atualizar o débito, acrescendo
aos cálculos a multa de 10% (dez por cento), inclusive com os
honorários de advogado, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o
valor executado, bem como para requerer o que entender pertinente
para a satisfação de seu crédito.
5. Caso solicite bloqueio de bens e valores, a petição deverá vir
acompanhada do comprovante de pagamento das custas previstas
no art. 17, do Regimento de Custas, sob pena de indeferimento,
ressalvando a hipótese de ser beneficiário da assistência judiciária
gratuita.
6. Caso haja pedido exclusivo de penhora via Bacenjud/Renajud/
Infojud e a petição venha desacompanhada do comprovante
de pagamento das custas relativas a realização da diligência,
arquivem-se os autos podendo a parte exequente requerer o
desarquivamento independente do pagamento de taxas.
7. Sem prejuízo, desde logo, caso requerido pela parte, autorizo
a expedição da certidão do teor da DECISÃO, que deverá ser
fornecida conforme artigo 517, § 2º, do CPC, após o decurso do
prazo para pagamento voluntário, de modo a permitir que a parte
efetue o protesto.
Intime-se.
SIRVA A PRESENTE DECISÃO COMO MANDADO /CARTA/
CARTA PRECATÓRIA DE INTIMAÇÃO SE O EXECUTADO NÃO
TIVER ADVOGADO CONSTITUÍDO NOS AUTOS.
A PARTE AUTORA SERÁ INTIMADA NA PESSOA DO SEU
ADVOGADO, VIA SISTEMA PJE, CONFORME ARTIGO 19 DA
RESOLUÇÃO 185/2013.
Quarta-feira, 12 de Setembro de 2018.
MARCOS ALBERTO OLDAKOWSKI
Juiz de Direito
Advogado: JOAO AVELINO DE OLIVEIRA JUNIOR OAB:
RO0000740 Endereço:, Ji-Paraná - RO - CEP: 76900-970
Nome: JOAO APARECIDO DE JESUS
Endereço: Rua Nova Brasília, 2784, ESCRITORIO CONTABIL
CENTRAL, centro, Presidente Médici - RO - CEP: 76916-000
Nome: GRANZOTI & GRANZOTI LTDA - ME
Endereço: Rua Orestes Matana, 500, Distrito Industrial, Ji-Paraná
- RO - CEP: 76904-516
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
5ª Vara Cível da Comarca de Ji-Paraná
Avenida Ji-Paraná, 615, Urupá, Ji-Paraná - RO - CEP: 76900-261 Fone:(69) 34213279 Processo n.: 7008779-88.2018.8.22.0005
Classe: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
Parte Autora: JOSÉ MARCOS CAPETINI DA SILVA
Parte Autora: KEVELLEN SUYANE SANTOS DE SOUZA
Parte Autora: CAMILA VITÓRIA SANTOS MONTEIRO
Endereço: Avenida Transcontinental, 2439, bairro Dois de Abril, JiParaná - RO - CEP: 76900-853
Advogados: ALAN ARAIS LOPES, OAB-RO 1.787, NERI
CEZIMBRA LOPES, OAB-RO 653-A
Parte Ré: SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO
DPVAT S/A
Endereço: Rua Senador Dantas, 74, Centro, Rio de Janeiro - RJ CEP: 20031-205
Vistos.
1. Trata-se de ação de cobrança, em que a parte autora pleiteia o
recebimento de indenização relativa ao seguro DPVAT, em razão
do acidente automobilístico que resultou na morte da Sra. Lecivânia
Ferreira Santos, genitora das menores K. S. S. de S. e C. V. S. M..
Contudo, deixaram os i. Causídicos de comprovar com a inicial o
prévio requerimento administrativo do pagamento da indenização
em questão.
Sobre o tema, tem-se que, em recentes pronunciamentos, o
Supremo Tribunal Federal, por ocasião julgamento dos Recursos
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Extraordinários nº. 839.314 e 824.704, revendo posicionamento até
então uníssono, passou a entender que, em ações de cobrança do
seguro DPVAT, deve o autor justificar a provocação do
PODER JUDICIÁRIO, demonstrando a existência de pretensão
resistida, esta consubstanciada na prova do prévio requerimento
administrativo. Confira-se:
“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CIVIL E PROCESSUAL
CIVIL. DPVAT. NECESSIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO
ADMINISTRATIVO. INEXISTÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR.
MATÉRIA COM REPERCUSSÃO GERAL JULGADA PELO
PLENÁRIO DO STF NO RE 631.240-RG. 1. O estabelecimento de
condições para o exercício do direito de ação é compatível com o
princípio do livre acesso ao
PODER JUDICIÁRIO, previsto no art. 5.º, XXXV, da Constituição
Federal, conforme firmado pelo Plenário da Corte no julgamento de
repercussão geral reconhecida nos autos do RE 631.240, Rel. Min.
Roberto Barroso. 2. A ameaça ou lesão a direito aptas a ensejar a
necessidade de manifestação judiciária do Estado só se caracteriza
após o prévio requerimento administrativo, o qual não se confunde
com o esgotamento das instâncias administrativas.(...)” (STF, RE
839.314, Rel. Min. LUIZ FUX, julgado em 10/10/2014, publicado
em 16/10/2014).
“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO CIVIL. CONTRATO
DE SEGURO. DPVAT. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO
ATACA TODOS OS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO.
SUM. 283/STF. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.
ART. 5º XXXV. INOCORRÊNCIA. REPERCUSSÃO GERAL NÃO
EXAMINADA EM FACE DE OUTROS FUNDAMENTOS QUE
OBSTAM A ADMISSÃO DO APELO EXTREMO. (…) Ausente o
pedido administrativo prévio perante a seguradora, não já que se
falar em pretensão resistida a justificar a propositura da presente
demanda, inexistindo, assim, interesse de se ingressar com a
demanda em juízo. 2. É diferente o direito inafastável do acesso
ao judiciário e o direito de petição. 3. Para que exista o direito
processual de ação, devem estar presentes as condições da ação,
sem os quais não se justifica o integral desenvolvimento da atividade
jurisdicional. 4. Não existe a necessidade do esgotamento das
vias administrativas, mas a necessidade do prévio requerimento
administrativo, o indício de que deve existir a tentativa de fazê-lo,
a ponte de gerar a pretensão resistida e configurar a necessidade,
de intervenção do
PODER JUDICIÁRIO. (...)” (STF, RE 824.704, Rel. Min. LUIZ FUX,
julgado em 29/09/2014, publicado em 02/10/2014).
2. Ante o exposto, modificando entendimento anteriormente adotado
por este juízo para melhor espelhar as decisões da Suprema Corte,
é de se concluir que o esgotamento da via administrativa não se
confunde com o prévio requerimento administrativo, indispensável
para a propositura da ação judicial, devendo a parte autora instruir
a petição inicial com cópia do requerimento/processo administrativo
formulado junto a requerida.
3. Assim, apresente a parte autora os documentos necessários à
propositura da ação, consistente em juntar o processo administrativo,
em 15 dias, sob pena de extinção (artigo 321, parágrafo único, do
CPC).
4. Cumprida a determinação acima, oportunamente será analisado
o pedido de gratuidade da justiça.
Ji-Paraná-RO, quarta-feira, 12 de setembro de 2018.
Marcos Alberto Oldakowski
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
5ª Vara Cível da Comarca de Ji-Paraná
Avenida Ji-Paraná, 615, Urupá, Ji-Paraná - RO - CEP: 76900-261 Fone:(69) 34213279 Processo n.: 7008723-55.2018.8.22.0005
Classe: CARTA PRECATÓRIA CÍVEL (261) - Juízo da 1ª Vara da
Comarca de CAARAPÓ-MS
Embargante: VALDIR RAIMUNDO PEREIRA e DULCIMAR SILVA
PEREIRA
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Endereço: Avenida Brasil, 725, Nova Brasília, Ji-Paraná - RO CEP: 76908-408
Embargante: DULCIMAR SILVA PEREIRA
Endereço: Rua Presbítero Honorato Pereira, 1554, bairro Nova
Brasília, em Ji-Paraná - RO - CEP: 76908-424
Advogado: CARLOS LUIZ PACAGNAN, OAB-RO 107-B, CARLOS
LUIZ PACAGNAN JUNIOR, OAB-RO 6.718
Embargada: SUELY ROSA SILVA LIMA
Endereço: BARAO DO RIO BRANCO, 113, CENTRO, Caarapó MS - CEP: 79940-000
Advogado: CARLOS EDILSON DA CRUZ, OAB-MS 7.478
Vistos.
1. Para o cumprimento do ato deprecado, designo audiência para o
dia 08 de OUTUBRO de 2018 (segunda-feira), às 09h00.
2. Intimem-se as testemunhas arroladas, servindo-se deste
DESPACHO como MANDADO de intimação para todos os fins,
devendo ser instruído com a cópia do Id. 21364091 - Pág. 24.
3. Comunique-se ao r. Juízo Deprecante, também utilizando-se
deste como ofício para os devidos fins.
Ji-Paraná-RO, quarta-feira, 12 de setembro de 2018.
Marcos Alberto Oldakowski
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ji-Paraná - 5ª Vara Cível
Avenida Ji-Paraná, 615, Urupá, Ji-Paraná - RO - CEP: 76900-261 Fone:(69) 34213279. Processo: 7009652-25.2017.8.22.0005
Classe: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159)
Data da Distribuição: 25/10/2017 17:24:58
Requerente: BOASAFRA COMERCIO E REPRESENTACOES
LTDA
Advogado do(a) EXEQUENTE: GIANE ELLEN BORGIO BARBOSA
- RO0002027
Requerido: MAURINA LIMA ROCHA
Advogado do(a) EXECUTADO:
DECISÃO
Vistos.
MAURINA LIMA ROCHA, por meio da Defensoria Pública, opôs
exceção de pré-executividade, em face de BOASAFRA COMÉRCIO
E REPRESENTAÇÕES LTDA alegando, em síntese, que: 1. que o
executado não foi localizado para citação pessoal, tendo sido citado
via edital; 2. Que não foram tomadas todas as medidas cabíveis
para citação pessoal, o que torna a citação editalícia nula. Pugnou
pelo reconhecimento da necessidade de esgotamento dos meios
necessários para localização do endereço do réu. (id 19910928).
Relatado, resumidamente, DECIDO.
A exceção manejada pelo curador de ausente não merece
prosperar, eis que a tentativa de citação pessoal nestes autos foi
praticada, como se vê no documento de id 15730002 e 16746876,
a qual foi inêxitosa ante a não localização do executado.
A citação por edital é recomenda em casos dessa natureza, em
que incerto, inacessível ou ignorado o paradeiro do réu, exceção
admitida neste feito, após, frustrados os meios regra de citação.
Logo não vislumbro a existência de vícios que possam inquinar a
citação editalícia praticada, visto que está em compasso com as
regras processuais.
Por essas razões, REJEITO exceção de pre executividade ora
manejada.
Sem custas, sem honorários.
Manifeste-se a exequente, indicando bens à penhora, requerendo
o que entender de direito,no prazo de 05 dias úteis.
Nada sendo requerido, arquive-se.
Registre-se que completado um ano de arquivamento, sem
localização do executado, indicação dos bens e manifestação
do exequente, começará o decurso do prazo da prescrição
intercorrente, nos termos do artigo 921, § 4º do CPC.
Poderá a parte exequente requerer o desarquivamento,
independente do pagamento de taxa, conforme artigo 31, § único
do Regimento Interno.
Intimem-se.
Ji-Paraná, Quarta-feira, 12 de Setembro de 2018.
MARCOS ALBERTO OLDAKOWSKI
Juíz(a) de Direito
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PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ji-Paraná - 5ª Vara Cível
Avenida Ji-Paraná, 615, Urupá, Ji-Paraná - RO - CEP: 76900-261 Fone:(69) 34213279 Processo nº: 7008216-94.2018.8.22.0005
Classe: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
Nome: FABIANI FARIAS DOS SANTOS
Endereço: Rua Rio Aripuanã, 1115, Dom Bosco, Ji-Paraná - RO CEP: 76907-812
Advogado: RICARDO ANTONIO SILVA DE LIMA OAB: RO8590
Endereço: desconhecido Advogado: RODRIGO RODRIGUES
OAB: RO0002902 Endereço: Rua José Eduardo Vieira, 1460, Nova
Brasília, Ji-Paraná - RO - CEP: 76908-412
Nome: CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA-ELETROBRAS
Endereço: Avenida dos Imigrantes, 4137, - de 3601 a 4635 - lado
ímpar, Industrial, Porto Velho - RO - CEP: 76821-063 Endereço:
Avenida dos Imigrantes, 4137, - de 3601 a 4635 - lado ímpar,
Industrial, Porto Velho - RO - CEP: 76821-063
DECISÃO
Vistos.
Cuida-se de ação declaratória de inexistência de débito c/c
indenização por danos morais em que a parte autora alega que, em
razão do consumo elevado de energia em sua residência, solicitou
vistoria em seu medidor; que realizada vistoria e perícia unilateral
pela ré constatou-se irregularidade no relógio medidor; que meses
após a inspeção a autora recebeu notificação da empresa ré para
pagamento do valor de R$ 2.761,96 em razão da irregularidade
encontrada no medidor; que no mês de janeiro do corrente ano
recebeu outra notificação, referente a inspeção realizada em
25/03/2015, para pagamento do valor de R$ 8.461,77 e no mês
seguinte recebeu comunicação do Serasa pelo inadimplemento
da fatura no valor de R$ 2.761,96, tendo efetuado pagamento do
débito; diz tendo ingressado com recurso administrativo, o mesmo
foi improvido. Pugna pela tutela de urgência para suspensão das
negativações existentes nos órgãos de proteção e para que a ré se
abstenha de promover nova negativação (id.20971975).
Relatado, resumidamente, decido.
Pois bem. Inicialmente, cumpre salientar que a análise a ser
proferida nesta sede cinge-se tão somente em se verificar, segundo
as alegações e documentos constantes na inicial, a possibilidade
de antecipação de um dos efeitos da tutela final almejada.
Para o deferimento do pedido, além de aferir-se os pressupostos
necessários à concessão da medida, faz-se necessário que se
busque afastar, negando ou concedendo a medida, a ocorrência
de prejuízos maiores e desnecessários.
Com efeito, em uma análise não exauriente, única possível nesta
sede, tenho que o pedido da autora não comporta deferimento,
porquanto não há verossimilhança em suas alegações, uma vez
que o débito que originou a notificação pelo SERASA já foi pago,
não havendo comprovação nos autos de que o nome da autora
esteja negativado, de modo a lhe causar maiores prejuízos.
Pelo exposto, indefiro a antecipação de tutela requerida, sem
prejuízo de reanálise após oferecimento de resposta do réu e,
diante de requerimento expresso.
Cite-se o(a) Réu(é), com todas as advertências legais, consignandose que o prazo para contestar, será de 15(quinze) dias, contados
a partir da audiência, bem como, não sendo contestada a ação,
se presumirão aceitos como verdadeiros os fatos articulados na
inicial, nos termos dos art. 344, do CPC.
Considerando que este juízo não delega ao CEJUSC a presidência
da audiência conciliatória, a qual é realizada pelo Magistrado, bem
como em observância aos princípios da cooperação e celeridade
processual, consagrados nos arts. 4º e 6º do CPC, exorta-se
(encoraja-se, estimula-se) a parte requerida que apresente a
contestação até a data da audiência.
Intimem-se as partes para comparecerem à audiência de
conciliação, a ser realizada na Sala de audiências da 5ª Vara Cível,
Fórum Des. Hugo Auller, situado na Avenida Ji-Paraná, 615, bairro
Urupá, nesta cidade, no dia 22/10/2018, às 08h30min, devendo
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as partes comparecerem, em atendimento a Resolução 008/2013
deste Tribunal.
Em sendo frutífera a conciliação, atento ao princípio da celeridade,
economicidade e efetividade, o acordo será homologado na
audiência.
Não sendo frutífera a conciliação, a parte autora deverá, no prazo
de cinco dias úteis após a audiência, comprovar o pagamento
das custas no importe de 1%, conforme artigo 12, I do Regimento
Interno de Custas.
Caso a parte requerida manifeste seu desinteresse na audiência
de conciliação, retire-se o processo de pauta, restando cancelada a
audiência acima designada. Neste caso, o prazo para contestação
iniciar-se-á na data do protocolo do pedido de cancelamento da
audiência realizado pelo réu, nos termos do art. 335, inciso II, do
CPC.
Em sendo o caso de apresentação de contestação após a audiência,
voltem conclusos para julgamento antecipado ou deliberações. Se
for arguida alguma preliminar ou juntados documentos, manifestese a parte autora, em 15 (quinze) dias corridos, após, voltem
conclusos.
Advirta-se, ainda, que caberá ao procurador da parte ré se habilitar
no processo por meio do sistema PJE, sob pena de os prazos
correrem independentemente de intimação.
Por fim, saliento que os procuradores das partes que irão
comparecer à audiência deverão estar munidos de procuração/
substabelecimento, devidamente juntado aos autos, não sendo
aceito a juntada posterior.
SIRVA A PRESENTE DECISÃO COMO MANDADO /CARTA/
CARTA PRECATÓRIA DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO.
A PARTE AUTORA SERÁ INTIMADA NA PESSOA DO SEU
ADVOGADO.
Quarta-feira, 12 de Setembro de 2018
MARCOS ALBERTO OLDAKOWSKI
Juiz de Direito
Nome: CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA-ELETROBRAS
Endereço: Avenida dos Imigrantes, 4137, - de 3601 a 4635 - lado
ímpar, Industrial, Porto Velho - RO - CEP: 76821-063 Endereço:
Avenida dos Imigrantes, 4137, - de 3601 a 4635 - lado ímpar,
Industrial, Porto Velho - RO - CEP: 76821-063
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ji-Paraná - 5ª Vara Cível
Avenida Ji-Paraná, 615, Urupá, Ji-Paraná - RO - CEP: 76900-261 Fone:(69) 34213279. Processo: 7008315-35.2016.8.22.0005
Classe: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
Data da Distribuição: 05/09/2016 16:07:52
Requerente: MOURAO PNEUS EIRELI - ME
Advogados do(a) EXEQUENTE: GEOVANE CAMPOS MARTINS RO0007019, NAIANY CRISTINA LIMA - RO0007048
Requerido: JOSE PINHEIRO DA SILVA
Advogado do(a) EXECUTADO:
Vistos.
Considerando que não há nos autos minuta de acordo, indefiro o
pedido de suspensão.
Manifeste-se a parte autora em termos de prosseguimento do feito,
no prazo de 05 (cinco) dias, requerendo o que de direito.
Nada sendo requerido, arquivem-se os autos, aguardando
apreensão administrativa dos veículos.
Ji-Paraná, Quarta-feira, 12 de Setembro de 2018.
MARCOS ALBERTO OLDAKOWSKI
Juíz(a) de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ji-Paraná - 5ª Vara Cível
Avenida Ji-Paraná, 615, Urupá, Ji-Paraná - RO - CEP: 76900-261 Fone:(69) 34213279. Processo: 7007602-89.2018.8.22.0005
Classe: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159)
Data da Distribuição: 09/08/2018 12:08:06
Requerente: SUPERMERCADO TAI LTDA
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Advogado do(a) EXEQUENTE: DARLENE DE ALMEIDA
FERREIRA - RO0001338
Requerido: AMAURI BRAVO ROSSI
Advogado do(a) EXECUTADO:
SENTENÇA
Vistos.
SUPERMERCADO TAÍ LTDA - ME, devidamente qualificada, por
meio de sua advogada, ingressou com AÇÃO DE EXECUÇÃO DE
TITULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL em face de AMAURI BRAVO
ROSSI objetivando o recebimento de crédito consubstanciado em
cheque, no valor atualizado de R$ 602,53 (seiscentos e dois reais
e cinquenta e três centavos). Pugnou para que o executado seja
compelido ao pagamento.(id 20487479).
DESPACHO inicial (id 20837543).
A parte autora informou quitação da dívida (id.21171357).
Relatado, decido.
Diante do exposto, com fundamento no artigo 924, II, do Novo
Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO O PROCESSO.
Isento de custas conforme, artigo 8º, I do Regimento de Custas.
P.R.I.
Após, o trânsito em julgado, arquive-se.
Ji-Paraná, Quinta-feira, 13 de Setembro de 2018.
MARCOS ALBERTO OLDAKOWSKI
Juíz(a) de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ji-Paraná - 5ª Vara Cível
Avenida Ji-Paraná, 615, Urupá, Ji-Paraná - RO - CEP: 76900-261 Fone:(69) 34213279. Processo: 7007265-03.2018.8.22.0005
Classe: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
Data da Distribuição: 01/08/2018 09:07:31
Requerente: ADALTON PEREZ VAREA
Advogados do(a) AUTOR: RODRIGO RODRIGUES - RO0002902,
RICARDO ANTONIO SILVA DE LIMA - RO8590
Requerido: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A
Advogado do(a) RÉU:
Vistos.
1. Manifestem-se as partes, no prazo comum de 05 (cinco) dias,
sobre a necessidade de produção de provas que pretendem
produzir, especificando-as e indicando a pertinência e relevância
daquelas para a solução da lide, ou ainda, sobre o julgamento do
feito no estado em que se encontra.
2. Caso nada seja postulado ou na hipótese de pedido recíproco
de julgamento antecipado, venham os autos conclusos para
SENTENÇA.
Ji-Paraná, Quinta-feira, 13 de Setembro de 2018.
MARCOS ALBERTO OLDAKOWSKI
Juíz(a) de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ji-Paraná - 5ª Vara Cível
Avenida Ji-Paraná, 615, Urupá, Ji-Paraná - RO - CEP: 76900-261 Fone:(69) 34213279. Processo: 7006391-18.2018.8.22.0005
Classe: MONITÓRIA (40)
Data da Distribuição: 06/07/2018 11:30:59
Requerente: R. B. C. DE CARVALHO & CIA LTDA - EPP
Advogados do(a) AUTOR: ALAN DE ALMEIDA PINHEIRO DA
SILVA - RO0007495, MIRELLY VIEIRA MACEDO DE ALMEIDA RO0005174, DAIANE GOMES BEZERRA - RO7918
Requerido: EVA APARECIDA LUIZ FONSECA
Advogado do(a) RÉU:
Vistos.
1. Atento ao princípio da efetividade, este juízo diligenciou junto ao
Sistema Infojud, no sentido de localizar o atual endereço do réu.
2. Cita-se o réu, nos termos do DESPACHO inicial, no endereço
localizado infojud, Rua rio branco n°128, jardim dos migrantes,
CEP 78960-000, Ji-Paraná-RO.
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3. Em sendo infrutífero o ato desde já determino a citação por
edital.
4. Cita-se, por edital, no prazo mínimo legal (20 dias).
5. Para a hipótese de decorrer o prazo da citação editalícia sem
manifestação desde já nomeio como curador especial qualquer um
dos Defensores Públicos desta comarca para atuar como curador
de ausente.
Ji-Paraná, Quinta-feira, 13 de Setembro de 2018
MARCOS ALBERTO OLDAKOWSKI
Juíz(a) de Direito
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA
COMARCA DE JI-PARANÁ
5ª VARA CÍVEL
EDITAL DE CITAÇÃO
Prazo: 20 (vinte) dias
CITAÇÃO DE: JONAS GUSMAO DE OLIVEIRA, atualmente em
local incerto.
Processo: 7007511-96.2018.8.22.0005
Classe: FAMÍLIA- DIVÓRCIO LITIGIOSO (99)
Exequente: A. P.
Executado: J. G. D. O.
Valor da Ação: R$ 954,00 (atualizado em 07/08/2018 )
FINALIDADE: Citação de J. G. D. O., atualmente em local incerto,
para, contestar a presente ação.
Prazo para contestar: 15 (quinze) dias, a partir do fim do prazo
deste edital.
Advertência: Não sendo contestada a ação, presumir-se-ão aceitos
pelo(a) requerido(a), como verdadeiros, os fatos articulado pelo(a)
requerente.
Ji-Paraná-RO, 10 de setembro de 2018.
MARCOS ALBERTO OLDAKOWSKI
Juiz de Direito
(assinado digitalmente)
Sede do Juízo: Fórum Desembargador Hugo Auller: Avenida JiParaná, 615, Urupá, Ji-Paraná - RO - CEP: 76900-261. Fone: (069)
(69) 34213279- Ramal 216 - site: email: jip5civel@.tjro.jus.br.
Processo nº: 0001601-52.2014.8.22.0005
Classe: DESPEJO (92)
Autor: ADRIANA SOUZA SIQUEIRA TRINDADE
Advogados: EDER KENNER DOS SANTOS - OAB/RO 4549,
NEUMAYER PEREIRA DE SOUZA - OAB/RO 1537
Réu: RENATO DA CUNHA SOBRINHO
FINALIDADE: Intimação da parte autora , para, no prazo de 05
(cinco) dias, requerer o que de direito e bem como da migração no
sistema.
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ji-Paraná - 5ª Vara Cível
Avenida Ji-Paraná, 615, Urupá, Ji-Paraná - RO - CEP: 76900-261 Fone:(69) 34213279. Processo: 7007265-03.2018.8.22.0005
Classe: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
Data da Distribuição: 01/08/2018 09:07:31
Requerente: ADALTON PEREZ VAREA
Advogados do(a) AUTOR: RODRIGO RODRIGUES - OAB/RO
0002902, RICARDO ANTONIO SILVA DE LIMA - OAB/RO 8590
Requerido: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A
Advogado do(a) RÉU: LUCIANA GOULART PENTEADO - OAB/
SP 167.884
Vistos.
1. Manifestem-se as partes, no prazo comum de 05 (cinco) dias,
sobre a necessidade de produção de provas que pretendem
produzir, especificando-as e indicando a pertinência e relevância
daquelas para a solução da lide, ou ainda, sobre o julgamento do
feito no estado em que se encontra.
2. Caso nada seja postulado ou na hipótese de pedido recíproco
de julgamento antecipado, venham os autos conclusos para
SENTENÇA.
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Ji-Paraná, Quinta-feira, 13 de Setembro de 2018.
MARCOS ALBERTO OLDAKOWSKI
Juíz(a) de Direito
Assinado
eletronicamente
por:
MARCOS
ALBERTO
OLDAKOWSKI
http://pje.tjro.jus.br/pg/Processo/ConsultaDocumento/listView.
seam
ID do documento: 21427780
Data de assinatura: Quinta-feira, 13/09/2018 09:15:16
18091309151630300000020015072
Processo nº: 0010201-28.2015.8.22.0005
Classe: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
Autor: ZENAIDE ALVES DE SOUZA
Advogado do(a) AUTOR: MILTON FUGIWARA - OAB/RO 1194
Réu: OI / SA
Advogado: MARCELO LESSA PEREIRA OAB/RO 1501 e
Advogado: ROCHILMER MELLO DA ROCHA FILHO OAB/RO
635
FINALIDADE: Intimação da parte autora , para, no prazo de 05
(cinco) dias, requerer o que de direito ante o retorno dos autos do
TJRO.
Processo nº: 7007970-98.2018.8.22.0005
Classe: DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO CUMULADO
COM COBRANÇA
Autor: REGINA CELIA SESTI YAJIMA
Advogado: TIAGO DE AGUIAR MOREIRA - OAB/RO 5915
Réu: RESTAURANTE E LANCHONETE RIAD EIRELI - ME
FINALIDADE: NOTIFICAÇÃO da parte autora para recolhimento da
importância de R$: 167,22 (atualizada até a data de 13/09/2018),
a título de custas do processo em epígrafe, no prazo de 02 (dois)
dias. O não pagamento integral ensejará a expedição de Certidão
de Débito Judicial para fins de protesto extrajudicial e inscrição na
Dívida Ativa, nos termos do Provimento Conjunto 002/2017-PRCG.
Processo n: 7007444-34.2018.8.22.0005
Classe: USUCAPIÃO (49)
Autor: VANUZA MACEDO
Advogados do(a) AUTOR: ADEMAR SELVINO KUSSLER RO0001324, GUNTER FERNANDO KUSSLER - RO0006534
Réu: SUL IMOVEIS LTDA - ME
FINALIDADE: Intimação da parte autora para, no prazo de 5 dias,
recolher as custas judiciais relativas à publicação de edital (Inciso I,
§1º, Art. 2º, Lei n. 3.896/2016) - VALOR (R$): R$ 22,93
Processo nº: 7005259-57.2017.8.22.0005
Classe: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
Autor: A B LOPES & CIA LTDA - ME
Advogados do(a) EXEQUENTE: MIRELLY VIEIRA MACEDO DE
ALMEIDA - OAB/RO 5174, ALAN DE ALMEIDA PINHEIRO DA
SILVA - OAB/RO 7495
Réu: RODRIGO APARECIDO DA COSTA
FINALIDADE: Intimação da parte autora para, no prazo de 5 dias,
recolher as custas judiciais relativas a:
Publicação de Edital (Inciso I, §1º, Art. 2º, Lei nº 3.896/2016) VALOR (R$): 24,33.
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA
COMARCA DE JI-PARANÁ
5ª VARA CÍVEL
EDITAL DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO
Prazo: 20 (vinte) dias
CITAÇÃO DE: HAMILTON PEREIRA DOS SANTOS, brasileiro,
documentos pessoais ignorados , atualmente em local incerto.
Processo: 7004583-75.2018.8.22.0005
Classe: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
Exequente: KAREN DE AVILA BUTZKE
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Executado: HAMILTON PEREIRA DOS SANTOS
Valor da Ação: R$ 5.724,00
FINALIDADE: Citação de HAMILTON PEREIRA DOS SANTOS,
atualmente em local incerto, para contestar a presente ação.
Prazo para contestar: 15 (quinze) dias, a partir do fim do prazo
deste edital.
Advertência: Não sendo contestada a ação, presumir-se-ão aceitos
pelo(a) requerido(a), como verdadeiros, os fatos articulados pela
requerente.
Ji-Paraná-RO, 10 de setembro de 2018.
MARCOS ALBERTO OLDAKOWSKI
Juiz de Direito
(assinado digitalmente)
Sede do Juízo: Fórum Desembargador Hugo Auller: Avenida JiParaná, 615, Urupá, Ji-Paraná - RO - CEP: 76900-261. Fone: (069)
(69) 34213279- Ramal 216 - site: email: jip5civel@.tjro.jus.br.
Processo nº: 7001109-96.2018.8.22.0005
Classe: MONITÓRIA (40)
Autor: ASSOCIACAO DOS TRABALHADORES NO SERVICO
PUBLICO NO ESTADO DE RONDONIA - ASPER
Advogado do(a) AUTOR: MARCELO ESTEBANEZ MARTINS RO0003208
Réu: RUBENS FERREIRA DIAS
FINALIDADE: Intimação da parte autora para, no prazo de 5 dias,
manifestar-se sobre o AR negativo, juntado aos autos.
Processo n.: 7004143-79.2018.8.22.0005
Classe: MONITÓRIA (40)
Autor: CASA NOVA TINTAS LTDA - EPP
Advogados do(a) AUTOR: MIRELLY VIEIRA MACEDO DE
ALMEIDA - RO0005174, ALAN DE ALMEIDA PINHEIRO DA SILVA
- RO0007495, EVELYN NARYHAN MENDONCA SANCHES RO9027
Réu: MARCELO ALEANDRO SAID
FINALIDADE: Intimação da parte autora para, no prazo de 5 dias,
manifestar-se sobre o MANDADO negativo juntado aos autos.
Processo n.: 7004453-85.2018.8.22.0005
Classe: MONITÓRIA (40)
Autor: PISAP DISTRIBUIDORA E REPRESENTACOES LTDA EPP
Advogado do(a) AUTOR: MICHELE PRADA DE MOURA - RO8115
Réu: LEANDRO MARTINS PEREIRA
FINALIDADE: Intimação da parte autora para, no prazo de 5 dias,
manifestar-se sobre o MANDADO negativo.
Processo n.: 7005413-41.2018.8.22.0005
Classe: MONITÓRIA (40)
Autor: DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS CONE SUL LTDA
Advogado do(a) AUTOR: ILZA POSSIMOSER - RO0005474
Réu: SUELI DE SOUSA FERREIRA e outros
FINALIDADE: Intimação da parte autora para, no prazo de 5 dias,
manifestar-se sobre o MANDADO negativo.
Processo nº: 7009786-86.2016.8.22.0005
Classe: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
Exequente: MARIA CAMARGO DE SOUZA
Advogado do(a) EXEQUENTE: SYRNE LIMA FELBERK DE
ALMEIDA - OAB/RO 0003186
Executado: OI S.A
Advogado: ROCHILMER MELLO DA ROCHA FILHO - OAB/RO
0000635, VIRGILIA MARIA BARBOSA MENDONCA - OAB/RO
0002292 e INAIARA GABRIELA PENHA SANTOS - OAB/RO
0005594
FINALIDADE: NOTIFICAÇÃO da Parte Executada, por via de
seus advogados, para recolhimento da importância de R$ 101,94
(atualizada em 12/09/2018 ), a título de custas finais do processo
em epígrafe, no prazo de 15(quinze) dias. O não pagamento
integral ensejará a expedição de Certidão de Débito Judicial para
fins de protesto extrajudicial e inscrição na Dívida Ativa, nos termos
do Provimento Conjunto 002/2017-PR-CG.
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1ª VARA CRIMINAL
1º Cartório Criminal
Juíz: Valdecir Ramos de Souza
Diretora de Cartório: Janaíne Moraes Vieira
Proc.: 1005185-08.2017.8.22.0005
Ação:Procedimento Especial da Lei Antitóxicos(Réu Preso)
Autor:Ministério Público do Estado de Rondônia
Denunciado:Ana Lucia Moreira de Miranda, Liliane Nascimento de
Souza
Advogado:Amadeu Alves da Silva Júnior (OAB/RO 3954)
DESPACHO:
DESPACHO: Inscreva-se na dívida ativa e, não havendo CPF
nos autos, oficie-se à Fazenda Estadual informando a existência
do referido crédito.Havendo custas processuais, proceda-se nos
termos do Provimento 002/2017-PR-CG.Arquivem-se os autos.JiParaná-RO, quinta-feira, 13 de setembro de 2018.Valdecir Ramos
de Souza Juiz de Direito
Proc.: 0000488-24.2018.8.22.0005
Ação:Procedimento Especial da Lei Antitóxicos (JIJ)
Autor:Ministério Público do Estado de Rondônia
Condenado:Maria das Graças dos Santos Menezes
Advogado:Justino Araújo (OAB/RO 1038)
DESPACHO:
DESPACHO: Inscreva-se na dívida ativa e, não havendo CPF
nos autos, oficie-se à Fazenda Estadual informando a existência
do referido crédito.Havendo custas processuais, proceda-se nos
termos do Provimento 002/2017-PR-CG.Arquivem-se os autos.JiParaná-RO, quinta-feira, 13 de setembro de 2018.Valdecir Ramos
de Souza Juiz de Direito
Proc.: 0001115-28.2018.8.22.0005
Ação:Ação Penal - Procedimento Ordinário (Réu Preso)
Autor:Ministério Público do Estado de Rondônia
Denunciado:Erika Alves Miranda, Reginaldo Oliveira Alves,
Huguermes Alves Marques
Advogado:Defensoria Publica ( )
SENTENÇA:
Vistos.HUGUERMES ALVES MARQUES, REGINALDO OLIVEIRA
ALVES, vulgo “Neguim” e ÉRIKA ALVES MIRANDA já qualificados,
foram denunciados pelo Ministério Público, aqueles como incursos
nas penas do artigo 157, § 2º, incisos I e II, c.c artigo 61, inciso II,
alínea “h”, c.c artigo 70 (primeiro fato), artigo 157, § 2º, incisos I, II
e V, c.c artigo 61, inciso II, alínea “h” (segundo fato), artigo 157, §
2º, incisos I e II, c.c artigo 70 (terceiro fato) e artigo 157, § 2º, incisos
I e II, c.c artigo 14, inciso II, c.c artigo 70 (quarto fato), todos do
Código Penal e esta como incursa nas penas do artigo 12 da Lei
10.826/03, pelos seguintes fatos narrados na denúncia. 1º fato: No
dia 30 de março de 2018, por volta das 21:15h, na Rua Belém, n.
1291, Bairro Valparaíso, em Ji-Paraná/RO, os acusados
HUGUERMES e REGINALDO, mediante grave ameaça exercida
com emprego de arma de fogo, subtraíram para eles 01 (uma)
motocicleta Honda CG 150 fan, placa NBL-0257, 01 (um) celular
Samsung e 02 (dois) capacetes pertencentes às vítimas Marcos de
Souza Medeiros e Francilene Loubac Livramento (grávida de sete
meses), sendo a grave ameaça também dirigida ao filho do casal,
com dois anos e sete meses de idade.2º fato: No dia 1º de abril de
2018, por volta das 22:30h, na linha 106, Projeto Riachuelo, Zona
Rural, em Ji-Paraná/RO, os acusados HUGUERMES e
REGINALDO, mediante grave ameaça exercida com emprego de
arma de fogo e restrição da liberdade das vítimas, subtraíram para
eles 01 (um) celular Samsung de propriedade da vítima Zilda
Bergamini (com 64 anos de idade), sendo a grave ameaça também
dirigida a Conceição Aparecida Bueno Bergamini, mãe de Zilda
(com 90 anos de idade).3º fato: No dia 04 de abril de 2018, no
período da manhã, no escritório do “Arroz Tio Beda” e “Café JiParaná”, localizado na Avenida Brasil, n. 3883, Bairro Habitar
Brasil, em Ji-Paraná, os acusados HUGUERMES e REGINALDO,
mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo,
subtraíram para eles a) R$ 68,00 (sessenta e oito reais), 01 (um)
cheque no valor de R$ 217,00 (duzentos e dezessete reais) e 01
(um) aparelho celular pertencentes ao referido estabelecimento
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comercial; b) 01 (um) aparelho celular Samsung pertencente a
Andreia Jacinto de Freitas e c) 01 (um) aparelho celular Iphone
pertencente a Beda Antônio Tarnoschi.4º fato: No dia 04 de abril de
2018, no período da manhã, na Rua Cedro, n. 751, Bairro Jorge
Teixeira, em Ji-Paraná/RO, os acusados HUGUERMES e
REGINALDO, mediante grave ameaça exercida com emprego de
arma de fogo tentaram subtrair, para eles, coisas alheias móveis
pertencentes às vítimas Francinete Ferreira dos Santos e Francieni
Liano Bezerra.5º fato:No dia 04 de abril de 2018, no período da
manhã, na Rua Petrópolis, n. 1127, Bairro Jorge Teixeira, em JiParaná/RO, a acusada ERIKA possuía, no interior de sua
residência, 13 (treze) munições de arma de fogo, calibre 380,
intactas, sem autorização e em desacordo com as determinações
legais e regulamentares.A denúncia foi recebida em 26/04/2018 (fl.
116) e veio acompanhada do inquérito policial respectivo.Citados,
os acusados apresentaram resposta à acusação (fls. 137 e 153).
Em audiência, foram ouvidas as vítimas e as testemunhas, sendo
os acusados interrogados, tudo através de sistema audiovisual (fl.
163 e 198).O Ministério Público em alegações finais requereu a
condenação dos acusados HUGUERMES e REGINALDO nos
termos da denúncia e a absolvição da acusada ERIKA pelo crime
de posse de munição, com fundamento no artigo 386, inciso VII do
Código de Processo Penal.Por outro lado, a Defensoria Pública
requereu a absolvição dos acusados HUGUERMES e REGINALDO
pelo 1º e 2º fato, com fundamento no artigo 386, VII do Código de
Processo Penal, a absolvição do acusado HUGUERMES pelo 3º e
4º fato, com fundamento no artigo 386, VII do Código de Processo
Penal e o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea
de REGINALDO com relação ao 3º e 4º fato. Subsidiariamente,
requereu a fixação da pena base no mínimo legal e, por fim, a
dispensa no pagamento das custas. É o sucinto relatório.DECIDO.
Trata-se de acusação imputada aos acusados HUGUERMES
ALVES MARQUES, REGINALDO OLIVEIRA ALVES, vulgo
“Neguim” pela prática de quatro crimes de roubo majorado e ÉRIKA
ALVES MIRANDA, pela prática do crime de posse de munição e
uso permitido.Induvidosa a materialidade, ante as provas coligidas
aos autos.Passo a analisar a autoria.O policial militar Glauco Adam
Barros esclareceu que foram acionados e realizaram o
acompanhamento dos acusados HUGUERMES e REGINALDO e,
quando estes perceberam a viatura, empreenderam fuga, mas
foram abordados. Narrou que a arma de fogo foi localizada no
primeiro portão que os acusados pularam na hora da fuga. Uma
das casas que os acusados pularam o muro no momento da fuga
era da acusada ERIKA e, segundo ela, “Neguinho” e André Lira
Pessoa (foragido) tinham passado a noite em sua casa. Na casa de
ERIKA foram apreendidas algumas munições. No momento da
abordagem, Neguinho falou que a arma era dele, mas depois
negou na delegacia. Relatou que ainda estava na delegacia quando
as vítimas Andreia, Beda, Francinete e Franciene os reconheceram
como os autores dos roubos. Indicou que os celulares subtraídos
no terceiro fato foram apreendidos com um dos acusados. A arma
utilizada nos crimes também foi reconhecida, ainda mais por
possuir características bem específicas. A motocicleta que estava
com os acusados no momento da abordagem era produto de roubo.
A vítima do primeiro fato, Francilene Louback Livramento confirmou
os fatos da denúncia. Acrescentou que dois homens entraram em
sua casa, com camisa nos rostos, razão pela qual não foi capaz de
reconhecê-los. Relatou que sua motocicleta e aparelho celular
foram recuperados. Soube que sua motocicleta estava sendo
utilizada para a prática de outros roubos, inclusive ela foi apreendida
com os acusados quando estavam praticando um deles. Soube na
delegacia que as mesmas pessoas que estavam com a moto
poderiam ser as que praticaram o roubo contra sua família. Indicou
que na época dos fatos estava grávida de sete meses e que seu
filho de 2 anos e 7 meses também sofreu a grave ameaça. No
mesmo sentido foram as declarações de Marcos de Souza
Medeiros, também vítima do primeiro fato. Zilda Bergamini, vítima
do segundo fato, confirmou os fatos da denúncia e confirmou o
reconhecimento de “Neguinho” na delegacia, uma vez que ele
estava de “cara limpa”. Afirmou que “Neguinho” estava armado e
rendeu tanto sua pessoa quanto sua mãe. Relatou que o outro
indivíduo estava de touca e não pôde confirmar o reconhecimento,
mas as características físicas são de HUGUERMES. Seu celular
não foi restituído. Esclareceu que a arma tinha o cano comprido,
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parecendo uma garrucha. A ação dos indivíduos durou de 22:30h
às 2:30h. A vítima do terceiro fato, Andreia Jacinto de Freitas narrou
que os indivíduos estavam de capacete no momento do crime, mas
os reconheceu na delegacia pelas roupas, pela arma e pela moto,
que eram as mesmas que eles utilizaram no roubo. Relatou que
ligaram no aparelho celular roubado e um homem, depois uma
mulher, negociaram a devolução, contudo, quando uma pessoa foi
até o local combinado, a polícia já estava lá. Os aparelhos celulares
roubados foram recuperados e estavam na posse dos acusados. O
dinheiro e o cheque também foram restituídos. Soube que, após a
prática do crime contra sua pessoa, os acusados tentaram roubar
outra família, momento em que a polícia foi acionada. No mesmo
sentido foram as declarações de Beda Antônio Tarnoschi, também
vítima do terceiro fato. Acrescentou que reconheceu ambos os
acusados, pois, em que pese os dois estarem de capacete no
momento do roubo, os reconheceu pela estatura física e roupas.
Francinete Ferreira dos Santos, vítima do quarto fato, confirmou os
fatos da denúncia. Acrescentou que os acusados não chegaram a
roubar bens de sua casa, pois sua filha, no momento em que os
viu, acionou a polícia, então eles fugiram. Confirmou que
reconheceu ambos os acusados na delegacia, um deles estava de
capacete sem viseira e o outro estava sem capacete. No momento
da prisão, os acusados estavam com a mesma roupa utilizada no
crime.O acusado REGINALDO OLIVEIRA ALVES confessou que
praticou os roubos descritos no terceiro e quarto fato da denúncia.
Indicou que era sua pessoa quem portava a arma de fogo. Aduziu
que comprou a motocicleta apreendida consigo e o celular por R$
600,00 (seiscentos reais) e que sabia que eles eram produto de
crime em razão do preço. Relatou que dormiu na casa de ÉRIKA.
Asseverou que praticou o roubo com “Neguinho”, sendo que
HUGUERMES não tem relação com o crime, uma vez que ele
estava na rua e sua pessoa o chamou, momento em que foram
abordados pela polícia. Na ocasião, “Neguinho” conseguiu fugir e
HUGUERMES foi preso. As munições que estavam na casa de
ÉRIKA eram suas e as escondeu sem ela saber. Esclareceu que
também tem o apelido de “Neguinho”. O acusado HUGUERMES
ALVES MARQUES negou a prática de todos os roubos imputados
a ele na denúncia. Afirmou que estava passando na rua e, como
conhecia REGINALDO, parou para cumprimentá-lo. Nesse
momento, a guarnição os abordou, sendo que o parceiro de
REGINALDO fugiu e sua pessoa foi presa. A acusada ÉRIKA
ALVES MIRANDA afirmou que REGINALDO dormiu em sua casa.
Relatou que REGINALDO chegou de moto com HUGUERMES e,
assim, que chegaram, já largaram a moto e saíram pulando muros,
ocasião em que foram abordados pela polícia posteriormente. Não
sabia das munições que estavam em sua casa, sendo que elas
possivelmente pertenciam a REGINALDO. Passo à análise dos
fatos de forma separada: 1º fato – Roubo majorado:Consta nos
autos que dois indivíduos entraram na casa das vítimas e subtraíram
sua motocicleta, celular e capacetes, sendo que uma delas estava
grávida de sete meses e a grave ameaça também foi exercida
contra seu filho, de menos de três anos de idade na época dos
fatos. Pois bem, em que pese os acusados terem sido presos
posteriormente na posse da motocicleta e do celular subtraídos
neste fato, as vítimas não foram capazes de reconhecê-los,
conforme declarações prestadas em Juízo, não havendo nenhuma
outra prova nesse sentido. Face a isto, verifica-se que a negativa
dos acusados devem ser levadas em conta, uma vez que existem
dúvidas acerca de seus envolvimentos no roubo descrito no 1º fato
da denúncia e, em que pese haver indícios na fase inquisitorial de
suas participações, estes indícios não foram confirmados em Juízo.
Assim, não sendo o conjunto probatório suficiente para ensejar
uma condenação, devem ser eles absolvidos em respeito ao
princípio do in dubio pro reo.2º fato – Roubo majorado:Do que foi
apurado nos autos, verifica-se que a negativa do acusado
REGINALDO se encontra distorcida das provas que foram colhidas,
não merecendo credibilidade a sua versão apresentada.Ressaltese que o acusado apenas negou a prática dos fatos, não indicando
nenhuma circunstância que confirme sua negativa de autoria, como
preconiza o artigo 189 do Código de Processo Penal.Por outro
lado, a vítima Zilda o reconheceu como o autor do crime, o que foi
confirmado em Juízo.Importante frisar que nos delitos contra o
patrimônio, a palavra da vítima tem peso valorizado visto que
presencia o fato sob violenta tensão emocional e, quando prestado
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sem hesitação, constitui prova válida e contundente a ensejar a
configuração da autoria.Ressalte-se que a vítima afirmou que
“Neguinho” (REGINALDO) estava de “cara limpa”, facilitando o
reconhecimento, sendo que o outro assaltante estava de touca,
impossibilitando seu reconhecimento. Em razão disso, incabível a
absolvição postulada pela Defensoria Pública, pois, mesmo com a
negativa apresentada pelo acusado REGINALDO, restou
comprovada a autoria do crime que lhe sopesa na denúncia,
notadamente pelo reconhecimento realizado pela vítima.Assim, as
circunstâncias do caso concreto, entre outros aspectos constantes
nos autos, demonstram sem dúvidas que o acusado praticou o
roubo descrito no 2º fato, sendo certo que as provas colhidas no
inquérito policial foram ratificadas em Juízo.Desta forma, deverá
ser responsabilizado na medida de sua culpabilidade.Quanto ao
acusado HUGUERMES, verifica-se que sua negativa deve ser
levada em conta, pois a vítima reconheceu apenas REGINALDO,
sendo que ela afirmou que o outro assaltante estava de touca e por
isso não tem certeza a respeito do reconhecimento, todavia, suas
características são semelhantes às de HUGUERMES. Em que
pese a última afirmativa da vítima, tal fato não é suficiente para a
condenação, uma vez que ela mesma afirmou que não foi capaz de
reconhecê-lo, diferentemente de REGINALDO. De todo o
processado, verifica-se que existem dúvidas acerca do envolvimento
do acusado HUGUERMES no roubo descrito na denúncia e, em
que pese haver indícios na fase inquisitorial da sua participação,
estes indícios não foram confirmados em Juízo. Assim, não sendo
o conjunto probatório suficiente para ensejar uma condenação,
deve ser ele absolvido em respeito ao princípio do in dubio pro reo.
Passo à análise da agravante e majorantes, com relação ao roubo
praticado por REGINALDO. Deixo de reconhecer a agravante do
crime ter sido praticado contra idosa, uma vez que não aportou nos
autos qualquer prova documental de sua idade.Mister ressaltar que
a violência que tipifica o delito de roubo, prevista no caput do artigo
157 consiste no constrangimento físico da vítima, retirando-lhe os
meios de defesa para subtrair o bem (TJSP - RT 608/442).Já a
majorante do emprego de arma denota não só maior periculosidade
do agente, como uma ameaça maior à incolumidade da vítima,
sendo sempre necessário, porém, que a arma seja empregada
com seu porte ostensivo e intimidador, o que de fato realmente
ocorreu.No caso dos autos, a vítima foi firme em afirmar que o
acusado REGINALDO e o outro indivíduo portavam arma de fogo,
descrevendo até suas características. Assim, se faz imperiosa a
inserção da majorante do uso de arma na condenação do acusado.A
majorante do concurso de pessoas, pelo que já se expôs acima,
restou perfeitamente caracterizada, pois o acusado REGINALDO
agiu em conjunto com terceira pessoa para a prática do crime,
participando dele ativamente.Da mesma forma, plenamente
caracterizada a majorante da restrição da liberdade das vítimas,
posto que todas elas ficaram sob a mira de armas de fogo por
aproximadamente quatro horas, desta forma, também deverá ser
reconhecida na condenação do acusado REGINALDO. 3º e 4º
fatos – Roubo majorado consumado e tentado:Consta que o
acusado REGINALDO confessou apenas a prática do 3º e 4º fatos,
sendo que o acusado HUGUERMES negou a prática dos referidos
roubos. A confissão do acusado REGINALDO encontra-se em
sintonia com a prova testemunhal colhida, em especial pelos
testemunhos das vítimas que o reconheceram, sendo certo que em
sede de crimes contra o patrimônio é de enorme importância a
palavra das vítimas, pois ninguém melhor do que estas para
apontarem a pessoa do infrator. Assim, revela esta circunstância
caráter preponderante como prova autorizadora da condenação do
acusado, pois razão alguma teria a vítima, que o reconheceu, para
incriminar pessoas inocentes. Aliás, não se trata de reconhecimento
isolado ou de um fato isolado, mas sim de várias provas que
demonstram cristalinamente que ele participou dos roubos
descritos, bem como ele foi preso logo em seguida com as mesmas
roupas que praticou os crimes e, não bastasse a certeza dos
depoimentos e o reconhecimento das vítimas, as provas que foram
colhidas o aponta como um dos autores do fato, o que demonstra a
veracidade da acusação.Assim, a prova dos autos, somada às
confissão do acusado, permite concluir que ele foi um dos autores
dos crimes de roubo consumado e tentado narrados no 3º e 4º fato
da denúncia.Por outro lado, verifica-se que a negativa do acusado
HUGUERMES se encontra distorcida das provas que foram
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colhidas, não merecendo credibilidade a sua versão apresentada.
Ressalte-se que o acusado apenas negou a prática dos fatos,
afirmando que apenas foi preso pois estava junto com REGINALDO
no momento da abordagem policial, mas não indicou nenhuma
circunstância que confirme sua negativa de autoria, como preconiza
o artigo 189 do Código de Processo Penal.Por outro lado, as
vítimas o reconheceram como o autor do crime, o que foi confirmado
em Juízo.Além disso, ÉRIKA, em seu interrogatório, afirmou que
REGINALDO e HUGUERMES chegaram juntos em sua casa de
moto e de imediato começaram a pular muros fugindo da polícia, o
que invalida a alegação deles de que apenas estavam conversando
na rua. Importante frisar que nos delitos contra o patrimônio, a
palavra da vítima tem peso valorizado visto que presencia o fato
sob violenta tensão emocional e, quando prestado sem hesitação,
constitui prova válida e contundente a ensejar a configuração da
autoria.Ressalte-se que as vítimas do 3º fato (Andreia e Beda) e a
vítima do 4º fato (Francinete) não tiveram dúvidas a respeito do
reconhecimento, notadamente pelo fato de os acusados estarem
vestidos com a mesma roupa utilizada no roubo, no momento de
suas prisões. Além disso, as vítimas reconheceram também a
motocicleta e a arma utilizadas no crime. Em razão disso, incabível
a absolvição postulada pela Defensoria Pública, pois, mesmo com
a negativa apresentada pelo acusado HUGUERMES, restou
comprovada a autoria do crime que lhe sopesa na denúncia,
notadamente pelo reconhecimento realizado pela vítima.Assim, as
circunstâncias do caso concreto, entre outros aspectos constantes
nos autos, demonstram sem dúvidas que o acusado praticou o
roubo narrado na denúncia, sendo certo que as provas colhidas no
inquérito policial foram ratificadas em Juízo.Desta forma, deverá
ser responsabilizado na medida de sua culpabilidade.Passo à
análise das majorantes. Em ambos os crimes houve o emprego de
arma de fogo e concurso de agentes, assim, a análise também será
em conjunto. Quanto majorante do uso de arma, mister ressaltar
que a violência física que tipifica o delito de roubo, prevista no caput
do artigo 157, consiste no constrangimento físico da vítima,
retirando-lhe os meios de defesa para subtrair o bem (TJSP - RT
608/442).Já a majorante do emprego de arma denota não só maior
periculosidade do agente, como uma ameaça maior à incolumidade
da vítima, sendo sempre necessário, porém, que a arma seja
empregada com seu porte ostensivo e intimidador, o que de fato
ocorreu conforme o depoimento das vítimas, que afirmaram que os
acusados empregaram a grave ameaça utilizando-se de uma arma
de fogo, que foi apreendida com eles. Por isso, imperiosa a inserção
dessa majorante na condenação dos acusados.No tocante à
majorante do concurso de agentes, também imputada aos
acusados em ambos os fatos, anoto que da mesma forma ficou
configurada, pois a prova foi no sentido de que eles atuaram em
conjunto para a prática dos crimes, participando deles ativamente,
devendo também ser reconhecida na condenação.No que pertine
ao concurso formal, vejo que razão assiste ao Ministério Público,
pois os fatos narrados se amoldam ao tipo legal, uma vez que para
a sua caracterização exige a lei que o agente mediante uma só
ação ou omissão pratique dois ou mais crimes, idênticos ou não.Da
prova colhida, verificou-se que os acusados, com uma única ação,
praticaram o roubo descrito no 3º fato contra duas pessoas
diferentes (Andreia Jacinto de Freitas e Beda Antônio Tarnoschi) e
a tentativa de roubo descrita no 4º fato também contra duas
pessoas diferentes (Francinete Ferreira dos Santos e Francieni
Liano Bezerra) e, com isso, deverá ser aplicado o contido no artigo
70 do Código Penal.Ressalto que o crime de roubo descrito no 4º
fato na denúncia ocorreu na modalidade tentada, uma vez que
apenas não se consumou por circunstâncias alheias às vontades
dos acusados, pois, no momento em que o acusado REGINALDO
entraria na casa da vítima Franciene, foi impedido por ela, que
segurou a porta e ligou para a polícia, enquanto sua mãe estava
rendida por ele e HUGUERMES o aguardava na moto para
empreenderem fuga. 5º fato – posse de munição de uso permitido:
Consta que, após a prisão dos acusados REGINALDO e
HUGUERMES, os policiais se dirigiram até a casa de ERIKA, onde
eles haviam abandonado a motocicleta, bem como era onde
REGINALDO havia dormido e apreenderam 13 munições de arma
de fogo, calibre 380. Ao ser interrogada, a acusada afirmou que
desconhecia a existência das munições na casa e acreditava que
elas pertenciam ao acusado REGINALDO, o que foi confirmado por
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ele. Face a isto, verifica-se que a negativa da acusada ÉRIKA deve
ser levada em conta, uma vez que existem dúvidas acerca de seu
envolvimento no referido crime e, em que pese haver indícios na
fase inquisitorial de sua participação, estes indícios não foram
confirmados em Juízo. Assim, não sendo o conjunto probatório
suficiente para ensejar uma condenação, deve ser ela absolvida
em respeito ao princípio do in dubio pro reo.Por todo o exposto,
julgo parcialmente procedente a denúncia, para o fim de: a)
ABSOLVER HUGUERMES ALVES MARQUES e REGINALDO
OLIVEIRA ALVES, já qualificados, da imputação que lhe sopesam
no 1º fato da denúncia, com base no artigo 386, inciso VII, do
Código de Processo Penal.b) ABSOLVER HUGUERMES ALVES
MARQUES, já qualificado, da imputação que lhe sopesa no 2º fato
da denúncia, com base no artigo 386, inciso VII, do Código de
Processo Penal.c) CONDENAR REGINALDO OLIVEIRA ALVES,
já qualificado, por infringência do disposto no artigo 157, § 2º,
incisos I, II e V do Código Penal (2º fato).c) CONDENAR
HUGUERMES ALVES MARQUES e REGINALDO OLIVEIRA
ALVES, já qualificados, por infringência do disposto no artigo 157,
§ 2º, incisos I e II, c.c artigo 70, ambos do Código Penal (3º fato).c)
CONDENAR HUGUERMES ALVES MARQUES e REGINALDO
OLIVEIRA ALVES, já qualificados, por infringência do disposto no
artigo 157, § 2º, incisos I e II, na forma do artigo 14, inciso II, c.c
artigo 70, todos do Código Penal (4º fato).b) ABSOLVER ÉRIKA
ALVES MIRANDA, já qualificada, da imputação que lhe sopesa no
5º fato da denúncia, com base no artigo 386, inciso VII, do Código
de Processo Penal.Passo a dosar suas penas. 1. Para o acusado
REGINALDO OLIVEIRA ALVES:1.1 Para o crime de roubo
praticado contra a vítima Zilda Bergamini (2º fato):Analisando as
diretrizes do artigo 59 do Código Penal (circunstâncias judiciais),
verifico que a culpabilidade do acusado apresenta índice de
reprovabilidade média, pois agiu de forma livre e consciente para a
prática do delito. Com relação aos antecedentes, verifica-se que o
acusado possui condenação com trânsito em julgado antes dos
fatos, sendo que não há extinção pelo cumprimento da pena (autos
n. 0100155-03.2006.8.22.0005), sendo ele reincidente, contudo,
não será valorado nessa fase para não incorrer em bis in idem. Em
relação à sua conduta social e personalidade, estas não lhe
favorecem, pois o acusado não procurou se adequar às convenções
sociais, além de que já foi condenado outras vezes e responde a
outros processos por crimes contra o patrimônio. Os motivos do
crime são de somenos importância, mas é certo que procurou
conseguir dinheiro sem o menor esforço, o que já é valorado
negativamente pelo legislador. As circunstâncias foram as normais
do tipo. As consequências foram graves, considerando-se que a
vítima teve prejuízos financeiros, uma vez que seu aparelho celular
não foi restituído, restando, ainda, o trauma de pessoas que são
vítimas de assaltos, notadamente por ela e sua mãe serem pessoas
de idade. O comportamento da vítima não contribuiu para o crime.
Por tudo isso, com base nos artigos 59 e 68 do Código Penal, fixo
ao acusado a pena base em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de
reclusão e 20 dias-multa. Reconheço a atenuante da reincidência e
agravo sua pena, perfazendo-a em 06 (seis) anos e 05 (cinco)
meses de reclusão e 23 dias-multa.Com relação às causas de
aumento previstas nos incisos I, II e V, do §2º, do artigo 157, do
Código Penal, anoto que a fração majorante deverá sair do mínimo,
uma vez que o acusado estava em conjunto com terceira pessoa,
portando arma de fogo e manteve as vítimas restringidas de suas
liberdades por, pelo menos, quatro horas, por acharem que elas
eram dona do bar localizado próximo a sua residência. Ainda, o
fato de estarem em conjunto e praticarem o roubo contra duas
mulheres idosas, revelou maior grau de ameaça às vítimas,
insensibilidade e certeza do sucesso da empreitada criminosa.
Assim, nos termos da súmula 443 do STJ, como acima
fundamentado, aumento a pena em 3/8 (três oitavos), totalizando a
pena de 08 (oito) anos, 09 (nove) meses e 26 dias de reclusão e 31
dias-multa.1.2 Para o crime de roubo praticado contra a vítima
Andreia Jacinto de Freitas (3º fato):Analisando as diretrizes do
artigo 59 do Código Penal (circunstâncias judiciais), verifico que a
culpabilidade do acusado apresenta índice de reprovabilidade
média, pois agiu de forma livre e consciente para a prática do delito.
Com relação aos antecedentes, verifica-se que o acusado possui
condenação com trânsito em julgado antes dos fatos, sendo que
não há extinção pelo cumprimento da pena (autos n. 0100155-
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03.2006.8.22.0005), sendo ele reincidente, contudo, não será
valorado nessa fase para não incorrer em bis in idem. Em relação
à sua conduta social e personalidade, estas não lhe favorecem,
pois o acusado não procurou se adequar às convenções sociais,
além de que já foi condenado outras vezes e responde a outros
processos por crimes contra o patrimônio. Os motivos do crime são
de somenos importância, mas é certo que procurou conseguir
dinheiro sem o menor esforço, o que já é valorado negativamente
pelo legislador. As circunstâncias foram as normais do tipo. As
consequências não foram tão graves, considerando-se que o bem
da vítima foi restituído, restando, ainda, o trauma de pessoas que
são vítimas de assaltos. O comportamento da vítima não contribuiu
para o crime.Por tudo isso, com base nos artigos 59 e 68 do Código
Penal, fixo ao acusado a pena base em 05 (cinco) anos de reclusão
e 15 dias-multa. Reconheço a atenuante da confissão e a agravante
da reincidência. Contudo, não sendo a reincidência preponderante,
posto que não é multirreincidente, ou reincidente específico,
compenso-a com a atenuante da confissão, mantendo a pena em
05 (cinco) anos de reclusão e 15 dias-multa. Com relação à causa
de aumento prevista nos incisos I e II, do §2º, do artigo 157, do
Código Penal, anoto que a fração majorante não poderá sair do
mínimo, uma vez que o acusado estava em conjunto Huguermes,
portando uma arma de fogo, sendo que tal circunstância, por si só,
no caso concreto, não é capaz de aumentar a fração.Assim, nos
termos da súmula 443 do STJ, como acima fundamentado, aumento
a pena em 1/3 (um terço), totalizando a pena de 06 (seis) anos e 08
(oito) meses de reclusão e 20 dias-multa.1.3 Para o crime de roubo
praticado contra a vítima Beda Antônio Tarnoschi (3º
fato):Analisando as diretrizes do artigo 59 do Código Penal
(circunstâncias judiciais), verifico que a culpabilidade do acusado
apresenta índice de reprovabilidade média, pois agiu de forma livre
e consciente para a prática do delito. Com relação aos antecedentes,
verifica-se que o acusado possui condenação com trânsito em
julgado antes dos fatos, sendo que não há extinção pelo
cumprimento da pena (autos n. 0100155-03.2006.8.22.0005),
sendo ele reincidente, contudo, não será valorado nessa fase para
não incorrer em bis in idem. Em relação à sua conduta social e
personalidade, estas não lhe favorecem, pois o acusado não
procurou se adequar às convenções sociais, além de que já foi
condenado outras vezes e responde a outros processos por crimes
contra o patrimônio. Os motivos do crime são de somenos
importância, mas é certo que procurou conseguir dinheiro sem o
menor esforço, o que já é valorado negativamente pelo legislador.
As circunstâncias foram as normais do tipo. As consequências não
foram tão graves, considerando-se que o bem da vítima foi
restituído, restando, ainda, o trauma de pessoas que são vítimas
de assaltos. O comportamento da vítima não contribuiu para o
crime.Por tudo isso, com base nos artigos 59 e 68 do Código Penal,
fixo ao acusado a pena base em 05 (cinco) anos de reclusão e 15
dias-multa. Reconheço a atenuante da confissão e a agravante da
reincidência. Contudo, não sendo a reincidência preponderante,
posto que não é multirreincidente, ou reincidente específico,
compenso-a com a atenuante da confissão, mantendo a pena em
05 (cinco) anos de reclusão e 15 dias-multa. Com relação à causa
de aumento prevista nos incisos I e II, do §2º, do artigo 157, do
Código Penal, anoto que a fração majorante não poderá sair do
mínimo, uma vez que o acusado estava em conjunto Huguermes,
portando uma arma de fogo, sendo que tal circunstância, por si só,
no caso concreto, não é capaz de aumentar a fração.Assim, nos
termos da súmula 443 do STJ, como acima fundamentado, aumento
a pena em 1/3 (um terço), totalizando a pena de 06 (seis) anos e 08
(oito) meses de reclusão e 20 dias-multa.Atendendo ao disposto no
artigo 70 do Código Penal, uma das penas, já que idênticas (06
anos e 08 meses de reclusão e 20 dias-multa), em 1/6, ANTE A
QUANTIDADE DE VÍTIMAS, perfazendo a pena de 07 (sete) anos,
09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 23 dias-multa.1.4
Para o crime de roubo praticado contra a vítima Francinete Ferreira
dos Santos (4º fato):Analisando as diretrizes do artigo 59 do Código
Penal (circunstâncias judiciais), verifico que a culpabilidade do
acusado apresenta índice de reprovabilidade média, pois agiu de
forma livre e consciente para a prática do delito. Com relação aos
antecedentes, verifica-se que o acusado possui condenação com
trânsito em julgado antes dos fatos, sendo que não há extinção
pelo cumprimento da pena (autos n. 0100155-03.2006.8.22.0005),
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sendo ele reincidente, contudo, não será valorado nessa fase para
não incorrer em bis in idem. Em relação à sua conduta social e
personalidade, estas não lhe favorecem, pois o acusado não
procurou se adequar às convenções sociais, além de que já foi
condenado outras vezes e responde a outros processos por crimes
contra o patrimônio. Os motivos do crime são de somenos
importância, mas é certo que procurou conseguir dinheiro sem o
menor esforço, o que já é valorado negativamente pelo legislador.
As circunstâncias foram as normais do tipo. As consequências não
foram tão graves, restando, ainda, o trauma de pessoas que são
vítimas de assaltos. O comportamento da vítima não contribuiu
para o crime.Por tudo isso, com base nos artigos 59 e 68 do Código
Penal, fixo ao acusado a pena base em 05 (cinco) anos de reclusão
e 15 dias-multa. Reconheço a atenuante da confissão e a agravante
da reincidência. Contudo, não sendo a reincidência preponderante,
posto que não é multirreincidente, ou reincidente específico,
compenso-a com a atenuante da confissão, mantendo a pena em
05 (cinco) anos de reclusão e 15 dias-multa. Com relação à causa
de aumento prevista no inciso I, do §2º, do artigo 157, do Código
Penal, anoto que a fração majorante não poderá sair do mínimo,
uma vez que o acusado estava em conjunto Huguermes, portando
uma arma de fogo, sendo que tal circunstância, por si só, no caso
concreto, não é capaz de aumentar a fração.Assim, nos termos da
súmula 443 do STJ, como acima fundamentado, aumento a pena
em 1/3 (um terço), totalizando a pena de 06 (seis) anos e 08 (oito)
meses de reclusão e 20 dias-multa, a qual diminuo de 1/3 (um
terço), em face do contido no artigo 14, II, do CP, e pelo iter criminis
percorrido pelo acusado, perfazendo a pena de 04 (quatro) anos,
05 (cinco) meses e 10 (dias) de reclusão e 13 dias-multa.1.5 Para
o crime de roubo praticado contra a vítima Francieni Liano Bezerra
(4º fato):Analisando as diretrizes do artigo 59 do Código Penal
(circunstâncias judiciais), verifico que a culpabilidade do acusado
apresenta índice de reprovabilidade média, pois agiu de forma livre
e consciente para a prática do delito. Com relação aos antecedentes,
verifica-se que o acusado possui condenação com trânsito em
julgado antes dos fatos, sendo que não há extinção pelo
cumprimento da pena (autos n. 0100155-03.2006.8.22.0005),
sendo ele reincidente, contudo, não será valorado nessa fase para
não incorrer em bis in idem. Em relação à sua conduta social e
personalidade, estas não lhe favorecem, pois o acusado não
procurou se adequar às convenções sociais, além de que já foi
condenado outras vezes e responde a outros processos por crimes
contra o patrimônio. Os motivos do crime são de somenos
importância, mas é certo que procurou conseguir dinheiro sem o
menor esforço, o que já é valorado negativamente pelo legislador.
As circunstâncias foram as normais do tipo. As consequências não
foram tão graves, restando, ainda, o trauma de pessoas que são
vítimas de assaltos. O comportamento da vítima não contribuiu
para o crime.Por tudo isso, com base nos artigos 59 e 68 do Código
Penal, fixo ao acusado a pena base em 05 (cinco) anos de reclusão
e 15 dias-multa. Reconheço a atenuante da confissão e a agravante
da reincidência. Contudo, não sendo a reincidência preponderante,
posto que não é multirreincidente, ou reincidente específico,
compenso-a com a atenuante da confissão, mantendo a pena em
05 (cinco) anos de reclusão e 15 dias-multa. Com relação à causa
de aumento prevista no inciso I, do §2º, do artigo 157, do Código
Penal, anoto que a fração majorante não poderá sair do mínimo,
uma vez que o acusado estava em conjunto Huguermes, portando
uma arma de fogo, sendo que tal circunstância, por si só, no caso
concreto, não é capaz de aumentar a fração.Assim, nos termos da
súmula 443 do STJ, como acima fundamentado, aumento a pena
em 1/3 (um terço), totalizando a pena de 06 (seis) anos e 08 (oito)
meses de reclusão e 20 dias-multa, a qual diminuo de 1/3 (um
terço), em face do contido no artigo 14, II, do CP, e pelo iter criminis
percorrido pelo acusado, perfazendo a pena de 04 (quatro) anos,
05 (cinco) meses e 10 (dias) de reclusão e 13 dias-multa.Atendendo
ao disposto no artigo 70 do Código Penal, uma das penas, já que
idênticas (04 anos e 05 meses e 10 dias de reclusão e 13 diasmulta), em 1/6, ANTE A QUANTIDADE DE VÍTIMAS, perfazendo a
pena de 05 (cinco) anos, 02 (dois) meses e 06 (seis) dias de
reclusão e 15 dias-multa.As penas aplicadas ao acusado no tocante
ao 2º, 3º e 4º fatos não são abrangidas pelo instituto da continuidade
delitiva, uma vez que, para sua caracterização, faz-se necessário a
presença de elementos objetivos e subjetivos de modo que,
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constatada a reiteração habitual, não deverá ser aplicada. Por se
tratar de benesse aplicada somente aos acusados que se
mostrarem dignos de tal benefício, deixo de aplicar no presente
caso, uma vez que o acusado é reincidente, inclusive em crimes
contra o patrimônio.Assim, tendo em vista o disposto no artigo 69
do Código Penal, as penas aplicadas ao acusado são cumulativas,
totalizando 21 (vinte e um) anos, 09 (nove) meses e 12 (doze) dias
de reclusão e 69 dias-multa, tornando-a definitiva, ante a ausência
de outras causas modificadoras da pena.Com relação à pena de
multa, o valor do dia-multa será no mínimo previsto no § 1º do
artigo 49 do Código Penal, isto é, 1/30 do salário-mínimo vigente ao
tempo do fato, considerando a condição sócio econômica do
acusado, perfazendo o valor de R$ 2.194,20 (dois mil, cento e
noventa e quatro reais e vinte centavos).O acusado cumprirá sua
pena em regime inicialmente fechado.Tendo em vista a condenação
e pena aplicada, bem como que o acusado respondeu ao processo
preso e as circunstâncias da prisão preventiva não se modificaram,
mantenho-o na prisão em que se encontra.2. Para o acusado
HUGUERMES ALVES MARQUES2.1 Para o crime de roubo
praticado contra a vítima Andreia Jacinto de Freitas (3º
fato):Analisando as diretrizes do artigo 59 do Código Penal
(circunstâncias judiciais), verifico que a culpabilidade do acusado
apresenta índice de reprovabilidade média, pois agiu de forma livre
e consciente para a prática do delito. Com relação aos antecedentes,
verifica-se que o acusado possui condenação com trânsito em
julgado antes dos fatos, sendo ele reincidente, contudo, não será
valorado nessa fase para não incorrer em bis in idem. Em relação
à sua conduta social e personalidade, estas não lhe favorecem,
pois o acusado não procurou se adequar às convenções sociais,
além de que já foi condenado outras vezes e responde a outros
processos por crimes contra o patrimônio. Os motivos do crime são
de somenos importância, mas é certo que procurou conseguir
dinheiro sem o menor esforço, o que já é valorado negativamente
pelo legislador. As circunstâncias foram as normais do tipo. As
consequências não foram tão graves, considerando-se que o bem
da vítima foi restituído, restando, ainda, o trauma de pessoas que
são vítimas de assaltos. O comportamento da vítima não contribuiu
para o crime.Por tudo isso, com base nos artigos 59 e 68 do Código
Penal, fixo ao acusado a pena base em 05 (cinco) anos de reclusão
e 15 dias-multa. Reconheço a atenuante da confissão e a agravante
da reincidência. Contudo, não sendo a reincidência preponderante,
posto que não é multirreincidente, ou reincidente específico,
compenso-a com a atenuante da confissão, mantendo a pena em
05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 17 dias-multa. Com
relação à causa de aumento prevista nos incisos I e II, do §2º, do
artigo 157, do Código Penal, anoto que a fração majorante não
poderá sair do mínimo, uma vez que o acusado estava em conjunto
Huguermes, portando uma arma de fogo, sendo que tal
circunstância, por si só, no caso concreto, não é capaz de aumentar
a fração.Assim, nos termos da súmula 443 do STJ, como acima
fundamentado, aumento a pena em 1/3 (um terço), totalizando a
pena de 07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão
e 22 dias-multa.2.2 Para o crime de roubo praticado contra a vítima
Beda Antônio Tarnoschi (3º fato):Analisando as diretrizes do artigo
59 do Código Penal (circunstâncias judiciais), verifico que a
culpabilidade do acusado apresenta índice de reprovabilidade
média, pois agiu de forma livre e consciente para a prática do delito.
Com relação aos antecedentes, verifica-se que o acusado possui
condenação com trânsito em julgado antes dos fatos, sendo ele
reincidente, contudo, não será valorado nessa fase para não
incorrer em bis in idem. Em relação à sua conduta social e
personalidade, estas não lhe favorecem, pois o acusado não
procurou se adequar às convenções sociais, além de que já foi
condenado outras vezes e responde a outros processos por crimes
contra o patrimônio. Os motivos do crime são de somenos
importância, mas é certo que procurou conseguir dinheiro sem o
menor esforço, o que já é valorado negativamente pelo legislador.
As circunstâncias foram as normais do tipo. As consequências não
foram tão graves, considerando-se que o bem da vítima foi
restituído, restando, ainda, o trauma de pessoas que são vítimas
de assaltos. O comportamento da vítima não contribuiu para o
crime.Por tudo isso, com base nos artigos 59 e 68 do Código Penal,
fixo ao acusado a pena base em 05 (cinco) anos de reclusão e 15
dias-multa. Reconheço a reincidência e agravo sua pena,
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perfazendo-a em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e
17 dias-multa. Com relação à causa de aumento prevista nos
incisos I e II, do §2º, do artigo 157, do Código Penal, anoto que a
fração majorante não poderá sair do mínimo, uma vez que o
acusado estava em conjunto Huguermes, portando uma arma de
fogo, sendo que tal circunstância, por si só, no caso concreto, não
é capaz de aumentar a fração.Assim, nos termos da súmula 443 do
STJ, como acima fundamentado, aumento a pena em 1/3 (um
terço), totalizando a pena de 07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 10
(dez) dias de reclusão e 22 dias-multa.Atendendo ao disposto no
artigo 70 do Código Penal, uma das penas, já que idênticas (06
anos e 08 meses de reclusão e 20 dias-multa), em 1/6, ANTE A
QUANTIDADE DE VÍTIMAS, perfazendo a pena de 09 (nove) anos
e 26 (vinte e seis) dias de reclusão e 25 dias-multa.2.3 Para o crime
de roubo praticado contra a vítima Francinete Ferreira dos Santos
(4º fato):Analisando as diretrizes do artigo 59 do Código Penal
(circunstâncias judiciais), verifico que a culpabilidade do acusado
apresenta índice de reprovabilidade média, pois agiu de forma livre
e consciente para a prática do delito. Com relação aos antecedentes,
verifica-se que o acusado possui condenação com trânsito em
julgado antes dos fatos, sendo ele reincidente, contudo, não será
valorado nessa fase para não incorrer em bis in idem. Em relação
à sua conduta social e personalidade, estas não lhe favorecem,
pois o acusado não procurou se adequar às convenções sociais,
além de que já foi condenado outras vezes e responde a outros
processos por crimes contra o patrimônio. Os motivos do crime são
de somenos importância, mas é certo que procurou conseguir
dinheiro sem o menor esforço, o que já é valorado negativamente
pelo legislador. As circunstâncias foram as normais do tipo. As
consequências não foram tão graves, considerando-se que o bem
da vítima foi restituído, restando, ainda, o trauma de pessoas que
são vítimas de assaltos. O comportamento da vítima não contribuiu
para o crime.Por tudo isso, com base nos artigos 59 e 68 do Código
Penal, fixo ao acusado a pena base em 05 (cinco) anos de reclusão
e 15 dias-multa. Reconheço a reincidência e agravo sua pena,
perfazendo-a em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e
17 dias-multa. Com relação à causa de aumento prevista no inciso
I, do §2º, do artigo 157, do Código Penal, anoto que a fração
majorante não poderá sair do mínimo, uma vez que o acusado
estava em conjunto Huguermes, portando uma arma de fogo,
sendo que tal circunstância, por si só, no caso concreto, não é
capaz de aumentar a fração.Assim, nos termos da súmula 443 do
STJ, como acima fundamentado, aumento a pena em 1/3 (um
terço), totalizando a pena de 07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 10
(dez) dias e 22 dias-multa, a qual diminuo de 1/3 (um terço), em
face do contido no artigo 14, II, do CP, e pelo iter criminis percorrido
pelo acusado, perfazendo a pena de 05 (cinco) anos, 02 (dois)
meses e 06 (seis) dias de reclusão e 14 dias-multa.2.4 Para o crime
de roubo praticado contra a vítima Francieni Liano Bezerra (4º
fato):Analisando as diretrizes do artigo 59 do Código Penal
(circunstâncias judiciais), verifico que a culpabilidade do acusado
apresenta índice de reprovabilidade média, pois agiu de forma livre
e consciente para a prática do delito. Com relação aos antecedentes,
verifica-se que o acusado possui condenação com trânsito em
julgado antes dos fatos, sendo ele reincidente, contudo, não será
valorado nessa fase para não incorrer em bis in idem. Em relação
à sua conduta social e personalidade, estas não lhe favorecem,
pois o acusado não procurou se adequar às convenções sociais,
além de que já foi condenado outras vezes e responde a outros
processos por crimes contra o patrimônio. Os motivos do crime são
de somenos importância, mas é certo que procurou conseguir
dinheiro sem o menor esforço, o que já é valorado negativamente
pelo legislador. As circunstâncias foram as normais do tipo. As
consequências não foram tão graves, considerando-se que o bem
da vítima foi restituído, restando, ainda, o trauma de pessoas que
são vítimas de assaltos. O comportamento da vítima não contribuiu
para o crime.Por tudo isso, com base nos artigos 59 e 68 do Código
Penal, fixo ao acusado a pena base em 05 (cinco) anos de reclusão
e 15 dias-multa. Reconheço a reincidência e agravo sua pena,
perfazendo-a em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e
17 dias-multa. Com relação à causa de aumento prevista no inciso
I, do §2º, do artigo 157, do Código Penal, anoto que a fração
majorante não poderá sair do mínimo, uma vez que o acusado
estava em conjunto Huguermes, portando uma arma de fogo,
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sendo que tal circunstância, por si só, no caso concreto, não é
capaz de aumentar a fração.Assim, nos termos da súmula 443 do
STJ, como acima fundamentado, aumento a pena em 1/3 (um
terço), totalizando a pena de 07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 10
(dez) dias e 22 dias-multa, a qual diminuo de 1/3 (um terço), em
face do contido no artigo 14, II, do CP, e pelo iter criminis percorrido
pelo acusado, perfazendo a pena de 05 (cinco) anos, 02 (dois)
meses e 06 (seis) dias de reclusão e 14 dias-multa.Atendendo ao
disposto no artigo 70 do Código Penal, uma das penas, já que
idênticas (06 anos e 08 meses de reclusão e 20 dias-multa), em
1/6, ANTE A QUANTIDADE DE VÍTIMAS, perfazendo a pena de 06
(seis) anos e 17 (dezessete) dias de reclusão e 16 dias-multa.As
penas aplicadas ao acusado no tocante ao 3º e 4º fatos não são
abrangidas pelo instituto da continuidade delitiva, uma vez que,
para sua caracterização, faz-se necessário a presença de
elementos objetivos e subjetivos de modo que, constatada a
reiteração habitual, não deverá ser aplicada. Por se tratar de
benesse aplicada somente aos acusados que se mostrarem dignos
de tal benefício, deixo de aplicar no presente caso, uma vez que o
acusado é reincidente, inclusive em crimes contra o patrimônio.
Assim, tendo em vista o disposto no artigo 69 do Código Penal, as
penas aplicadas ao acusado são cumulativas, totalizando 15
(quinze) anos, 01 (um) mês e 13 (treze) dias de reclusão e 41 diasmulta, tornando-a definitiva, ante a ausência de outras causas
modificadoras da pena.Com relação à pena de multa, o valor do
dia-multa será no mínimo previsto no § 1º do artigo 49 do Código
Penal, isto é, 1/30 do salário-mínimo vigente ao tempo do fato,
considerando a condição sócio econômica do acusado, perfazendo
o valor de R$ 1.303,80 (mil, trezentos e três reais e oitenta
centavos).O acusado cumprirá sua pena em regime inicialmente
fechado.Tendo em vista a condenação e pena aplicada, bem como
que o acusado respondeu ao processo preso e as circunstâncias
da prisão preventiva não se modificaram, mantenho-o na prisão em
que se encontra.Demais deliberações:Proceda-se à destruição da
arma e das munições apreendidas, como de praxe. Determino a
restituição dos demais objetos e dinheiro apreendidos, mediante
comprovação de propriedade. Não havendo a restituição, procedase a destruição ante o desinteresse e seu pequeno valor.Após o
trânsito em julgado da presente SENTENÇA, cumpra-se as
seguintes determinações:Lance–se o nome dos acusados no rol
dos culpados;Expeça-se guia para cumprimento da pena, enviandose à 2ª Vara Criminal;Comunique-se à Justiça Eleitoral, informando,
também, o trânsito em julgado da SENTENÇA.Considerando que
os acusados foram defendidos pela Defensoria Pública, isento-os
do pagamento das custas processuais.P. R. I.Ji-Paraná-RO,
quinta-feira, 13 de setembro de 2018.Valdecir Ramos de Souza
Juiz de Direito
Proc.: 0001512-87.2018.8.22.0005
Ação:Ação Penal - Procedimento Ordinário (Réu Preso)
Autor:Ministério Público do Estado de Rondônia
Denunciado:David Costa Melo
Advogado:Charles Blendon Costa Melo ( 9593)
DECISÃO:
DECISÃO
–
MUTIRÃO
CARCERÁRIO
DE
PRESOS
PROVISÓRIOSVistos.Em atendimento ao contido no Provimento
008/2015-CG (Mutirão Carcerário – Presos Provisórios), passo a
analisar a situação do acusado/preso nestes autos.DAVID COSTA
MELO foi preso em flagrante em 03/05/2018, sendo que sua
prisão foi convertida em preventiva no dia 04/05/2018, pela prática
do crime de roubo e corrupção de menores, com fundamento na
garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal,
considerando que o acusado é reincidente e estava foragido de
Porto Velho. A denúncia foi recebida em 23/05/2018, oportunidade
em que foi designada audiência de instrução para o dia 10/07/2018.
Na ocasião da audiência, foi determinado o aguardo do retorno da
Carta Precatória expedida para interrogatório do acusado, sendo
que, no presente momento, os autos serão encaminhados para a
Defesa apresentar alegações finais. Relatei. Decido.Compulsando
os autos, verifico que não houve nenhuma circunstância nova,
seja de fato e/ou de direito que ensejasse modificação do decreto
preventivo e, por isso, deve tal DECISÃO ser mantida. Não se
pode perder de vista que DAVID é reincidente em crimes contra
o patrimônio, bem como responde a vários outros processos e
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estava foragido de outra Comarca. Assim, tais fatos reforçam a
necessidade de manutenção da segregação para garantia da ordem
pública e em razão da reiteração criminosa.Ademais, o processo
está com curso regular, não havendo que se falar em excesso de
prazo.Desta forma, MANTENHO a prisão preventiva.Intimem-se e
notifiquem-se.Ji-Paraná-RO, quinta-feira, 13 de setembro de 2018.
Valdecir Ramos de Souza Juiz de Direito
Proc.: 0000945-56.2018.8.22.0005
Ação:Ação Penal - Procedimento Ordinário (Réu Preso)
Autor:Ministério Público do Estado de Rondônia
Denunciado:Moisés de Araújo Ferreira
Advogado:Nilton César Rios (OAB/RO 1795)
DECISÃO:
DECISÃO
–
MUTIRÃO
CARCERÁRIO
DE
PRESOS
PROVISÓRIOSVistos.Em atendimento ao contido no Provimento
008/2015-CG (Mutirão Carcerário – Presos Provisórios), passo
a analisar a situação do acusado/preso nestes autos.MOISÉS
DE ARAÚJO FERREIRA foi preso preventivamente no dia
12/03/2018, pela prática do crime de roubo, com fundamento na
garantia da ordem pública.A denúncia foi recebida em 03/04/2018,
oportunidade em que a audiência de instrução foi designada para
o dia 07/05/2018. Na ocasião da audiência, esta foi redesignada
para o dia 29/05/2018 e em razão do não comparecimento das
testemunhas, o interrogatório do acusado foi designado para o dia
19/09/2018.Relatei. Decido.Compulsando os autos, verifico que não
houve nenhuma circunstância nova, seja de fato e/ou de direito que
ensejasse modificação do decreto preventivo e, por isso, deve tal
DECISÃO ser mantida. Não se pode perder de vista que MOISÉS
é reincidente em crimes contra o patrimônio, bem como responde a
vários outros processos. Assim, tais fatos reforçam a necessidade
de manutenção da segregação para garantia da ordem pública e
em razão da reiteração criminosa.Ademais, o processo está com
curso regular, não havendo que se falar em excesso de prazo.Desta
forma, MANTENHO a prisão preventiva.Intimem-se e notifiquemse. Ji-Paraná-RO, quinta-feira, 13 de setembro de 2018.Valdecir
Ramos de Souza Juiz de Direito
Janaíne Moraes Vieira
Diretora de Cartório

3ª VARA CRIMINAL
3º Cartório Criminal
Oscar Francisco Alves Junior - Juiz de Direito
Lucarlo Carvalho de Oliveira - Diretor de cartório
Email da Vara: jip3criminal@tjro.jus.br
EDITAL DE INTIMAÇÃO
Prazo: 05 DIAS
Proc.: 0008146-80.2010.8.22.0005
Ação:Ação Penal - Procedimento Sumário (Réu Solto)
Autor:Ministério Público do Estado de Rondônia
Denunciado: Sérgio Emídio da Silva, e Gilberto Rufino
ADVOGADO: FRANCISCO VALTER DOS SANTOS, OAB/RO
3583, com escritório na R. Rio Grande do Sul, 2865, B. Vista Alegre,
Espigão do Oeste/RO; LUIZ CARLOS RETTMANN, SILVANA
GOMES DE ANDRADE (RO 2809), LEIDIANE CRISTINA DA
SILVA (OAB/RO 7896)
FINALIDADE: INTIMAR os advogados e réus supramencionados,
do DESPACHO abaixo transcrito.
DESPACHO: “VISTOS. Revogo a prisão decretada à fl.447 em
desfavor dos acusados Sérgio e Gilberto. Vista às partes para
eventuais diligências no prazo comum de 5 dias e em nada sendo
requerido, façam os autos conclusos para prolação da SENTENÇA.
Expeça-se o necessário. Ji-Paraná-RO, quarta-feira, 15 de agosto
de 2018. Oscar Francisco Alves Júnior - Juiz de Direito”.
Lucarlo Carvalho de Oliveira
Diretor de cartório
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SEGUNDA ENTRÂNCIA
COMARCA DE ARIQUEMES
2ª VARA CRIMINAL
Juiza: Cláudia Mara da Silva Faleiros Fernandes Diretora de Cartório:
Caroline da Silva Modesto E-mail:aqs2criminal@tjro.jus.br
EDITAL DE INTIMAÇÃO:
Proc.: 0003702-32.2018.8.22.0002
Ação: Execução da Pena - Pena privativa de liberdade - (Regim
Autor: Ministério Público do Estado de Rondônia.
Condenado: Edinaldo Correia Santos
Advogado:Taviana Moura Cavalcanti (RO 5.334)
FINALIDADE: Intimar a advogada supracitada para manifestar-se
quanto aos cálculos de fls. 77/78, no prazo de 05 dias.
EDITAL DE INTIMAÇÃO:
Proc.: 1002938-63.2017.8.22.0002
Ação: Ação Penal - Procedimento Ordinário (Réu Solto)
Autor: Ministério Público do Estado de Rondônia
Denunciado: A. O. da S.
Advogado: César Eduardo Manduca Pacios (OAB/RO 520)
FINALIDADE: Intimar o advogado supracitado para, no prazo de 05
dias, apresentar Alegações Finais por Memoriais.
Proc.: 0003592-04.2016.8.22.0002
Ação:Ação Penal - Procedimento Ordinário (Réu Solto)
Autor:M. P.
Advogado:Promotor de Justiça (RO 1111)
Denunciado:S. A. M. B. da C.
Advogado:Advogado Não Informado ( )
DECISÃO:
Vistos.À fl. 120, consta relatório do NUPS, noticiando a
impossibilidade de realização do estudo até o dia da audiência,
tendo em vista que o Núcleo encontra-se apenas com uma
Psicóloga para atender toda a Comarca. Assim, sugere que a
vítima acompanhada de sua genitora e avó compareçam ao NUPS
no dia 12/11/2018 às 08h30min para realização da entrevista.
DECIDO.Considerando que se trata de processo com réu solto,
defiro, excepcionalmente, dilação de prazo para apresentação de
estudo.Assim, intime-se, por Oficial de Justiça, a vítima B.L.B.,
sua genitora Ritha Caroline de Lima Silva e avó materna Maria de
Lima para comparecerem ao NUPS desta Comarca (localizado na
Rua Fortaleza, n. 2178, Setor 03, ao lado da Autoescola Nacional)
no dia 12 de novembro de 2018 às 08h30min.Encaminhe-se os
autos para resposta aos quesitos formulados pelas partes.No mais,
ciente do relatório de fls. 125/1257.Aguarde-se a realização da
audiência.SERVE A PRESENTE DE MANDADO DE INTIMAÇÃO.
Ariquemes-RO, quinta-feira, 13 de setembro de 2018.Cláudia Mara
da Silva Faleiros Fernandes Juíza de Direito
Caroline da Silva Modesto Diretora de Cartório

3ª VARA CRIMINAL
Juíza - Juliana Couto Matheus Maldonado Martins
Diretor de Cartório: Eser Amaral dos Santos
e-mail: aqs3criminal@tjro.jus.br
Proc.: 1004147-67.2017.8.22.0002
Ação:Ação Penal - Procedimento Ordinário (Réu Preso)
Autor:Ministério Público do Estado de Rondônia.
Réu:Alisson do Nascimento Paulo, Lucas Fernandes Lopes,
Nelson Oliveira dos Santos Ou Nelson Oliveira, Edvan da Silva
Araújo, Silvanira Lopes da Silva, Elson Lima da Silva, Alex Soares
de Oliveira Lopes, Alexandra Fernandes Lopes
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Advogado:Advogado Não Informado ( ), José Carlos Fogaça.
(OAB/RO 2960), Luiz Eduardo Fogaça. (OAB/RO 876), Alex Souza
de Moraes Sarkis. (OAB/RO 1423), Mário Jorge da Costa Sarkis
(OAB/RO 7241), Advarci Guerreiro de Paula Rosa ( ), Alex Souza
de Moraes Sarkis. (OAB/RO 1423), Mário Jorge da Costa Sarkis
(OAB/RO 7241)
DECISÃO:
Atendendo o disposto no Provimento n. 008/2015-CG, observa-se
dos autos que inexiste alteração substancial no cenário fático e
não visualizo qualquer irregularidade na prisão processual dos réus
Nelson Oliveira dos Santos, Lucas Fernandes Lopes, Alex Soares
de Oliveira Lopes, Elson Lima da Silva e Edvan da Silva Araújo,
haja vista tratar-se de processo complexo, com 08 réus e, ainda,
com necessidade de expedição de carta precatória para oitiva de
testemunhas e interrogatório do réu, estando o feito aguardando
retorno da carta precatória expedida para interrogatório do réu
Lucas Fernandes Lopes. Assim, mantenho a prisão preventiva
dos réus Nelson Oliveira dos Santos, Lucas Fernandes Lopes,
Alex Soares de Oliveira Lopes, Elson Lima da Silva e Edvan da
Silva Araújo, bem como do réu revel Alisson do Nascimento, por
seus próprios fundamentos. Intime-se.Cumpra-se, expedindo-se o
necessário. Serve a presente de ofício/MANDADO.Ariquemes-RO,
quarta-feira, 12 de setembro de 2018.Alex Balmant Juiz de Direito
Proc.: 1000900-78.2017.8.22.0002
Ação:Ação Penal - Procedimento Ordinário (Réu Solto)
Autor:Ministério Público do Estado de Rondônia.
Réu:Cleiton Alves
Advogado:Diego Rodrigo Rodrigues de Paula ( ), Rafaela Pammy
Fernandes Silveira. (RO 4.319)
SENTENÇA:
Vistos.Trata-se de ação penal pública incondicionada, iniciada
por meio de denúncia ofertada pelo membro do Ministério Público
Estadual, em face de Cleiton Alves, já qualificado nos autos,
dando-o como incurso nas reprimendas do artigo157, §2º, incisos
I e II, do Código Penal.A denúncia foi recebida em 12/01/2018 (fs.
64/65)O réu foi citado e apresentou resposta à acusação às fls.
70/77.No decorrer da instrução foram colhidas as provas orais.
Em seguida, foi procedido o interrogatório do réu.Em face da
ausência de requerimento por diligências, as partes apresentaram
alegações finais por memoriais.Vieram-me os autos conclusos.É o
breve relatório.Fundamento e decido. Versam os autos sobre ação
penal pública incondicionada proposta pelo Ministério Público,
onde se imputa ao réu Cleiton Alves a prática da conduta típica
do crime de roubo circunstanciado.Quanto à materialidade do
delito sob comento, desnecessária se faz vasta explanação, vez
que esta restou sobejamente comprovada nos autos através da
Ocorrência Policial e Termo de Restituição Laudo Pericial em
Veículo.Assim sendo, não restam dúvidas quanto à materialidade
delitiva. No que tange a autoria do delito, melhor sorte não assiste
ao réu.Inquirida em juízo, a vítima Ronaldo Souza Oliveira afirmou
que não estava em sua residência no momento do crime, tendo
seus familiares lhe relatado que dois indivíduos chegaram em sua
residência lhe procurando para matá-lo, tendo, ainda, subtraído
objetos. Referida vítima ainda relata que os infratores realizaram o
roubo a mando do réu, narrando desconfiança de ordem pessoal.
Por sua vez, a vítima Pedro de Souza Oliveira, também inquirida
sob a égide do contraditório e da ampla defesa, verberou que ao
chegar em sua residência, na data dos fatos, sua nora, tia, sogra
e três crianças, já estavam rendidos por dois indivíduos, tendo
subtraído pertences de todos os presentes. Aduziu que não foi
possível reconhecer esses dois indivíduos. Mencionou, por fim,
acreditar que o acusado Cleiton foi o mandante do crime, haja
vista que a motocicleta utilizada na prática delitiva era de sua
propriedade, tendo sido localizada, posteriormente, escondida nas
proximidades. Em continuidade, a vítima Amanda Oliveira da Silva
afirmou que estava em sua residência na companhia de familiares
quando dois indivíduos chegaram ao local dizendo que gostariam
de contratar hora máquina e perguntando pelo seu cunhado
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Ronaldo. Ato contínuo, sacaram a arma de fogo, anunciaram o
assalto e passaram a subtrair objetos, veículo, aparelho celular e
arma de fogo. Afirmou ainda que, no decorrer da ação delituosa,
os infratores disseram que matariam seu cunhado Ronaldo.
Ressaltou que os infratores chegaram ao local em uma motocicleta
CB 300, cor vermelha, apreendida posteriormente por policiais.
Mencionou que referida motocicleta era utilizada pelo réu Cleiton
e que, segundo comentários, dias antes do assalto o réu Cleiton
foi visto rondando a propriedade e, posteriormente, procurando
a motocicleta utilizada no crime no local onde ela foi localizada e
apreendida pelos policiais. Em seu interrogatório, o réu negou os
fatos com veemência. Aduziu que nunca possuiu uma CB 300 e
não foi a qualquer local procurar referida motocicleta.Conforme
se extrai dos autos, das provas colacionadas aos autos não é
possível se extrair que o acusado seja o mandante do crime em
apreço. As informações prestadas pelas vítimas, especialmente
quanto a moto, são lastreadas em comentários de pessoas que
sequer foram identificadas nos autos. Fato é que não consta nos
autos informação ou ocorrência policial a respeito da localização
e apreensão da mencionada motocicleta.Assim, as provas
produzidas na fase processual não foram bastante para ensejar o
édito condenatório do réu. Nesta fase, vigora o Princípio do in dubio
pro reo onde a dúvida se interpreta em favor do acusado. Isso
porque a garantia da liberdade deve prevalecer sobre a pretensão
punitiva do Estado.Desse modo, não havendo provas suficientes da
participação do réu Cleiton Alves no evento delituoso, a absolvição
é medida que se impõe.Diante do exposto e por tudo mais que
consta dos autos, julgo improcedente a pretensão estatal constante
da denúncia e, em consequência, absolvo o réu Cleiton Alves da
imputação que lhe é atribuída, com fulcro no artigo 386, inciso VII,
do Código de Processo Penal.Cumpridas as deliberações supra
e promovidas anotações e comunicações pertinentes, arquive-se
os autos.Para cumprimento das deliberações exaradas acima,
expeça-se o necessário.Publique-se, registre-se, intimem-se e
cumpra-se.Ariquemes-RO, quarta-feira, 12 de setembro de 2018.
Juliana Couto Matheus Maldonado Martins Juíza de Direito
Proc.: 1003523-18.2017.8.22.0002
Ação:Ação Penal - Procedimento Sumário (Réu Solto)
Autor:Ministério Público do Estado de Rondônia
Advogado:Promotor de Justiça (RO 1111)
Réu:Chaules Volban Pozzebon
Advogado: Corina Fernandes Pereira OAB/RO 2074
FINALIDADE: Intimar a advogada supramencionada da expedição
de Carta Precatória à Comarca de Buritis para a intimação e
interrogatório do réu, e à Comarca de Porto Velho para oitiva de
testemunha.
EDITAL DE INTIMAÇÃO
Proc.: 0003778-56.2018.8.22.0002
Ação:Incidente de Falsidade (Criminal)
Autor:Ministério Público do Estado de Rondônia.
Réu:Hélio Tomasini da Silva
Advogado: Weverton Jefferson Teixeira Heringer - OAB/RO 2514 e
Jackeline Sanches Silva - OAB/RO 7108
FINALIDADE: Intimar os advogados supramencionados para
ciência e manifestação nos autos, no prazo de 48 horas, referente
à DECISÃO a seguir transcrita:...Vistos.
O Ministério Público do Estado de Rondônia requer seja instaurado
incidente de falsidade, ao argumento de que há indícios de
falsidade na manifestação supostamente lançada no rodapé da fl.
85, consistente no termo “recorrer”.
Assim, pugna seja desentranhada a SENTENÇA original,
substituindo-a por cópia autenticada, para fins de instruir os autos
do incidente e ser submetida a exame pericial.
Pois bem.
Considerando que a palavra “recorrer” lançada, em tese, pelo réu
às fls. 85 não foi observada pelo Diretor de Cartório ao certificar a
intempestividade do recurso (fl. 90), bem como por esta magistrada
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por ocasião da DECISÃO de fls. 91 e, ainda, a manifestação do
Ministério Público, havendo dúvidas sobre a veracidade de tal
manifestação, INSTAURO O INCIDENTE DE FALSIDADE, nos
termos do art.145 do Código de Processo Penal.
Autue-se em apartado o incidente de falsidade, juntando-se a
SENTENÇA de fls. 85/89, bem como cópia do requerimento da
instauração do incidente e deste DESPACHO.
Desentranhe-se a SENTENÇA de fls. 85/89, mediante cópia nos
autos e certificação da escrivania.
Autuado o incidente, abra-se vista à Defesa para, no prazo de 48
(quarenta e oito) horas, apresentar resposta.
Com a resposta, venham os autos conclusos.
No mais, recebo o recurso em sentido estrito interposto pela defesa
à fl. 97.
Em caráter de retratação, mantenho a DECISÃO atacada pelos
seus próprios fundamentos (artigo 589 do CPP).
Considerando que não haverá prejuízo ao trâmite do processo,
determino que o recurso suba nos próprios autos (artigo 583, III,
do CPP).
Já apresentadas as razões e contrarrazões, subam os autos ao
Egrégio Tribunal de Justiça com nossas homenagens.
Ariquemes-RO, terça-feira, 7 de agosto de 2018.
Juliana Couto Matheus Maldonado Martins
Juíza de Direito
Eser Amaral dos Santos
Diretor de Cartório

1º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
Processo: 7014065-90.2017.8.22.0002
Classe: JUIZADOS - PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL
CÍVEL (436)
Requerente: CARLOS ROBERTO DE FARIA
Advogados do(a) REQUERENTE: IZAQUE LOPES DA SILVA RO0006735, EDER GATIS DE JESUS - RO0006681
Requerido: COMERCIO DE VEICULOS POZITEL LTDA - EPP
Advogado do(a) REQUERIDO: BRUNO VIDAL SOUSA DE
CAMARGO BARROS - SP274921
FINALIDADE: Intimar as partes por intermédio de seus advogados
acerca da SENTENÇA abaixo transcrita:
SENTENÇA:
Inicialmente analiso a preliminar de prescrição arguida pela
requerida.
A análise dos pedidos interpostos pela parte autora demonstra que
apenas a pretensão relativa a fixação de indenização por danos
morais encontra-se prescrita.
Isso porque o artigo o artigo 206 do Código Civil dispõe no § 3º,
V que a pretensão para a reparação civil prescreve em três anos.
Por outro lado, tratando-se de fazer referente a transferência da
propriedade de veículo, aplica-se o prazo decenal previsto no artigo
205 do Código Civil. Assim, como a venda do veículo foi realizada
no dia 29/10/2009, acolho parcialmente a preliminar de prescrição
para declarar prescrita apenas a pretensão relativa a fixação de
indenização por danos morais.
Relativamente a preliminar de ilegitimidade passiva, a análise dos
autos, sobretudo do Certificado de Registro de Veículo, demonstra
que a parte autora entabulou negócio com a empresa requerida
e não com o terceiro indicado na contestação. Logo, a obrigação
pertine a requerida porquanto celebrou negócio diretamente com
a parte autora, comprove atestam os documentos apresentados
com a inicial.
Ante o exposto, afasto a preliminar de ilegitimidade passiva.
No MÉRITO, trata-se de ação interposta por CARLOS ROBERTO
DE FARIA em face de COMERCIO DE VEICULOS POZITEL LTDA
tencionando a transferência de veículo automotor.
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Segundo consta na inicial, no dia 29/10/2009 o autor vendeu o veículo
FIAT/STRADA, ano/modelo: 2008/2008, cor branca, Placa NEB7952/RO, Renavam 961976365, Chassi 9BD27833A87059612
para o requerido e, muito embora tenha entregue o Certificado
de Registro de Veículo, até o momento a transferência não foi
realizada.
Consta ainda que o autor efetuou o pagamento de IPVA referente
ao ano de 2017 no valor de R$ 736,85 (setecentos e trinta e seis
reais e oitenta e cinco centavos).
Assim, ingressou com a presente tencionando a condenação
do requerido na obrigação de transferir o veículo bem como na
obrigação de restituir o valor pago relativamente ao IPVA de 2017.
Para amparar o pedido, apresentou documento de identidade,
comprovante de pagamento, dentre outros.
Citada a requerida apresentou contestação requerendo a
improcedência da inicial sob o argumento de que na época do
negócio celebrado com a parte autora inexistia obrigatoriedade de
transferência da propriedade.
Com a contestação juntou documentos constitutivos.
O artigo 373 do Código de Processo Civil dispõe no inciso II que
o ônus da prova incumbe “ao réu, quanto à existência de fato
impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor”.
Nos autos é fato incontroverso que a parte autora vendeu o
FIAT/STRADA, ano/modelo: 2008/2008, cor branca, Placa NEB7952/RO, Renavam 961976365, Chassi 9BD27833A87059612
ao requerido no ano de 2009 e este por sua vez, não realizou a
transferência do bem para seu nome.
Com efeito, o recibo juntado com a inicial comprova que no dia
29/10/2009 o requerido assumiu a obrigação de transferir o veículo
objeto dos autos para seu nome.
De igual forma, as provas demonstram que após a venda do bem,
houve o vencimento de impostos relativos ao bem, os quais foram
pagos pela parte autora, no entanto, são de responsabilidade do(a)
requerido(a).
Inobstante o veículo tenha sido vendido para terceiro, cabe a
requerida postular em face deste, a obrigação de transferir o
veículo.
As portarias indicadas pelo requerido não se aplicam à lide pois são
do DETRAN/SP. Além disso, ainda que fosse o caso, as portarias
são administrativas.
Seja como for, independentemente de o veículo automotor estar ou
não na posse da parte requerida hoje, é dela a responsabilidade
em transferi-lo para seu nome, posto que foi ela quem fez o
negócio jurídico com a parte autora e assumiu o compromisso de
transferir o veículo para o seu nome ou para o nome de quem bem
aprouvesse.
Há entendimento jurisprudencial nesse mesmo sentido. Vejamos:
DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. APELAÇÃO CÍVEL.
OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO
JUNTO AO DETRAN. É dever do comprador realizar a transferência
da propriedade junto ao DETRAN, forte no art. 123 do Código
de Trânsito Brasileiro. Apelo desprovido. SENTENÇA mantida.
NEGARAM PROVIMENTO AO APELO. UNÂNIME. (Apelação
Cível Nº 70052442761, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de
Justiça do RS, Relator: Elaine Maria Canto da Fonseca, Julgado
em 17/09/2015).
Assim, como a parte requerida teve tempo suficiente para
regularizar a situação do veículo e não o fez, compete ao Judiciário
regularizar a situação do veículo, determinando que mesmo seja
registrado e licenciado em nome da parte requerida, com efeitos a
partir da data da venda, qual seja, 29/10/2009.
Como a parte autora comprovou ter pago o importe de R$ 736,85
(setecentos e trinta e seis reais e oitenta e cinco centavos)
relativamente a impostos em atraso, deve a requerida ser compelida
a proceder a restituição de aludido valor.
Portanto, além da transferência do veículo a parte autora faz jus ao
reembolso do valor comprovadamente pago para não ter seu nome
negativado, já que o mesmo refere-se a tributo relativo a período
em que o veículo não mais lhe pertencia.
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Posto isso, julgo procedente o pedido inicial e condeno o(a)
requerido(a) a registrar e licenciar o veículo FIAT/STRADA, ano/
modelo: 2008/2008, cor branca, Placa NEB-7952/RO, Renavam
961976365, Chassi 9BD27833A87059612 em seu nome no prazo
de 30 dias sob pena de aplicar-se o disposto no art. 501 do CPC,
ocasião em que essa SENTENÇA produzirá todos os efeitos da
declaração de vontade não emitida pelo(a) requerido(a), ficando
o DETRAN autorizado a proceder ao registro e licenciamento
do veículo em nome do(a) requerido(a), independentemente de
vistoria, mediante o pagamento das taxas e custas de transferência
pelo(a) autor(a), as quais poderão ser recebidas do(a) requerido(a)
posteriormente, devendo ainda o DETRAN efetuar o lançamento de
todas as multas e impostos atrasados em nome do(a) requerido(a)
a partir de 29/10/2009, quando obteve a posse do veículo.
Por fim, condeno o requerido a restituir o importe de R$ 736,85
(setecentos e trinta e seis reais e oitenta e cinco centavos)
comprovadamente desembolsado pela parte autora, devendo
referido valor ser acrescido de juros de 1% desde a citação e
correção monetária desde o efetivo desembolso.
Sem honorários e sem custas, uma vez que não vislumbro litigância
de má-fé (art. 54 da Lei nº 9.099/95).
Publique-se.
Registre-se.
Intimem-se.
Expeça-se ofício ao DETRAN para cumprimento dessa DECISÃO.
Após o trânsito em julgado da SENTENÇA, arquive-se.
Cumpra-se servindo a presente como MANDADO /carta de
intimação/carta precatória para seu cumprimento.
Ariquemes – RO; data e horário certificados no Sistema PJE.
Márcia Cristina Rodrigues Masioli Morais
Juíza de Direito
Processo: 7006969-87.2018.8.22.0002
REQUERENTE: ANTONIO DE BRITO NETO
Advogado do(a) REQUERENTE: LEVI GUSTAVO ALVES DE
FREITAS - RO0004634
REQUERIDO: CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA SA
CERON
Advogado do(a) REQUERIDO: BRUNA TATIANE DOS SANTOS
PINHEIRO SARMENTO - RO0005462
Relatório dispensado na forma do art. 38 da Lei 9.099/95.
Inicialmente importa analisar a preliminar arguida pela CERON/
ELETROBRAS em sua contestação.
A requerida arguiu a prescrição sob o argumento de que decorreu
o prazo previsto no artigo 206, § 3º IV do Código Civil. Ocorre que
referida alegação não merece prosperar. Explico.
Conforme entendimento jurisprudencial, no caso em tela, ou seja,
rede elétrica custeada pela parte autora incorporada ao patrimônio
da empresa concessionária do serviço, o prazo prescricional
aplicado é o quinquenal, disposto no artigo 206, §5º, I, do Código
Civil (tendo-se em vista, ainda, a regra de transição):
APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO. CONSTRUÇÃO DE
REDE DE ELETRIFICAÇÃO RURAL. INCORPORAÇÃO AO
PATRIMÔNIO DA EMPRESA FORNECEDORA DE ENERGIA.
PRESCRIÇÃO. PRAZO QUINQUENAL PREVISTO NO ART.
206, § 5º, I DO CC/2002. REGRA DE TRANSIÇÃO DO ART.
2.028 DO MESMO DIPLOMA LEGAL. POSIÇÃO DO STJ
FIRMADA EM JULGAMENTO DE RECURSO REPETITIVO.
RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DE OFÍCIO, COM A
MANUTENÇÃO DA SUCUMBÊNCIA. (TJ-PR - Apelação Cível AC
7250315 PR 0725031-5 (TJ-PR).
Ademais, com fulcro no art. 189 do Código Civil, o qual dispõe que
“a pretensão nasce com a violação do direito substantivo”, o prazo
prescricional somente começa a correr a partir da data em que os
bens custados pelo recorrente e foram incorporados ao patrimônio
da concessionária, pois deste fato resulta a violação ao direito,
no caso em tela, há aproximadamente três anos. Assim, afasto a
preliminar e passo à análise do MÉRITO.
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No MÉRITO, trata-se de pedido de obrigação de fazer c/c indenização
por danos materiais ajuizados em face de ELETROBRAS
DISTRIBUIÇÃO RONDÔNIA (CERON) tencionando o reembolso
de valor despendido com a construção de rede elétrica em
propriedade rural, bem como a formalização da incorporação da
rede supracitada.
Segundo consta na inicial, a parte autora ANTONIO DE BRITO
NETO construiu uma subestação de 10 KvA, situada na Rodovia
BR-364, Km 493, Linha C-45, Lote 20, Gleba 35, Zona Rural de
Ariquemes/RO, sendo que a parte requerida passou a prestar
manutenção na rede construída pela parte autora como se sua
fosse, tendo ocorrido portanto, a incorporação da rede elétrica sem
observância do disposto na Resolução 229/2006 da ANEEL.
Consta ainda que a parte autora construiu a subestação nos moldes
estabelecidos pela CERON/ELETROBRAS, a qual aprovou o
projeto e procedeu a instalação do serviço, contudo, até o momento
não efetuou a restituição do valor dispendido para construção
da subestação. Para comprovar o alegado juntou documentos
conforme inicial.
Citada, a requerida apresentou contestação requerendo em suma
a improcedência da inicial sob o argumento de que não houve
a incorporação da rede elétrica. Argumentou ainda que, a parte
autora não provou os fatos alegados, bem como, não provou ter
sofrido qualquer dano material decorrente de ato da requerida.
Ocorre que os documentos juntados com a inicial comprovam a
construção da rede de energia elétrica na propriedade da parte
autora e a incorporação por parte da requerida. Não restam dúvidas
de que a requerida se beneficiou da estrutura construída pela parte
autora para o fornecimento de energia elétrica na região onde
reside. De outro lado, a requerida nada provou. Suas alegações
vieram aos autos destituídas de provas, de modo que não há como
acatar o alegado. Seja como for, a requerida passou a gerir a
rede elétrica construída pela parte autora como se sua fosse, sem
contudo indenizá-la pelos valores despendidos.
Os documentos comprovam a um só tempo, que a parte autora
construiu uma subestação de energia elétrica em sua propriedade
rural, e que a parte requerida, após a construção incorporou a rede
elétrica sem qualquer formalização e indenização
Assim, a devolução dos valores despendidos com a construção
da rede de energia elétrica é perfeitamente cabível, visto que as
instalações passaram a integrar o patrimônio da concessionária
CERON, a qual explora atividade lucrativa.
Portanto, esta tem o dever de indenizar a parte autora, pena
de enriquecimento sem causa, especialmente porque restou
comprovado nos autos que a parte autora arcou com todos os
custos para elaboração de projeto e construção de rede elétrica na
zona rural e a requerida incorporou referida rede sem indenizar a
parte autora ou formalizar a incorporação.
Atualmente a Jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de
Rondônia reconhece o direito à indenização:
“Restituição de valores. Rede elétrica rural. Construção. Recursos
particulares. Apropriação pela concessionária. Prescrição
quinquenal. Ação procedência. Valor. Reparação integral. É de
cinco anos o prazo de prescrição para o ressarcimento de valores
dispendidos na construção de rede particular de energia elétrica
apropriada pela concessionária de serviço público para expansão
de programa de eletrificação de propriedades rurais. É devido o
ressarcimento dos valores gastos pelo particular para construção
de rede rural particular de energia elétrica se ocorrer a incorporação
desta pela concessionária pública do serviço de energia elétrica,
cujo valor deve ser pago devidamente corrigido e com juros de
mora, em função da vigência em nosso sistema do princípio da
reparação integral” (TJRO, Apelação 01003969720088220007,
Rel. Des. Marcos Alaor D. Grangeia, j. em 19/10/2011). “CERON.
CONSTRUÇÃO DE REDE ELÉTRICA RURAL. RECURSOS
PARTICULARES. DEVER DA CONCESSIONÁRIA RESTITUIR
INTEGRALMENTE O VALOR” (TJRO, Turma Recursal de Porto
Velho; Recurso Inominado n° 1001703-31.2012.8.22.0004, Relatora
Juíza Euma Mendonça Tourinho, j. em 08.10.2014).
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Assim, ante o consolidado entendimento jurisprudencial e
considerando-se que a CERON não impugnou especificamente as
alegações da parte autora, restou evidenciada a sua responsabilidade
de incorporar a subestação em seu patrimônio em razão da natureza
do serviço público, e consequentemente, o dever de indenizar a parte
autora pelas despesas de aquisição e instalação da rede elétrica,
urgindo analisar apenas o quantum devido.
De acordo com o art. 3º da Resolução Normativa N° 229, de 8 de
agosto de 2006, “as redes particulares que não dispuserem de
ato autorizativo do Poder Concedente, na forma desta Resolução,
deverão ser incorporadas ao patrimônio da respectiva concessionária
ou permissionária de distribuição que, a partir da efetiva incorporação,
se responsabilizará pelas despesas de operação e manutenção
de tais redes”. Nos termos do § 1° do art. 9º da Resolução, para
obter o valor do ressarcimento ao proprietário da rede particular, a
concessionária ou permissionária de distribuição deverá: I - calcular
o encargo de responsabilidade da concessionária ou permissionária
de acordo com as regras vigentes à época da construção da rede; II utilizar a Tarifa Fiscal estabelecida no § 2° deste artigo, atualizado-a
anualmente por meio do Índice Nacional de Preços ao Consumidor
Amplo – IPCA; e III - calcular o valor do ressarcimento ao proprietário
da rede particular, considerando a depreciação dos ativos, por meio
de fórmula própria.
Como visto, a Resolução determina que o valor da indenização leve
em conta o valor vigente à época da construção da subestação,
com atualização pelo índice do IPCA. Ocorre que a determinação
da ANEEL não vincula o Judiciário e se presta meramente a
regulamentar a questão no âmbito administrativo. Dessa forma, a
CERON/ELETROBRAS deve se nortear pela Resolução 229/06 da
ANEEL para de forma administrativa, apurar, calcular e indenizar
aqueles que construíram redes elétricas/subestações que foram
incorporadas pela concessionária.
No entanto, caso a concessionária de energia não promova a
indenização com base nos critérios da ANEEL, cabe à parte
promover ação judicial para que no bojo do processo judicial, seja
apurado o valor.
Os documentos juntados demonstram que na época da construção
da subestação a parte autora realizou e pagou por um projeto de
engenharia, bem como, todos os gastos inerentes a construção da
rede elétrica.
Ora, se a energia foi fornecida na região, é óbvio que o projeto
elétrico foi executado e a subestação foi construída. É público
e notório que o Governo Federal expandiu o fornecimento da
energia elétrica para a zona rural há pouco tempo, de modo que
há 08, 10 anos, os proprietários de imóveis rurais que queriam
ter acesso à energia elétrica precisavam, com recursos próprios,
construir subestações em suas propriedades e imediações, a fim
de assegurar o fornecimento de energia elétrica.
Dessa forma, os documentos juntados na inicial corroboram esse
conhecimento público, qual seja, que a parte autora fez um projeto,
executou o mesmo e construiu uma subestação para ter acesso à
energia, a qual foi efetivamente fornecida. Por fim, a parte autora
foi diligente em juntar orçamento demonstrando os valores gastos
para a construção de sua subestação. A CERON teve acesso a
esses documentos e não os impugnou. Do mesmo modo, a CERON
não juntou NENHUM documento demonstrando que o orçamento/
projeto está equivocado ou fora da realidade.
Por tudo isso, fixo o dano material no valor do orçamento juntado
na inicial. Posto isso, julgo PROCEDENTE o pedido formulado
para condenar a CERON – Centrais Elétricas de Rondônia S/A
a indenizar a parte autora no importe de R$ 20.958,03 (vinte mil
novecentos e cinquenta oito reais e três centavos) a título de danos
materiais, referente às despesas comprovadas com a construção
da rede particular de energia elétrica em sua propriedade, cujo o
valor do desembolso feito pelo consumidor deverá ser corrigido com
juros de 1% (um por cento) ao mês a contar da citação e correção
monetária a partir do ajuizamento da ação, bem como, determino
que a CERON/ELETROBRAS proceda à incorporação da referida
rede elétrica ao patrimônio da concessionária.
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Sem honorários e sem custas.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Intime-se a requerida para efetuar o pagamento no prazo de 15
(quinze) dias sob pena de acréscimo de 10% conforme art. 523, §
3º do CPC.
Transitada em julgado, sem o cumprimento voluntário da SENTENÇA
e caso requerido pela parte autora, inicie-se a execução.
Se nada for requerido, arquive-se o feito.
Cumpra-se servindo-se a presente DECISÃO como MANDADO /
Ofício/Carta de Intimação/Carta Precatória/Notificação para seu
cumprimento.
Ariquemes/RO; data e horário certificado no sistema PJE.
Márcia Cristina Rodrigues Masioli Morais
Juíza de Direito
Processo: 7007917-29.2018.8.22.0002
REQUERENTE: AUCELIA APARECIDA MARTINS MELLA
Advogados do(a) REQUERENTE: SIDNEI DONA - RO000377B,
SILMAR KUNDZINS - RO8735
REQUERIDO: CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA SA
CERON
Advogado do(a) REQUERIDO: BRUNA TATIANE DOS SANTOS
PINHEIRO SARMENTO - RO0005462
Relatório dispensado na forma do art. 38 da Lei 9.099/95.
Inicialmente importa analisar a preliminar arguida pela CERON/
ELETROBRAS em sua contestação.
A requerida arguiu a prescrição sob o argumento de que decorreu
o prazo previsto no artigo 206, § 3º IV do Código Civil. Ocorre que
referida alegação não merece prosperar. Explico.
Conforme entendimento jurisprudencial, no caso em tela, ou seja,
rede elétrica custeada pela parte autora incorporada ao patrimônio
da empresa concessionária do serviço, o prazo prescricional
aplicado é o quinquenal, disposto no artigo 206, §5º, I, do Código
Civil (tendo-se em vista, ainda, a regra de transição):
APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO. CONSTRUÇÃO DE REDE DE
ELETRIFICAÇÃO RURAL. INCORPORAÇÃO AO PATRIMÔNIO
DA EMPRESA FORNECEDORA DE ENERGIA. PRESCRIÇÃO.
PRAZO QUINQUENAL PREVISTO NO ART. 206, § 5º, I DO CC/2002.
REGRA DE TRANSIÇÃO DO ART. 2.028 DO MESMO DIPLOMA
LEGAL. POSIÇÃO DO STJ FIRMADA EM JULGAMENTO DE
RECURSO REPETITIVO. RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO
DE OFÍCIO, COM A MANUTENÇÃO DA SUCUMBÊNCIA. (TJ-PR Apelação Cível AC 7250315 PR 0725031-5 (TJ-PR).
Ademais, com fulcro no art. 189 do Código Civil, o qual dispõe que
“a pretensão nasce com a violação do direito substantivo”, o prazo
prescricional somente começa a correr a partir da data em que os
bens custados pelo recorrente e foram incorporados ao patrimônio
da concessionária, pois deste fato resulta a violação ao direito,
no caso em tela, há aproximadamente três anos. Assim, afasto a
preliminar e passo à análise do MÉRITO.
No MÉRITO, trata-se de pedido de obrigação de fazer c/c indenização
por danos materiais ajuizados em face de ELETROBRAS
DISTRIBUIÇÃO RONDÔNIA (CERON) tencionando o reembolso
de valor despendido com a construção de rede elétrica em
propriedade rural, bem como a formalização da incorporação da
rede supracitada.
Segundo consta na inicial, a parte autora AUCELIA APARECIDA
MARTINS MELLA construiu uma subestação de 05 KvA, situada
na BR 364, Km 551, Lote 08, Gleba 24, Ariquemes/RO, sendo que
a parte requerida passou a prestar manutenção na rede construída
pela parte autora como se sua fosse, tendo ocorrido portanto, a
incorporação da rede elétrica sem observância do disposto na
Resolução 229/2006 da ANEEL.
Consta ainda que a parte autora construiu a subestação nos moldes
estabelecidos pela CERON/ELETROBRAS, a qual aprovou o
projeto e procedeu a instalação do serviço, contudo, até o momento
não efetuou a restituição do valor dispendido para construção
da subestação. Para comprovar o alegado juntou documentos
conforme inicial.
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Citada, a requerida apresentou contestação requerendo em
suma a improcedência da inicial sob o argumento de que não
houve a incorporação da rede elétrica. Argumentou ainda que,
a parte autora não provou os fatos alegados, bem como, não
provou ter sofrido qualquer dano material decorrente de ato da
requerida.
Ocorre que os documentos juntados com a inicial comprovam a
construção da rede de energia elétrica na propriedade da parte
autora e a incorporação por parte da requerida. Não restam dúvidas
de que a requerida se beneficiou da estrutura construída pela parte
autora para o fornecimento de energia elétrica na região onde
reside. De outro lado, a requerida nada provou. Suas alegações
vieram aos autos destituídas de provas, de modo que não há como
acatar o alegado. Seja como for, a requerida passou a gerir a
rede elétrica construída pela parte autora como se sua fosse, sem
contudo indenizá-la pelos valores despendidos.
Os documentos comprovam a um só tempo, que a parte autora
construiu uma subestação de energia elétrica em sua propriedade
rural, e que a parte requerida, após a construção incorporou a rede
elétrica sem qualquer formalização e indenização
Assim, a devolução dos valores despendidos com a construção
da rede de energia elétrica é perfeitamente cabível, visto que as
instalações passaram a integrar o patrimônio da concessionária
CERON, a qual explora atividade lucrativa.
Portanto, esta tem o dever de indenizar a parte autora, pena
de enriquecimento sem causa, especialmente porque restou
comprovado nos autos que a parte autora arcou com todos os
custos para elaboração de projeto e construção de rede elétrica na
zona rural e a requerida incorporou referida rede sem indenizar a
parte autora ou formalizar a incorporação.
Atualmente a Jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de
Rondônia reconhece o direito à indenização:
“Restituição de valores. Rede elétrica rural. Construção. Recursos
particulares. Apropriação pela concessionária. Prescrição
quinquenal. Ação procedência. Valor. Reparação integral. É
de cinco anos o prazo de prescrição para o ressarcimento de
valores dispendidos na construção de rede particular de energia
elétrica apropriada pela concessionária de serviço público para
expansão de programa de eletrificação de propriedades rurais.
É devido o ressarcimento dos valores gastos pelo particular para
construção de rede rural particular de energia elétrica se ocorrer
a incorporação desta pela concessionária pública do serviço
de energia elétrica, cujo valor deve ser pago devidamente
corrigido e com juros de mora, em função da vigência em nosso
sistema do princípio da reparação integral” (TJRO, Apelação
01003969720088220007, Rel. Des. Marcos Alaor D. Grangeia,
j. em 19/10/2011). “CERON. CONSTRUÇÃO DE REDE
ELÉTRICA RURAL. RECURSOS PARTICULARES. DEVER DA
CONCESSIONÁRIA RESTITUIR INTEGRALMENTE O VALOR”
(TJRO, Turma Recursal de Porto Velho; Recurso Inominado n°
1001703-31.2012.8.22.0004, Relatora Juíza Euma Mendonça
Tourinho, j. em 08.10.2014).
Assim, ante o consolidado entendimento jurisprudencial e
considerando-se que a CERON não impugnou especificamente
as alegações da parte autora, restou evidenciada a sua
responsabilidade de incorporar a subestação em seu patrimônio
em razão da natureza do serviço público, e consequentemente,
o dever de indenizar a parte autora pelas despesas de aquisição
e instalação da rede elétrica, urgindo analisar apenas o quantum
devido.
De acordo com o art. 3º da Resolução Normativa N° 229, de 8
de agosto de 2006, “as redes particulares que não dispuserem
de ato autorizativo do Poder Concedente, na forma desta
Resolução, deverão ser incorporadas ao patrimônio da respectiva
concessionária ou permissionária de distribuição que, a partir
da efetiva incorporação, se responsabilizará pelas despesas
de operação e manutenção de tais redes”. Nos termos do § 1°
do art. 9º da Resolução, para obter o valor do ressarcimento ao
proprietário da rede particular, a concessionária ou permissionária
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de distribuição deverá: I - calcular o encargo de responsabilidade
da concessionária ou permissionária de acordo com as regras
vigentes à época da construção da rede; II - utilizar a Tarifa Fiscal
estabelecida no § 2° deste artigo, atualizado-a anualmente por
meio do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo – IPCA;
e III - calcular o valor do ressarcimento ao proprietário da rede
particular, considerando a depreciação dos ativos, por meio de
fórmula própria.
Como visto, a Resolução determina que o valor da indenização leve
em conta o valor vigente à época da construção da subestação,
com atualização pelo índice do IPCA. Ocorre que a determinação
da ANEEL não vincula o Judiciário e se presta meramente a
regulamentar a questão no âmbito administrativo. Dessa forma, a
CERON/ELETROBRAS deve se nortear pela Resolução 229/06 da
ANEEL para de forma administrativa, apurar, calcular e indenizar
aqueles que construíram redes elétricas/subestações que foram
incorporadas pela concessionária.
No entanto, caso a concessionária de energia não promova a
indenização com base nos critérios da ANEEL, cabe à parte
promover ação judicial para que no bojo do processo judicial, seja
apurado o valor.
Os documentos juntados demonstram que na época da construção
da subestação a parte autora realizou e pagou por um projeto de
engenharia, bem como, todos os gastos inerentes a construção da
rede elétrica.
Ora, se a energia foi fornecida na região, é óbvio que o projeto
elétrico foi executado e a subestação foi construída. É público
e notório que o Governo Federal expandiu o fornecimento da
energia elétrica para a zona rural há pouco tempo, de modo que
há 08, 10 anos, os proprietários de imóveis rurais que queriam
ter acesso à energia elétrica precisavam, com recursos próprios,
construir subestações em suas propriedades e imediações, a fim
de assegurar o fornecimento de energia elétrica.
Dessa forma, os documentos juntados na inicial corroboram esse
conhecimento público, qual seja, que a parte autora fez um projeto,
executou o mesmo e construiu uma subestação para ter acesso à
energia, a qual foi efetivamente fornecida. Por fim, a parte autora
foi diligente em juntar orçamento demonstrando os valores gastos
para a construção de sua subestação. A CERON teve acesso a
esses documentos e não os impugnou. Do mesmo modo, a CERON
não juntou NENHUM documento demonstrando que o orçamento/
projeto está equivocado ou fora da realidade.
Por tudo isso, fixo o dano material no valor do orçamento juntado
na inicial. Posto isso, julgo PROCEDENTE o pedido formulado para
condenar a CERON – Centrais Elétricas de Rondônia S/A a indenizar
a parte autora no importe de R$10.524,87 (dez mil quinhentos e vinte
e quatro reais e oitenta e sete centavos) a título de danos materiais,
referente às despesas comprovadas com a construção da rede
particular de energia elétrica em sua propriedade, cujo o valor do
desembolso feito pelo consumidor deverá ser corrigido com juros de
1% (um por cento) ao mês a contar da citação e correção monetária a
partir do ajuizamento da ação, bem como, determino que a CERON/
ELETROBRAS proceda à incorporação da referida rede elétrica ao
patrimônio da concessionária.
Sem honorários e sem custas.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Intime-se a requerida para efetuar o pagamento no prazo de 15
(quinze) dias sob pena de acréscimo de 10% conforme art. 523, §
3º do CPC.
Transitada em julgado, sem o cumprimento voluntário da
SENTENÇA e caso requerido pela parte autora, inicie-se a
execução.
Se nada for requerido, arquive-se o feito.
Cumpra-se servindo-se a presente DECISÃO como MANDADO /
Ofício/Carta de Intimação/Carta Precatória/Notificação para seu
cumprimento.
Ariquemes/RO; data e horário certificado no sistema PJE.
Márcia Cristina Rodrigues Masioli Morais
Juíza de Direito
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Processo: 7012180-41.2017.8.22.0002
REQUERENTE: ISMAEL MARTINS DA SILVA
Advogados do(a) REQUERENTE: INGRID CARMINATTI - RO8220,
WERNOMAGNO GLEIK DE PAULA - RO0003999
REQUERIDO: BV FINANCEIRA S/A
Advogado do(a) REQUERIDO: BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA
VANDERLEI - PE0021678
FINALIDADE: Intimar a parte requerente a apresentar contrarrazões
ao recurso interposto no prazo de 10 (dez) dias.
Processo: 7007915-59.2018.8.22.0002
REQUERENTE: AUCELIA APARECIDA MARTINS MELLA
Advogados do(a) REQUERENTE: SIDNEI DONA - RO000377B,
SILMAR KUNDZINS - RO8735
REQUERIDO: CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA SA CERON
Advogado do(a) REQUERIDO: BRUNA TATIANE DOS SANTOS
PINHEIRO SARMENTO - RO0005462
Relatório dispensado na forma do art. 38 da Lei 9.099/95.
Inicialmente importa analisar a preliminar arguida pela CERON/
ELETROBRAS em sua contestação.
A requerida arguiu a prescrição sob o argumento de que decorreu
o prazo previsto no artigo 206, § 3º IV do Código Civil. Ocorre que
referida alegação não merece prosperar. Explico.
Conforme entendimento jurisprudencial, no caso em tela, ou seja,
rede elétrica custeada pela parte autora incorporada ao patrimônio
da empresa concessionária do serviço, o prazo prescricional
aplicado é o quinquenal, disposto no artigo 206, §5º, I, do Código
Civil (tendo-se em vista, ainda, a regra de transição):
APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO. CONSTRUÇÃO DE
REDE DE ELETRIFICAÇÃO RURAL. INCORPORAÇÃO AO
PATRIMÔNIO DA EMPRESA FORNECEDORA DE ENERGIA.
PRESCRIÇÃO. PRAZO QUINQUENAL PREVISTO NO ART.
206, § 5º, I DO CC/2002. REGRA DE TRANSIÇÃO DO ART.
2.028 DO MESMO DIPLOMA LEGAL. POSIÇÃO DO STJ
FIRMADA EM JULGAMENTO DE RECURSO REPETITIVO.
RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DE OFÍCIO, COM A
MANUTENÇÃO DA SUCUMBÊNCIA. (TJ-PR - Apelação Cível AC
7250315 PR 0725031-5 (TJ-PR).
Ademais, com fulcro no art. 189 do Código Civil, o qual dispõe que
“a pretensão nasce com a violação do direito substantivo”, o prazo
prescricional somente começa a correr a partir da data em que os
bens custados pelo recorrente e foram incorporados ao patrimônio
da concessionária, pois deste fato resulta a violação ao direito,
no caso em tela, há aproximadamente três anos. Assim, afasto a
preliminar e passo à análise do MÉRITO.
No MÉRITO, trata-se de pedido de obrigação de fazer c/c indenização
por danos materiais ajuizados em face de ELETROBRAS
DISTRIBUIÇÃO RONDÔNIA (CERON) tencionando o reembolso
de valor despendido com a construção de rede elétrica em
propriedade rural, bem como a formalização da incorporação da
rede supracitada.
Segundo consta na inicial, a parte autora AUCELIA APARECIDA
MARTINS MELLA construiu uma subestação de 15 KvA, situada
na BR 364, Km 551, Lote 08, Gleba 24, Ariquemes/RO, sendo que
a parte requerida passou a prestar manutenção na rede construída
pela parte autora como se sua fosse, tendo ocorrido portanto, a
incorporação da rede elétrica sem observância do disposto na
Resolução 229/2006 da ANEEL.
Consta ainda que a parte autora construiu a subestação nos moldes
estabelecidos pela CERON/ELETROBRAS, a qual aprovou o
projeto e procedeu a instalação do serviço, contudo, até o momento
não efetuou a restituição do valor dispendido para construção
da subestação. Para comprovar o alegado juntou documentos
conforme inicial.
Citada, a requerida apresentou contestação requerendo em suma
a improcedência da inicial sob o argumento de que não houve
a incorporação da rede elétrica. Argumentou ainda que, a parte
autora não provou os fatos alegados, bem como, não provou ter
sofrido qualquer dano material decorrente de ato da requerida.
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Ocorre que os documentos juntados com a inicial comprovam a
construção da rede de energia elétrica na propriedade da parte
autora e a incorporação por parte da requerida. Não restam dúvidas
de que a requerida se beneficiou da estrutura construída pela parte
autora para o fornecimento de energia elétrica na região onde
reside. De outro lado, a requerida nada provou. Suas alegações
vieram aos autos destituídas de provas, de modo que não há como
acatar o alegado. Seja como for, a requerida passou a gerir a
rede elétrica construída pela parte autora como se sua fosse, sem
contudo indenizá-la pelos valores despendidos.
Os documentos comprovam a um só tempo, que a parte autora
construiu uma subestação de energia elétrica em sua propriedade
rural, e que a parte requerida, após a construção incorporou a rede
elétrica sem qualquer formalização e indenização
Assim, a devolução dos valores despendidos com a construção
da rede de energia elétrica é perfeitamente cabível, visto que as
instalações passaram a integrar o patrimônio da concessionária
CERON, a qual explora atividade lucrativa.
Portanto, esta tem o dever de indenizar a parte autora, pena
de enriquecimento sem causa, especialmente porque restou
comprovado nos autos que a parte autora arcou com todos os
custos para elaboração de projeto e construção de rede elétrica na
zona rural e a requerida incorporou referida rede sem indenizar a
parte autora ou formalizar a incorporação.
Atualmente a Jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de
Rondônia reconhece o direito à indenização:
“Restituição de valores. Rede elétrica rural. Construção. Recursos
particulares. Apropriação pela concessionária. Prescrição
quinquenal. Ação procedência. Valor. Reparação integral. É de
cinco anos o prazo de prescrição para o ressarcimento de valores
dispendidos na construção de rede particular de energia elétrica
apropriada pela concessionária de serviço público para expansão
de programa de eletrificação de propriedades rurais. É devido o
ressarcimento dos valores gastos pelo particular para construção
de rede rural particular de energia elétrica se ocorrer a incorporação
desta pela concessionária pública do serviço de energia elétrica,
cujo valor deve ser pago devidamente corrigido e com juros de
mora, em função da vigência em nosso sistema do princípio da
reparação integral” (TJRO, Apelação 01003969720088220007,
Rel. Des. Marcos Alaor D. Grangeia, j. em 19/10/2011). “CERON.
CONSTRUÇÃO DE REDE ELÉTRICA RURAL. RECURSOS
PARTICULARES. DEVER DA CONCESSIONÁRIA RESTITUIR
INTEGRALMENTE O VALOR” (TJRO, Turma Recursal de Porto
Velho; Recurso Inominado n° 1001703-31.2012.8.22.0004,
Relatora Juíza Euma Mendonça Tourinho, j. em 08.10.2014).
Assim, ante o consolidado entendimento jurisprudencial e
considerando-se que a CERON não impugnou especificamente as
alegações da parte autora, restou evidenciada a sua responsabilidade
de incorporar a subestação em seu patrimônio em razão da natureza
do serviço público, e consequentemente, o dever de indenizar a parte
autora pelas despesas de aquisição e instalação da rede elétrica,
urgindo analisar apenas o quantum devido.
De acordo com o art. 3º da Resolução Normativa N° 229, de 8
de agosto de 2006, “as redes particulares que não dispuserem
de ato autorizativo do Poder Concedente, na forma desta
Resolução, deverão ser incorporadas ao patrimônio da respectiva
concessionária ou permissionária de distribuição que, a partir
da efetiva incorporação, se responsabilizará pelas despesas
de operação e manutenção de tais redes”. Nos termos do § 1°
do art. 9º da Resolução, para obter o valor do ressarcimento ao
proprietário da rede particular, a concessionária ou permissionária
de distribuição deverá: I - calcular o encargo de responsabilidade
da concessionária ou permissionária de acordo com as regras
vigentes à época da construção da rede; II - utilizar a Tarifa Fiscal
estabelecida no § 2° deste artigo, atualizado-a anualmente por
meio do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo – IPCA;
e III - calcular o valor do ressarcimento ao proprietário da rede
particular, considerando a depreciação dos ativos, por meio de
fórmula própria.
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Como visto, a Resolução determina que o valor da indenização leve
em conta o valor vigente à época da construção da subestação,
com atualização pelo índice do IPCA. Ocorre que a determinação
da ANEEL não vincula o Judiciário e se presta meramente a
regulamentar a questão no âmbito administrativo. Dessa forma, a
CERON/ELETROBRAS deve se nortear pela Resolução 229/06 da
ANEEL para de forma administrativa, apurar, calcular e indenizar
aqueles que construíram redes elétricas/subestações que foram
incorporadas pela concessionária.
No entanto, caso a concessionária de energia não promova a
indenização com base nos critérios da ANEEL, cabe à parte
promover ação judicial para que no bojo do processo judicial, seja
apurado o valor.
Os documentos juntados demonstram que na época da construção
da subestação a parte autora realizou e pagou por um projeto de
engenharia, bem como, todos os gastos inerentes a construção da
rede elétrica.
Ora, se a energia foi fornecida na região, é óbvio que o projeto
elétrico foi executado e a subestação foi construída. É público
e notório que o Governo Federal expandiu o fornecimento da
energia elétrica para a zona rural há pouco tempo, de modo que
há 08, 10 anos, os proprietários de imóveis rurais que queriam
ter acesso à energia elétrica precisavam, com recursos próprios,
construir subestações em suas propriedades e imediações, a fim
de assegurar o fornecimento de energia elétrica.
Dessa forma, os documentos juntados na inicial corroboram esse
conhecimento público, qual seja, que a parte autora fez um projeto,
executou o mesmo e construiu uma subestação para ter acesso à
energia, a qual foi efetivamente fornecida. Por fim, a parte autora
foi diligente em juntar orçamento demonstrando os valores gastos
para a construção de sua subestação. A CERON teve acesso a
esses documentos e não os impugnou. Do mesmo modo, a CERON
não juntou NENHUM documento demonstrando que o orçamento/
projeto está equivocado ou fora da realidade.
Por tudo isso, fixo o dano material no valor do orçamento juntado
na inicial. Posto isso, julgo PROCEDENTE o pedido formulado para
condenar a CERON – Centrais Elétricas de Rondônia S/A a indenizar
a parte autora no importe de R$ 11.263,60 (onze mil duzentos
e sessenta e três reais e sessenta centavos) a título de danos
materiais, referente às despesas comprovadas com a construção
da rede particular de energia elétrica em sua propriedade, cujo o
valor do desembolso feito pelo consumidor deverá ser corrigido com
juros de 1% (um por cento) ao mês a contar da citação e correção
monetária a partir do ajuizamento da ação, bem como, determino
que a CERON/ELETROBRAS proceda à incorporação da referida
rede elétrica ao patrimônio da concessionária.
Sem honorários e sem custas.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Intime-se a requerida para efetuar o pagamento no prazo de 15
(quinze) dias sob pena de acréscimo de 10% conforme art. 523, §
3º do CPC.
Transitada em julgado, sem o cumprimento voluntário da
SENTENÇA e caso requerido pela parte autora, inicie-se a
execução.
Se nada for requerido, arquive-se o feito.
Cumpra-se servindo-se a presente DECISÃO como MANDADO /
Ofício/Carta de Intimação/Carta Precatória/Notificação para seu
cumprimento.
Ariquemes/RO; data e horário certificado no sistema PJE.
Márcia Cristina Rodrigues Masioli Morais
Juíza de Direito
Processo: 7002706-12.2018.8.22.0002
REQUERENTE: JOAO BATISTA CUSTODIO
Advogado do(a) REQUERENTE: ANDERSON CARVALHO DA
MATTA - RO6396
REQUERIDO: CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA SA CERON
Advogado do(a) REQUERIDO: BRUNA TATIANE DOS SANTOS
PINHEIRO SARMENTO - RO0005462
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Relatório dispensado na forma do art. 38 da Lei 9.099/95.
Trata-se de pedido de obrigação de fazer c/c indenização por danos
materiais ajuizados em face de ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO
RONDÔNIA (CERON) tencionando o reembolso de valor
despendido com a construção de rede elétrica em propriedade rural,
bem como a formalização da incorporação da rede supracitada.
Segundo consta na inicial, a parte autora JOÃO BATISTA
CUSTODIO construiu uma subestação de 05 KvA, situada na
Linha C-100, Travessão B-0, Gleba 65, Br 421, Alto Paraíso/RO,
sendo que a parte requerida passou a prestar manutenção na rede
construída pela parte autora como se sua fosse, tendo ocorrido
portanto, a incorporação da rede elétrica sem observância do
disposto na Resolução 229/2006 da ANEEL.
Consta ainda que a parte autora construiu a subestação nos moldes
estabelecidos pela CERON/ELETROBRAS, a qual aprovou o
projeto e procedeu a instalação do serviço, contudo, até o momento
não efetuou a restituição do valor dispendido para construção
da subestação. Para comprovar o alegado juntou documentos
conforme inicial.
Citada, a requerida apresentou contestação requerendo em suma
a improcedência da inicial sob o argumento de que não houve
a incorporação da rede elétrica. Argumentou ainda que, a parte
autora não provou os fatos alegados, bem como, não provou ter
sofrido qualquer dano material decorrente de ato da requerida.
Ocorre que os documentos juntados com a inicial comprovam a
construção da rede de energia elétrica na propriedade da parte
autora e a incorporação por parte da requerida. Não restam dúvidas
de que a requerida se beneficiou da estrutura construída pela parte
autora para o fornecimento de energia elétrica na região onde
reside. De outro lado, a requerida nada provou. Suas alegações
vieram aos autos destituídas de provas, de modo que não há como
acatar o alegado. Seja como for, a requerida passou a gerir a
rede elétrica construída pela parte autora como se sua fosse, sem
contudo indenizá-la pelos valores despendidos.
Os documentos comprovam a um só tempo, que a parte autora
construiu uma subestação de energia elétrica em sua propriedade
rural, e que a parte requerida, após a construção incorporou a rede
elétrica sem qualquer formalização e indenização
Assim, a devolução dos valores despendidos com a construção
da rede de energia elétrica é perfeitamente cabível, visto que as
instalações passaram a integrar o patrimônio da concessionária
CERON, a qual explora atividade lucrativa.
Portanto, esta tem o dever de indenizar a parte autora, pena
de enriquecimento sem causa, especialmente porque restou
comprovado nos autos que a parte autora arcou com todos os
custos para elaboração de projeto e construção de rede elétrica na
zona rural e a requerida incorporou referida rede sem indenizar a
parte autora ou formalizar a incorporação.
Atualmente a Jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de
Rondônia reconhece o direito à indenização:
“Restituição de valores. Rede elétrica rural. Construção. Recursos
particulares. Apropriação pela concessionária. Prescrição
quinquenal. Ação procedência. Valor. Reparação integral. É de
cinco anos o prazo de prescrição para o ressarcimento de valores
dispendidos na construção de rede particular de energia elétrica
apropriada pela concessionária de serviço público para expansão
de programa de eletrificação de propriedades rurais. É devido o
ressarcimento dos valores gastos pelo particular para construção
de rede rural particular de energia elétrica se ocorrer a incorporação
desta pela concessionária pública do serviço de energia elétrica,
cujo valor deve ser pago devidamente corrigido e com juros de
mora, em função da vigência em nosso sistema do princípio da
reparação integral” (TJRO, Apelação 01003969720088220007,
Rel. Des. Marcos Alaor D. Grangeia, j. em 19/10/2011). “CERON.
CONSTRUÇÃO DE REDE ELÉTRICA RURAL. RECURSOS
PARTICULARES. DEVER DA CONCESSIONÁRIA RESTITUIR
INTEGRALMENTE O VALOR” (TJRO, Turma Recursal de Porto
Velho; Recurso Inominado n° 1001703-31.2012.8.22.0004,
Relatora Juíza Euma Mendonça Tourinho, j. em 08.10.2014).
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Assim, ante o consolidado entendimento jurisprudencial e
considerando-se que a CERON não impugnou especificamente
as alegações da parte autora, restou evidenciada a sua
responsabilidade de incorporar a subestação em seu patrimônio
em razão da natureza do serviço público, e consequentemente,
o dever de indenizar a parte autora pelas despesas de aquisição
e instalação da rede elétrica, urgindo analisar apenas o quantum
devido.
De acordo com o art. 3º da Resolução Normativa N° 229, de 8
de agosto de 2006, “as redes particulares que não dispuserem
de ato autorizativo do Poder Concedente, na forma desta
Resolução, deverão ser incorporadas ao patrimônio da respectiva
concessionária ou permissionária de distribuição que, a partir
da efetiva incorporação, se responsabilizará pelas despesas
de operação e manutenção de tais redes”. Nos termos do § 1°
do art. 9º da Resolução, para obter o valor do ressarcimento ao
proprietário da rede particular, a concessionária ou permissionária
de distribuição deverá: I - calcular o encargo de responsabilidade
da concessionária ou permissionária de acordo com as regras
vigentes à época da construção da rede; II - utilizar a Tarifa Fiscal
estabelecida no § 2° deste artigo, atualizado-a anualmente por
meio do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo – IPCA;
e III - calcular o valor do ressarcimento ao proprietário da rede
particular, considerando a depreciação dos ativos, por meio de
fórmula própria.
Como visto, a Resolução determina que o valor da indenização leve
em conta o valor vigente à época da construção da subestação,
com atualização pelo índice do IPCA. Ocorre que a determinação
da ANEEL não vincula o Judiciário e se presta meramente a
regulamentar a questão no âmbito administrativo. Dessa forma, a
CERON/ELETROBRAS deve se nortear pela Resolução 229/06 da
ANEEL para de forma administrativa, apurar, calcular e indenizar
aqueles que construíram redes elétricas/subestações que foram
incorporadas pela concessionária.
No entanto, caso a concessionária de energia não promova a
indenização com base nos critérios da ANEEL, cabe à parte
promover ação judicial para que no bojo do processo judicial, seja
apurado o valor.
Os documentos juntados demonstram que na época da construção
da subestação a parte autora realizou e pagou por um projeto de
engenharia, bem como, todos os gastos inerentes a construção da
rede elétrica.
Ora, se a energia foi fornecida na região, é óbvio que o projeto
elétrico foi executado e a subestação foi construída. É público
e notório que o Governo Federal expandiu o fornecimento da
energia elétrica para a zona rural há pouco tempo, de modo que
há 08, 10 anos, os proprietários de imóveis rurais que queriam
ter acesso à energia elétrica precisavam, com recursos próprios,
construir subestações em suas propriedades e imediações, a fim
de assegurar o fornecimento de energia elétrica.
Dessa forma, os documentos juntados na inicial corroboram esse
conhecimento público, qual seja, que a parte autora fez um projeto,
executou o mesmo e construiu uma subestação para ter acesso à
energia, a qual foi efetivamente fornecida. Por fim, a parte autora
foi diligente em juntar orçamento demonstrando os valores gastos
para a construção de sua subestação. A CERON teve acesso a
esses documentos e não os impugnou. Do mesmo modo, a CERON
não juntou NENHUM documento demonstrando que o orçamento/
projeto está equivocado ou fora da realidade.
Por tudo isso, fixo o dano material no valor do orçamento juntado
na inicial. Posto isso, julgo PROCEDENTE o pedido formulado
para condenar a CERON – Centrais Elétricas de Rondônia
S/A a indenizar a parte autora no importe de R$ 10.399,37 (dez
mil trezentos e noventa e nove reais e trinta e sete centavos) a
título de danos materiais, referente às despesas comprovadas
com a construção da rede particular de energia elétrica em sua
propriedade, cujo o valor do desembolso feito pelo consumidor
deverá ser corrigido com juros de 1% (um por cento) ao mês a
contar da citação e correção monetária a partir do ajuizamento
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da ação, bem como, determino que a CERON/ELETROBRAS
proceda à incorporação da referida rede elétrica ao patrimônio da
concessionária.
Sem honorários e sem custas.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Intime-se a requerida para efetuar o pagamento no prazo de 15
(quinze) dias sob pena de acréscimo de 10% conforme art. 523, §
3º do CPC.
Transitada em julgado, sem o cumprimento voluntário da
SENTENÇA e caso requerido pela parte autora, inicie-se a
execução.
Se nada for requerido, arquive-se o feito.
Cumpra-se servindo-se a presente DECISÃO como MANDADO /
Ofício/Carta de Intimação/Carta Precatória/Notificação para seu
cumprimento.
Ariquemes/RO; data e horário certificado no sistema PJE.
Márcia Cristina Rodrigues Masioli Morais
Juíza de Direito
Processo: 7004546-57.2018.8.22.0002
REQUERENTE: DAGMAR CALIMAN
Advogados do(a) REQUERENTE: JOSE RICARDO D AVASSI
DAMICO - RO0007435, OZEIAS DIAS DE AMORIM - RO0004194
REQUERIDO: CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA SA
CERON
Advogado do(a) REQUERIDO: BRUNA TATIANE DOS SANTOS
PINHEIRO SARMENTO - RO0005462
Relatório dispensado na forma do art. 38 da Lei 9.099/95.
Trata-se de pedido de obrigação de fazer c/c indenização por danos
materiais ajuizados em face de ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO
RONDÔNIA (CERON) tencionando o reembolso de valor
despendido com a construção de rede elétrica em propriedade rural,
bem como a formalização da incorporação da rede supracitada.
Segundo consta na inicial, a parte autora DAGMAR CALIMAN
construiu uma subestação de 15 KvA, situada na LH C 85, TR B
10, LT 46, GL 68, Zona Rural em Alto Paraíso-RO, sendo que a
parte requerida passou a prestar manutenção na rede construída
pela parte autora como se sua fosse, tendo ocorrido portanto, a
incorporação da rede elétrica sem observância do disposto na
Resolução 229/2006 da ANEEL.
Consta ainda que a parte autora construiu a subestação nos moldes
estabelecidos pela CERON/ELETROBRAS, a qual aprovou o
projeto e procedeu a instalação do serviço, contudo, até o momento
não efetuou a restituição do valor dispendido para construção
da subestação. Para comprovar o alegado juntou documentos
conforme inicial.
Citada, a requerida apresentou contestação requerendo em suma
a improcedência da inicial sob o argumento de que não houve
a incorporação da rede elétrica. Argumentou ainda que, a parte
autora não provou os fatos alegados, bem como, não provou ter
sofrido qualquer dano material decorrente de ato da requerida.
Ocorre que os documentos juntados com a inicial comprovam a
construção da rede de energia elétrica na propriedade da parte
autora e a incorporação por parte da requerida. Não restam dúvidas
de que a requerida se beneficiou da estrutura construída pela parte
autora para o fornecimento de energia elétrica na região onde
reside. De outro lado, a requerida nada provou. Suas alegações
vieram aos autos destituídas de provas, de modo que não há como
acatar o alegado. Seja como for, a requerida passou a gerir a
rede elétrica construída pela parte autora como se sua fosse, sem
contudo indenizá-la pelos valores despendidos.
Os documentos comprovam a um só tempo, que a parte autora
construiu uma subestação de energia elétrica em sua propriedade
rural, e que a parte requerida, após a construção incorporou a rede
elétrica sem qualquer formalização e indenização
Assim, a devolução dos valores despendidos com a construção
da rede de energia elétrica é perfeitamente cabível, visto que as
instalações passaram a integrar o patrimônio da concessionária
CERON, a qual explora atividade lucrativa.
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Portanto, esta tem o dever de indenizar a parte autora, pena
de enriquecimento sem causa, especialmente porque restou
comprovado nos autos que a parte autora arcou com todos os
custos para elaboração de projeto e construção de rede elétrica na
zona rural e a requerida incorporou referida rede sem indenizar a
parte autora ou formalizar a incorporação.
Atualmente a Jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de
Rondônia reconhece o direito à indenização:
“Restituição de valores. Rede elétrica rural. Construção. Recursos
particulares. Apropriação pela concessionária. Prescrição
quinquenal. Ação procedência. Valor. Reparação integral. É de
cinco anos o prazo de prescrição para o ressarcimento de valores
dispendidos na construção de rede particular de energia elétrica
apropriada pela concessionária de serviço público para expansão
de programa de eletrificação de propriedades rurais. É devido o
ressarcimento dos valores gastos pelo particular para construção
de rede rural particular de energia elétrica se ocorrer a incorporação
desta pela concessionária pública do serviço de energia elétrica,
cujo valor deve ser pago devidamente corrigido e com juros de
mora, em função da vigência em nosso sistema do princípio da
reparação integral” (TJRO, Apelação 01003969720088220007,
Rel. Des. Marcos Alaor D. Grangeia, j. em 19/10/2011). “CERON.
CONSTRUÇÃO DE REDE ELÉTRICA RURAL. RECURSOS
PARTICULARES. DEVER DA CONCESSIONÁRIA RESTITUIR
INTEGRALMENTE O VALOR” (TJRO, Turma Recursal de Porto
Velho; Recurso Inominado n° 1001703-31.2012.8.22.0004,
Relatora Juíza Euma Mendonça Tourinho, j. em 08.10.2014).
Assim, ante o consolidado entendimento jurisprudencial e
considerando-se que a CERON não impugnou especificamente
as alegações da parte autora, restou evidenciada a sua
responsabilidade de incorporar a subestação em seu patrimônio
em razão da natureza do serviço público, e consequentemente,
o dever de indenizar a parte autora pelas despesas de aquisição
e instalação da rede elétrica, urgindo analisar apenas o quantum
devido.
De acordo com o art. 3º da Resolução Normativa N° 229, de 8
de agosto de 2006, “as redes particulares que não dispuserem
de ato autorizativo do Poder Concedente, na forma desta
Resolução, deverão ser incorporadas ao patrimônio da respectiva
concessionária ou permissionária de distribuição que, a partir
da efetiva incorporação, se responsabilizará pelas despesas
de operação e manutenção de tais redes”. Nos termos do § 1°
do art. 9º da Resolução, para obter o valor do ressarcimento ao
proprietário da rede particular, a concessionária ou permissionária
de distribuição deverá: I - calcular o encargo de responsabilidade
da concessionária ou permissionária de acordo com as regras
vigentes à época da construção da rede; II - utilizar a Tarifa Fiscal
estabelecida no § 2° deste artigo, atualizado-a anualmente por
meio do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo – IPCA;
e III - calcular o valor do ressarcimento ao proprietário da rede
particular, considerando a depreciação dos ativos, por meio de
fórmula própria.
Como visto, a Resolução determina que o valor da indenização leve
em conta o valor vigente à época da construção da subestação,
com atualização pelo índice do IPCA. Ocorre que a determinação
da ANEEL não vincula o Judiciário e se presta meramente a
regulamentar a questão no âmbito administrativo. Dessa forma, a
CERON/ELETROBRAS deve se nortear pela Resolução 229/06 da
ANEEL para de forma administrativa, apurar, calcular e indenizar
aqueles que construíram redes elétricas/subestações que foram
incorporadas pela concessionária.
No entanto, caso a concessionária de energia não promova a
indenização com base nos critérios da ANEEL, cabe à parte
promover ação judicial para que no bojo do processo judicial, seja
apurado o valor.
Os documentos juntados demonstram que na época da construção
da subestação a parte autora realizou e pagou por um projeto de
engenharia, bem como, todos os gastos inerentes a construção da
rede elétrica.
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Ora, se a energia foi fornecida na região, é óbvio que o projeto
elétrico foi executado e a subestação foi construída. É público
e notório que o Governo Federal expandiu o fornecimento da
energia elétrica para a zona rural há pouco tempo, de modo que
há 08, 10 anos, os proprietários de imóveis rurais que queriam
ter acesso à energia elétrica precisavam, com recursos próprios,
construir subestações em suas propriedades e imediações, a fim
de assegurar o fornecimento de energia elétrica.
Dessa forma, os documentos juntados na inicial corroboram esse
conhecimento público, qual seja, que a parte autora fez um projeto,
executou o mesmo e construiu uma subestação para ter acesso à
energia, a qual foi efetivamente fornecida. Por fim, a parte autora
foi diligente em juntar orçamento demonstrando os valores gastos
para a construção de sua subestação. A CERON teve acesso a
esses documentos e não os impugnou. Do mesmo modo, a CERON
não juntou NENHUM documento demonstrando que o orçamento/
projeto está equivocado ou fora da realidade.
Por tudo isso, fixo o dano material no valor do orçamento juntado
na inicial. Posto isso, julgo PROCEDENTE o pedido formulado para
condenar a CERON – Centrais Elétricas de Rondônia S/A a indenizar
a parte autora no importe de R$ 37.848,98 (trinta e sete mil oitocentos
e quarenta e oito reais e noventa e oito centavos) a título de danos
materiais, referente às despesas comprovadas com a construção
da rede particular de energia elétrica em sua propriedade, cujo o
valor do desembolso feito pelo consumidor deverá ser corrigido com
juros de 1% (um por cento) ao mês a contar da citação e correção
monetária a partir do ajuizamento da ação, bem como, determino
que a CERON/ELETROBRAS proceda à incorporação da referida
rede elétrica ao patrimônio da concessionária.
Sem honorários e sem custas.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Intime-se a requerida para efetuar o pagamento no prazo de 15
(quinze) dias sob pena de acréscimo de 10% conforme art. 523, §
3º do CPC.
Transitada em julgado, sem o cumprimento voluntário da
SENTENÇA e caso requerido pela parte autora, inicie-se a
execução.
Se nada for requerido, arquive-se o feito.
Cumpra-se servindo-se a presente DECISÃO como MANDADO /
Ofício/Carta de Intimação/Carta Precatória/Notificação para seu
cumprimento.
Ariquemes/RO; data e horário certificado no sistema PJE.
Márcia Cristina Rodrigues Masioli Morais
Juíza de Direito
Processo: 7005958-23.2018.8.22.0002
Classe: JUIZADOS - PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL
CÍVEL (436)
Requerente: CARLOS HENRIQUE PEREIRA DOS SANTOS
Advogado do(a) REQUERENTE: GRACILIANO ORTEGA
SANCHEZ - RO0005194
Requerido: BANCO DO BRASIL SA
Advogados do(a) REQUERIDO: JOSE ARNALDO JANSSEN
NOGUEIRA - RO0006676, SERVIO TULIO DE BARCELOS RO0006673
FINALIDADE: Intimar as partes por intermédio de seus advogados
acerca da SENTENÇA abaixo transcrita:
SENTENÇA:
Relatório dispensado na forma do art. 38 da Lei 9.099/95.
Inicialmente, aprecio as preliminares arguidas.
O Banco réu arguiu a carência de ação no caso em tela. Segundo
esta, o(a) autor(a) não tem interesse de agir à medida que seu
pedido não seria necessário, adequado e tampouco útil, já que
o contrato entre as partes foi legitimamente firmado e não houve
cometimento de irregularidade passível de causar-lhe prejuízos.
Segundo o requerido, haveria falta de interesse de agir para se
pleitear a presente indenização, haja vista que para a realização
de desconto em conta bancária foram observadas as cláusulas
contratais às quais o requerente aderiu quando celebrou o
empréstimo.
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Ocorre que não assiste razão à instituição bancária quanto à
preliminar suscitada porque não se deve excluir de apreciação do
Judiciário lesão ou ameça a direito, CONCLUSÃO que se extrai do
Princípio da Inafastabilidade de Jurisdição.
Como as arguições da Inicial são no sentido de que firmou
empréstimo junto ao Banco do Brasil e a causa de pedir funda-se
em desconto realizado de forma indevida, relativamente aos valores
obtidos a título de adiantamento do décimo terceiro salário, urge
seja reservada a questão à análise meritória, porque a princípio
o autor tem total de direito de ingressar em juízo para reclamar
eventuais prejuízos da contratação entre as partes.
Assim, incube ao requerente a propositura da demanda, com a
FINALIDADE de demonstrar a má prestação dos serviços ora alegada,
de modo que afasto a preliminar arguida e passo à análise do MÉRITO.
O Banco requereu ainda o reconhecimento de carência de ação
haja vista a ausência de juntada de documentos imprescindíveis
pelo consumidor. Ocorre que essa preliminar merece ser rejeitada,
posto que analisando os autos resta evidente a juntada de
documentos alusivos ao negócio jurídico celebrado inter partes,
notadamente o comprovante de formalização de empréstimo e
ainda extratos bancários de conta de titularidade do autor. Desse
modo, improcede a preliminar arguida.
No MÉRITO, trata-se de pretensão indenizatória por danos morais
proposta por Carlos Henrique Pereira dos Santos em desfavor de
Banco do Brasil S/A, sob o argumento de que o requerente sofreu
abalo moral em decorrência de má prestação do serviço bancário,
consistente no desconto antecipado de valores em conta corrente,
o que haveria impossibilitado o requerente de honrar com seus
compromissos financeiros.
De acordo com a inicial, em data de 08.02.2017, o requerente
contratou um empréstimo (BB Crédito 13º salário) junto à
instituição bancária para aquisição da importância de R$ 1.098,90
(mil e noventa e oito reais e noventa centavos), possibilitando o
adiantamento da referida verba salarial. Fora avençado entre as
partes, que o pagamento ocorreria mediante débito automático em
15 de Janeiro de 2018, no importe de R$ 2.000,08 (dois mil e oito
reais), ou seja, somente quando o décimo terceiro salário fosse
creditado pelo órgão empregador na conta bancária do requerente,
o que ensejaria a satisfação do empréstimo.
Ocorre que, segundo narrativa fática do autor, em descumprimento
ao pactuado, o Banco descontou antecipadamente o montante
integral da dívida inerente ao empréstimo, no dia 30 de Junho de
2017, no valor de R$ 1.410,15 (mil quatrocentos e dez reais e quinze
centavos), o que ensejou inúmeros transtornos ao requerente,
causando-lhe constrangimentos, já que o impossibilitou de honrar
seus compromissos mensais, sendo compelido a formalizar novos
empréstimos para adimplir as dívidas assumidas.
Desta feita, pugnou pela reparação dos danos morais suportados
em razão da má prestação do serviço contratado.
Consigne-se que a responsabilidade da pessoa jurídica em face
dos atos realizados por seus prepostos regula-se pela teoria
objetiva, de forma que basta a prova da conduta, do dano e do
nexo de causalidade para configurar-se o dever de indenizar.
Com fulcro na Teoria do Risco do Negócio ou da Atividade, essa
regra da responsabilidade objetiva é repetida pelo art. 14 do
Código de Defesa do Consumidor, o qual se aplica inteiramente
ao caso, já que entre as partes existe relação de consumo e o
suposto evento danoso teria sido causado pelo Banco requerido,
que haveria propiciado situação constrangedora ao requerente,
consubstanciada na má prestação de seus serviços.
Em sua contestação, o requerido Banco do Brasil S/A alegou que
agiu em cumprimento ao contrato ao realizar o débito automático
quando do recebimento do 13º salário pelo requerente, vez que
as partes pactuaram o pagamento do débito em parcela única.
Esclareceu que o contrato outrora firmado entre as partes previu o
adimplemento da obrigação em 15.01.2018 enquanto data provável
do adimplemento do 13º salário pelo órgão empregador, no
entanto, como o evento ocorreu antes desse dia, o Banco haveria
agido com regularidade ao proceder o desconto contemporâneo à
disponibilização do crédito em conta bancária do autor.
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Sendo assim, de acordo com a defesa, a alteração pelo órgão
empregador possibilitou que a cobrança de parcela única fosse
debitada integralmente quando do recebimento do 13º salário.
Além disso, o Banco requerido assegurou que o suposto dano não
restou devidamente comprovado nos autos, inexistindo ainda ato
ilícito praticado pelo requerido. E, dada a ausência dos requisitos
ensejadores da responsabilidade civil, pugnou pela improcedência
do pleito inicial.
O Cerne do litígio reside em saber, com fulcro nas provas
produzidas, se houve estrito cumprimento ao pacto estabelecido
entre as partes ou se o Banco realmente praticou ilícito passível de
reparação em favor do consumidor.
Impende a aplicação da legislação consumerista para tutelar o
caso em apreço, em conformidade à Súmula nº 297 do STJ.
Como é cediço, a boa-fé objetiva atua como princípio das relações
jurídicas, visando estabelecer um padrão ético de conduta
baseado na lealdade e cooperação entre as partes. Bem por
isso que o exercício irregular de um direito, extrapolando suas
limitações jurídicas a fim de provocar lesão a outrem, gera o dever
de indenizar. No entanto, no caso em tela não vigora o dever de
reparação, porquanto houve legítima relação contratual e acerto na
prestação do serviço bancário. Senão vejamos.
Via de regra, o empréstimo na modalidade 13º salário possui
característica de antecipação de valores que o cliente receberá no
futuro, de modo que o consumidor deve estar ciente de que assim
que receber o provento que legitimou a contratação, ou seja, assim
que receber a gratificação natalina, está será retida pela instituição
bancária para saldar o empréstimo legitimamente firmado. Essa é a
regra primordial da contratação desse tipo de empréstimo.
No caso dos servidores públicos do Estado, a regra é que o
pagamento do décimo é feita em 02 parcelas, sendo metade do
valor em Junho e a outra metade em Dezembro. No caso, o extrato
bancário anexado pelo próprio autor evidencia que ele recebeu
proventos do Estado de Rondônia em 27/06/2017 e, parcela do
décimo terceiro em 30/06/2107, ao passo que o desconto sob
a rubrica “Pgto BB Crédito 13 Sal” foi efetivado no justo dia do
recebimento do 13º salário, ou seja, no dia 30 de Junho de 2017.
Restou incontroverso que a parte solicitou empréstimo quando
objetivava obter o adiantamento de 13º salário, o qual constitui
modalidade de crédito que como o próprio nome sugere, concede
ao consumidor o adiantamento dessa verba salarial com a
contraprestação de quitação desse financiamento, acrescido
de juros e correções pactuados, quando da disponibilização do
13º pelo empregador em conta bancária do empregado que é
consumidor do Banco em questão.
Desse modo, a contratação firma-se na ocorrência de evento
futuro e certo, ou seja, adiantar a verba natalina a pretexto de o
consumidor devolver o valor do capital e demais juros quando do
recebimento da verba em conta bancária. Assim também ocorre
quando se objetiva adiantar o valor que o correntista receberá a
título de imposto de renda. Tais modalidades de empréstimo podem
ser plenamente firmadas a qualquer tempo junto aos terminais
eletrônicos disponíveis e inclusive constituem prática rotineira dos
clientes bancários.
No caso do autor os documentos provam que ele compareceu
ao autoatendimento e formalizou um financiamento bancário
na modalidade BB Crédito 13º Salário, em atenção a Convênio
celebrado entre o Banco e o Governo do Estado de Rondônia,
sendo que a data provável de vencimento da obrigação foi fixada
em 15 de Janeiro de 2018. Possivelmente essa data foi pré fixada
no convênio como sendo a data limite para pagamento de tais
empréstimos pelos servidores públicos porque até esse limite os
servidores já teriam obtido a verba de 13º salário para saldar o
empréstimo adquirido.
Registre-se que a data limite é representativa de uma margem
segura de tempo de espera justamente para não prejudicar os
servidores contratantes e, somente possibilitar o adimplemento
da obrigação (quitação do empréstimo) quando realmente haveria
saldo em conta, já que o Estado teria depositado o 13º Salário.
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Pois bem. Observando isso, o Banco procedeu ao desconto do
empréstimo em data de 30/06/2017, já que comprovante bancário
que instrui o pedido demonstra que o contrato foi liquidado
na referida data, cujo valor total pago foi de R$ 1.410,15 (mil
quatrocentos e dez reais e quinze centavos).
E, como já explanado, em consulta ao extrato bancário apresentado
pelo próprio autor, há prova de que o desconto ocorreu no exato
momento em que o 13º foi creditado, de modo que operou-se o
desconto válido do empréstimo acrescido dos juros.
Tenhamos bom senso no caso em questão. Não importa a data em
que o desconto foi feito, desde que o desconto tenha sido praticado
após creditada a verba natalina do servidor público, pois é evidente
que a modalidade pactuada previa uma “adiantamento de 13º
salário” e portanto o pagamento da obrigação estava vinculado
ao recebimento dessa verba salarial. Como o 13º Salário do autor
foi pago, em sua primeira parte, em Junho/2017, no exato dia em
que foi realizado o desconto, não há que se falar em ilicitude e
tampouco em dever de reparar prejuízos.
Deve-se compreender que não houve cometimento de ilicitude pelo
Banco capaz de gerar danos morais ao autor no caso em tela, pois
mesmo que se considerasse que ele não obedeceu a data fixada
no pacto para realização do débito, ainda assim, a instituição foi
diligente e apenas efetivou o débito quando efetivamente creditado
o décimo terceiro salário na conta do autor.
Nesse sentido é o teor da Jurisprudência em vigor:
Ementa: JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONSUMIDOR.
BANCO. ANTECIPAÇÃO DO 13º SALÁRIO. DÉBITO EM CONTA.
PREVISÃO CONTRATUAL. ATO LÍCITO. DANOS MORAIS NÃO
CONFIGURADOS. LEGITIMIDADE DA CLÁUSULA. RESTITUIÇÃO
INDEVIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Trata-se
de relação de consumo, haja vista as partes estarem inseridas nos
conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa
do Consumidor. 2. A recorrente ajuizou ação de restituição de valores
c/c indenização por danos morais em face de instituição financeira.
Alega que o banco efetuou desconto em sua conta referente a
cobrança de operação de antecipação de 13º salário. Entende que o
desconto é ilegal, tendo em vista que corresponde a 90% dos seus
proventos, seu único meio de subsistência. 3. No caso dos autos,
incontroverso que a recorrente efetivou contrato para antecipação
do 13º salário e não efetuou o pagamento na data de vencimento.
Ademais, verifica-se que era do conhecimento da autora a previsão
contratual de desconto do valor total da dívida em uma única vez.
Dessa forma, não há qualquer ilicitude na conduta da recorrida ao
efetuar os descontos na conta da autora, posto que tal autorização
advém do contrato firmado entre as partes. 4. Outrossim, nos termos
da jurisprudência desta egrégia Casa de Justiça, se o consumidor
contratar crédito superior aos seus rendimentos mensais, contraindo
diversas dívidas e deixando de efetuar o pagamento, mostra-se
inviável, por analogia, a limitação do pagamento do empréstimo em
30% do salário recebido, visto não haver qualquer vício ou abuso
a ensejar a revisão do contrato livremente pactuado e aceito, sob
pena de violação aos princípios contratuais. (Acórdão n. 955278,
20140110139480APC, Relator: GISLENE PINHEIRO, Revisor:
J.J. COSTA CARVALHO, 2ª TURMA CÍVEL, Data de Julgamento:
06/07/2016, publicado no DJE: 20/07/2016. Pág.: 187/219).
Em se tratando de contrato na modalidade de Adiantamento de
13º Salário, a regra é clara no sentido de que o pagamento deveria
ser efetuado, conforme convênio com o ente empregador, o que
no caso seria vencimento na data do crédito do 13º salário ou no
vencimento final da operação, conforme informado no comprovante
de solicitação, o que ocorrer primeiro.
Portanto, o autor deveria ter conhecimento prévio acerca do
funcionamento do Convênio entre o Empregador e o Banco réu,
para saber que o pagamento deveria ser efetivado em parcela única
a ser debitada na data do crédito do 13º salário OU no vencimento
do contrato, o que ocorresse primeiro.
Inexistiu ilícito no caso. E, de qualquer modo, não há como acreditar
que o requerente foi exposto desnecessariamente, submetendose a situação constrangedora em razão da impossibilidade de
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honrar seus compromissos financeiros e de celebrar transações
negociais, já que ele optou por adquirir um crédito na modalidade
de adiantamento do décimo terceiro salário e, deveria prever que
assim que recebesse a verba salarial deveria honrar com esse
compromisso.
Não bastasse isso, a instituição salvaguardou o direito da parte
e creditou o montante devido a título de juros até aquela data
do desconto, ou seja, os juros devidos foram apurados até dia
30/06/2017 e não considerando a data limite para adimplemento
da obrigação que seria 15 de Janeiro de 2018.
Posto isto, julgo IMPROCEDENTE o pedido, extinguindo o feito
com resolução do MÉRITO, nos termos do art.487, I do CPC.
P.R.I.
Sem custas e sem honorários.
Após o trânsito em julgado da SENTENÇA, na ausência de
requerimento pelas partes, arquivem-se os autos.
Ariquemes, data e horário registrados no sistema PJE.
Márcia Cristina Rodrigues Masioli Morais
Juíza de Direito
Processo: 7008542-97.2017.8.22.0002
Classe: JUIZADOS - PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL
CÍVEL (436)
Requerente: ALEXSANDRO DA SILVA ROMANINI
Advogado do(a) REQUERENTE: WEVERTON JEFFERSON
TEIXEIRA HERINGER - RO0002514
Requerido: BANCO DO BRASIL SA
Advogado do(a) REQUERIDO: SERVIO TULIO DE BARCELOS RO0006673
FINALIDADE: Intimar as partes por intermédio de seus advogados
acerca da SENTENÇA abaixo transcrita:
SENTENÇA:
Relatório dispensado na forma do art. 38 da Lei 9.099/95.
Inicialmente, aprecio o teor das preliminares arguidas.
O Banco réu arguiu a carência de ação no caso em tela. Segundo
esta, o(a) autor(a) não tem interesse de agir à medida que seu
pedido não seria necessário, adequado e tampouco útil, já que
o contrato entre as partes foi legitimamente firmado e não houve
cometimento de irregularidade passível de causar-lhe prejuízos.
Segundo o requerido, haveria falta de interesse de agir para se
pleitear a presente indenização, haja vista que para a realização
de desconto em conta bancária foram observadas as cláusulas
contratuais, às quais o requerente aderiu quando celebrou o
empréstimo.
Ocorre que não assiste razão à instituição bancária quanto a
preliminar suscitada porque não se deve excluir de apreciação do
Judiciário lesão ou ameça a direito, CONCLUSÃO que se extrai do
Princípio da Inafastabilidade de Jurisdição.
Como as arguições da Inicial são no sentido de que firmou
empréstimo junto ao Banco do Brasil e a causa de pedir fundase em desconto realizado de forma indevida, o que culminou na
retenção integral de seu salário, urge seja reservada a questão à
análise meritória, porque a princípio o autor tem total de direito de
ingressar em juízo para reclamar eventuais prejuízos advindos da
contratação entre as partes.
Assim, incube ao requerente a propositura da demanda, com a
FINALIDADE de demonstrar a má prestação dos serviços ora alegada,
de modo que afasto a preliminar arguida e passo à análise do MÉRITO.
O Banco requereu ainda o reconhecimento de carência de ação
haja vista a ausência de juntada de documentos imprescindíveis
pelo consumidor. Ocorre que essa preliminar merece ser rejeitada,
posto que analisando os autos resta evidente a juntada de
documentos alusivos ao negócio jurídico celebrado inter partes,
notadamente o comprovante de formalização de empréstimo e
ainda extratos bancários de conta de titularidade do autor. Desse
modo, improcede a preliminar arguida.
No MÉRITO, trata-se de pretensão indenizatória por danos morais
c/c repetição de indébito proposta por Alexsandro da Silva Romanini
em desfavor de Banco do Brasil S/A, sob o argumento de que o
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requerente sofreu abalo moral em decorrência de má prestação do
serviço bancário, consistente na retenção ilícita de verba salarial
em conta corrente.
Segundo narrativa fática, o autor alegou ter firmado um contrato
de empréstimo com o requerido Banco do Brasil S/A e, apesar de
reconhecer o inadimplemento da dívida estipulada no pacto, alega
que o Banco reteve ilegalmente a integralidade de seu salário para
satisfazer parte do débito, mediante desconto em conta bancária, o que
lhe prejudicou a própria mantença e da família onde ele está alicerçada.
Logo, resta evidente que o confesso inadimplemento da dívida
por parte do autor propiciou a respectiva retenção de seu
salário, mediante vencimento antecipado das partes inerentes
ao financiamento/empréstimo. Resta saber se essa conduta da
instituição bancária foi lícita ou não.
Nos termos da tese defensiva, o Banco arguiu que agiu no exercício
regular de um direito ao providenciar o débito alusivo ao contrato
diretamente em conta bancária de titularidade do autor, em razão
de cláusula autorizativa no âmbito do pacto que o autor firmou
consigo. Ademais, a conta onde foi efetivado o débito não referiase a conta salário e sim conta corrente.
Resumidamente, apesar de confessa a conduta de retenção
salarial, o Banco argumentou que detinha respaldo legal para
assim proceder, em especial considerando a inadimplência do
autor quanto às parcelas do empréstimo.
Superadas as arguições, revela-se crucial a análise probatória.
Como é cediço, os fatos alegados pelas partes, se possíveis
e juridicamente relevantes, serão levados em conta pelo juiz ao
proferir SENTENÇA, uma vez convencido quanto à verdade dos
mesmos. Mas como a simples alegação não é suficiente para
formar a convicção do juiz, surge a imprescindibilidade da prova da
existência do fato e das suas circunstâncias.
O cerne do litígio reside em saber, com fulcro nas provas
produzidas, se houve estrito cumprimento ao pacto estabelecido
entre as partes ou se o Banco realmente praticou ilícito passível de
reparação em favor do consumidor.
Pois bem. Restou incontroverso no caso concreto que entre as
partes houve celebração de contrato bancário válido. A par disso,
restou confessa a inadimplência das parcelas pelo autor e, como
contrapartida a esse inadimplemento da obrigação do consumidor, o
Banco confessou que efetivou o débito de determinado valor na conta
bancária do autor. Resta apurar a licitude ou não desta conduta.
O empréstimo foi obtido no valor de R$ 3.550,00 (três mil
quinhentos e cinquenta reais), cujo montante foi liberado ao autor
em data de 25.06.2015 para pagamento parcelado em 12 meses,
com vencimento das parcelas no período de 27 de Julho de 2015 a
27 de Junho de 2016.
Ocorre que o extrato bancário evidencia que em 30.06.2017, o
Banco aprovisionou o valor de R$ 1.099,00 (mil e noventa e nove
reais) e debitou esse valor da conta do autor para adimplemento da
obrigação contratual já que o autor não honrou com os pagamentos
das respectivas parcelas avençadas.
Note-se que o bloqueio operou-se quando decorreu exatamente
01 (um) ano da data estipulada para pagamento da última parcela.
Logo, a inadimplência do autor persistiu por bastante tempo. Por
outro lado, o contracheque anexado evidencia que esse montante
aprovisionado pela instituição bancária era justamente o valor
que o autor recebia como verba salarial, de modo que resta
evidente que no mês do débito o autor não conseguiu satisfazer
suas necessidades basilares utilizando-se de sua remuneração
porquanto todo o montante foi retido pelo Banco réu, em clara
ofensa ao Princípio da Dignidade da Pessoa Humana.
Deve-se fazer neste momento, uma necessária ponderação:
contratos bancários são firmados para serem cumpridos e, o
fato de o autor não haver honrado com o compromisso assumido
possibilitaria ao Banco agir pelas vias judiciais ou extrajudiciais
resolutivas de conflitos, inclusive poderia protestar e negativar
o nome do consumidor. Mas isso não lhe garante o direito de
promover a retenção de salário integral, ainda que subsista cláusula
autorizativa no pacto. Nisso reside sua clara conduta ilícita.
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Há cláusula expressa de VENCIMENTO ANTECIPADO no âmbito
da CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO devidamente assinada
pelo autor, vejamos o seu teor: “Declaro-me (amo-nos) ciente(s)
de que se não promover(mos) o pagamento pontual de quaisquer
das prestações previstas previstas neste instrumento, ou se não
dispuser(mos) de saldo suficiente, nas datas dos seus respectivos
vencimentos, para que o Banco do Brasil promova os lançamentos
contábeis destinados às suas respectivas liquidações, conforme
expressamente previsto na cláusula “autorização para débito
em conta”, poderá o Banco do Brasilconsiderar vencidas
antecipadamente, de pleno direito, todas as demais parcelas
ainda vincendas, assumidas não só neste instrumento como em
outros que tenha(mos) firmado com o Banco do Brasil S/A e exigir
o total da dívida delas resultante, independentemente de aviso
extrajudicial ou interpelação judicial”.
É de amplo conhecimento que contratos bancários são pactos de
adesão que não permitem discussão ou alteração de cláusulas
contratuais por parte do consumidor quando da formalização do
negócio. Certamente por isso, o empréstimo foi assinado pelo autor.
Mas isso não significa que o Judiciário deve ser conivente com
eventuais injustiças e ilícitos praticados, notadamente no caso em
tela, em que não houve formalização de empréstimo consignado e
o pagamento pelo autor se dava por meio de boleto bancário, sem
possibilitar que a instituição adentrasse em seu contracheque ou
conta bancária para a satisfação de dívidas.
Portanto, apesar de existente essa cláusula autorizativa de retenção
salarial, ela não se coaduna com preceitos basilares, como a boa fé
objetiva e a proteção ao consumidor, a par de sua vulnerabilidade
no mercado. Não bastasse isso, admitir a correção desta cláusula
contratual, importaria em plena violação do princípio constitucional
que salvaguarda a manutenção de vida digna.
Como é cediço, a boa-fé objetiva atua como princípio das relações
jurídicas, visando estabelecer um padrão ético de conduta baseado
na lealdade e cooperação entre as partes. Bem por isso que o
exercício irregular de um direito, extrapolando suas limitações
jurídicas a fim de provocar lesão a outrem, gera o dever de
indenizar.
Consigne-se que a responsabilidade da pessoa jurídica em face
dos atos realizados por seus prepostos regula-se pela teoria
objetiva, de forma que basta a prova da conduta, do dano e do
nexo de causalidade para configurar-se o dever de indenizar.
Com fulcro na Teoria do Risco do Negócio ou da Atividade, essa
regra da responsabilidade objetiva é repetida pelo art. 14 do
Código de Defesa do Consumidor, o qual se aplica inteiramente
ao caso, já que entre as partes existe relação de consumo e o
suposto evento danoso teria sido causado pelo Banco requerido,
que haveria propiciado situação constrangedora ao requerente,
consubstanciada na má prestação de seus serviços.
Impende a aplicação da legislação consumerista para tutelar o
caso em apreço, em conformidade à Súmula nº 297 do STJ.
Ademais, há verbete de Súmula proveniente do Superior Tribunal
de Justiça que faz expressa menção à ilicitude de conduta da parte
ré. O entendimento restou cristalizado na Súmula 603 do STJ:
“É vedado ao banco mutuante reter, em qualquer extensão, os
salários, vencimentos e/ou proventos de correntista para adimplir
o mútuo (comum) contraído, ainda que haja cláusula contratual
autorizativa, excluído o empréstimo garantido por margem salarial
consignável, com desconto em folha de pagamento, que possui
regramento legal específico e admite a retenção de percentual”.
Ainda que se admita que o verbete da Súmula tenha sido objeto de
cancelamento em DECISÃO muito recente, ainda assim, imperioso
consignar que vigoram inúmeros precedentes de jurisprudência da
Egrégia Corte no sentido de que é ilegal a apropriação de valores
referentes a salários ou outra verba alimentar de correntista,
depositado em conta corrente, para a satisfação de saldo negativo,
cabendo à instituição bancária a inteira satisfação do crédito por
meio de cobrança judicial.
Eis que transcrevo para conhecimento alguns desses entendimentos
jurisprudenciais:
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“Ainda que expressamente ajustada, a retenção integral do salário
de correntista com o propósito de honrar débito deste com a
instituição bancária enseja a reparação moral” (AgRg nos EDcl no
AREsp n. 215.768⁄RJ, Relator Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA
TURMA, DJe 29⁄10⁄2012).
Ementa: DIREITO BANCÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. CONTACORRENTE. SALDO DEVEDOR. SALÁRIO. RETENÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE. DANO MORAL CONFIGURADO. - Não se
confunde o desconto em folha para pagamento de empréstimo
garantido por margem salarial consignável, prática que encontra
amparo em legislação específica, com a hipótese desses autos,
onde houve desconto integral do salário depositado em conta
corrente, para a satisfação de mútuo comum. - Não é lícito ao
banco valer-se do salário do correntista, que lhe é confiado em
depósito, pelo empregador, para cobrir saldo devedor de contacorrente. Cabe-lhe obter o pagamento da dívida em ação judicial.
Se nem mesmo ao Judiciário é lícito penhorar salários, não será a
instituição privada autorizada a fazê-lo. - Ainda que expressamente
ajustada, a retenção integral do salário de correntista com o
propósito de honrar débito deste com a instituição bancária enseja
a reparação moral. Precedentes. Recurso Especial provido. STJ RECURSO ESPECIAL REsp 1021578 SP 2008/0004832-2 (STJ).
Data de publicação: 18/06/2009).
“AGRAVO REGIMENTAL. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC.
NÃO OCORRÊNCIA. CONTRATO DE CONTA CORRENTE.
DESCONTO AUTOMÁTICO DE DÉBITOS PELA INSTITUIÇÃO
FINANCEIRA.
IMPOSSIBILIDADE.
DANO
MORAL.
EXISTÊNCIA.1. Afasta-se a alegada violação do art. 535 do CPC
quando o acórdão recorrido, integrado pelo julgado proferido nos
embargos de declaração, dirime, de forma expressa, congruente
e motivada, as questões suscitadas nas razões recursais. 2. Ainda
que expressamente pactuado pelo cliente que quaisquer valores
depositados em sua conta corrente possam ser utilizados para o
pagamento do débito contraído, a retenção integral de seu salário
pela instituição financeira para esse fim resulta em ilícito passível
de indenização por dano moral. 3. Agravo regimental provido para
conhecer do agravo para conhecer do recurso especial e darlhe parcial provimento.”(AgRg no AREsp n. 175.375⁄RJ, Relator
Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA,
julgado em 6⁄8⁄2013, DJe 22⁄8⁄2013.)
APOSENTADORIA. RETENÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DANO
MORAL CONFIGURADO.- Não se confunde o desconto em folha
para pagamento de empréstimo garantido por margem salarial
consignável, prática que encontra amparo em legislação específica,
com a hipótese desses autos, onde houve desconto integral dos
proventos de aposentadoria depositados em conta corrente, para a
satisfação de mútuo comum.- Os proventos advindos de aposentadoria
privada de caráter complementar têm natureza remuneratória e se
encontram expressamente abrangidos pela dicção do art. 649, IV,
CPC, que assegura proteção a “vencimentos, subsídios, soldos,
salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões,
pecúlios e montepios; as quantias recebidas por liberalidade de
terceiro e destinadas ao sustento do devedor e sua família, os ganhos
de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal”.Não é lícito ao banco reter os proventos devidos ao devedor, a título
de aposentadoria privada complementar, para satisfazer seu crédito.
Cabe-lhe obter o pagamento da dívida em ação judicial. Se nem
mesmo ao Judiciário é lícito penhorar salários, não será a instituição
privada autorizada a fazê-lo.- Ainda que expressamente ajustada, a
retenção integral do salário de correntista com o propósito de honrar
débito deste com a instituição bancária enseja a reparação moral.
Precedentes. Recurso Especial provido.” (REsp n. 1.012.915⁄PR,
Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado
em 16⁄12⁄2008, DJe 3⁄2⁄2009.)
Ademais, a Jurisprudência dos Tribunais Estaduais de todo o país
é firme neste entendimento sedimentado, senão vejamos:
RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO MORAL. RETENÇÃO
DE SALÁRIO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. AUTORIZAÇÃO
NA CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. ILEGALIDADE.
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POSSIBILIDADE DE REVISÃO CONTRATUAL. IMPOSSIBILIDADE
QUALQUER RETENÇÃO DE SALÁRIO. DANOS MORAIS.
PRECEDENTES DO STJ. ARBITRAMENTO. RAZOABILIDADE. 1.
Revela-se possível a análise da revisão contratual seja por defeito
do negócio jurídico que nasceu no momento de sua celebração,
seja pela onerosidade excessiva prevista no codex consumerista.
Seja pela lesão em virtude da “prestação manifestamente
desproporcional” (desconto na conta salário) pactuada pela
inexperiência da parte (art. 157, CC/02 c/c art. 6, V, CDC ), seja pela
superveniente onerosidade excessiva (art. 6, V, CDC ), pode ser
analisado o contrato entabulado entre o fornecedor e o consumidor.
2. É cabível a indenização por danos morais contra instituição
bancária pela retenção integral de salário do correntista para cobrir
saldo devedor da conta-corrente, mormente por ser confiado o
salário ao banco em depósito pelo empregador, já que o pagamento
de dívida de empréstimo obtém-se via ação judicial (art. 649, IV,
CPC ). 3. Não se trata, pois, daqueles empréstimos oferecidos por
“consignação em folha de pagamento” nos quais a parte consente
com os descontos incidentes em seu salário, mas de crédito
pessoal sem tal “garantia”, sendo impossível, portanto, a retenção
de qualquer percentual dos valores dos salários para abatimento
da dívida. TJ-MG - Apelação Cível AC 10194120003091001 MG
(TJ-MG).Data de publicação: 07/03/2013.
Ementa: e princípios da razoabilidade e proporcionalidade e
precedentes desta Turma Recursal. 5. Neste sentido, o STJ:
“DIREITO BANCÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. CONTACORRENTE. SALDO DEVEDOR. SALÁRIO. RETENÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE. DANO MORAL CONFIGURADO. (…) Não é
lícito ao banco valer-se do salário do correntista, que lhe é confiado
em depósito, pelo empregador, para cobrir saldo devedor de conta
corrente. Se nem mesmo ao Judiciário é lícito penhorar salários,
não será a instituição privada autorizada a fazê-lo.” (Resp nº
1.021.578/SP, Rel. Min. Nancy Andrigui, j. 16/12/08). 6. Recurso
conhecido e, quanto ao MÉRITO, desprovido para manter íntegra
a SENTENÇA da togada de primeiro grau. TJ-AP - RECURSO
INOMINADO RI 00098182420148030002 AP (TJ-AP).Data de
publicação: 16/04/2015.
Nesta linha de raciocínio, deve-se garantir ao autor o direito de
obter a reparação moral pelos prejuízos ocasionados, haja vista que
admite-se a presunção do dano na hipótese em comento, quando
operou-se retenção ilícita de salário na íntegra para satisfazer
dívida de empréstimo legitimamente firmado. É inclusive bastante
justo que a Jurisprudência repute presumido o prejuízo, porquanto
a invasão da conta do correntista para subtrair quantia alusiva ao
seu salário, na íntegra, propicia a impossibilidade de honrar com
as despesas mensais cruciais à mantença do consumidor, sendo
inegáveis os transtornos à psique, a honra subjetiva e o estresse
gerado em decorrência dessa situação peculiar.
Impende ressaltar que, existem modalidades de empréstimo,
cuja justa causa para a admissão do contrato enseja o desconto
diretamente no salário do consumidor, o que por lei, admite-se
que o desconto deve estar limitado ao percentual de 30%. Isso
ocorre em espécie contratual amplamente difundida que é o
empréstimo consignado. Nestes casos, os descontos podem
ser feitos diretamente no contracheque ou mesmo em conta de
titularidade do contratante. Subsistem também pactos sob a rubrica
“antecipação” que possibilitam o adiantamento de décimo terceiro
salário ou de imposto de renda ao correntista, sob a fundada
promessa de que, assim que a verba em questão seja creditada na
conta, o valor será integralmente subtraído para cobrir o montante
que lhe foi adiantado, acrescido de juros e correções previamente
estipulados. Essas são questões que espelham regularidade e
acerto na atuação da instituição bancária.
Ocorre que a situação do autor não se amolda às exemplificações
trazidas à baila, de modo que preenchidos os requisitos imanentes
à responsabilização civil, o autor faz jus ao recebimento de
indenização compensatória a título de danos morias. Resta fixarlhe o valor.
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Como é cediço, nos termos do artigo 944 do Código Civil, “a
indenização mede-se pela extensão do dano”. Portanto, na
fixação do quantum, levo em consideração a conduta lesiva do
Banco, a capacidade econômica das partes e a extensão do dano,
notadamente considerando o fato de que o autor permaneceu
inadimplente durante extenso período de tempo (01 ano)
entendendo razoável a quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais).
Apesar disso improcede o pedido de repetição de indébito, razão
pela qual o ressarcimento deve operar-se na forma simplificada,
cujo valor deve ser acrescido de juros e correções monetárias
cabíveis. No caso, a alegação de que o montante descontado
deve ser ressarcido em dobro, de plano, é descabida porquanto
somente é admitida a devolução em dobro nos moldes do artigo
42 parágrafo único do CDC, o qual assegura que somente “o
consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição
do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso,
acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de
engano justificável”.
Neste caso concreto, entretanto, o autor foi cobrado por quantia
devida, sendo que a ilicitude reside unicamente no modus
operandi pela instituição bancária, ou seja, o ato ilícito decorre
da forma como a cobrança foi feita e não da ilicitude na origem.
Isto porque, o autor é confessamente devedor de sua obrigação,
mas a instituição não agiu bem ao reter integralmente o seu salário
para cumprimento forçado do pacto. Essa atuação indevida, não
desnatura portanto, a legitimidade da cobrança em si, razão pela
qual o autor merece ser ressarcido na forma simplificada quanto
ao montante aprovisionado de sua conta, para os devidos fins de
direito, com o desconto da primeira parcela de renegociação a que
alude o autor em seu pedido. Portanto, o valor devido a este título
é o importe específico de R$ 982,00 (novecentos e oitenta e dois
reais).
Posto isto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido
inicial, com fulcro no artigo 487, I do CPC, para o fim de CONDENAR
o réu Banco do Brasil a pagar ao requerente Alexsandro da Silva
Romanini a quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de
danos morais. Ademais, condeno o Banco ao pagamento da
quantia R$ 982,00 (novecentos e oitenta e dois reais) a título de
danos materiais ao autor, acrescidos de juros de 1% desde a
citação e correção monetária desde o desembolso, extinguindo o
processo com resolução do MÉRITO.
Registre-se que, em ação indenizatória por danos morais, o termo
inicial para incidência dos juros de mora é a data do evento danoso,
em aplicação à Súmula 54 do STJ. Já a correção monetária deve
incidir desde a data do julgamento em que a indenização foi
arbitrada, de acordo com a súmula 362 do STJ.
Sem custas e sem verbas honorárias.
Publique-se.
Registre-se.
Intime-se a parte requerida, para cumprir a determinação acima em
15 dias pena de multa de 10% como determina o artigo 523 §1º do
CPC em vigor.
Após o trânsito em julgado, se nada for requerido pelas partes,
arquivem-se os autos.
Ariquemes, data e horário registrados pelo sistema PJE.
Márcia Cristina Rodrigues Masioli Morais
Juíza de Direito
Processo: 7005961-75.2018.8.22.0002
Classe: JUIZADOS - PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL
CÍVEL (436)
Requerente: CARLOS HENRIQUE PEREIRA DOS SANTOS
Advogado do(a) REQUERENTE: GRACILIANO ORTEGA
SANCHEZ - RO0005194
Requerido: BANCO DO BRASIL SA
Advogado do(a) REQUERIDO: SERVIO TULIO DE BARCELOS RO0006673
FINALIDADE: Intimar as partes por intermédio de seus advogados
acerca da SENTENÇA abaixo transcrita:

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

ANO XXXVI

NÚMERO 172

DIARIO DA JUSTIÇA

SENTENÇA:
Relatório dispensado na forma do art. 38 da Lei 9.099/95.
Inicialmente, aprecio as preliminares arguidas.
O Banco réu arguiu a carência de ação no caso em tela. Segundo
esta, o(a) autor(a) não tem interesse de agir à medida que seu
pedido não seria necessário, adequado e tampouco útil, já que
o contrato entre as partes foi legitimamente firmado e não houve
cometimento de irregularidade passível de causar-lhe prejuízos.
Segundo o requerido, haveria falta de interesse de agir para se
pleitear a presente indenização, haja vista que para a realização
de desconto em conta bancária foram observadas as cláusulas
contratais às quais o requerente aderiu quando celebrou o
empréstimo.
Ocorre que não assiste razão à instituição bancária quanto à
preliminar suscitada porque não se deve excluir de apreciação do
Judiciário lesão ou ameça a direito, CONCLUSÃO que se extrai do
Princípio da Inafastabilidade de Jurisdição.
Como as arguições da Inicial são no sentido de que firmou
empréstimo junto ao Banco do Brasil e a causa de pedir funda-se
em desconto realizado de forma indevida, relativamente aos valores
obtidos a título de adiantamento do décimo terceiro salário, urge
seja reservada a questão à análise meritória, porque a princípio
o autor tem total de direito de ingressar em juízo para reclamar
eventuais prejuízos da contratação entre as partes.
Assim, incube ao requerente a propositura da demanda, com
a FINALIDADE de demonstrar a má prestação dos serviços ora
alegada, de modo que afasto a preliminar arguida e passo à análise
do MÉRITO.
O Banco requereu ainda o reconhecimento de carência de ação
haja vista a ausência de juntada de documentos imprescindíveis
pelo consumidor. Ocorre que essa preliminar merece ser rejeitada,
posto que analisando os autos resta evidente a juntada de
documentos alusivos ao negócio jurídico celebrado inter partes,
notadamente o comprovante de formalização de empréstimo e
ainda extratos bancários de conta de titularidade do autor. Desse
modo, improcede a preliminar arguida.
No MÉRITO, trata-se de pretensão indenizatória por danos morais
proposta por Carlos Henrique Pereira dos Santos em desfavor de
Banco do Brasil S/A, sob o argumento de que o requerente sofreu
abalo moral em decorrência de má prestação do serviço bancário,
consistente no desconto antecipado de valores em conta corrente,
o que haveria impossibilitado o requerente de honrar com seus
compromissos financeiros.
De acordo com a inicial, em data de 08.06.2017, o requerente
contratou um empréstimo (BB Crédito 13º salário) junto à instituição
bancária para aquisição do importância de R$ 1.048,10 (mil e
quarenta e oito reais e dez centavos), possibilitando o adiantamento
da referida verba salarial. Fora avençado entre as partes, que o
pagamento ocorreria mediante débito automático em 15 de Janeiro
de 2018, no importe de R$ 1.564,67 (mil quinhentos e sessenta e
quatro reais e sessenta e sete centavos), ou seja, somente quando
o décimo terceiro salário fosse creditado pelo órgão empregador
na conta bancária do requerente, o que ensejaria a satisfação do
empréstimo.
Ocorre que, segundo narrativa fática do autor, em descumprimento
ao pactuado, o Banco descontou antecipadamente o montante
integral da dívida inerente ao empréstimo, no dia 22 de Dezembro
de 2017, no valor de R$ 1.481,78 (mil quatrocentos e oitenta e
um reais e setenta e oito centavos), o que ensejou inúmeros
transtornos ao requerente, causando-lhe constrangimentos, já que
o impossibilitou de honrar seus compromissos mensais, sendo
compelido a formalizar novos empréstimos para adimplir as dívidas
assumidas.
Desta feita, pugnou pela reparação dos danos morais suportados
em razão da má prestação do serviço contratado.
Consigne-se que a responsabilidade da pessoa jurídica em face
dos atos realizados por seus prepostos regula-se pela teoria
objetiva, de forma que basta a prova da conduta, do dano e do
nexo de causalidade para configurar-se o dever de indenizar.
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Com fulcro na Teoria do Risco do Negócio ou da Atividade, essa
regra da responsabilidade objetiva é repetida pelo art. 14 do
Código de Defesa do Consumidor, o qual se aplica inteiramente
ao caso, já que entre as partes existe relação de consumo e o
suposto evento danoso teria sido causado pelo Banco requerido,
que haveria propiciado situação constrangedora ao requerente,
consubstanciada na má prestação de seus serviços.
Em sua contestação, o requerido Banco do Brasil S/A alegou que
agiu em cumprimento ao contrato ao realizar o débito automático
quando do recebimento do 13º salário pelo requerente, vez que
as partes pactuaram o pagamento do débito em parcela única.
Esclareceu que o contrato outrora firmado entre as partes previu o
adimplemento da obrigação em 15.01.2018 enquanto data provável
do adimplemento do 13º salário pelo órgão empregador, no
entanto, como o evento ocorreu antes desse dia, o Banco haveria
agido com regularidade ao proceder o desconto contemporâneo à
disponibilização do crédito em conta bancária do autor.
Sendo assim, de acordo com a defesa, a alteração pelo órgão
empregador possibilitou que a cobrança de parcela única fosse
debitada integralmente quando do recebimento do 13º salário.
Além disso, o Banco requerido assegurou que o suposto dano não
restou devidamente comprovado nos autos, inexistindo ainda ato
ilícito praticado pelo requerido. E, dada a ausência dos requisitos
ensejadores da responsabilidade civil, pugnou pela improcedência
do pleito inicial.
O Cerne do litígio reside em saber, com fulcro nas provas
produzidas, se houve estrito cumprimento ao pacto estabelecido
entre as partes ou se o Banco realmente praticou ilícito passível de
reparação em favor do consumidor.
Impende a aplicação da legislação consumerista para tutelar o
caso em apreço, em conformidade à Súmula nº 297 do STJ.
Como é cediço, a boa-fé objetiva atua como princípio das relações
jurídicas, visando estabelecer um padrão ético de conduta
baseado na lealdade e cooperação entre as partes. Bem por
isso que o exercício irregular de um direito, extrapolando suas
limitações jurídicas a fim de provocar lesão a outrem, gera o dever
de indenizar. No entanto, no caso em tela não vigora o dever de
reparação, porquanto houve legítima relação contratual e acerto na
prestação do serviço bancário. Senão vejamos.
Restou incontroverso que a parte solicitou empréstimo quando
objetivava obter o adiantamento de 13º salário, o qual constitui
modalidade de crédito que como o próprio nome sugere, concede
ao consumidor o adiantamento dessa verba salarial com a
contraprestação de quitação desse financiamento, acrescido
de juros e correções pactuados, quando da disponibilização do
13º pelo empregador em conta bancária do empregado que é
consumidor do Banco em questão.
Desse modo, a contratação firma-se na ocorrência de evento futuro
e certo, ou seja, adiantar a verba natalina a pretexto de o consumidor
devolver o valor do capital e demais juros quando do recebimento da
verba em conta bancária. Assim também ocorre quando se objetiva
adiantar o valor que o correntista receberá a título de imposto de
renda. Tais modalidades de empréstimo podem ser plenamente
firmadas a qualquer tempo junto aos terminais eletrônicos disponíveis
e inclusive constituem prática rotineira dos clientes bancários.
No caso do autor os documentos evidenciam que em data de 08 de
Junho de 2017 ele compareceu ao autoatendimento e formalizou
um financiamento bancário na modalidade BB Crédito 13º Salário,
em atenção a Convênio celebrado entre o Banco e o Governo do
Estado de Rondônia, sendo que a data provável de vencimento
da obrigação foi fixada em 15 de Janeiro de 2018. Possivelmente
essa data foi pré fixada no convênio como sendo a data limite para
pagamento de tais empréstimos pelos servidores públicos porque
até esse limite os servidores já teriam obtido a verba de 13º salário
para saldar o empréstimo adquirido.
Registre-se que a data limite é representativa de uma margem
segura de tempo de espera justamente para não prejudicar os
servidores contratantes e, somente possibilitar o adimplemento
da obrigação (quitação do empréstimo) quando realmente haveria
saldo em conta, já que o Estado teria depositado o 13º Salário.
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Pois bem. Observando isso, o Banco procedeu ao desconto do
empréstimo em data de 15 de Dezembro e 22 de Dezembro de 2017
respectivamente e, em consulta ao extrato bancário apresentado
pela próprio autor, há prova de que o desconto ocorreu no exato
momento em que o 13º foi creditado, de modo que operou-se o
desconto válido do empréstimo acrescido dos juros.
Tenhamos bom senso no caso em questão. Não importa se
o desconto foi feito em Dezembro de 2017 ou 15 de Janeiro de
2018, pois é evidente que a modalidade pactuada previa uma
“adiantamento de 13º salário” e portanto o pagamento da obrigação
estava vinculado ao recebimento dessa verba salarial. Como o 13º
Salário do autor foi pago em Dezembro (dias 15 e 22), data em
que foi realizado o desconto, não há que se falar em ilicitude e
tampouco em dever de reparar prejuízos.
Deve-se compreender que não houve cometimento de ilicitude pelo
Banco capaz de gerar danos morais ao autor no caso em tela, pois
mesmo que se considerasse que ele não obedeceu a data fixada
no pacto para realização do débito, ainda assim, a instituição foi
diligente e apenas efetivou o débito quando efetivamente creditado
o décimo terceiro salário na conta do autor.
Nesse sentido é o teor da Jurisprudência em vigor:
Ementa: JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONSUMIDOR.
BANCO. ANTECIPAÇÃO DO 13º SALÁRIO. DÉBITO EM CONTA.
PREVISÃO CONTRATUAL. ATO LÍCITO. DANOS MORAIS NÃO
CONFIGURADOS. LEGITIMIDADE DA CLÁUSULA. RESTITUIÇÃO
INDEVIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Trata-se
de relação de consumo, haja vista as partes estarem inseridas nos
conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa
do Consumidor. 2. A recorrente ajuizou ação de restituição de valores
c/c indenização por danos morais em face de instituição financeira.
Alega que o banco efetuou desconto em sua conta referente a
cobrança de operação de antecipação de 13º salário. Entende que o
desconto é ilegal, tendo em vista que corresponde a 90% dos seus
proventos, seu único meio de subsistência. 3. No caso dos autos,
incontroverso que a recorrente efetivou contrato para antecipação
do 13º salário e não efetuou o pagamento na data de vencimento.
Ademais, verifica-se que era do conhecimento da autora a previsão
contratual de desconto do valor total da dívida em uma única vez.
Dessa forma, não há qualquer ilicitude na conduta da recorrida ao
efetuar os descontos na conta da autora, posto que tal autorização
advém do contrato firmado entre as partes. 4. Outrossim, nos termos
da jurisprudência desta egrégia Casa de Justiça, se o consumidor
contratar crédito superior aos seus rendimentos mensais, contraindo
diversas dívidas e deixando de efetuar o pagamento, mostra-se
inviável, por analogia, a limitação do pagamento do empréstimo em
30% do salário recebido, visto não haver qualquer vício ou abuso
a ensejar a revisão do contrato livremente pactuado e aceito, sob
pena de violação aos princípios contratuais. (Acórdão n. 955278,
20140110139480APC, Relator: GISLENE PINHEIRO, Revisor:
J.J. COSTA CARVALHO, 2ª TURMA CÍVEL, Data de Julgamento:
06/07/2016, publicado no DJE: 20/07/2016. Pág.: 187/219).
Em se tratando de contrato na modalidade de Adiantamento
de 13º Salário, a regra é clara no sentido de que o pagamento
deveria ser efetuado, conforme convênio com o ente empregador,
o que no caso seria vencimento na data do crédito do 13º salário
ou no vencimento final das operação, conforme informado no
comprovante de solicitação, o que ocorrer primeiro.
Portanto, o autor deveria ter conhecimento prévio acerca do
funcionamento do Convênio entre o Empregador e o Banco réu,
para saber que o pagamento deveria ser efetivado em parcela única
a ser debitada na data do crédito do 13º salário OU no vencimento
do contrato, o que ocorresse primeiro.
Inexistiu ilícito no caso. E, de qualquer modo, não há como acreditar
que o requerente foi exposto desnecessariamente, submetendose a situação constrangedora em razão da impossibilidade de
honrar seus compromissos financeiros e de celebrar transações
negociais, já que ele optou por adquirir um crédito na modalidade
de adiantamento do décimo terceiro salário e, deveria prever que
assim que recebesse a verba salarial deveria honrar com esse
compromisso.

SEXTA-FEIRA, 14-09-2018

727

Posto isto, julgo IMPROCEDENTE o pedido, extinguindo o feito
com resolução do MÉRITO, nos termos do art.487, I do CPC.
P.R.I.
Sem custas e sem honorários.
Após o trânsito em julgado da SENTENÇA, na ausência de
requerimento pelas partes, arquivem-se os autos.
Ariquemes, data e horário registrados no sistema PJE.
Márcia Cristina Rodrigues Masioli Morais
Juíza de Direito
Processo: 7001989-97.2018.8.22.0002
Classe: JUIZADOS - PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL
CÍVEL (436)
Requerente: MARIA NASCIMENTO DE JESUS SOUZA
Advogado do(a) REQUERENTE: LEVI GUSTAVO ALVES DE
FREITAS - RO0004634
Requerido: CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA SA CERON
Advogado do(a) REQUERIDO: BRUNA TATIANE DOS SANTOS
PINHEIRO SARMENTO - RO0005462
FINALIDADE: Intimar as partes por intermédio de seus advogados
acerca da SENTENÇA abaixo transcrita:
SENTENÇA:
Relatório dispensado na forma do art. 38 da Lei 9.099/95.
Inicialmente importa analisar a preliminar arguida pela CERON/
ELETROBRAS em sua contestação.
A requerida arguiu a prescrição sob o argumento de que decorreu
o prazo previsto no artigo 206, § 3º IV do Código Civil. Ocorre que
referida alegação não merece prosperar. Explico.
Conforme entendimento jurisprudencial, no caso em tela, ou seja,
rede elétrica custeada pela parte autora incorporada ao patrimônio
da empresa concessionária do serviço, o prazo prescricional
aplicado é o quinquenal, disposto no artigo 206, §5º, I, do Código
Civil (tendo-se em vista, ainda, a regra de transição):
APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO. CONSTRUÇÃO DE
REDE DE ELETRIFICAÇÃO RURAL. INCORPORAÇÃO AO
PATRIMÔNIO DA EMPRESA FORNECEDORA DE ENERGIA.
PRESCRIÇÃO. PRAZO QUINQUENAL PREVISTO NO ART.
206, § 5º, I DO CC/2002. REGRA DE TRANSIÇÃO DO ART.
2.028 DO MESMO DIPLOMA LEGAL. POSIÇÃO DO STJ
FIRMADA EM JULGAMENTO DE RECURSO REPETITIVO.
RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DE OFÍCIO, COM A
MANUTENÇÃO DA SUCUMBÊNCIA. (TJ-PR - Apelação Cível AC
7250315 PR 0725031-5 (TJ-PR).
Ademais, com fulcro no art. 189 do Código Civil, o qual dispõe que
“a pretensão nasce com a violação do direito substantivo”, o prazo
prescricional somente começa a correr a partir da data em que os
bens custados pelo recorrente e foram incorporados ao patrimônio
da concessionária, pois deste fato resulta a violação ao direito,
no caso em tela, há aproximadamente três anos. Assim, afasto a
preliminar e passo à análise do MÉRITO.
No MÉRITO, trata-se de pedido de obrigação de fazer c/c indenização
por danos materiais ajuizados em face de ELETROBRAS
DISTRIBUIÇÃO RONDÔNIA (CERON) tencionando o reembolso
de valor despendido com a construção de rede elétrica em
propriedade rural, bem como a formalização da incorporação da
rede supracitada.
Segundo consta na inicial, a parte autora MARIA NASCIMENTO
DE JESUS SOUSA NOGUEIRA construiu uma subestação de 03
KvA, situada na Travessão B-65, Lote 31, Gleba 17, Zona Rural
Cacaulândia/RO, sendo que a parte requerida passou a prestar
manutenção na rede construída pela parte autora como se sua
fosse, tendo ocorrido portanto, a incorporação da rede elétrica sem
observância do disposto na Resolução 229/2006 da ANEEL.
Consta ainda que a parte autora construiu a subestação nos moldes
estabelecidos pela CERON/ELETROBRAS, a qual aprovou o
projeto e procedeu a instalação do serviço, contudo, até o momento
não efetuou a restituição do valor dispendido para construção
da subestação. Para comprovar o alegado juntou documentos
conforme inicial.
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Citada, a requerida apresentou contestação requerendo em suma
a improcedência da inicial sob o argumento de que não houve
a incorporação da rede elétrica. Argumentou ainda que, a parte
autora não provou os fatos alegados, bem como, não provou ter
sofrido qualquer dano material decorrente de ato da requerida.
Ocorre que os documentos juntados com a inicial comprovam a
construção da rede de energia elétrica na propriedade da parte
autora e a incorporação por parte da requerida. Não restam dúvidas
de que a requerida se beneficiou da estrutura construída pela parte
autora para o fornecimento de energia elétrica na região onde
reside. De outro lado, a requerida nada provou. Suas alegações
vieram aos autos destituídas de provas, de modo que não há como
acatar o alegado. Seja como for, a requerida passou a gerir a
rede elétrica construída pela parte autora como se sua fosse, sem
contudo indenizá-la pelos valores despendidos.
Os documentos comprovam a um só tempo, que a parte autora
construiu uma subestação de energia elétrica em sua propriedade
rural, e que a parte requerida, após a construção incorporou a rede
elétrica sem qualquer formalização e indenização
Assim, a devolução dos valores despendidos com a construção
da rede de energia elétrica é perfeitamente cabível, visto que as
instalações passaram a integrar o patrimônio da concessionária
CERON, a qual explora atividade lucrativa.
Portanto, esta tem o dever de indenizar a parte autora, pena
de enriquecimento sem causa, especialmente porque restou
comprovado nos autos que a parte autora arcou com todos os
custos para elaboração de projeto e construção de rede elétrica na
zona rural e a requerida incorporou referida rede sem indenizar a
parte autora ou formalizar a incorporação.
Atualmente a Jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de
Rondônia reconhece o direito à indenização:
“Restituição de valores. Rede elétrica rural. Construção. Recursos
particulares. Apropriação pela concessionária. Prescrição
quinquenal. Ação procedência. Valor. Reparação integral. É de
cinco anos o prazo de prescrição para o ressarcimento de valores
dispendidos na construção de rede particular de energia elétrica
apropriada pela concessionária de serviço público para expansão
de programa de eletrificação de propriedades rurais. É devido o
ressarcimento dos valores gastos pelo particular para construção
de rede rural particular de energia elétrica se ocorrer a incorporação
desta pela concessionária pública do serviço de energia elétrica,
cujo valor deve ser pago devidamente corrigido e com juros de
mora, em função da vigência em nosso sistema do princípio da
reparação integral” (TJRO, Apelação 01003969720088220007,
Rel. Des. Marcos Alaor D. Grangeia, j. em 19/10/2011). “CERON.
CONSTRUÇÃO DE REDE ELÉTRICA RURAL. RECURSOS
PARTICULARES. DEVER DA CONCESSIONÁRIA RESTITUIR
INTEGRALMENTE O VALOR” (TJRO, Turma Recursal de Porto
Velho; Recurso Inominado n° 1001703-31.2012.8.22.0004,
Relatora Juíza Euma Mendonça Tourinho, j. em 08.10.2014).
Assim, ante o consolidado entendimento jurisprudencial e
considerando-se que a CERON não impugnou especificamente
as alegações da parte autora, restou evidenciada a sua
responsabilidade de incorporar a subestação em seu patrimônio
em razão da natureza do serviço público, e consequentemente,
o dever de indenizar a parte autora pelas despesas de aquisição
e instalação da rede elétrica, urgindo analisar apenas o quantum
devido.
De acordo com o art. 3º da Resolução Normativa N° 229, de 8
de agosto de 2006, “as redes particulares que não dispuserem
de ato autorizativo do Poder Concedente, na forma desta
Resolução, deverão ser incorporadas ao patrimônio da respectiva
concessionária ou permissionária de distribuição que, a partir
da efetiva incorporação, se responsabilizará pelas despesas
de operação e manutenção de tais redes”. Nos termos do § 1°
do art. 9º da Resolução, para obter o valor do ressarcimento ao
proprietário da rede particular, a concessionária ou permissionária
de distribuição deverá: I - calcular o encargo de responsabilidade
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da concessionária ou permissionária de acordo com as regras
vigentes à época da construção da rede; II - utilizar a Tarifa Fiscal
estabelecida no § 2° deste artigo, atualizado-a anualmente por
meio do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo – IPCA;
e III - calcular o valor do ressarcimento ao proprietário da rede
particular, considerando a depreciação dos ativos, por meio de
fórmula própria.
Como visto, a Resolução determina que o valor da indenização leve
em conta o valor vigente à época da construção da subestação,
com atualização pelo índice do IPCA. Ocorre que a determinação
da ANEEL não vincula o Judiciário e se presta meramente a
regulamentar a questão no âmbito administrativo. Dessa forma, a
CERON/ELETROBRAS deve se nortear pela Resolução 229/06 da
ANEEL para de forma administrativa, apurar, calcular e indenizar
aqueles que construíram redes elétricas/subestações que foram
incorporadas pela concessionária.
No entanto, caso a concessionária de energia não promova a
indenização com base nos critérios da ANEEL, cabe à parte
promover ação judicial para que no bojo do processo judicial, seja
apurado o valor.
Os documentos juntados demonstram que na época da construção
da subestação a parte autora realizou e pagou por um projeto de
engenharia, bem como, todos os gastos inerentes a construção da
rede elétrica.
Ora, se a energia foi fornecida na região, é óbvio que o projeto
elétrico foi executado e a subestação foi construída. É público
e notório que o Governo Federal expandiu o fornecimento da
energia elétrica para a zona rural há pouco tempo, de modo que
há 08, 10 anos, os proprietários de imóveis rurais que queriam
ter acesso à energia elétrica precisavam, com recursos próprios,
construir subestações em suas propriedades e imediações, a fim
de assegurar o fornecimento de energia elétrica.
Dessa forma, os documentos juntados na inicial corroboram esse
conhecimento público, qual seja, que a parte autora fez um projeto,
executou o mesmo e construiu uma subestação para ter acesso à
energia, a qual foi efetivamente fornecida. Por fim, a parte autora
foi diligente em juntar orçamento demonstrando os valores gastos
para a construção de sua subestação. A CERON teve acesso a
esses documentos e não os impugnou. Do mesmo modo, a CERON
não juntou NENHUM documento demonstrando que o orçamento/
projeto está equivocado ou fora da realidade.
Por tudo isso, fixo o dano material no valor do orçamento juntado
na inicial. Posto isso, julgo PROCEDENTE o pedido formulado
para condenar a CERON – Centrais Elétricas de Rondônia S/A
a indenizar a parte autora no importe de R$ 11.174,90 (onze mil
cento e setenta quatro reais e noventa centavos) a título de danos
materiais, referente às despesas comprovadas com a construção
da rede particular de energia elétrica em sua propriedade, cujo o
valor do desembolso feito pelo consumidor deverá ser corrigido
com juros de 1% (um por cento) ao mês a contar da citação e
correção monetária a partir do ajuizamento da ação, bem como,
determino que a CERON/ELETROBRAS proceda à incorporação
da referida rede elétrica ao patrimônio da concessionária.
Sem honorários e sem custas.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Intime-se a requerida para efetuar o pagamento no prazo de 15
(quinze) dias sob pena de acréscimo de 10% conforme art. 523, §
3º do CPC.
Transitada em julgado, sem o cumprimento voluntário da
SENTENÇA e caso requerido pela parte autora, inicie-se a
execução.
Se nada for requerido, arquive-se o feito.
Cumpra-se servindo-se a presente DECISÃO como MANDADO /
Ofício/Carta de Intimação/Carta Precatória/Notificação para seu
cumprimento.
Ariquemes/RO; data e horário certificado no sistema PJE.
Márcia Cristina Rodrigues Masioli Morais
Juíza de Direito
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Processo: 7009491-87.2018.8.22.0002
Classe: ALVARÁ JUDICIAL - LEI 6858/80 (74)
Requerente: CLAUDIA DIAS DA ROCHA NUNES e outros
Advogados do(a) REQUERENTE: KARINE DE PAULA
RODRIGUES - RO0003140, DANIELLA PERON DE MEDEIROS
- RO0005764
Advogados do(a) REQUERENTE: KARINE DE PAULA
RODRIGUES - RO0003140, DANIELLA PERON DE MEDEIROS
- RO0005764
Requerido:
FINALIDADE: Intimar as partes por intermédio de seus advogados
acerca da SENTENÇA abaixo transcrita:
SENTENÇA:
Relatório dispensado na forma do artigo 38 da Lei 9.099/95.
Trata-se de ação de Alvará Judicial para levantamento de valor
interposta por CLAUDIA DIAS DA ROCHA NUNES e BENEDITO
ISIDORO FERREIRA NUNES.
Em análise à legislação aplicável (Lei 9.099/95), infere-se que seu
art. 3º dispõe sobre a competência do Juizado Especial Cível e, não
inclui em seu rol esse tipo de ação. Como este rol de competência
é TAXATIVO, não há como processar tais causas no âmbito dos
Juizados, nem mesmo como procedimento preparatório, pois para
tanto, exige-se obediência a rito próprio.
Além disso, de acordo com o Enunciado nº 8 do FONAJE, “as ações
cíveis sujeitas aos procedimentos especiais não são admissíveis
nos Juizados Especiais”.
Ocorre que a Ação proposta tem procedimento específico, onde não
se admite dilação probatória, audiência ou outros procedimentos
afeitos aos Juizados Especiais. Assim, deve ser aforada no Juízo
Comum e não nos Juizados Especiais.
Logo, não há possibilidade jurídica do pedido de Alvará Judicial, já
que a legislação aplicável (ENUNCIADOS FONAJE) não admite o
prosseguimento do feito perante os Juizados.
Há entendimento pacificado nesse mesmo sentido. Vejamos:
RECURSO INOMINADO. SENTENÇA QUE JULGOU O FEITO
EXTINTO EM RAZÃO DA INCOMPETENCIA DO JUIZADO
ESPECIAL PARA PROCESSAR BUSCA E APREENSÃO.
INSURGENCIA
RECURSAL.
RECURSO
DESPROVIDO.
SENTENÇA MANTIDA. V i s t o s, e t c. 1. R E L A T Ó R I O Tratase de ação de cobrança cumulada com ação de obrigação de fazer
de transferência de veículo interposta por PLÍNIO DA SILVA em
face de HENRIQUE PEREZ RIBEIRO. O autor aduz em sua peça
preambular ter vendido uma moto HONDA BIZ 125 para o requerido,
que não cumpriu o contrato, posto que não adimpliu o pagamento
de cinco parcelas. Em razão disso seu nome foi inscrito no cadastro
de proteção ao crédito. Relata que ao procurar o réu e indaga-lo a
respeito do inadimplemento este manifestou-se no sentido de que
resolveria a situação, no entanto, nada fez. Realizada audiência
de instrução ficou acordado entre as partes que o réu teria o prazo
de 60 (sessenta) dias para entregar o veículo, sob pena de busca
e apreensão caso não o fizesse. Esgotado o prazo de suspensão,
diante da inércia do réu em cumprir o acordado, o autor requereu a
prolação de SENTENÇA com resolução de MÉRITO, determinando
a busca e apreensão do bem objeto do c o n t r a t o. A SENTENÇA
extinguiu o feito, sem resolução de MÉRITO, por incompetência
absoluta, já que entendeu incabível a ação de busca e apreensão
nos juizados especiais, posto que restou comprovado o furto do
veículo, devendo o autor intentá-la na just iça comum. O autor
insurgiu-se contra a SENTENÇA alegando que as ações de busca
e apreensão podem ser realizadas no juizado especial cível, desde
que em fase de cumprimento de SENTENÇA, bem como, que em
momento algum pugnou pela busca e apreensão do objeto, e sim
para que o réu quitasse os seus débitos. É o r e l a t ó r i o. P a s s
o a o v o t o. 2. V O T O Depreende-se da análise dos autos que de
fato ocorreu o furto do veículo, conforme o boletim de ocorrências
ajuntados no mov. seq. 1.1, contudo, de acordo com o contrato de
compra e venda, juntado aos autos no mesmo momento, o veículo,
quando furtado, já se encontrava em posse do réu. Destarte, a
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ocorrência do furto do bem não afastou o dever de adimplir com
o contrato de compra e venda, inicialmente firmado, assim o
autor intentou a presente demanda. Contudo, mesmo ciente do
furto do veículo o autor na audiência de instrução acordou com
o réu a suspenção do feito por 60 (sessenta) dias para que o réu
pudesse devolver o bem. Importante frisar que houve meramente
a suspenção do feito, para cumprimento do acordado e não a
realização de acordo homologado por juiz, que teria o caráter de
SENTENÇA, nos moldes do artigo 269, i n c i s o I I I d o C ó d i g o d
e P r o c e s s o C i v i l. Apesar de alegar que não pretende a busca
e apreensão do bem, em audiência, restou consignado: (...) para
que o reclamado entregue o bem descrito na exordial sob pena
de responder por busca e apreensão do referido bem ; o que faz
concluir que o que pretende o reclamante é reaver o veículo, pois
assim acordou peran te o Doutor Ju iz Le igo (seq. 25.1). Sendo
assim, o juízo a quo agiu corretamente ao extinguir o feito, posto
que a busca e apreensão só é permitida em juizados especiais
quando realizada na fase de cumprimento de SENTENÇA, o que
não é o caso, pois não houve qualquer SENTENÇA prolatada
nos autos, salvo aquela que extinguiu o feito sem resolução do
MÉRITO (grifado). 3. D I S P O S I T I V O Nesses termos, voto para
que seja conhecido o recurso e no MÉRITO negado provimento,
condenando o recorrente ao pagamento das custas processuais,
que restaram suspensas em razão da concessão do benefício
da assistência judiciária gratuita. (TJPR - 1ª Turma Recursal 0005546-41.2012.8.16.0116/0 - Matinhos - Rel.: Mayra dos Santos
Zavattaro - - J. 01.09.2015) (TJ-PR - RI: 000554641201281601160
PR 0005546-41.2012.8.16.0116/0 (Acórdão), Relator: Mayra dos
Santos Zavattaro, Data de Julgamento: 01/09/2015, 1ª Turma
Recursal, Data de Publicação: 29/09/2015).
RECURSO
INOMINADO.
AÇÃO
DECLARATÓRIA
DE
INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS
MORAIS. MANUTENÇÃO DE INSCRIÇÃO ORIGINARIAMENTE
DEVIDA. PROCESSO ANTERIOR - AÇÃO DE BUSCA E
APREENSÃO - MOTIVADO POR PARCELA QUE NÃO RESTOU
PAGA EM FINANCIAMENTO DE VEÍCULO QUE TRAMITOU NA
JUSTIÇA COMUM. INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL
CÍVEL RECONHECIDA DE OFÍCIO. PROCESSO EXTINTO, DE
OFÍCIO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. INCOMPETÊNCIA
DO JEC. (Recurso Cível Nº 71005395611, Segunda Turma
Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Ana Cláudia Cachapuz
Silva Raabe, Julgado em 23/09/2015) (TJ-RS - Recurso Cível:
71005395611 RS, Relator: Ana Cláudia Cachapuz Silva Raabe,
Data de Julgamento: 23/09/2015, Segunda Turma Recursal Cível,
Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 25/09/2015).
RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. FINANCEIRA. AÇÃO
DE DECLARAÇÃO DE INEXISTENCIA DE DÉBITO COM
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO EM ÓRGÃO
DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO
QUE TRAMITOU NO JUÍZO COMUM. INCOMPETÊNCIADO
JUIZADO ESPECIAL RECONHECIDA DE OFÍCIO. 1. Alega a
parte autora a ocorrência de danos morais em razão de a ré ter
inscrito seu nome em órgão de proteção ao crédito, por suposto
débito remanescente da venda de veículo entregue para quitar
financiamento. 2. Hipótese em que houve Ação de Busca e
Apreensão que tramitou na Justiça Comum sob n. 078/1.1200020182. 3. Conforme precedentes das Turmas Recursais, o Juizado
Especial Cível é incompetente para processar e julgar pedido de
reparação por dano decorrente de descumprimento de medida
atrelada à ação que tramitou na Justiça Comum. Motivo pelo qual
deve ser julgado extinto o processo em razão da incompetência
do JEC. PROCESSO EXTINTO, DE OFÍCIO, SEM RESOLUÇÃO
DO MÉRITO. (Recurso Cível Nº 71005419411, Primeira Turma
Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Fabiana Zilles, Julgado
em 02/09/2015).
Assim, é caso de extinção do feito ante o reconhecimento da
incompetência deste Juizado Especial, urgindo que a parte mova a
ação competente perante a Vara Cível.
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Posto isso, nos termos dos arts. 14, 38 e 39 da Lei 9.099/95
reconheço a INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA deste Juízo para julgar
a causa e por isso, julgo extinto o feito sem resolução do MÉRITO,
conforme determinado no artigo 51, III da Lei 9.099/95, aplicável
ao caso por força do art. 27 da Lei 12.153/09 e ENUNCIADO 02
aprovado no I FOJUR – Fórum Permanente de Juizados Especiais
de Rondônia, realizado em Porto Velho, entre os dias 10, 11 e 12
de setembro de 2015.
Publique-se.
Registre-se.
Intimem-se.
Após, arquivem-se os autos.
Ariquemes – RO; data e horário registrados no sistema PJE.
Márcia Cristina Rodrigues Masioli Morais
Juíza de Direito
Processo: 7005752-09.2018.8.22.0002
Classe: JUIZADOS - PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL
CÍVEL (436)
Requerente: ANTONIO ROLIM DOS SANTOS NETTO e outros
Advogados do(a) REQUERENTE: AMANDA BRAZ GOMES
PETERLE - RO0005238, RODRIGO DALLAGASSA GONTIJO DE
OLIVEIRA - RO0005724
Advogados do(a) REQUERENTE: AMANDA BRAZ GOMES
PETERLE - RO0005238, RODRIGO DALLAGASSA GONTIJO DE
OLIVEIRA - RO0005724
Requerido: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A
Advogado do(a) REQUERIDO: ITALLO GUSTAVO DE ALMEIDA
LEITE - MT007413O
FINALIDADE: Intimar as partes por intermédio de seus advogados
acerca da SENTENÇA abaixo transcrita:
SENTENÇA:
Relatório dispensado na forma do art. 38 da Lei 9.099/95.
Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais ajuizada por
Antonio Rolim dos Santos Netto e Ladislau Spancerski em face de
Azul Linhas Aéreas Brasileiras S/A, sob o argumento de que os
autores adquiriram regularmente bilhetes aéreos para embarque
em Porto Velho - RO e destino a Ribeirão Preto – SP, cujo trajeto
seria iniciado em 01:10 horas do dia 30.04.18, porém, na ocasião
check in, foram informados de que o voo havia sido alterado para
embarque em data subsequente ou seja, após 12 horas do voo
original e portanto, agora com embarque para o dia 30.04. às 13:10
horas.
Desse modo, como houve alteração no itinerário sem comunicação
prévia, os requerentes apenas conseguiram embarcar 12 horas
após o designado, o que ensejou despesas não previstas no
orçamento (gastos com hospedagem, alimentação e deslocamento
ao aeroporto) e, ainda, a situação causou-lhes profundos
transtornos de ordem moral.
De acordo com os termos da petição inicial, os autores detém
vínculo profissional já que atuam em empresa do ramo de peças
para tratores e implementos agrícolas. Sendo assim, adquiriram
tais passagens com o propósito de comparecerem a evento
denominado AGRISHOW ocorrido na cidade de Ribeirão Preto – SP
com vistas à aquisição de conhecimentos relativos a fornecedores,
peças e equipamentos alusivos à atividade comercial que exercem.
O evento teve início em 30.04 a 04.05.2018 e, por conta do atraso
propiciado pela companhia aérea os requerentes deixaram de
participar de 1 (um) dia do evento.
Portanto a causa de pedir dos requerentes é a má prestação de
serviço ocasionada sobretudo pela impossibilidade de embarque
no horário previamente pactuado, sem justificativa plausível.
Em sede de contestação, a requerida confessou a impossibilidade
de embarque dos autores e no dia previamente designado, e
afirmou que o adiantamento do voo decorreu de adequação da
malha aérea, razão pela qual a companhia foi obrigada a alterar as
operações de decolagem de voo.
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Segundo consignado pela defesa, os ajustes de malha aérea
são alheios à vontade da companhia e, decorrem de problemas
logísticos e de infraestrutura aeroportuária ou por determinação da
ANAC para melhoramento do itinerário.
Seja como for, a empresa tentou por diversas vezes comunicar os
autores previamente acerca da alteração, sem sucesso, porque os
dados cadastrais foram preenchidos de forma incompleta. Ademais,
percebendo que os autores compareceram para embarque,
a empresa logo ofertou-lhes todo suporte material agindo em
conformidade com a resolução da ANAC.
Segundo a companhia aérea, não deve ser responsabilizada quanto
a eventuais danos em virtude da excludente apontada, já que em
situação de risco as companhias aéreas são orientadas pela ANAC
a não concluírem ou iniciarem a viagem, justamente para garantir
a segurança dos passageiros, de modo que, no dia dos fatos, não
restou outra alternativa à companhia senão proceder à alteração
do itinerário. Portanto, como esse tipo de circunstância é fato alheio
à vontade da empresa ré, não há como imputar-lhe a reparação de
eventuais prejuízos suportados pela parte requerente.
Pois bem. Superadas as questões levantadas por ambas as partes,
passo à necessária fundamentação.
Como no caso em tela as partes firmaram um contrato de prestação
de serviço na modalidade “transporte aéreo”, indubitavelmente há
relação de consumo entre elas. Logo, se aplica o Código de Defesa
do Consumidor para dirimir a presente controvérsia posta em juízo.
No tocante à questão da responsabilização, em que pesem os
argumentos da requerida, há provas irrefutáveis de que houve a
prestação de um serviço deficiente, pois ocorreu alteração considerável
no itinerário dos requerentes, de modo a causar-lhes prejuízos.
De acordo com o art. 6º do Código de Defesa do Consumidor, é
direito básico do consumidor a informação adequada e clara sobre
os diferentes produtos e serviços, com especificação correta da
quantidade, características, composição, qualidade e preço, bem
como sobre os riscos que apresentem.
O art. 31 do CDC, por sua vez, dispõe que a oferta e a apresentação
de produtos ou serviços devem assegurar informações corretas,
claras, precisas, ostensivas e em língua portuguesa sobre suas
características, qualidades, quantidade, composição, preço,
garantia, prazos de validade e origem, entre outros dados, bem
como sobre os riscos que apresentam à saúde e a segurança dos
consumidores.
No entanto, a requerida não prestou informações claras e adequadas
sobre a prestação de seu serviço, especialmente porque cancelou
o voo sem prévio aviso e ausente motivo justificável para tanto.
Como se trata de relação consumerista, aplica-se o princípio da
inversão do ônus da prova, de modo que basta ao autor alegar os
fatos em que se funda seu direito e juntar provas da verossimilhança
de suas alegações, cabendo ao réu provar que aquela situação
existiu ou não.
Ocorre que, a mera alegação de que o cancelamento decorreu de
adequação da malha aérea, não merece acolhimento.
De acordo com o artigo 14, § 1º, da Lei nº. 8.078/90, o fornecedor
do serviço tem responsabilidade objetiva pelos danos decorrentes
da prestação viciosa do seu serviço, a qual somente é afastada se
comprovar a ausência de defeito, culpa exclusiva do consumidor
ou de terceiros.
Como nenhuma dessas hipóteses que excluem a responsabilização
foi demonstrada aos autos, a tese defensiva deve ser afastada.
Mesmo porque, a alegação pura e simples de que o cancelamento
do voo teria decorrido da alteração da malha aérea, além de não
ter sido devidamente comprovada, caracteriza fortuito interno,
porquanto inerente à atividade das companhias aéreas, não
possuindo, portanto, o condão de excluir a responsabilidade civil
na forma do art. 14, § 3º, II, da Lei n. 8.078/90.
Os requerentes, por sua vez, corroboraram suas alegações
devidamente, já que anexaram aos autos alguns bilhetes de
transporte aéreo, os quais foram emitidos pela companhia requerida
no exato trecho descrito na Inicial. O outro anexado, sinaliza que
os requerentes foram efetivamente transportados pela mesma
companhia em dia subsequente para o mesmo destino.
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A companhia aérea, por sua vez, nada PROVOU, eximindo-se da
obrigação de comprovar que prestou informações prévias a respeito
do cancelamento do voo e, que isso decorreu de necessidade de
adequação da malha aérea, visando salvaguardar a segurança dos
passageiros.
Quanto ao DANO MORAL, a jurisprudência vem admitindo
sua ocorrência de forma presumida nesses casos, ou seja,
independentemente da comprovação de efetivo dano, já que a
alteração de horário previamente fixado para embarque, modifica
substancialmente a rotina do passageiro, causando-lhe transtornos
de elevada monta. Eis o entendimento nesse sentido:
CANCELAMENTO DE VÔO SEM AVISO PRÉVIO. REEMBARQUE
NO DIA SEGUINTE. ATRASO DE 48 HORAS AO DESTINO
FINAL. DANO MORAL CONFIGURADO. COMPRA DE
NOVAS PASSAGENS. DESPESAS COM HOTEL E TAXAS
AEROPORTUÁRIAS. DANO MATERIAL DEVIDO. Causa danos
morais a atitude de empresa aérea que vende passagem de Manaus
a Nova York, depois cancela o vôo sem aviso prévio, fazendo com
que o consumidor aguarde por 16 horas até o próximo embarque,
gerando um atraso final de 48 horas na viagem, encurtando as
férias dos autores em dois dias. Gera também o dever de indenizar
a título de danos materiais, o fato do consumidor ter de remarcar
a data de retorno, tendo de adquirir novas passagens e arcar com
despesas não previstas com hospedagem e taxas aeroportuárias.
É devido o valor de R$ 20.000,00, sendo R$ 10.000,00 para cada
um dos autores, fixado na SENTENÇA a título de danos morais, o
qual não se mostra exagerado, foi fixado dentro da razoabilidade
que o caso requeria e não foge ao padrão indenizatório comumente
utilizado em casos similares por esta Turma Recursal. (TJ-RO-RI:
10035298120118220601 RO 1003529-81.2011.822.0601, Relator:
Juiz Marcelo Tramontini, Data de Julgamento: 05/04/2013, Turma
Recursal - Porto Velho, Data de Publicação: Processo publicado no
Diário Oficial em 11/04/2013).
INDENIZAÇÃO. Responsabilidade civil. Transporte aéreo.
Cancelamento do vôo sem aviso prévio. Responsabilidade
objetiva da empresa aérea. Dano moral caracterizado. Prova.
Desnecessidade. Dano “in re ipsa”. Verba indenizatória de R$
10.000,00 (dez mil reais), bem fixada. SENTENÇA mantida.
Recurso improvido. (TJ-SP - APL: 00050902920138260003 SP
0005090-29.2013.8.26.0003, Relator: Silveira Paulilo, Data de
Julgamento: 15/12/2014, 21ª Câmara de Direito Privado, Data de
Publicação: 16/12/2014).
RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA EMPRESA. DANOS
MATERIAIS E MORAIS CARACTERIZADOS. 1 - Acórdão
elaborado de conformidade com o disposto no art. 46 da Lei
9.099/1995, 12, inciso XI, 98 e 99 do Regimento Interno das
Turmas Recursais. 2 - Aplica-se ao contrato de transporte aéreo
de passageiros o disposto no art. 737 do Código Civil, segundo
o qual “o transportador está sujeito aos horários e itinerários
previstos, sob pena de responder por perdas e danos, salvo
motivo de força maior”. As normas estabelecidas pelas autoridades
administrativa, que obrigam as companhias assegurar aos
passageiros comunicação, transporte, alimentação e hospedagem,
como definido na Portaria n. 676/GC/2000, do DAC, não alteram
a responsabilidade que decorre da Lei Civil. 3 - Se o réu não se
desincumbiu do encargo de comprovar a existência de força maior
ou caso fortuito aptos a afastar o nexo de causalidade, remanesce
ao fornecedor o dever de indenizar pela defeituosa prestação de
serviço, eis que a responsabilidade é objetiva. 4 - O atraso de
mais de duas horas no desembarque, causando desencontro em
relação a terceiro que aguardava o usuário, não é compatível com
a dignidade do consumidor e afeta direitos da personalidade. Deve,
pois, ser indenizado. Precedentes na Turma (Acórdão n. 553782,
20110110697433ACJ, 2ª Turma Recursal dos Juizados Especiais
do Distrito Federal, julgado em 22/11/2011, DJ 07/12/2011 p. 303) 5
- Considerando as circunstâncias do caso, em especial, o pequeno
tempo de demora e o valor da indenização mostra-se adequado no
valor de R$ 1.000,00. Os danos materiais de R$ 53,65 não foram
demonstrados, pois o transporte terrestre não se inclui entre as
obrigações da companhia aérea. Além disso, não há elemento de
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verossimilhança a indicar que o autor tinha garantido o transporte
gratuito para o horário previsto para a chegada. SENTENÇA que se
reforma apenas para condenar o réu ao pagamento de indenização
por danos morais, no valor de R$ 1.000,00. 6 - Recurso conhecido
e provido. Sem custas processuais e sem honorários advocatícios.
(Acórdão n. 617592, 20120110056929ACJ, Relator AISTON
HENRIQUE DE SOUSA, 2ª Turma Recursal dos Juizados Especiais
do Distrito Federal, julgado em 21/08/2012, DJ 12/09/2012 p. 189).
Dessa forma, o que há nos autos é suficiente para tornar certa
a obrigação de indenizar, afinal ficou provada a conduta danosa
(informação defeituosa e ausência da prestação do serviço
de transporte pactuado), dano presumido (stress, transtorno,
chateação), nexo de causalidade (o dano é oriundo de uma conduta
da requerida) e culpa (negligência e imprudência nas informações
e trato com o consumidor, já que não houve comunicado prévio
acerca da alteração de itinerário do voo).
Assim, considerando a prova da conduta da requerida, o dano, a
culpa e o nexo de causalidade, conclui-se pela responsabilidade
da requerida quanto aos prejuízos morais suportados pelos
requerentes.
Em relação ao quantum indenizatório do dano moral, considerando
as condições pessoais e financeiras das partes, a extensão do dano
e as demais circunstâncias anteriormente analisadas, entendo
prudente fixar o dano moral em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para
cada um dos requerentes.
Em relação ao DANO MATERIAL, apesar de a defesa afirmar que
honrou com o descrito em resolução própria da ANAC, ofertando
ao consumidor voucher de alimentação, hospedagem e transporte,
ao que tudo indica, não foi isso que verdadeiramente ocorreu em
termos práticos, notadamente porque a parte autora foi diligente e
anexou recibos de despesas contemporâneas ao período em que
ficou sem embarcar por culpa da companhia aérea.
Os documentos apresentados são idôneos e comprovam despesas
obtidas pelos requerentes, como a utilização de transporte
particular para que pudesse embarcar em data subsequente, com
hospedagem em hotel e com alimentação. Além disso, a requerida
não contestou nem impugnou os recibos apresentados pela parte
autora, o que os torna incontroversos.
Nesse sentido, procede o pedido de condenação da requerida
ao pagamento de danos materiais relativos aos valores
comprovadamente despendidos, quais sejam, R$ 221,02 (duzentos
e vinte e um reais e dois centavos).
Posto isto, com base no art. 487, I do CPC, julgo PROCEDENTE
o pedido para o fim de condenar a requerida Azul Linhas Aéreas
Brasileiras S/A a pagar aos requerentes a quantia R$ 221,02
(duzentos e vinte e um reais e dois centavos) a título de danos
materiais, acrescidos de juros de 1% desde a citação e correção
monetária desde o desembolso. Ademais, condeno a requerida ao
pagamento da importância de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para
cada um dos requerentes, a título de danos morais, o que totaliza
a importância de R$ 10.000,00 (dez mil reais), extinguindo o feito
com resolução do MÉRITO.
Registre-se que, relativamente à indenização concedida por danos
morais, o termo inicial para incidência dos juros de mora é a data do
evento danoso, em aplicação à Súmula 54 do STJ. Já a correção
monetária deve incidir desde a data do julgamento em que a
indenização foi arbitrada, de acordo com a súmula 362 do STJ.
Sem custas e honorários advocatícios, posto que incabíveis à
espécie, nos termos da Lei 9.099/95.
Publique-se.
Registre-se.
Intimem-se do teor dessa SENTENÇA, bem como, para cumprir
a determinação acima em 15 dias pena de multa de 10% como
determina o art. 523 §1º do CPC, sem prejuízo do imediato
cumprimento da SENTENÇA, se houver requerimento do credor.
Transitada em julgado, se nada for objeto de requerimento aos
autos, arquive-se o feito.
Ariquemes – RO; data e horário registrados no sistema PJE.
Márcia Cristina Rodrigues Masioli Morais
Juíza de Direito

Este diário foi assinado digitalmente consoante a Lei 11.419/06. O documento eletrônico pode ser encontrado no sítio do Tribunal de Justiça do Estado de
Rondônia, endereço: http://www.tjro.jus.br/novodiario/
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Processo: 7011442-53.2017.8.22.0002
Classe: JUIZADOS - PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL
CÍVEL (436)
Requerente: CRISTIANI MARTINS DA SILVA FILETTI
Advogados do(a) REQUERENTE: LEDIANE TAVARES ROSA
- RO8027, BELMIRO ROGERIO DUARTE BERMUDES NETO RO0005890
Requerido: SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA
Advogado do(a) REQUERIDO: ANA CAROLINA REMIGIO DE
OLIVEIRA - MG0086844
FINALIDADE: Intimar as partes por intermédio de seus advogados
acerca da SENTENÇA abaixo transcrita:
SENTENÇA:
Relatório dispensado na forma do art. 38 da Lei 9.099/95.
Preliminarmente, a requerida Global Express Assistência Técnica
arguiu sua ilegitimidade passiva, ao argumento de que é unicamente
empresa autorizada a providenciar reparos de aparelhos samsung,
por expresso vínculo contratual com esta última, de modo que
não pode responder por vícios de fabricação já que não colocou o
produto no mercado.
De fato assiste-lhe razão, posto que, reconhecidamente, as
empresas que laboram enquanto assistência técnica autorizadas
detém profissionais capacitados para elucidar o defeito e, se for
o caso providenciar o reparo, mas não podem responder por
imputação de vício de fabricação em produto, que é o que se
reclama na inicial, porquanto a assistência técnica limita-se à
providência de reparos sem deter qualquer gerência quanto à
origem do problema apresentado.
Com fulcro na Teoria do Risco do Negócio ou da Atividade,
apresentada pelo CDC em vigor, todo aquele que expõe a venda
um produto ou presta determinado serviço enseja determiados
riscos aos consumidores e estão obrigados a reparar eventuais
prejuízos. Como é cediço, a assistência técnica não se enquadra
neste conceito e, portanto, acolho a preliminar de ilegitimidade
passiva e determino a necessária exclusão da empresa Global
Express Assistência Técnica do litígio.
Pelo acolhimento desta, deixo de apreciar as demais preliminares
apresentadas pela empresa Global.
Em sede de defesa, a requerida Samsung Eletrônica da
Amazônia Ltda, pugnou preliminarmente pelo reconhecimento de
incompetência do Juizado Especial, sob o argumento de que seria
crucial a realização de prova pericial para solucionar a contenda,
haja vista que admitir o prosseguimento do feito perante Juizado
importaria em cercear o direito de defesa que consiste na produção
de todas as provas admitidas em direito, principalmente porque
a discussão posta cinge-se à apuração de mau uso do bem pelo
consumidor o que imporia a excludente de responsabilização do
fornecedor em questão.
Afasta-se a necessidade de produção de prova pericial no caso
específico, quando o fato controvertido pode ser esclarecido à luz
de outras provas, especialmente do exame da prova documental
(laudo pericial) que está anexado ao sistema PJE e provas orias
obtidas durante regular instrução probatória.
Sendo assim, de plano, rejeito a preliminar de incompetência do
Juizado Especial arguida pelo requerido sob a alegação de que,
para o deslinde do feito é necessária a realização de perícia técnica
especializada, porque não vislumbro tal necessidade quando
subsistem demais provas produzidas em juízo.
Além disso, a própria Samsung pugnou pelo reconhecimento judicial
quanto à ilegitimidade passsiva da assitência técnica credenciada.
Como esse pedido já foi acolhido porque a própria Global também
levantou essa preliminar, reputo-o satisfeito e, passo à preliminar
seguinte.
A Samsung também requereu o reconhecimento de carência
de ação haja vista a ausência de juntada de documentos
imprescindíveis pelo consumidor. Ocorre que essa preliminar
merece ser rejeitada, posto que analisando os autos resta evidente
a juntada de nota fiscal, comprovante de envio para a assistência
e laudo técnico, os quais revelam-se cruciais para o deslinde da
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causa e satisfazem a obrigatoriedade de o consumidor empregar
o mínimo de verossmilhança às suas arguições. Desse modo,
improcede a preliminar arguida.
No MÉRITO, trata-se de ação consumerista de restituição de
valores pagos ajuizada por CRISTIANE MARTINS DA SILVA
FILETTI em face de SAMSUNG ELETRÔNICA DA AMAZÔNIA
LTDA, objetivando a restituição do valor pago para aquisição de
um produto, o qual haveria apresentado defeito dentro do prazo
de garantia e, inobstante tenha sido encaminhado à assistência
técnica da fabricante, o problema não foi solucionado, de modo
que o aparelho retornou sem o respectivo reparo, inviabilizando o
uso do celular que é instrumento essencial à realização de suas
atividades cotidianas, inclusive profissionais. Desta feita, pugnou
pela reparação dos prejuízos materiais e morais suportados.
Os documentos anexados ao sistema PJE, atestam a aquisição de
um Celular Galaxy S7 Edge Dourado, pelo valor de R$ 2.500,00
(dois mil e quinhentos reais), conforme nota fiscal emitida pelo
comerciante.
Resta demonstrado ainda que, logo após a aquisição, o produto
apresentou vício, o que motivou o encaminhamento do bem à
assistência técnica autorizada, sendo que o problema não foi
solucionado e, ainda, sobreveio como resposta um laudo técnico
emitido pela assistência técnica especificando mau uso.
Todavia, inobstante o regular envio e retorno do produto à posse do
consumidor, a requerida (fabricante) não logrou êxito em resolver a
questão, uma vez que não reparou o produto no prazo legal.
De acordo com a defesa, a improcedência do pedido é medida
salutar na hipótese em comento porque restou provada a culpa
exclusiva do consumidor quanto ao defeito apresentado no
produto, o que inviabiliza qualquer reparo por conta do mau uso.
Desse modo, segundo consta, a ausência de ilícito imputável à ré
demandaria o afastamento de sua responsabilidade quanto aos
danos patrimoniais e morais arguidos.
Oportuno afastar a tese apresentada pela defesa. Não merecem
prosperar os argumentos de que o celular detém indícios de
mau uso, para desnaturar a obrigação da parte em solucionar o
problema e reparar o bem. Segundo consta na Inicial, o defeito
constatado refere-se a problema com o software do aparelho
celular já que não foi possível o acesso à conta google porque o
sistema operacional falhou e ainda o conector de cabo USB estava
queimado, inviabilizando a realização de demais configurações,
enquanto que o laudo técnico emitido pela fabricante corrobora
que o bem suportou queda e teve a tela trincada em decorrência
de mau uso pela parte autora. De fato a parte autora confessa que
em virtude de queda acidental o aparelho encontra-se com a tela
trincada, mas que disso não decorreu o defeito questionado no
litígio.
Após regular instrução probatória, verifica-se que ambas as
partes confirmam o fato de que o aparelho encontra-se com a tela
trincada, no entanto, a ré enfatiza que isso gerou os demais danos
no aparelho e, por isso, não oferecia a cobertura da garantia e a
parte autora assegurou que os problemas não guardam correlação
alguma. Resta Saber a quem assiste razão.
Com base no depoimento da testemunha, verifica-se que realmente
o bem apresenta a tela trincada, o que aparentemente representa
um defeito estético que não impede o regular uso do aparelho
para o fim a que se destina. No entanto, o vício reclamado pelo
autor é ausência de funcionamento do celular por falha no sistema
operacional e conector USB queimado, o que serve de óbice a
regular utilização.
Logo, resta conclusivo que não há correlação alguma entre o defeito
descrito no laudo, que é externo e, a ausência de funcionamento
das funções regulares do aparelho arguidas na Inicial.
De acordo com o art. 18, parágrafo 1º do CDC, quando o produto
apresenta vício o fornecedor possui o prazo de 30 dias para
reparo, sendo que após o decurso desse prazo sem resolução
do problema, o consumidor pode exigir, alternativamente e a sua
escolha, a substituição do produto, a restituição do valor pago ou o
abatimento do preço.
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Com efeito, as provas documentais que instruem a demanda,
comprovam que o requerente efetivamente adquiriu e pagou o
preço integral do produto e não obstante isso ficou privado de
utilizá-lo, já que o produto foi encaminhado para a assistência
técnica e retornou sem o respectivo reparo por parte do fabricante,
persistindo o alegado defeito.
Não bastasse isso, o Termo de Depoimento da testemunha, ouvida
em juízo, demonstra que a tela do celular da autora realmente
estava trincada e que esse problema era superficial e que ainda
assim o celular sempre funcionou normalmente. No entanto,
sobreveio outro defeito que a deixou sem contato telefônico. Como
ela trabalha na Prefeitura, necessitava do aparelho para o exercício
laboral. A autora haveria contado para a testemunha que teve
que encaminhar o bem para a assistência técnica posteriormente
por conta de um problema no conector do cabo USB (entrada de
carregador), mas a assistência devolveu o bem sem reparo alegando
que o problema era o trincado na tela. A ausência do celular causou
sérios problemas à autora porque seus chefes ficavam irritados por
não conseguir falar com ela e, a testemunha soube dizer que o
referido aparelho era o único meio de comunicação da autora.
Denota-se, pois, que as informações consignadas no aludido
depoimento, ilidem por completo a presunção de acerto do laudo
técnico acostado com a defesa e, por consequência, amparam
corretamente a pretensão da parte autora.
Como no caso em tela há provas de que, logo após a aquisição, o
produto tem apresentado vícios, bem como provas de que embora
o requerente tenha buscado o respectivo reparo em contato com a
assistência técnica autorizada, o vício não foi sanado, certamente
que o requerente faz jus à percepção de uma das alternativas
constantes no art. 18, parágrafo único do CDC.
Como compete ao consumidor fazer a opção entre a substituição
do produto, devolução do preço pago ou abatimento, e, como o(a)
requerente optou pela devolução do valor pago pelo produto, seu
pedido deve ser prontamente atendido. Então, no caso em tela, o
requerente faz jus à restituição do valor pago pela aquisição do
aparelho celular, qual seja, R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos
reais).
No tocante ao dano moral arguido pela autora, este também
procede, com fulcro na prova oral produzida, porquanto inegáveis
os constrangimentos a que a autora foi submetida diante da
privação do uso de aparelho celular, o qual persiste sem reparo.
A jurisprudência, com toda a evidência, corrobora a essencialidade
do bem nos dias atuais e as severas consequências advindas da
injusta privação de uso ao consumidor, face à ausência de reparo
no prazo legal e a demora em ofertar-lhe eventual substituição ou
ressarcimento. Senão vejamos.
Ementa: INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS
– AUSÊNCIA DE SOLUÇÃO DE DEFEITO NO APARELHO
CELULAR – DANO MORAL CARACTERIZADO - Dano moral
caracterizado pelo transtorno suportado pela apelante, que viu
frustrada a possibilidade de utilizar o aparelho celular recém
adquirido, em face do defeito apresentado após aproximadamente
dois meses de sua aquisição, o qual não foi solucionado pela
assistência técnica no prazo de 30 dias, tampouco providenciada a
devolução do bem à consumidora. - Tendo em vista que nos dias
atuais o aparelho celular é um bem indispensável para comunicação
não só telefônica e eletrônica, mas também, utilizado como forma
de entretenimento e, diante da desídia na solução do problema,
fixo a indenização pelos danos morais sofridos em quantia
equivalente a R$ 10.000,00 (dez mil reais). RECURSO PROVIDO.
TJ-SP - Apelação APL 00051962920138260637 SP 000519629.2013.8.26.0637 (TJ-SP) Data de publicação: 21/05/2015.
Como é cediço, nos termos do artigo 944 do Código Civil, “a
indenização mede-se pela extensão do dano”. Portanto, na fixação
do quantum, levo em consideração a conduta lesiva da requerida,
a capacidade econômica das partes e a extensão do dano,
entendendo razoável a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
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Posto isso, julgo PROCEDENTE o pedido inicial formulado pela
autora e condeno a requerida SAMSUNG ELETRÔNICA DA
AMAZÔNIA LTDA a proceder a devolução do valor pago pelo
produto defeituoso ao requerente no importe de R$ 2.500,00
(dois mil e quinhentos reais), acrescido de juros de 1% desde
o ajuizamento do pedido e correção monetária desde a data da
aquisição do produto. Ademais, condeno a requerida ao pagamento
de indenização compensatória pelos danos morais no importe de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais), extinguindo o feito com resolução do
MÉRITO, com fulcro no artigo 487, I do CPC em vigor.
Registre-se que, em ação indenizatória por danos morais, o termo
inicial para incidência dos juros de mora é a data do evento danoso,
em aplicação à Súmula 54 do STJ. Já a correção monetária deve
incidir desde a data do julgamento em que a indenização foi
arbitrada, de acordo com a súmula 362 do STJ.
Sem custas e sem verbas honorárias.
Publique-se.
Registre-se.
Intime-se a parte requerida, para cumprir a determinação acima em
15 dias pena de multa de 10% como determina o artigo 523 §1º do
CPC em vigor.
Após o trânsito em julgado, se nada for requerido pelas partes,
arquivem-se os autos.
Ariquemes – RO; data e horário certificados pelo sistema PJE.
Processo: 7000826-82.2018.8.22.0002
Classe: JUIZADOS - PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL
CÍVEL (436)
Requerente: JOACY JEFFERSON COSTA SERRAO
Advogado do(a) REQUERENTE:
Requerido: B2W COMPANHIA DIGITAL
Advogado do(a) REQUERIDO: THIAGO MAHFUZ VEZZI RO0006476
FINALIDADE: Intimar a parte Requerida por intermédio de seus
advogados acerca da SENTENÇA abaixo transcrita:
SENTENÇA:
Relatório dispensado na forma do art. 38 da Lei 9.099/95.
Inicialmente acolho a preliminar de ilegitimidade passiva da
requerida LOJAS AMERICANAS posto que a mesma integra
o grupo B2W COMPANHIA DIGITAL e, como a parte autora
efetuou a compra do aparelho celular descrito na inicial junto ao
endereço eletrônico da requerida, o qual é mantido pelo grupo
B2W Companhia Digital, resta patente a ilegitimidade das LOJAS
AMERICANAS para figurar no polo passivo.
Em sede de preliminar, a requerida B2W Companhia Digital (Lojas
Americanas), intentando isentar-se de responsabilização, arguiu
que seria parte ilegítima, já que atua exclusivamente enquanto
uma “vitrine” para comercialização de produtos de determinados
“parceiros”, de modo que incumbiria exclusivamente ao fornecedor
do bem o adimplemento de obrigação alusiva à entrega do produto
e o recebimento do valor cobrado do consumidor a título de
contrapartida.
Ocorre que não lhe assiste razão neste ponto, porque ainda que
subsista a parceria indicada, é certo que a empresa o faz com fins
lucrativos e, não pode furtar-se do dever contratual de proceder
à entrega do bem ao consumidor, haja vista principalmente que
pela Teoria da Aparência que vige em práticas consumeristas, a
empresa “Lojas Americanas” é necessariamente aquela que figura
no site e, nos documentos relacionados à compra como boletos,
espelho de CONCLUSÃO da compra com prazo de entrega e
tudo o mais que o consumidor detém de informação a respeito do
contrato eletrônico.
Ademais, no sistema consumerista, conforme os artigos 18 a 20
da Lei 8.078/90, prevalece a regra da solidária responsabilidade,
envolvendo todos os que participam da cadeia econômica de
produção, circulação e distribuição dos produtos ou da prestação
dos serviços.

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

ANO XXXVI

NÚMERO 172

DIARIO DA JUSTIÇA

Sendo assim, urge seja afastada a preliminar de ilegitimidade
passiva “ad causam”, eis que demonstrada a prestação de
serviços ao requerente envolvendo a requerida, conforme se
depreende dos documentos juntados aos autos, seja relativamente
à responsabilização pelo fornecimento e entrega do bem ao
consumidor, ou ainda seja pelo fato de que sobreveio cancelamento
da compra e o montante pago não foi devolvido a quem de direito.
No MÉRITO, trata-se de ação consumerista ajuizada por JOACY
JEFFERSON COSTA SERRÃO em face de LOJAS AMERICANAS
S/A e B2W COMPANHIA GLOBAL DO VAREJO sob o argumento
de que adquiriu um aparelho celular junto ao site da requerida na
internet e, não houve a respectiva entrega, apesar de haver pago o
valor correspondente.
Segundo consta na inicial, no dia 02/10/2017 o autor adquiriu um
aparelho celular SMARTPHONE S40 CATERPILLAR junto ao site
da parte requerida e inobstante tenha efetuado o pagamento do
importe de R$ 1.409,93 (mil quatrocentos e nove reais e noventa e
três centavos), o produto não lhe foi entregue.
Consta ainda que o produto foi adquirido de maneira parcelada e
a requerida não estornou o valor pago pelo autor, após a quitação
integral do parcelamento.
Assim, ingressou com a presente tencionando a condenação da
parte requerida na obrigação de proceder a restituição do valor
pago pelo produto.
Por fim, requereu a fixação de indenização por danos morais em
seu favor.
Para amparar a pretensão, juntou documento de identidade,
e-mails, comprovante de pagamento, dentre outros.
Citada a parte requerida apresentou contestação requerendo a
improcedência da inicial sob a alegação de que houve a devolução
do valor pago pelo aparelho celular, sendo que por isso inexiste
justo motivo para indenizar os danos morais sofridos pela parte
autora.
Com a contestação juntou documentos constitutivos, dentre outros.
A responsabilidade da pessoa jurídica em face dos atos realizados
por seus prepostos regula-se pela teoria objetiva, de forma que
basta a prova da conduta, do dano e do nexo de causalidade para
configurar-se o dever de indenizar.
O art. 6°, VI e VIII do CDC esclarece ser direito básico do consumidor
a efetiva prevenção e reparação de danos morais a si causados,
com facilitação da defesa de seus direitos, operando-se a inversão
do ônus da prova em seu favor.
Por ocasião da Audiência de Instrução e Julgamento a testemunha
da parte autora declarou que ela recebeu administrativamente da
parte requerida, mediante estorno em cartão de crédito, o valor
pago pelo produto.
Desse modo, o feito perdeu seu objeto em relação ao pedido de
restituição, devendo prosseguir em relação ao pedido de danos
morais.
As provas dos autos indicam que a parte autora adquiriu um
aparelho celular, tendo pago o valor correspondente, no entanto,
não recebeu o produto, tendo a requerida informado ao consumidor
a impossibilidade de cumprimento da oferta face a indisponibilidade
do produto.
Dessa forma, o feito deve ser julgado com base nas provas
existentes nos autos, as quais indicam a verossimilhança das
alegações da parte autora, ou seja, que ela pagou pela aquisição
de um aparelho celular, não recebeu o produto e só foi ressarcida
do valor pago após ingresso da inicial.
Essas mesmas provas atestam que a parte autora, em dias
distintos, buscou atendimento junto ao Serviço de Atendimento
ao Consumidor ofertado pela parte requerida, no entanto, seu
problema não foi resolvido.
O artigo 30 do Código de Defesa do Consumidor prevê que “toda
informação ou publicidade, suficientemente precisa, veiculada por
qualquer forma ou meio de comunicação com relação a produtos
e serviços oferecidos ou apresentados, obriga o fornecedor que a
fizer veicular ou dela se utilizar e integra o contrato que vier a ser
celebrado”.
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Conforme previsão do artigo 35 do Código de Defesa do Consumidor,
havendo recusa no cumprimento de oferta, apresentação ou
publicidade, o consumidor poderá, alternativamente e a sua
escolha: exigir o cumprimento forçado da obrigação, aceitar outro
produto ou prestação de serviço equivalente ou rescindir o contrato,
com direito a restituição de quantia eventualmente antecipada,
monetariamente atualizada, e a perdas e danos.
Relativamente ao pedido de indenização por danos morais, nos
autos restou provada a CONDUTA da requerida consubstanciada
na falha da prestação do serviço contratado, pois não efetivou a
entrega do produto à parte autora e, não ocupou-se em solucionar
a questão em tempo hábil, compelindo o consumidor a aguardar
longo período de descaso e chateação.
Quanto ao efetivo DANO de ordem moral, os documentos juntados
com a inicial e o depoimento da testemunha ouvida em audiência
são suficientes para atestar sua ocorrência.
Durante a audiência de Instrução e Julgamento a testemunha
Andréa Filgueira Serrão afirmou que “o autor ficou muito estressado
e insatisfeito porque foi tratado com desrespeito” e “esse problema,
na época, afetou a relação do casal e com os filhos também” e “o
autor nem comia direito”.
Nesse sentido se posiciona a jurisprudência:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS
C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA – TELEFONIA –
REEMBOLSO DO VALOR PAGO POR TELEFONE – PEDIDO
DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INVERSÃO DO
ÔNUS DA PROVA – FORNECEDOR QUE NÃO COMPROVA
TER BUSCADO SOLUCIONAR O PROBLEMA EXCESSIVA
DEMORA NA ENTREGADO PRODUTO – DANOS MORAIS
CONFIGURADOS, INDENIZAÇÃO ARBITRADA EM R$ 5.000,00. Apelação provida. TJ-SP - Apelação APL 10249393920148260001
SP 1024939-39.2014.8.26.0001 (TJ-SP) - Data de publicação:
19/09/2015.
A prova do dano sofrido encontra-se ainda no fato de a parte
autora ter enfrentado desgaste e stress ao tentar, sem solução e
por diversas vezes, resolver a questão administrativamente junto
ao Serviço de Atendimento ao Consumidor disponibilizado pela
requerida.
Seja como for, as provas demonstram que a parte autora sofreu
desgastes, chateação e dano moral indenizável, ante a frustração
de adquirir um produto e não poder conferir-lhe a destinação
pretendida.
Por fim, consigne-se que o tempo decorrido entre a falha no serviço,
consubstanciada na não entrega do produto, e a solução judicial
ora apresentada, demonstra que a autora precisou esperar longo
tempo para obter a satisfação de seu direito e isso foi motivado
exclusivamente pela requerida que não cumpriu sua obrigação de
assistir a parte autora em suas reclamações.
O NEXO DE CAUSALIDADE, por sua vez, reside no fato de
que inequivocamente os danos morais (frustração, chateação,
constrangimento, espera, angústia etc.) da autora foram
ocasionados pela conduta da requerida, que deixou de cumprir sua
obrigação de proceder à entrega em tempo hábil.
Uma vez comprovados os requisitos ensejadores da
responsabilidade civil, surge inconteste o dever de indenizar a
requerente quanto aos danos morais suportados.
Não se discute sobre a culpa da requerida, já que nesse caso se
aplica a teoria objetiva da culpa, com fulcro nas disposições do
Código de Defesa do Consumidor.
Assim, ante os prejuízos psíquicos expostos, a extensão do dano
e a capacidade econômica das partes, entendendo razoável fixar o
dano moral em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
Posto isso, nos termos do artigo 487, I do Código de Processo Civil,
julgo parcialmente procedente o pedido para o fim de condenar a
parte requerida a pagar em favor da parte autora o importe de R$
5.000,00 (sete mil reais) a título de danos morais, extinguindo o
processo com resolução do MÉRITO.
Sem custas e sem verbas honorárias.
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Publique-se.
Registre-se.
Intimem-se as partes.
Após o trânsito em julgado, se nada for requerido, arquive-se.
Cumpra-se servindo a presente como MANDADO /carta de
intimação/carta precatória para seu cumprimento.
Ariquemes; data e horário certificados no Sistema PJE.
Márcia Cristina Rodrigues Masioli Morais
Juíza de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Juizado Especial Cível
Av: Tancredo Neves, 2606 - Setor Institucional, Ariquemes/RO
CEP: 76870-000 - Fone:(69)3535-2093
Processo: 7003628-53.2018.8.22.0002
Classe: JUIZADOS - PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL
CÍVEL (436)
AUTOR: Nome: NATIELE CARVALHO DOS SANTOS
Endereço: BOUGAIN VILLEA, 3002, SETOR 04, Ariquemes - RO
- CEP: 76873-408
Advogado do(a) REQUERENTE:
RÉU: Nome: CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA SA CERON
Endereço: AC Ariquemes, 1966, Av. JK Setor 02, Setor Institucional,
Ariquemes - RO - CEP: 76870-970
Advogado do(a) REQUERIDO: BRUNA TATIANE DOS SANTOS
PINHEIRO SARMENTO - RO0005462
SENTENÇA
Relatório dispensado na forma do art. 38 da Lei 9.099/95.
Inicialmente, a requerida CERON arguiu a incompetência do
Juizado para o julgamento do litígio em questão, ao argumento
de que revela-se imprescindível a realização de perícia técnica,
mediante encaminhamento do medidor para análise em laboratório,
garantindo-se o contraditório e a ampla defesa para aferição da
medição e faturamento da unidade consumidora da parte autora, já
que o objeto da controvérsia é a revisão de faturas.
Relativamente à preliminar de incompetência do Juizado Especial
arguida, entendo que não merece acolhimento, vez que não há
necessidade de realização de prova pericial para solução da lide,
em especial porque subsistem outros meios probatórios capazes de
resolver a questão, tais como provas documentais e testemunhais
de modo que a perícia não afigura-se essencial.
Dessa forma, afasto a preliminar arguida e passo ao MÉRITO.
Trata-se de ação de Ação de Obrigação de Fazer proposta por
Natiele de Carvalho dos Santos em face de Centrais Elétricas de
Rondônia (Eletrobras), tencionando a retificação de faturas de
energia elétrica com vencimento em Janeiro, Fevereiro e Março
de 2018, nos valores de R$ 534,33, R$ 707,69 e R$ 581,28
respectivamente, com o fito de cobrar-lhe o consumo real e não os
supostos valores excessivos ora cobrados.
Ademais, a autora requereu a proibição de interrupção quanto
ao serviço essencial, bem como a abstenção de negativação por
conta do débito reclamado nos autos.
Registre-se oportunamente que, no curso do processo, a título
de aditamento, a parte autora reclamou a retificação de outras
faturas que também representariam medição incorreta do
consumo, quais sejam: Abril de 2018 no valor de R$ 615,14; Maio
de 2018 no valor de R$ 498,28; Junho de 2018 no valor de R$
424,59; Julho de 2018 no valor de R$ 542,30 e Agosto de 2018
no valor de R$ 542,30.
Portanto, o MÉRITO destes autos reside em saber se subsiste
cobrança de valores em excesso ou não.
Em análise às provas verifica-se que houve cobrança de faturamento
de energia elétrica não condizente com a média registrada nos
últimos meses.
Segundo consta na declaração de quitação que acompanha a
Inicial, a média registrada na unidade consumidora nos últimos
meses pela CERON é muito inferior ao valor cobrado da autora no
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tocante ao consumo faturado nos meses reclamados pela autora, o
que fora feito sem qualquer justificativa plausível, já que não houve
aumento de consumo pela consumidora.
Evidencia-se relação consumerista existente entre as partes,
urgindo seja aplicada a inversão do ônus probatório face à
hipossuficiência da requerente frente ao poderio econômico,
técnico e probatório da concessionária, bem como em razão da
verossimilhança de suas alegações (art. 6º, inciso VIII do CDC).
De acordo com o art. 6º, X do Código de Defesa do Consumidor,
constitui um direito básico do consumidor, “a adequada e eficaz
prestação dos serviços públicos em geral”.
Esse direito básico é repetido pelo Art. 140 da Resolução 414 da
ANEEL, o qual prevê que “a distribuidora é responsável, além das
obrigações que precedem o início do fornecimento, pela prestação
de serviço adequado a todos os seus consumidores, assim como
pelas informações necessárias à defesa de interesses individuais,
coletivos ou difusos”. O § 1º do referido artigo prevê ainda que
“serviço adequado é o que satisfaz as condições de regularidade,
continuidade, eficiência, segurança, atualidade, generalidade,
cortesia na sua prestação e modicidade das tarifas”. Portanto, a
prestação do serviço de fornecimento de energia elétrica deve
obedecer a certas “condições” e dentre elas, a EFICIÊNCIA e
SEGURANÇA.
Materializando essas condições e direitos, os arts. 104 e 106 da
Resolução 414/2010 da ANEEL descrevem que o faturamento das
unidades consumidoras será feito com base no consumo real.
Assim, um dos direitos básicos do consumidor de energia elétrica é
ser cobrado por aquilo que efetivamente consumiu.
Ocorre que no caso em tela, operou-se a cobrança de valor que
não retrata o efetivo consumo da requerente, o que é vedado
pelo Código de Defesa do Consumidor, especialmente pelo seu
art. 39, V, o qual dispõe que “é vedado ao fornecedor de produtos
ou serviços exigir do consumidor vantagem manifestamente
excessiva”.
O Art. 51, IV, do Código de Defesa do Consumidor, dispõe ainda
serem “nulas de pleno direito, entre outras, as cláusulas contratuais
relativas ao fornecimento de produtos e serviços que estabeleçam
obrigações consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o
consumidor em desvantagem exagerada, ou sejam incompatíveis
com a boa-fé ou a equidade”.
Portanto, a concessionária deve fazer a medição correta do
consumo, cobrando do consumidor estritamente os serviços que
lhe foram prestados, na exata medida de seu CONSUMO REAL.
Considerando que competia à CERON produzir provas de que
o valor cobrado nas faturas reclamadas está correto e, isso não
ocorreu, presume-se a boa fé da consumidora, a qual ingressou
judicialmente para pagar pelo que efetivamente consumiu.
Ademais, de modo eficiente as diversas faturas emitidas pela
CERON e anexadas no sistema PJE, demonstram que a média
apresentada pela unidade consumidora nos últimos meses não
justifica o valor exorbitante ora cobrado entre os meses de Janeiro
de 2018 a Agosto de 2018, já que nos meses anteriores o consumo
ocorreu em valor muito menor.
Atualmente, a jurisprudência tem se manifestado pela nulidade das
faturas com valores a maior. Vejamos:
JUIZADO
ESPECIAL
CÍVEL.
CONSUMIDOR.
CEB.
CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇA
ACIMA DO CONSUMO MÉDIO. DECLARAÇÃO DE NULIDADE
DA FATURA. REDUÇÃO AO VALOR DO CONSUMO MÉDIO
COM BASE NA MEDIÇÃO DOS SEIS MESES ANTERIORES
AO FATURAMENTO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Não demonstrada pela companhia de energia elétrica a causa
que justifique a medição de consumo em patamar muito além da
média de energia elétrica consumida na residência, tem-se por
indevida a cobrança do valor registrado na conta.
2. Incabível o dano moral pela falta de demonstração de erro
injustificável ou má-fé.
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3. Recurso conhecido e desprovido. Dispensados o relatório e o
voto, conforme previsto no art. 46 da Lei nº 9.099/95. Honorários
fixados em R$400,00 (quatrocentos reais) a ser pago pelo
recorrente vencido.
(Acórdão n. 627157, 20120110331123ACJ, Relator JOÃO
FISCHER, 2ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito
Federal, julgado em 09/10/2012, DJ 18/10/2012 p. 255).
JUIZADO
ESPECIAL
CÍVEL.
CONSUMIDOR.
CEB.
CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇA
ACIMA DO CONSUMO MÉDIO. DECLARAÇÃO DE NULIDADE
DA FATURA. REDUÇÃO AO VALOR DO CONSUMO MÉDIO
COM BASE NA MEDIÇÃO DOS SEIS MESES ANTERIORES.
VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES E HIPOSSUFICIENCIA
DO CONSUMIDOR. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. PROVA
PERICIAL INDEFERIDA. INEXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO
DE DEFESA. INTERRUPÇÃO INDEVIDA NO FORNECIMENTO
DE ENERGIA ELÉTRICA. NATUREZA ESSENCIAL. DEFEITO NA
PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA.
DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO.
RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE ATENDIDAS NA
FIXAÇÃO. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA
1. Constatada a hipossuficiência da consumidora, bem como a
verossimilhança de suas alegações, com a consequente inversão
do ônus da prova determinada pelo Juiz, consoante permite o artigo
6º, inciso VIII, do CDC, cabe à concessionária de serviço público
comprovar o efetivo consumo de energia elétrica.
2. Restou incontroverso nos autos que as contas de energia elétrica
da consumidora referentes aos meses de julho e agosto de 2010,
foram faturadas com valores muito elevados, encontrando-se
totalmente dissonantes de seu padrão de consumo, devendo, desta
forma, ante a ausência de prova em contrário, serem reduzidas ao
valor correspondente ao consumo médio da residência, apurado
com base na medição dos seis meses anteriores à referidas contas.
3. O indeferimento de prova pericial pelo Juiz não configura
cerceamento de defesa. O Juiz não é obrigado a deferir todo e
qualquer pedido de produção de prova formulado pela parte, seja
ela testemunhal, documental ou mesmo pericial, pois, a teor dos
artigos 130 e 131 do Código de Processo Civil, a ele cabe determinar
as provas necessárias à instrução do processo, indeferindo as
diligências inúteis ou meramente protelatórias, apreciando-as
livremente, sendo soberano em sua análise, devendo, contudo,
decidir fundamentadamente, de acordo com seu convencimento.
4. A interrupção indevida no fornecimento de energia elétrica
enseja indenização por danos morais, em face de sua natureza
essencial, bem como por força da responsabilidade objetiva da
empresa concessionária de tal serviço público por defeito na sua
prestação (artigo 14 do CDC).
5. Na fixação do quantum arbitrado a título de dano moral, é certo
que sua indenização deve ser fixada mediante prudente arbítrio
do Juiz, de acordo com o princípio da razoabilidade, levandose em conta critérios doutrinários e jurisprudenciais, bem como
apresentar uma proporcionalidade com a lesão à honra, à moral
ou à dignidade do ofendido, atentando-se especialmente para: a)as circunstâncias que envolvem o fato; b)- as condições pessoais
e econômicas dos envolvidos; c)-, a gravidade objetiva do dano
moral e a extensão de seu efeito lesivo; d)- o efeito pedagógico e
preventivo para o ofensor; e)- não enriquecimento sem causa do
ofendido ou empobrecimento do ofensor.
6. Na espécie, a consumidora ficou sem energia elétrica em sua
residência por quase dois meses, devido à interrupção indevida no
seu fornecimento. O valor do dano moral foi corretamente fixado
pelo i. Juiz singular.
7. Recurso conhecido e improvido. SENTENÇA mantida por
seus próprios fundamentos, com súmula de julgamento servindo
de acórdão, na forma do art. 46, da Lei 9.099/95. Condenada a
recorrente vencida ao pagamento das custas processuais e
honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor
da condenação.
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(Acórdão n. 526542, 20110110211567ACJ, Relator DEMETRIUS
GOMES CAVALCANTI, 1ª Turma Recursal dos Juizados Especiais
do Distrito Federal, julgado em 09/08/2011, DJ 12/08/2011 p. 314.
Logo, conclui-se que a cobrança EXCESSIVA imputada à autora
não pode prosperar, vez que esta não representa o efetivo consumo
real, de modo que ela faz jus à retificação de tais faturas de energia
elétrica.
Neste ponto, faço uma importante explanação. A parte autora
reclama na petição inicial e nos aditamentos subsequentes as
faturas geradas com vencimento no período de Janeiro a Agosto
de 2018.
Como é cediço, pelo Princípio da Congruência, o juízo está
adstrito a conceder aquilo que efetivamente a parte pediu na
PETIÇÃO INICIAL, sob pena de haver julgamento extra ou ultra
petita. Isto porque, o DISPOSITIVO da SENTENÇA deve guardar
correta relação com o descrito no pedido. Essa é a regra. Porém,
independente desse princípio, sob a ótica do CPC em vigor há
permissivo legal para que o juiz considere incluídas no pedido e
via de consequência na própria condenação as obrigações de trato
sucessivo, considerando inclusive o conjunto da postulação em
observância à boa fé da parte que litiga. Tais considerações foram
explicitadas nos artigos 322 e 323 do CPC em vigor e merecem ser
consideradas para solução da presente controvérsia.
Sendo assim, a presente DECISÃO deve incluir no MÉRITO todas
as faturas questionadas, no período entre Janeiro e Agosto de
2018.
De igual modo, afigura-se como medida justa a proibição de a
concessionária interromper a prestação do serviço de energia
elétrica no imóvel, bem como a proibição de negativar o nome da
autora por conta do débito reclamado nestes autos, haja vista que
o valor afigura-se exorbitante e indevido.
Posto isto, com fulcro no art. 487, I do CPC, julgo PROCEDENTE
o pedido formulado por Natiele de Carvalho dos Santos para
condenar a requerida CERON a retificar as faturas de energia
elétrica com vencimento em Janeiro a Agosto de 2018, nos valores
de R$ 534,33, R$ 707,69, R$ 581,28, R$ 615,14, R$ 498,28,
R$ 424,59, R$ 542,30 e R$ 542,30, respectivamente, devendo
referidas faturas serem calculadas com base no CONSUMO REAL
da requerente e, se inviável, que efetue a especificação retroativa
desse consumo real, com base na média dos últimos 12 meses de
consumo antes do fato.
Além disso, determino que a requerida CERON abstenha de
interromper ou suspender o fornecimento de energia elétrica no
imóvel da requerente, bem como de incluir o nome da requerente
junto aos órgãos restritivos de crédito referente ao débito descrito
nos autos, SALVO se houver atraso no pagamento de faturas
diversas da reclamada na Inicial, sob pena de multa diária de R$
300,00 (trezentos reais) até o limite de 20 salários mínimos.
Sem custas e honorários advocatícios.
P.R.I.
Transitada em julgado, se não houver requerimento das partes,
arquive-se o feito.
Ariquemes/RO, data e horário registrados no sistema PJE.
Márcia Cristina Rodrigues Masioli Morais
Juíza de Direito
Processo: 7006655-44.2018.8.22.0002
Classe: JUIZADOS - PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL
CÍVEL (436)
Requerente: CLAUDIO OLIVEIRA
Advogado do(a) REQUERENTE:
Requerido: CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA SA CERON
Advogado do(a) REQUERIDO: BRUNA TATIANE DOS SANTOS
PINHEIRO SARMENTO - RO0005462
FINALIDADE: Intimar a parte REQUERIDA por intermédio de seus
advogados acerca da SENTENÇA abaixo transcrita:
SENTENÇA:
Relatório dispensado na forma do art. 38 da Lei 9.099/95.
Inicialmente analiso a preliminar de inépcia da inicial.
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De acordo com a parte requerida, a petição inicial é inepta porque
a parte autora usufruiu da energia elétrica e não possui guarida
jurisdicional para requerer a declaração de inexistência do débito.
Ocorre que, não se vislumbra inépcia na inicial, porque a parte
requerente requer a declaração de inexistência de débito, gerada
por um suposto processo de recuperação de consumo ilícito, não
havendo assim impedimento legal para propositura e instrução da
presente demanda.
Assim, não há que se falar em inépcia. Por isso, afasto a preliminar
arguida.
No MÉRITO. trata-se de ação declaratória de inexistência de débito
interposta por CLAUDIO OLIVEIRA em face da ELETROBRAS
DISTRIBUIÇÃO RONDÔNIA/CERON objetivando a isenção do
pagamento de diferença de consumo não faturada em sua unidade
consumidora no importe de R$ 1.344,00 (mil trezentos e quarenta
e quatro reais).
Em suma, segundo consta na inicial, que a parte requerida realizou
fiscalização no padrão de energia elétrica da parte autora, que
posteriormente recebeu uma fatura de recuperação de consumo
referente a sua unidade consumidora apontando uma diferença de
faturamento entre o período de 04/2015 a 09/2015, no valor de R$
1.344,00 (mil trezentos e quarenta e quatro reais), com vencimento
em 20/04/2017.
Assim, por discordar do débito que lhe fora atribuído, ingressou
com a presente tencionando a declaração de inexistência do débito
apontado na notificação de irregularidade (fatura/diferença de
faturamento).
Para amparar a pretensão, juntou documentos pessoais, fatura
corresponde a recuperação de consumo, dentre outros.
Citada a requerida apresentou contestação requerendo a
improcedência da inicial sob o argumento de que o relógio medidor
da unidade consumidora da parte autora não estava funcionando
corretamente e que por este motivo, estava lhe sendo cobrado
consumo de energia elétrica menor do que o consumido de fato.
Por fim, a requerida afirmou que todos os procedimentos adotados
pela concessionária estão de acordo com as regras da ABNT
(Associação Brasileira de Normas Técnicas) NBR 5410, bem
como, com a resolução 414/2010 da ANEEL.
Conforme narrativa dos fatos, resta patente que a questão dos
autos reflete uma relação de consumo, em que a responsabilidade
do fornecedor é de natureza objetiva, somente dela se exonerando
acaso prove que o defeito inexistiu na prestação de serviço, ou a
culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.
O art. 6°, VI e VIII do CDC esclarece ser direito básico do consumidor
a efetiva prevenção e reparação de danos morais a si causados,
com facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão
do ônus da prova a seu favor.
Portanto, o MÉRITO destes autos reside em saber se essa fraude
existiu mesmo e se ela foi feita pela parte autora, e de igual modo
reside em saber se essa cobrança retroativa é ou não legal.
A análise do medidor feita pela empresa ré não serve como meio
de prova capaz de atestar a responsabilidade da parte autora pelo
pagamento já que não há nos autos provas de que o medidor foi
fraudado por ela ou que dela se beneficiou. Logo, a parte autora não
pode ser penalizada com nenhuma multa ou “diferença de consumo”.
A irregularidade do procedimento de cobrança constituem falhas
na prestação dos serviços sendo que o artigo 20 do Código de
Defesa do Consumidor prevê a responsabilidade do fornecedor
face os vícios de qualidade na prestação de seus serviços e, o
§ 2º prescreve que “são impróprios os serviços que se mostrem
inadequados para os fins que razoavelmente deles se esperam,
bem como aqueles que não atendam as normas regulamentares
de prestabilidade”.
O Art. 51, IV do Código de Defesa do Consumidor, dispõe ainda
serem “nulas de pleno direito, entre outras, as cláusulas contratuais
relativas ao fornecimento de produtos e serviços que estabeleçam
obrigações consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o
consumidor em desvantagem exagerada, ou sejam incompatíveis
com a boa-fé ou a equidade”.
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Portanto, a concessionária deve fazer a medição correta do
consumo, cobrando do consumidor estritamente os serviços que
lhe foram prestados, na exata medida de seu CONSUMO REAL.
Sem provas de que a suposta fraude foi realizada pela autora não
há como impor a ela o dever de pagar diferença de consumo. No
direito consumerista, vigora a inversão do ônus da prova. Logo,
cabia à CERON provar que a autora praticou a fraude e como
a CERON não fez isso, conclui-se que a autora não cometeu
nenhuma irregularidade.
Nos termos do art. 77 da Resolução nº 414/2010 da ANEEL, a
CERON tem a responsabilidade de realizar a “verificação periódica
dos equipamentos de medição”. Certamente que, no caso em tela,
se a CERON o tivesse feito em tempo hábil constataria eventual
irregularidade e, saberia precisar o responsável com exatidão.
Sendo assim, não há razão plausível para atribuir suposta fraude
do medidor à conduta da parte autora, uma vez que não há nos
autos nenhuma prova nesse sentido. Considerando que competia
à CERON provar esta situação, e não o fez, presume-se a boa fé
do consumidor, a qual ingressou judicialmente para pagar pelo que
efetivamente consumiu.
A jurisprudência tem manifestado entendimento de que a
concessionária de energia elétrica não pode realizar cobranças
de valores excessivos com base em perícias unilaterais realizadas
sem as formalidades legais. Vejamos:
E M E N T A - APELAÇÃO CÍVEL. INEXISTÊNCIA DE DÉBITO.
FRAUDE MEDIDOR ENERGIA ELÉTRICA. Somente a
irregularidade nos equipamentos de medição de consumo ou
fraude comprovadamente atribuíveis ao autor possibilita imputarlhe a responsabilidade pelo débito apurado (TJ-MS - APL:
08002122120138120002 MS 0800212-21.2013.8.12.0002, Relator:
Des. Paschoal Carmello Leandro, Data de Julgamento: 15/04/2014,
4ª Câmara Cível, Data de Publicação: 25/04/2014).
E M E N T A - APELAÇÃO CÍVEL - DECLARATÓRIA DE
INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - FRAUDE MEDIDOR ENERGIA
APURADA UNILATERALMENTE - DIFERENÇAS DE CONSUMO
NÃO COMPROVADAS - DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE
DÉBITO MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
Não comprovada a fraude no medidor de energia, já que apurada
unilateralmente pela concessionária do serviço público, deve ser
afastada a responsabilidade do usuário, principalmente quando
não houve impugnação específica quanto a alegação feita pelo
consumidor no sentido de que teria entrado em contato com
a concessionária, a fim de noticiar que com a primeira troca do
medidor este estaria registrando consumo a menor, implicando
em defeito do próprio aparelho (art. 12, § 3º, II, do CDC).
Assim, correta a SENTENÇA que declarou a inexistência de
débito relativo à diferença de consumo verificada (TJ-MS - APL:
01171692020088120001 MS 0117169-20.2008.8.12.0001, Relator:
Des. Sideni Soncini Pimentel, Data de Julgamento: 23/09/2014, 5ª
Câmara Cível, Data de Publicação: 25/09/2014).
Portanto, é acertada a desconstituição da dívida inicialmente
lançada, fazendo jus a declaração de inexistência do débito gerado
a título de diferença de consumo, já que sem provas de que a parte
autora fraudou o medidor não há como imputar-lhe o pagamento de
diferença de faturamento.
Posto isso, julgo PROCEDENTE o pedido para o fim de declarar
inexistente o débito de R$ 1.344,00 (mil trezentos e quarenta e
quatro reais) referente a diferença de consumo apurada na unidade
consumidora da parte autora, Código Único 0179004-8, entre
04/2015 a 09/2015, com vencimento em 20/04/2017, isentando-a
do pagamento, extinguindo o processo com julgamento do MÉRITO
com base no art. 487, I do Código de Processo Civil.
Além disso, determino que a requerida CERON abstenha de
interromper ou suspender o fornecimento de energia elétrica no
imóvel da parte autora, bem como de incluir o nome da parte
autora junto aos órgãos restritivos de crédito referente ao débito
descrito nos autos, SALVO se houver atraso no pagamento de
faturas diversas da reclamada na Inicial, sob pena de aplicação de
multa diária e, caso, o corte já tenha sido efetivado que proceda O
IMEDIATO RELIGAMENTO.
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Sem custas e sem honorários.
Publique-se.
Registre-se.
Intimem-se.
Com o trânsito em julgado, se nada for requerido, arquive-se o feito.
SERVE A PRESENTE COMO MANDADO /CARTA DE INTIMAÇÃO/
CARTA PRECATÓRIA/MANDADO PARA SEU CUMPRIMENTO.
Ariquemes-RO; data e horário certificado no sistema PJE.
Márcia Cristina Rodrigues Masioli Morais
Juíza de Direito
Processo: 7008244-71.2018.8.22.0002
REQUERENTE: JEAN CARLOS BAIA
Advogados do(a) REQUERENTE: LUCAS MELLO RODRIGUES RO0006528, REGINA MARTINS FERREIRA - RO8088
REQUERIDO: CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA SA
CERON
Advogado do(a) REQUERIDO: BRUNA TATIANE DOS SANTOS
PINHEIRO SARMENTO - RO0005462
Relatório dispensado na forma do art. 38 da Lei 9.099/95.
Inicialmente importa analisar a preliminar de prescrição sob
o argumento de que decorreu o prazo previsto no artigo 206, §
3º IV do Código Civil. Ocorre que referida alegação não merece
prosperar. Explico.
Conforme entendimento jurisprudencial, no caso em tela, ou seja,
rede elétrica custeada pela parte autora incorporada ao patrimônio
da empresa concessionária do serviço, o prazo prescricional
aplicado é o quinquenal, disposto no artigo 206, §5º, I, do Código
Civil (tendo-se em vista, ainda, a regra de transição):
APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO. CONSTRUÇÃO DE
REDE DE ELETRIFICAÇÃO RURAL. INCORPORAÇÃO AO
PATRIMÔNIO DA EMPRESA FORNECEDORA DE ENERGIA.
PRESCRIÇÃO. PRAZO QUINQUENAL PREVISTO NO ART.
206, § 5º, I DO CC/2002. REGRA DE TRANSIÇÃO DO ART.
2.028 DO MESMO DIPLOMA LEGAL. POSIÇÃO DO STJ
FIRMADA EM JULGAMENTO DE RECURSO REPETITIVO.
RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DE OFÍCIO, COM A
MANUTENÇÃO DA SUCUMBÊNCIA. (TJ-PR - Apelação Cível AC
7250315 PR 0725031-5 (TJ-PR).
Ademais, com fulcro no art. 189 do Código Civil, o qual dispõe
que “a pretensão nasce com a violação do direito substantivo”, o
prazo prescricional somente começa a correr a partir da data em
que os bens custeados pelo recorrente e foram incorporados ao
patrimônio da concessionária, pois deste fato resulta a violação ao
direito, no caso em tela, há aproximadamente três anos. Assim,
afasto a preliminar e passo à análise do MÉRITO.
No MÉRITO, trata-se de pedido de obrigação de fazer c/c indenização
por danos materiais ajuizados em face de ELETROBRAS
DISTRIBUIÇÃO RONDÔNIA (CERON) tencionando o reembolso
de valor despendido com a construção de rede elétrica em
propriedade rural, bem como a formalização da incorporação da
rede supracitada.
Segundo consta na inicial, a parte autora JEAN CARLOS BAIA
adquiriu uma subestação de 05 KvA, situada na Linha C-100, Lote
02, Gleba 69, Rio Crespo/RO, sendo que a parte requerida passou
a prestar manutenção na rede adquirida pela parte autora como se
sua fosse, tendo ocorrido portanto, a incorporação da rede elétrica
sem observância do disposto na Resolução 229/2006 da ANEEL.
Consta ainda que a parte autora adquiriu uma subestação construída
nos moldes estabelecidos pela CERON/ELETROBRAS, a qual
aprovou o projeto e procedeu a instalação do serviço, contudo,
até o momento não efetuou a restituição do valor dispendido para
construção da subestação. Para comprovar o alegado juntou
documentos conforme inicial.
Citada, a requerida apresentou contestação requerendo em suma
a improcedência da inicial sob o argumento de que não houve
a incorporação da rede elétrica. Argumentou ainda que, a parte
autora não provou os fatos alegados, bem como, não provou ter
sofrido qualquer dano material decorrente de ato da requerida.
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Ocorre que os documentos juntados com a inicial comprovam a
construção da rede de energia elétrica na propriedade da parte
autora e a incorporação por parte da requerida. Não restam dúvidas
de que a requerida se beneficiou da estrutura adquirida pela parte
autora para o fornecimento de energia elétrica na região onde
reside. De outro lado, a requerida nada provou. Suas alegações
vieram aos autos destituídas de provas, de modo que não há como
acatar o alegado. Seja como for, a requerida passou a gerir a
rede elétrica adquirida pela parte autora como se sua fosse, sem
contudo indenizá-la pelos valores despendidos.
Os documentos comprovam a um só tempo, que a parte autora
adquiriu uma subestação de energia elétrica construída pelo antigo
proprietário, e que a parte requerida, após a construção incorporou
a rede elétrica sem qualquer formalização e indenização.
Assim, a devolução dos valores despendidos com a aquisição
da rede de energia elétrica é perfeitamente cabível, visto que as
instalações passaram a integrar o patrimônio da concessionária
CERON, a qual explora atividade lucrativa.
Portanto, esta tem o dever de indenizar a parte autora, pena de
enriquecimento sem causa, tendo em vista que ficou cabalmente
comprovado que o antigo proprietário arcou com todos os custos
para elaboração do projeto e construção da rede elétrica na zona
rural e, que a parte requerida incorporou a referida rede sem
indenizar ou formalizar a incorporação.
Atualmente a Jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de
Rondônia reconhece o direito à indenização:
“Restituição de valores. Rede elétrica rural. Construção. Recursos
particulares. Apropriação pela concessionária. Prescrição
quinquenal. Ação procedência. Valor. Reparação integral. É de
cinco anos o prazo de prescrição para o ressarcimento de valores
dispendidos na construção de rede particular de energia elétrica
apropriada pela concessionária de serviço público para expansão
de programa de eletrificação de propriedades rurais. É devido o
ressarcimento dos valores gastos pelo particular para construção
de rede rural particular de energia elétrica se ocorrer a incorporação
desta pela concessionária pública do serviço de energia elétrica,
cujo valor deve ser pago devidamente corrigido e com juros de
mora, em função da vigência em nosso sistema do princípio da
reparação integral” (TJRO, Apelação 01003969720088220007,
Rel. Des. Marcos Alaor D. Grangeia, j. em 19/10/2011). “CERON.
CONSTRUÇÃO DE REDE ELÉTRICA RURAL. RECURSOS
PARTICULARES. DEVER DA CONCESSIONÁRIA RESTITUIR
INTEGRALMENTE O VALOR” (TJRO, Turma Recursal de Porto
Velho; Recurso Inominado n° 1001703-31.2012.8.22.0004,
Relatora Juíza Euma Mendonça Tourinho, j. em 08.10.2014).
Assim, ante o consolidado entendimento jurisprudencial e
considerando-se que a CERON não impugnou especificamente
as alegações da parte autora, restou evidenciada a sua
responsabilidade de incorporar a subestação em seu patrimônio
em razão da natureza do serviço público, e consequentemente, o
dever de indenizar a parte autora pelas despesas de aquisição da
rede elétrica, urgindo analisar apenas o quantum devido.
De acordo com o art. 3º da Resolução Normativa N° 229, de 8
de agosto de 2006, “as redes particulares que não dispuserem
de ato autorizativo do Poder Concedente, na forma desta
Resolução, deverão ser incorporadas ao patrimônio da respectiva
concessionária ou permissionária de distribuição que, a partir
da efetiva incorporação, se responsabilizará pelas despesas
de operação e manutenção de tais redes”. Nos termos do § 1°
do art. 9º da Resolução, para obter o valor do ressarcimento ao
proprietário da rede particular, a concessionária ou permissionária
de distribuição deverá: I - calcular o encargo de responsabilidade
da concessionária ou permissionária de acordo com as regras
vigentes à época da construção da rede; II - utilizar a Tarifa Fiscal
estabelecida no § 2° deste artigo, atualizado-a anualmente por
meio do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo – IPCA;
e III - calcular o valor do ressarcimento ao proprietário da rede
particular, considerando a depreciação dos ativos, por meio de
fórmula própria.

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

ANO XXXVI

NÚMERO 172

DIARIO DA JUSTIÇA

Como visto, a Resolução determina que o valor da indenização leve
em conta o valor vigente à época da construção da subestação,
com atualização pelo índice do IPCA. Ocorre que a determinação
da ANEEL não vincula o Judiciário e se presta meramente a
regulamentar a questão no âmbito administrativo. Dessa forma, a
CERON/ELETROBRAS deve se nortear pela Resolução 229/06 da
ANEEL para de forma administrativa, apurar, calcular e indenizar
aqueles que construíram redes elétricas/subestações que foram
incorporadas pela concessionária.
No entanto, caso a concessionária de energia não promova a
indenização com base nos critérios da ANEEL, cabe à parte
promover ação judicial para que no bojo do processo judicial, seja
apurado o valor.
Os documentos juntados demonstram que na época da construção
da subestação foi realizado e pago um projeto de engenharia, bem
como, todos os gastos inerentes a construção da rede elétrica.
Ora, se a energia foi fornecida na região, é óbvio que o projeto
elétrico foi executado e a subestação foi construída. É público
e notório que o Governo Federal expandiu o fornecimento da
energia elétrica para a zona rural há pouco tempo, de modo que
há 08, 10 anos, os proprietários de imóveis rurais que queriam
ter acesso à energia elétrica precisavam, com recursos próprios,
construir subestações em suas propriedades e imediações, a fim
de assegurar o fornecimento de energia elétrica.
Dessa forma, os documentos juntados com a inicial corroboram
esse conhecimento público, qual seja, que a parte autora adquiriu
uma subestação a qual foi construída para fornecer energia elétrica
na propriedade rural adquirida. Por fim, a parte autora foi diligente
em juntar orçamento demonstrando os valores gastos para a
construção de sua subestação. A CERON teve acesso a esses
documentos e não os impugnou. Do mesmo modo, a CERON
não juntou NENHUM documento demonstrando que o orçamento/
projeto está equivocado ou fora da realidade.
Por tudo isso, fixo o dano material no valor do orçamento juntado
na inicial. Posto isso, julgo PROCEDENTE o pedido formulado
para condenar a CERON – Centrais Elétricas de Rondônia S/A a
indenizar a parte autora no importe de R$ 19.930,77 (dezenove mil
novecentos e trinta reais e setenta e sete centavos) a título de danos
materiais, referente às despesas comprovadas com a construção
da rede particular de energia elétrica em sua propriedade, cujo o
valor do desembolso feito pelo consumidor deverá ser corrigido
com juros de 1% (um por cento) ao mês a contar da citação e
correção monetária a partir do ajuizamento da ação, bem como,
determino que a CERON/ELETROBRAS proceda à incorporação
da referida rede elétrica ao patrimônio da concessionária.
Sem honorários e sem custas.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Intime-se a requerida para efetuar o pagamento no prazo de 15
(quinze) dias sob pena de acréscimo de 10% conforme art. 523, §
3º do CPC.
Transitada em julgado, sem o cumprimento voluntário da
SENTENÇA e caso requerido pela parte autora, inicie-se a
execução.
Se nada for requerido, arquive-se o feito.
Cumpra-se servindo-se a presente DECISÃO como MANDADO /
Ofício/Carta de Intimação/Carta Precatória/Notificação para seu
cumprimento.
Ariquemes/RO; data e horário certificado no sistema PJE.
Márcia Cristina Rodrigues Masioli Morais
Juíza de Direito
Processo: 7006851-14.2018.8.22.0002
REQUERENTE: JOSE NUNES DE CARVALHO
Advogados do(a) REQUERENTE: JOSE PEDRO TEIXEIRA
RODRIGUES - RO0008798, ALESTER DE LIMA COCA - RO0007743
REQUERIDO: CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIAELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO RONDONIA S/A.
Advogado do(a) REQUERIDO: BRUNA TATIANE DOS SANTOS
PINHEIRO SARMENTO - RO0005462
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Relatório dispensado na forma do art. 38 da Lei 9.099/95.
Trata-se de pedido de obrigação de fazer c/c indenização por danos
materiais ajuizados em face de ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO
RONDÔNIA (CERON) tencionando o reembolso de valor
despendido com a construção de rede elétrica em propriedade rural,
bem como a formalização da incorporação da rede supracitada.
Segundo consta na inicial, a parte autora JOSÉ NUNES DE
CARVALHO construiu uma subestação de 25 KvA, situada na BR421, Linha C-90, Travessão B-20, Lote 05, Gleba 68, Alto Paraíso/
RO, sendo que a parte requerida passou a prestar manutenção
na rede construída pela parte autora como se sua fosse, tendo
ocorrido portanto, a incorporação da rede elétrica sem observância
do disposto na Resolução 229/2006 da ANEEL.
Consta ainda que a parte autora construiu a subestação nos moldes
estabelecidos pela CERON/ELETROBRAS, a qual aprovou o
projeto e procedeu a instalação do serviço, contudo, até o momento
não efetuou a restituição do valor dispendido para construção
da subestação. Para comprovar o alegado juntou documentos
conforme inicial.
Citada, a requerida apresentou contestação requerendo em suma
a improcedência da inicial sob o argumento de que não houve
a incorporação da rede elétrica. Argumentou ainda que, a parte
autora não provou os fatos alegados, bem como, não provou ter
sofrido qualquer dano material decorrente de ato da requerida.
Ocorre que os documentos juntados com a inicial comprovam a
construção da rede de energia elétrica na propriedade da parte
autora e a incorporação por parte da requerida. Não restam dúvidas
de que a requerida se beneficiou da estrutura construída pela parte
autora para o fornecimento de energia elétrica na região onde
reside. De outro lado, a requerida nada provou. Suas alegações
vieram aos autos destituídas de provas, de modo que não há como
acatar o alegado. Seja como for, a requerida passou a gerir a
rede elétrica construída pela parte autora como se sua fosse, sem
contudo indenizá-la pelos valores despendidos.
Os documentos comprovam a um só tempo, que a parte autora
construiu uma subestação de energia elétrica em sua propriedade
rural, e que a parte requerida, após a construção incorporou a rede
elétrica sem qualquer formalização e indenização
Assim, a devolução dos valores despendidos com a construção
da rede de energia elétrica é perfeitamente cabível, visto que as
instalações passaram a integrar o patrimônio da concessionária
CERON, a qual explora atividade lucrativa.
Portanto, esta tem o dever de indenizar a parte autora, pena
de enriquecimento sem causa, especialmente porque restou
comprovado nos autos que a parte autora arcou com todos os
custos para elaboração de projeto e construção de rede elétrica na
zona rural e a requerida incorporou referida rede sem indenizar a
parte autora ou formalizar a incorporação.
Atualmente a Jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de
Rondônia reconhece o direito à indenização:
“Restituição de valores. Rede elétrica rural. Construção. Recursos
particulares. Apropriação pela concessionária. Prescrição
quinquenal. Ação procedência. Valor. Reparação integral. É de
cinco anos o prazo de prescrição para o ressarcimento de valores
dispendidos na construção de rede particular de energia elétrica
apropriada pela concessionária de serviço público para expansão
de programa de eletrificação de propriedades rurais. É devido o
ressarcimento dos valores gastos pelo particular para construção
de rede rural particular de energia elétrica se ocorrer a incorporação
desta pela concessionária pública do serviço de energia elétrica,
cujo valor deve ser pago devidamente corrigido e com juros de
mora, em função da vigência em nosso sistema do princípio da
reparação integral” (TJRO, Apelação 01003969720088220007,
Rel. Des. Marcos Alaor D. Grangeia, j. em 19/10/2011). “CERON.
CONSTRUÇÃO DE REDE ELÉTRICA RURAL. RECURSOS
PARTICULARES. DEVER DA CONCESSIONÁRIA RESTITUIR
INTEGRALMENTE O VALOR” (TJRO, Turma Recursal de Porto
Velho; Recurso Inominado n° 1001703-31.2012.8.22.0004,
Relatora Juíza Euma Mendonça Tourinho, j. em 08.10.2014).
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Assim, ante o consolidado entendimento jurisprudencial e
considerando-se que a CERON não impugnou especificamente
as alegações da parte autora, restou evidenciada a sua
responsabilidade de incorporar a subestação em seu patrimônio
em razão da natureza do serviço público, e consequentemente,
o dever de indenizar a parte autora pelas despesas de aquisição
e instalação da rede elétrica, urgindo analisar apenas o quantum
devido.
De acordo com o art. 3º da Resolução Normativa N° 229, de 8
de agosto de 2006, “as redes particulares que não dispuserem
de ato autorizativo do Poder Concedente, na forma desta
Resolução, deverão ser incorporadas ao patrimônio da respectiva
concessionária ou permissionária de distribuição que, a partir
da efetiva incorporação, se responsabilizará pelas despesas
de operação e manutenção de tais redes”. Nos termos do § 1°
do art. 9º da Resolução, para obter o valor do ressarcimento ao
proprietário da rede particular, a concessionária ou permissionária
de distribuição deverá: I - calcular o encargo de responsabilidade
da concessionária ou permissionária de acordo com as regras
vigentes à época da construção da rede; II - utilizar a Tarifa Fiscal
estabelecida no § 2° deste artigo, atualizado-a anualmente por
meio do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo – IPCA;
e III - calcular o valor do ressarcimento ao proprietário da rede
particular, considerando a depreciação dos ativos, por meio de
fórmula própria.
Como visto, a Resolução determina que o valor da indenização leve
em conta o valor vigente à época da construção da subestação,
com atualização pelo índice do IPCA. Ocorre que a determinação
da ANEEL não vincula o Judiciário e se presta meramente a
regulamentar a questão no âmbito administrativo. Dessa forma, a
CERON/ELETROBRAS deve se nortear pela Resolução 229/06 da
ANEEL para de forma administrativa, apurar, calcular e indenizar
aqueles que construíram redes elétricas/subestações que foram
incorporadas pela concessionária.
No entanto, caso a concessionária de energia não promova a
indenização com base nos critérios da ANEEL, cabe à parte
promover ação judicial para que no bojo do processo judicial, seja
apurado o valor.
Os documentos juntados demonstram que na época da construção
da subestação a parte autora realizou e pagou por um projeto de
engenharia, bem como, todos os gastos inerentes a construção da
rede elétrica.
Ora, se a energia foi fornecida na região, é óbvio que o projeto
elétrico foi executado e a subestação foi construída. É público
e notório que o Governo Federal expandiu o fornecimento da
energia elétrica para a zona rural há pouco tempo, de modo que
há 08, 10 anos, os proprietários de imóveis rurais que queriam
ter acesso à energia elétrica precisavam, com recursos próprios,
construir subestações em suas propriedades e imediações, a fim
de assegurar o fornecimento de energia elétrica.
Dessa forma, os documentos juntados na inicial corroboram esse
conhecimento público, qual seja, que a parte autora fez um projeto,
executou o mesmo e construiu uma subestação para ter acesso à
energia, a qual foi efetivamente fornecida. Por fim, a parte autora
foi diligente em juntar orçamento demonstrando os valores gastos
para a construção de sua subestação. A CERON teve acesso a
esses documentos e não os impugnou. Do mesmo modo, a CERON
não juntou NENHUM documento demonstrando que o orçamento/
projeto está equivocado ou fora da realidade.
Por tudo isso, fixo o dano material no valor do orçamento juntado
na inicial. Posto isso, julgo PROCEDENTE o pedido formulado
para condenar a CERON – Centrais Elétricas de Rondônia S/A
a indenizar a parte autora no importe de R$ 21.767,18 (vinte e
um mil setecentos e sessenta e sete reais e dezoito centavos) a
título de danos materiais, referente às despesas comprovadas
com a construção da rede particular de energia elétrica em sua
propriedade, cujo o valor do desembolso feito pelo consumidor
deverá ser corrigido com juros de 1% (um por cento) ao mês a
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contar da citação e correção monetária a partir do ajuizamento
da ação, bem como, determino que a CERON/ELETROBRAS
proceda à incorporação da referida rede elétrica ao patrimônio da
concessionária.
Sem honorários e sem custas.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Intime-se a requerida para efetuar o pagamento no prazo de 15
(quinze) dias sob pena de acréscimo de 10% conforme art. 523, §
3º do CPC.
Transitada em julgado, sem o cumprimento voluntário da
SENTENÇA e caso requerido pela parte autora, inicie-se a
execução.
Se nada for requerido, arquive-se o feito.
Cumpra-se servindo-se a presente DECISÃO como MANDADO /
Ofício/Carta de Intimação/Carta Precatória/Notificação para seu
cumprimento.
Ariquemes/RO; data e horário certificado no sistema PJE.
Márcia Cristina Rodrigues Masioli Morais
Juíza de Direito
Processo: 7008243-86.2018.8.22.0002
REQUERENTE: RAMIRO DE SOUZA NUNES
Advogados do(a) REQUERENTE: LUCAS MELLO RODRIGUES RO0006528, REGINA MARTINS FERREIRA - RO8088
REQUERIDO: CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA SA
CERON
Advogado do(a) REQUERIDO: BRUNA TATIANE DOS SANTOS
PINHEIRO SARMENTO - RO0005462
Relatório dispensado na forma do art. 38 da Lei 9.099/95.
Inicialmente importa analisar a preliminar arguida pela CERON/
ELETROBRAS em sua contestação.
A requerida arguiu a prescrição sob o argumento de que decorreu
o prazo previsto no artigo 206, § 3º IV do Código Civil. Ocorre que
referida alegação não merece prosperar. Explico.
Conforme entendimento jurisprudencial, no caso em tela, ou seja,
rede elétrica custeada pela parte autora incorporada ao patrimônio
da empresa concessionária do serviço, o prazo prescricional
aplicado é o quinquenal, disposto no artigo 206, §5º, I, do Código
Civil (tendo-se em vista, ainda, a regra de transição):
APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO. CONSTRUÇÃO DE
REDE DE ELETRIFICAÇÃO RURAL. INCORPORAÇÃO AO
PATRIMÔNIO DA EMPRESA FORNECEDORA DE ENERGIA.
PRESCRIÇÃO. PRAZO QUINQUENAL PREVISTO NO ART.
206, § 5º, I DO CC/2002. REGRA DE TRANSIÇÃO DO ART.
2.028 DO MESMO DIPLOMA LEGAL. POSIÇÃO DO STJ
FIRMADA EM JULGAMENTO DE RECURSO REPETITIVO.
RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DE OFÍCIO, COM A
MANUTENÇÃO DA SUCUMBÊNCIA. (TJ-PR - Apelação Cível AC
7250315 PR 0725031-5 (TJ-PR).
Ademais, com fulcro no art. 189 do Código Civil, o qual dispõe que
“a pretensão nasce com a violação do direito substantivo”, o prazo
prescricional somente começa a correr a partir da data em que os
bens custados pelo recorrente e foram incorporados ao patrimônio
da concessionária, pois deste fato resulta a violação ao direito,
no caso em tela, há aproximadamente três anos. Assim, afasto a
preliminar e passo à análise do MÉRITO.
No MÉRITO, trata-se de pedido de obrigação de fazer c/c indenização
por danos materiais ajuizados em face de ELETROBRAS
DISTRIBUIÇÃO RONDÔNIA (CERON) tencionando o reembolso
de valor despendido com a construção de rede elétrica em
propriedade rural, bem como a formalização da incorporação da
rede supracitada.
Segundo consta na inicial, a parte autora RAMIRO DE SOUZA
NUNES construiu uma subestação de 03 KvA, situada na Linha
C-10, Lote 04, Gleba 37, Campo Novo de Rondônia/RO, sendo que
a parte requerida passou a prestar manutenção na rede construída
pela parte autora como se sua fosse, tendo ocorrido portanto, a
incorporação da rede elétrica sem observância do disposto na
Resolução 229/2006 da ANEEL.
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Consta ainda que a parte autora construiu a subestação nos moldes
estabelecidos pela CERON/ELETROBRAS, a qual aprovou o
projeto e procedeu a instalação do serviço, contudo, até o momento
não efetuou a restituição do valor dispendido para construção da
subestação. Para comprovar o alegado juntou documentos conforme
inicial.
Citada, a requerida apresentou contestação requerendo em suma
a improcedência da inicial sob o argumento de que não houve a
incorporação da rede elétrica. Argumentou ainda que, a parte autora
não provou os fatos alegados, bem como, não provou ter sofrido
qualquer dano material decorrente de ato da requerida.
Ocorre que os documentos juntados com a inicial comprovam a
construção da rede de energia elétrica na propriedade da parte
autora e a incorporação por parte da requerida. Não restam dúvidas
de que a requerida se beneficiou da estrutura construída pela parte
autora para o fornecimento de energia elétrica na região onde reside.
De outro lado, a requerida nada provou. Suas alegações vieram aos
autos destituídas de provas, de modo que não há como acatar o
alegado. Seja como for, a requerida passou a gerir a rede elétrica
construída pela parte autora como se sua fosse, sem contudo
indenizá-la pelos valores despendidos.
Os documentos comprovam a um só tempo, que a parte autora
construiu uma subestação de energia elétrica em sua propriedade
rural, e que a parte requerida, após a construção incorporou a rede
elétrica sem qualquer formalização e indenização
Assim, a devolução dos valores despendidos com a construção
da rede de energia elétrica é perfeitamente cabível, visto que as
instalações passaram a integrar o patrimônio da concessionária
CERON, a qual explora atividade lucrativa.
Portanto, esta tem o dever de indenizar a parte autora, pena
de enriquecimento sem causa, especialmente porque restou
comprovado nos autos que a parte autora arcou com todos os custos
para elaboração de projeto e construção de rede elétrica na zona
rural e a requerida incorporou referida rede sem indenizar a parte
autora ou formalizar a incorporação.
Atualmente a Jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de
Rondônia reconhece o direito à indenização:
“Restituição de valores. Rede elétrica rural. Construção. Recursos
particulares. Apropriação pela concessionária. Prescrição quinquenal.
Ação procedência. Valor. Reparação integral. É de cinco anos o
prazo de prescrição para o ressarcimento de valores dispendidos
na construção de rede particular de energia elétrica apropriada pela
concessionária de serviço público para expansão de programa de
eletrificação de propriedades rurais. É devido o ressarcimento dos
valores gastos pelo particular para construção de rede rural particular
de energia elétrica se ocorrer a incorporação desta pela concessionária
pública do serviço de energia elétrica, cujo valor deve ser pago
devidamente corrigido e com juros de mora, em função da vigência
em nosso sistema do princípio da reparação integral” (TJRO, Apelação
01003969720088220007, Rel. Des. Marcos Alaor D. Grangeia, j. em
19/10/2011). “CERON. CONSTRUÇÃO DE REDE ELÉTRICA RURAL.
RECURSOS PARTICULARES. DEVER DA CONCESSIONÁRIA
RESTITUIR INTEGRALMENTE O VALOR” (TJRO, Turma Recursal
de Porto Velho; Recurso Inominado n° 1001703-31.2012.8.22.0004,
Relatora Juíza Euma Mendonça Tourinho, j. em 08.10.2014).
Assim, ante o consolidado entendimento jurisprudencial e
considerando-se que a CERON não impugnou especificamente as
alegações da parte autora, restou evidenciada a sua responsabilidade
de incorporar a subestação em seu patrimônio em razão da natureza
do serviço público, e consequentemente, o dever de indenizar a parte
autora pelas despesas de aquisição e instalação da rede elétrica,
urgindo analisar apenas o quantum devido.
De acordo com o art. 3º da Resolução Normativa N° 229, de 8 de
agosto de 2006, “as redes particulares que não dispuserem de
ato autorizativo do Poder Concedente, na forma desta Resolução,
deverão ser incorporadas ao patrimônio da respectiva concessionária
ou permissionária de distribuição que, a partir da efetiva incorporação,
se responsabilizará pelas despesas de operação e manutenção
de tais redes”. Nos termos do § 1° do art. 9º da Resolução, para
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obter o valor do ressarcimento ao proprietário da rede particular, a
concessionária ou permissionária de distribuição deverá: I - calcular
o encargo de responsabilidade da concessionária ou permissionária
de acordo com as regras vigentes à época da construção da rede; II utilizar a Tarifa Fiscal estabelecida no § 2° deste artigo, atualizado-a
anualmente por meio do Índice Nacional de Preços ao Consumidor
Amplo – IPCA; e III - calcular o valor do ressarcimento ao proprietário
da rede particular, considerando a depreciação dos ativos, por meio
de fórmula própria.
Como visto, a Resolução determina que o valor da indenização leve
em conta o valor vigente à época da construção da subestação,
com atualização pelo índice do IPCA. Ocorre que a determinação
da ANEEL não vincula o Judiciário e se presta meramente a
regulamentar a questão no âmbito administrativo. Dessa forma, a
CERON/ELETROBRAS deve se nortear pela Resolução 229/06 da
ANEEL para de forma administrativa, apurar, calcular e indenizar
aqueles que construíram redes elétricas/subestações que foram
incorporadas pela concessionária.
No entanto, caso a concessionária de energia não promova a
indenização com base nos critérios da ANEEL, cabe à parte
promover ação judicial para que no bojo do processo judicial, seja
apurado o valor.
Os documentos juntados demonstram que na época da construção
da subestação a parte autora realizou e pagou por um projeto de
engenharia, bem como, todos os gastos inerentes a construção da
rede elétrica.
Ora, se a energia foi fornecida na região, é óbvio que o projeto
elétrico foi executado e a subestação foi construída. É público e
notório que o Governo Federal expandiu o fornecimento da energia
elétrica para a zona rural há pouco tempo, de modo que há 08, 10
anos, os proprietários de imóveis rurais que queriam ter acesso
à energia elétrica precisavam, com recursos próprios, construir
subestações em suas propriedades e imediações, a fim de assegurar
o fornecimento de energia elétrica.
Dessa forma, os documentos juntados na inicial corroboram esse
conhecimento público, qual seja, que a parte autora fez um projeto,
executou o mesmo e construiu uma subestação para ter acesso à
energia, a qual foi efetivamente fornecida. Por fim, a parte autora foi
diligente em juntar orçamento demonstrando os valores gastos para
a construção de sua subestação. A CERON teve acesso a esses
documentos e não os impugnou. Do mesmo modo, a CERON não
juntou NENHUM documento demonstrando que o orçamento/projeto
está equivocado ou fora da realidade.
Por tudo isso, fixo o dano material no valor do orçamento juntado
na inicial. Posto isso, julgo PROCEDENTE o pedido formulado
para condenar a CERON – Centrais Elétricas de Rondônia S/A a
indenizar a parte autora no importe de R$ 10.154,80 (dez mil cento
e cinquenta e quatro reais e oitenta centavos) a título de danos
materiais, referente às despesas comprovadas com a construção
da rede particular de energia elétrica em sua propriedade, cujo o
valor do desembolso feito pelo consumidor deverá ser corrigido com
juros de 1% (um por cento) ao mês a contar da citação e correção
monetária a partir do ajuizamento da ação, bem como, determino
que a CERON/ELETROBRAS proceda à incorporação da referida
rede elétrica ao patrimônio da concessionária.
Sem honorários e sem custas.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Intime-se a requerida para efetuar o pagamento no prazo de 15
(quinze) dias sob pena de acréscimo de 10% conforme art. 523, §
3º do CPC.
Transitada em julgado, sem o cumprimento voluntário da SENTENÇA
e caso requerido pela parte autora, inicie-se a execução.
Se nada for requerido, arquive-se o feito.
Cumpra-se servindo-se a presente DECISÃO como MANDADO /
Ofício/Carta de Intimação/Carta Precatória/Notificação para seu
cumprimento.
Ariquemes/RO; data e horário certificado no sistema PJE.
Márcia Cristina Rodrigues Masioli Morais
Juíza de Direito
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Processo: 7001997-74.2018.8.22.0002
Classe: JUIZADOS - PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL
CÍVEL (436)
Requerente:
KAIROS
JOALHERIA
IMPORTACAO
E
EXPORTACAO EIRELI - ME
Advogado do(a) REQUERENTE: JESSICA MAGALHAES
MIRANDA - RO0007402
Requerido: MARIE LOUISE FRANCA DA SILVA
Advogado do(a) REQUERIDO:
FINALIDADE: Intimar a parte requerente por intermédio de seu
advogado acerca da SENTENÇA abaixo transcrita:
SENTENÇA:
A requerente KAIROS JOALHERIA ME ajuizou a presente ação
de cobrança em face de MARIE LOUISE FRANCA DA SILVA
visando receber a importância de R$ 2.691,00 (dois mil seiscentos
e noventa e um reais), cujo valor atualizado é de R$2.814,68
(dois mil oitocentos e quatorze reais e sessenta e oito centavos),
proveniente da comercialização de produtos ao requerido.
Citado(a), o(a) requerido(a) não apresentou defesa nos autos,
sendo que a ausência de contestação aos autos corrobora a
decretação de revelia do(a) requerido(a), porquanto assim prevê
o artigo 344 do Código de Processo Civil, a saber: “Se o réu
não contestar a ação, será considerado revel e presumir-se-ão
verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo autor”.
Desse modo, decreto a REVELIA da parte requerida, com as
consequências a ela inerentes.
Além disso, a prova documental acostada corrobora a confissão
ficta do réu a medida em que comprova a venda de diversos
produtos ao requerido e o inadimplemento dessa obrigação, que
inclusive perdura há bastante tempo.
Com efeito, nos autos foram juntadas duplicatas assinadas pelo
requerido, as quais servem de prova inequívoca da relação havida.
Em que pese a parte autora haja pretendido a atualização do valor
desde o vencimento da obrigação, conforme tabela de correção
que instrui o pedido inicial, desde já consigno que é incabível a
atualização na forma pretendida, posto que contraria o Código
Civil em vigor, especificamente o artigo 405, o qual dispõe que:
“contam-se os juros de mora desde a citação inicial”.
Sendo assim, oportuno conceder à parte autora o valor do capital
descrito nas ordens de serviço/duplicatas devidamente assinadas
pela parte adversa, aplicando-lhe os juros e correções legalmente
estabelecidos.
Posto isso, julgo procedente o pedido para condenar MARIE
LOUISE FRANCA DA SILVA a pagar em favor da autora o importe
de R$ 2.691,00 (dois mil seiscentos e noventa e um reais) acrescido
de atualização monetária a contar do ajuizamento do pedido e
juros de 1% ao mês desde a citação, extinguindo o processo com
julgamento do MÉRITO, nos termos do art. 487, I do CPC.
Sem honorários e sem custas, posto que incabíveis à espécie. (art.
54 da Lei nº 9.099/95).
Publique-se.
Registre-se.
Intime-se a parte requerida, observando os efeitos da revelia
decretada, para que cumpra o descrito na SENTENÇA, no prazo
de 15 (quinze) dias, sob pena de multa de 10% descrita no art. 523,
§1º do CPC.
Após o trânsito em julgado da SENTENÇA, arquive-se.
Cumpra-se servindo a presente como MANDADO /carta de
intimação/carta precatória para seu cumprimento.
Ariquemes-RO, data e horário registrados no sistema PJE.
Márcia Cristina Rodrigues Masioli Morais
Juíza de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia Juizado Especial Cível
Av: Tancredo Neves, 2606 - Setor Institucional, Ariquemes/RO
CEP: 76870-000 - Fone:(69)3535-2093
Processo: 7009524-77.2018.8.22.0002
Classe: JUIZADOS - PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL
CÍVEL (436)
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AUTOR: Nome: ELIBIA DYBALSKI
Endereço: AC Cacaulândia, 00, Linha C 18, s/n, Km 2, Zona rural,
Centro, Cacaulândia - RO - CEP: 76889-970
Advogados do(a) REQUERENTE: KARINE DE PAULA
RODRIGUES - RO0003140, DANIELLA PERON DE MEDEIROS
- RO0005764
RÉU: Nome: CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA SA CERON
Endereço: Centrais Elétricas de Rondônia - CERON, 2613, Rua
José de Alencar 2613, Centro, Porto Velho - RO - CEP: 76801-900
Endereço: Centrais Elétricas de Rondônia - CERON, 2613, Rua
José de Alencar 2613, Centro, Porto Velho - RO - CEP: 76801-900
Advogado do(a) REQUERIDO: BRUNA TATIANE DOS SANTOS
PINHEIRO SARMENTO - RO0005462
SENTENÇA
Relatório dispensado na forma do art. 38 da Lei 9.099/95.
Inicialmente analiso a prejudicial de MÉRITO de prescrição arguida
pela requerida sob o argumento de que decorreu o prazo de três
anos previsto no artigo 206, § 3º V do Código Civil.
Conforme consta na inicial, apesar de a rede elétrica da parte autora
ter sido construída há algum tempo, o prazo prescricional inicia
com a incorporação, por força do disposto no art. 71, § 5°, II do
Decreto 5.163/04. Logo, não teria ocorrido prescrição. Apenas com
a incorporação da rede elétrica particular sem prévia indenização
é que passa a existir para o consumidor, justa causa para eventual
pretensão indenizatória, correndo o prazo prescricional a partir
daquela data.
Nesse sentido:
O termo inicial do prazo prescricional da pretensão ao ressarcimento
de valores gastos na implantação da rede elétrica em área rural,
incorporada ao patrimônio da concessionária do serviço público,
começa a fluir da efetiva incorporação da rede ao patrimônio da
concessionária” (TJSP SP 0002650-02.2011.8.26.0627, Relator:
Kioitsi Chicuta, Data de Julgamento: 06/09/2012, 32ª Câmara de
Direito Privado, Data de Publicação: 06/09/2012).
Assim, considerando que no caso em tela há informação de que a
suposta incorporação ocorreu em 2016, AFASTO a prejudicial de
MÉRITO de prescrição.
No MÉRITO, trata-se de pedido de Obrigação de Fazer c/c
Indenização por Danos Materiais ajuizado em face de CENTRAIS
ELÉTRICAS DE RONDÔNIA – CERON tencionando o reembolso
de valor despendido com a construção de rede elétrica em
propriedade rural, bem como a formalização da incorporação da
rede supracitada.
Segundo consta na inicial, a parte autora construiu uma rede elétrica
e, em momento seguinte à construção, a requerida se apropriou da
rede elétrica e passou a prestar manutenção na rede construída
pela parte autora como se sua fosse, tendo ocorrido portanto, a
incorporação da rede elétrica sem observância do disposto na
Resolução 229/2006 da Aneel.
Consta ainda que a parte autora construiu a subestação nos
moldes estabelecidos pela CERON/ELETROBRÁS, a qual
aprovou o projeto e procedeu a instalação do serviço, contudo,
até o momento não efetuou a restituição do valor dispendido para
construção da subestação. Para comprovar o alegado juntou
diversos documentos ao sistema PJE.
Portanto, a parte autora requereu em juízo, o ressarcimento do
importe de R$ 11.432,38 (onze mil quatrocentos e trinta e dois
reais e trinta e oito centavos) efetivamente gasto para construção
da subestação e, a condenação da parte adversa à obrigação de
fazer consistente na formalização da incorporação da rede elétrica
descrita na Inicial.
Citada, a requerida apresentou contestação requerendo a
improcedência sob o argumento de que a parte autora não provou
os fatos alegados, ônus que lhe incumbiria com fulcro no Código de
Processo Civil em vigor.
No tocante à regulamentação da incorporação, a CERON alegou
que esta é feita por Resolução da ANEEL, a qual estabelece as
condições gerais para incorporação de rede elétricas particulares.
No entanto, urge seja apreciado o prazo prescricional para fins de
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indenização das respectivas redes elétricas e, seria imprescindível
que a parte apresentasse registro documental da sobredita
incorporação, o que inexiste na hipótese em análise.
Inobstante isso, tais alegações expendidas pela defesa não
merecem prosperar, posto que os documentos juntados com a
inicial comprovam devidamente a construção da rede de energia
elétrica na propriedade do(a) autor(a) e a incorporação por parte
da requerida.
Portanto, indubitável que a requerida se beneficiou da estrutura
construída pelo(a) autor(a) para o fornecimento de energia elétrica
na região onde reside. De outro lado, a requerida nada provou.
Suas alegações vieram aos autos destituídas de provas, de modo
que não há como acatar o alegado. Seja como for, a requerida
passou a gerir a rede elétrica construída pela parte autora como se
sua fosse, sem contudo indenizá-lo(a) pelos valores despendidos.
Os documentos comprovam a um só tempo, que a parte autora
construiu uma subestação de energia elétrica rural em sua
propriedade rural, sempre fez a manutenção da rede elétrica
e só deixou de fazê-la a partir do momento em que a requerida
incorporou a rede elétrica sem qualquer formalização e indenização.
Conquanto se tratasse de uma rede particular, restou comprovado
através dos documentos apresentados que a CERON assumiu
compulsoriamente a responsabilidade pela rede elétrica na
propriedade da parte autora, tendo em vista a proibição de realizar
manutenção na referida rede/subestação e impossibilidade de
retirada de qualquer bem ou acessório utilizado para a construção
da rede. Assim, a devolução dos valores despendidos com a
construção da rede de energia elétrica é perfeitamente cabível,
visto que as instalações passaram a integrar o patrimônio da
concessionária CERON, a qual explora atividade lucrativa.
Portanto, esta tem o dever de indenizar a parte autora, pena
de enriquecimento sem causa, especialmente porque restou
comprovado nos autos que a parte autora arcou com todos os
custos para elaboração de projeto e construção de rede elétrica na
zona rural e a requerida incorporou referida rede sem indenizar a
parte autora ou formalizar a incorporação.
Atualmente a Jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de
Rondônia reconhece o direito à indenização:
“Restituição de valores. Rede elétrica rural. Construção. Recursos
particulares. Apropriação pela concessionária. Prescrição
quinquenal. Ação procedência. Valor. Reparação integral. É de
cinco anos o prazo de prescrição para o ressarcimento de valores
dispendidos na construção de rede particular de energia elétrica
apropriada pela concessionária de serviço público para expansão
de programa de eletrificação de propriedades rurais. É devido o
ressarcimento dos valores gastos pelo particular para construção
de rede rural particular de energia elétrica se ocorrer a incorporação
desta pela concessionária pública do serviço de energia elétrica,
cujo valor deve ser pago devidamente corrigido e com juros de
mora, em função da vigência em nosso sistema do princípio da
reparação integral” (TJRO, Apelação 01003969720088220007,
Rel. Des. Marcos Alaor D. Grangeia, j. em 19/10/2011). “CERON.
CONSTRUÇÃO DE REDE ELÉTRICA RURAL. RECURSOS
PARTICULARES. DEVER DA CONCESSIONÁRIA RESTITUIR
INTEGRALMENTE O VALOR” (TJRO, Turma Recursal de Porto
Velho; Recurso Inominado n° 1001703-31.2012.8.22.0004,
Relatora Juíza Euma Mendonça Tourinho, j. em 08.10.2014).
Assim, ante o consolidado entendimento jurisprudencial e
considerando-se que a CERON não impugnou especificamente
as alegações da parte autora, restou evidenciada a sua
responsabilidade de incorporar a subestação em seu patrimônio
em razão da natureza do serviço público, e consequentemente,
o dever de indenizar a parte autora pelas despesas de aquisição
e instalação da rede elétrica, urgindo analisar apenas o quantum
devido.
De acordo com o art. 3º da Resolução Normativa N° 229, de 8
de agosto de 2006, “as redes particulares que não dispuserem
de ato autorizativo do Poder Concedente, na forma desta
Resolução, deverão ser incorporadas ao patrimônio da respectiva
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concessionária ou permissionária de distribuição que, a partir
da efetiva incorporação, se responsabilizará pelas despesas
de operação e manutenção de tais redes”. Nos termos do § 1°
do art. 9º da Resolução, para obter o valor do ressarcimento ao
proprietário da rede particular, a concessionária ou permissionária
de distribuição deverá: I - calcular o encargo de responsabilidade
da concessionária ou permissionária de acordo com as regras
vigentes à época da construção da rede; II - utilizar a Tarifa Fiscal
estabelecida no § 2° deste artigo, atualizado-a anualmente por
meio do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo – IPCA;
e III - calcular o valor do ressarcimento ao proprietário da rede
particular, considerando a depreciação dos ativos, por meio de
fórmula própria.
Como visto, a Resolução determina que o valor da indenização leve
em conta o valor vigente à época da construção da subestação,
com atualização pelo índice do IPCA. Ocorre que a determinação
da ANEEL não vincula o Judiciário e se presta meramente a
regulamentar a questão no âmbito administrativo. Dessa forma, a
CERON/ELETROBRÁS deve se nortear pela Resolução 229/06 da
ANEEL para de forma administrativa, apurar, calcular e indenizar
aqueles que construíram redes elétricas/subestações que foram
incorporadas pela concessionária.
No entanto, caso a concessionária de energia não promova a
indenização com base nos critérios da ANEEL, cabe à parte
promover ação judicial para que no bojo no processo judicial,
seja apurado o valor. Como no caso em tela a parte autora alega
não dispor mais dos recibos e comprovantes de pagamentos da
época da construção da subestação, é admitida a comprovação
dos gastos por outros meios como dispõem os DISPOSITIVO s do
CPC em vigor.
Dessa forma, à falta dos recibos contemporâneos à construção da
subestação, é admitida a prova documental (projeto, orçamento
atual, fatura de energia etc), apta a comprovar que a parte autora
construiu a subestação há considerável período de tempo, pagou
integralmente o valor para custear essa construção e não obstante
isso, não foi indenizada.
Ademais, os documentos que instruem a Inicial demonstram que
à época da construção da subestação a parte autora realizou e
pagou por um projeto de engenharia para dar início à construção
da rede. Os documentos demonstram ainda que posteriormente
a energia foi fornecida, tanto que foi acostada cópia de fatura de
energia elétrica no imóvel descrito na inicial.
Ora, se a energia foi fornecida, é óbvio que o projeto elétrico foi
executado e a subestação foi construída. É público e notório que o
Governo Federal expandiu o fornecimento da energia elétrica para
a zona rural há pouco tempo, de modo que há 08, 10 anos, os
proprietários de imóveis rurais que queriam ter acesso à energia
elétrica precisavam, com recursos próprios, construir subestações
em suas propriedades e imediações, a fim de assegurar o
fornecimento de energia elétrica.
Dessa forma, os documentos juntados na inicial corroboram esse
conhecimento público, qual seja, que a parte autora fez um projeto,
executou o mesmo e construiu uma subestação para ter acesso à
energia, a qual foi efetivamente fornecida, tanto que passou a gerar
faturas mensais como a que foi juntada na inicial. Por fim, a parte
autora foi diligente em juntar orçamento demonstrando exatamente
os valores gastos para a construção de sua subestação. A CERON
teve acesso a esses documentos e os impugnou de forma genérica,
dizendo que os mesmos não retratam os gastos realizados posto
que o orçamento é atual e a despesa foi realizada há período
considerável de tempo. No entanto, a CERON não juntou NENHUM
documento demonstrando que o orçamento está equivocado ou
fora da realidade.
Desse modo, com base no princípio da inversão do ônus da prova
e da proteção do consumidor, presume-se acertado o orçamento,
até porque, nenhuma outra prova ou indício demonstram o
contrário. Ademais, a opção judicial de acatar o orçamento juntado
pela parte autora ao invés de realizar perícia para aferir o valor da
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época para posterior atualização pelo índice IPCA, é muito mais
benéfica à própria CERON, posto que insumos e serviços na área
de engenharia e eletricidade eram infinitamente mais caros há 8 ou
10 anos que os valores atuais.
Como naquela época a energia na zona rural era coisa rara e de
difícil execução, as empresas que forneciam e executavam serviços
nessa área cobravam valores exorbitantes, tanto que poucos
proprietários rurais se aventuravam a construir subestações.
Dessa forma, o valor da época certamente era mais alto que o
seu equivalente na atualidade, o que faria com que a CERON
dispendesse maior valor na indenização, caso fossem aferidos os
valores da época, devidamente atualizados, especialmente porque
o valor da época do fato teria que ser necessariamente atualizado
com os índices de correção monetária e juros moratórios a contar da
data do prejuízo, nos termos das Súmulas 43 e 54 do STJ. Assim,
a aplicação de correção monetária e juros da data do prejuízo,
fariam com que o valor pleiteado pela parte autora aumentasse
sobremaneira.
Por outro lado, como a parte autora não juntou documentos
contemporâneos ao seu desembolso, somente fará jus ao valor do
orçamento atual, sem juros ou correção monetária, posto que esses
índices começam a contar a partir da data dessa SENTENÇA.
Por tudo isso, fixo o dano material no valor do orçamento juntado
na inicial.
Posto isso, com fulcro no artigo 487, I do CPC em vigor, julgo
PROCEDENTE o pedido formulado para condenar a CERON –
Centrais Elétricas de Rondônia S/A a indenizar a parte autora no
importe de R$ 11.432,38 (onze mil quatrocentos e trinta e dois reais
e trinta e oito centavos) a título de danos materiais, referente às
despesas comprovadas com a construção da rede particular de
energia elétrica em sua propriedade, cujos valores deverão ser
acrescidos de correção monetária e juros a contar da data dessa
SENTENÇA, bem como, determino que a CERON/ELETROBRÁS
proceda à incorporação da referida rede elétrica ao patrimônio da
concessionária.
Sem honorários e sem custas.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Intime-se a requerida para efetuar o pagamento no prazo de 15
(quinze) dias sob pena de acréscimo de 10% conforme art. 523 §1º
do CPC.
Transitada em julgado, sem o cumprimento voluntário da
SENTENÇA e caso requerido pelo autor, inicie-se a execução.
Se nada for requerido, arquive-se o feito.
Ariquemes, data e horário certificados no Sistema PJE.
Márcia Cristina Rodrigues Masioli Morais
Juíza de Direito
Processo: 7015270-57.2017.8.22.0002
Classe: JUIZADOS - PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL
CÍVEL (436)
Requerente: SHIRLEI SIMONE LEMES
Advogado do(a) REQUERENTE:
Requerido: CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA SA CERON
Advogado do(a) REQUERIDO: BRUNA TATIANE DOS SANTOS
PINHEIRO SARMENTO - RO0005462
FINALIDADE: Intimar a parte Requerida por intermédio de seus
advogados acerca da SENTENÇA abaixo transcrita:
SENTENÇA:
Relatório dispensado na forma do art. 38 da Lei 9.099/95.
Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito interposta
por SHIRLEI SIMONE LEMES em face da ELETROBRAS
DISTRIBUIÇÃO RONDÔNIA/CERON objetivando a isenção do
pagamento de diferença de consumo não faturada em sua unidade
consumidora no importe de R$ 3.041,13 (três mil e quarenta e um
reais e treze centavos).
Em suma, segundo consta na inicial, que a parte requerida realizou
fiscalização no padrão de energia elétrica da parte autora, que
posteriormente recebeu uma fatura de recuperação de consumo
referente a sua unidade consumidora apontando uma diferença de

SEXTA-FEIRA, 14-09-2018

744

faturamento entre o período de 08/2016 a 03/2017, no valor de R$
3.041,13 (três mil e quarenta e um reais e treze centavos), com
vencimento em 24/11/2017.
Assim, por discordar do débito que lhe fora atribuído, ingressou
com a presente tencionando a declaração de inexistência do débito
apontado na notificação de irregularidade (fatura/diferença de
faturamento).
Para amparar a pretensão, juntou documentos pessoais, fatura
corresponde a recuperação de consumo, dentre outros.
Citada a requerida apresentou contestação requerendo a
improcedência da inicial sob o argumento de que o relógio medidor
da unidade consumidora da parte autora não estava funcionando
corretamente e que por este motivo, estava lhe sendo cobrado
consumo de energia elétrica menor do que o consumido de fato.
Por fim, a requerida afirmou que todos os procedimentos adotados
pela concessionária estão de acordo com as regras da ABNT
(Associação Brasileira de Normas Técnicas) NBR 5410, bem
como, com a resolução 414/2010 da ANEEL.
Conforme narrativa dos fatos, resta patente que a questão dos
autos reflete uma relação de consumo, em que a responsabilidade
do fornecedor é de natureza objetiva, somente dela se exonerando
acaso prove que o defeito inexistiu na prestação de serviço, ou a
culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.
O art. 6°, VI e VIII do CDC esclarece ser direito básico do consumidor
a efetiva prevenção e reparação de danos morais a si causados,
com facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão
do ônus da prova a seu favor.
Portanto, o MÉRITO destes autos reside em saber se essa fraude
existiu mesmo e se ela foi feita pela parte autora, e de igual modo
reside em saber se essa cobrança retroativa é ou não legal.
A análise do medidor feita pela empresa ré não serve como meio
de prova capaz de atestar a responsabilidade da parte autora pelo
pagamento já que não há nos autos provas de que o medidor foi
fraudado por ela ou que dela se beneficiou. Logo, a parte autora não
pode ser penalizada com nenhuma multa ou “diferença de consumo”.
A irregularidade do procedimento de cobrança constituem falhas
na prestação dos serviços sendo que o artigo 20 do Código de
Defesa do Consumidor prevê a responsabilidade do fornecedor
face os vícios de qualidade na prestação de seus serviços e, o
§ 2º prescreve que “são impróprios os serviços que se mostrem
inadequados para os fins que razoavelmente deles se esperam,
bem como aqueles que não atendam as normas regulamentares
de prestabilidade”.
O Art. 51, IV do Código de Defesa do Consumidor, dispõe ainda
serem “nulas de pleno direito, entre outras, as cláusulas contratuais
relativas ao fornecimento de produtos e serviços que estabeleçam
obrigações consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o
consumidor em desvantagem exagerada, ou sejam incompatíveis
com a boa-fé ou a equidade”.
Portanto, a concessionária deve fazer a medição correta do
consumo, cobrando do consumidor estritamente os serviços que
lhe foram prestados, na exata medida de seu CONSUMO REAL.
Sem provas de que a suposta fraude foi realizada pela autora não
há como impor a ela o dever de pagar diferença de consumo. No
direito consumerista, vigora a inversão do ônus da prova. Logo,
cabia à CERON provar que a autora praticou a fraude e como
a CERON não fez isso, conclui-se que a autora não cometeu
nenhuma irregularidade.
Nos termos do art. 77 da Resolução nº 414/2010 da ANEEL, a
CERON tem a responsabilidade de realizar a “verificação periódica
dos equipamentos de medição”. Certamente que, no caso em tela,
se a CERON o tivesse feito em tempo hábil constataria eventual
irregularidade e, saberia precisar o responsável com exatidão.
Sendo assim, não há razão plausível para atribuir suposta fraude
do medidor à conduta da parte autora, uma vez que não há nos
autos nenhuma prova nesse sentido. Considerando que competia
à CERON provar esta situação, e não o fez, presume-se a boa fé
do consumidor, a qual ingressou judicialmente para pagar pelo que
efetivamente consumiu.
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A jurisprudência tem manifestado entendimento de que a
concessionária de energia elétrica não pode realizar cobranças
de valores excessivos com base em perícias unilaterais realizadas
sem as formalidades legais. Vejamos:
E M E N T A - APELAÇÃO CÍVEL. INEXISTÊNCIA DE DÉBITO.
FRAUDE MEDIDOR ENERGIA ELÉTRICA. Somente a
irregularidade nos equipamentos de medição de consumo ou
fraude comprovadamente atribuíveis ao autor possibilita imputarlhe a responsabilidade pelo débito apurado (TJ-MS - APL:
08002122120138120002 MS 0800212-21.2013.8.12.0002, Relator:
Des. Paschoal Carmello Leandro, Data de Julgamento: 15/04/2014,
4ª Câmara Cível, Data de Publicação: 25/04/2014).
E M E N T A - APELAÇÃO CÍVEL - DECLARATÓRIA DE
INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - FRAUDE MEDIDOR ENERGIA
APURADA UNILATERALMENTE - DIFERENÇAS DE CONSUMO
NÃO COMPROVADAS - DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE
DÉBITO MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
Não comprovada a fraude no medidor de energia, já que apurada
unilateralmente pela concessionária do serviço público, deve ser
afastada a responsabilidade do usuário, principalmente quando
não houve impugnação específica quanto a alegação feita pelo
consumidor no sentido de que teria entrado em contato com
a concessionária, a fim de noticiar que com a primeira troca do
medidor este estaria registrando consumo a menor, implicando
em defeito do próprio aparelho (art. 12, § 3º, II, do CDC).
Assim, correta a SENTENÇA que declarou a inexistência de
débito relativo à diferença de consumo verificada (TJ-MS - APL:
01171692020088120001 MS 0117169-20.2008.8.12.0001, Relator:
Des. Sideni Soncini Pimentel, Data de Julgamento: 23/09/2014, 5ª
Câmara Cível, Data de Publicação: 25/09/2014).
Portanto, é acertada a desconstituição da dívida inicialmente
lançada, fazendo jus a declaração de inexistência do débito gerado
a título de diferença de consumo, já que sem provas de que a parte
autora fraudou o medidor não há como imputar-lhe o pagamento de
diferença de faturamento.
Posto isso, julgo PROCEDENTE o pedido para o fim de declarar
inexistente o débito de R$ 3.041,13 (três mil e quarenta e um reais
e treze centavos) referente a diferença de consumo apurada na
unidade consumidora da parte autora, Código Único 05632579, entre 08/2016 a 03/2017, com vencimento em 24/11/2017,
isentando-a do pagamento, extinguindo o processo com julgamento
do MÉRITO com base no art. 487, I do Código de Processo Civil.
Além disso, determino que a requerida CERON abstenha de
interromper ou suspender o fornecimento de energia elétrica no
imóvel da parte autora, bem como de incluir o nome da parte
autora junto aos órgãos restritivos de crédito referente ao débito
descrito nos autos, SALVO se houver atraso no pagamento de
faturas diversas da reclamada na Inicial, sob pena de aplicação de
multa diária e, caso, o corte já tenha sido efetivado que proceda O
IMEDIATO RELIGAMENTO.
Sem custas e sem honorários.
Publique-se.
Registre-se.
Intimem-se.
Com o trânsito em julgado, se nada for requerido, arquive-se o feito.
SERVE A PRESENTE COMO MANDADO /CARTA DE INTIMAÇÃO/
CARTA PRECATÓRIA/MANDADO PARA SEU CUMPRIMENTO.
Ariquemes-RO; data e horário certificado no sistema PJE.
Márcia Cristina Rodrigues Masioli Morais
Juíza de Direito
Processo: 7000048-15.2018.8.22.0002
Classe: JUIZADOS - PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL
CÍVEL (436)
Requerente: RELOJOARIA CASA DAS ALIANCAS LTDA - ME
Advogado do(a) REQUERENTE: DENIS AUGUSTO MONTEIRO
LOPES - RO0002433
Requerido: J. DE SOUZA PAIVA LANCHONETE - ME e outros
Advogado do(a) REQUERIDO:
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Advogado do(a) REQUERIDO:
FINALIDADE: Intimar a parte requerente por intermédio de seu
advogado acerca da SENTENÇA abaixo transcrita:
SENTENÇA:
Relatório dispensado na forma do artigo 38 da Lei 9.099/95.
Trata-se de ação de cobrança interposta por RELOJOARIA CASA
DAS ALIANÇAS LTDA – ME em face de J. DE SOUZA PAIVA
LANCHONETE – ME (LANCHONETE MORIA).
Segundo consta na inicial, a parte autora realizou negócio jurídico
com a parte requerida, sendo que por ocasião do negócio a parte
requerida emitiu cheques, o qual se encontram sem força executiva
e apesar de vencidos os prazos acordados, até o momento os
pagamentos não foram realizados.
Face o exposto, ingressou com a presente tencionando a
condenação da parte requerida ao pagamento do importe de R$
4.300,00 (quatro mil e trezentos rais).
Para amparar o pedido juntou documento pessoal, cheques, dentre
outros.
Inobstante regularmente citado e intimado para o ato, o requerido
não apresentou contestação nos autos, o que impõe a decretação
de sua revelia, conforme documento ID 17942502.
Pelo exposto, decreto-lhe a REVELIA, reconhecendo como
verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial, com fulcro no art.
20 da Lei nº 9.099/95.
O artigo 373 do Código de Processo Civil dispõe no inciso II que
o ônus da prova incumbe “ao réu, quanto à existência de fato
impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor”.
Portanto, como a parte requerida é revel e nesse sentido não
produziu nenhuma prova em contraposição as alegações contidas
na inicial, tem-se que desincumbiu-se do ônus que lhe cabia.
No presente caso, a conduta da parte requerida em não apresentar
contestação conduz ao reconhecimento como verdadeiros os fatos
alegados no pedido inicial, nada havendo a infirmar tal convicção.
Além disso, há entendimento pacificado de que a revelia induz a
presunção de veracidade dos fatos alegados na inicial. Vejamos:
COBRANÇA. NOTA PROMISSÓRIA. REVELIA. AUSÊNCIA DA
RÉ NA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. INCIDÊNCIA DO ART. 20
DA LEI 9.099/95. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DOS FATOS
NARRADOS NA INICIAL. ERRO ESCUSÁVEL QUANTO AO
PREENCHIMENTO DO TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL.
PROCEDÊNCIA DA AÇÃO. SENTENÇA REFORMADA.
RECURSO PROVIDO. (Recurso Cível Nº 71004704706, Segunda
Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Vivian Cristina
Angonese Spengler, Julgado em 30/04/2014) (TJ-RS - Recurso
Cível: 71004704706 RS, Relator: Vivian Cristina Angonese
Spengler, Data de Julgamento: 30/04/2014, Segunda Turma
Recursal Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia
05/05/2014).
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. NOTA
PROMISSÓRIA. AUSÊNCIA DA RÉ NA AUDIÊNCIA DE
CONCILIAÇÃO. REVELIA. FATOS NARRADOS NA INICIAL
QUE SE REPUTAM VERDADEIROS. PROTESTO. NOTAS
PROMISSÓRIAS SUIFICIENTES PARA EMBASAR O PEDIDO
INICIAL, ALIADAS AO PROTESTOS COMPROVANDO A
MORA DA DEVEDORA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO
PROVIDO. (Recurso Cível Nº 71005168315, Segunda Turma
Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Cintia Dossin Bigolin,
Julgado em 28/01/2015) (TJ-RS - Recurso Cível: 71005168315 RS,
Relator: Cintia Dossin Bigolin, Data de Julgamento: 28/01/2015,
Segunda Turma Recursal Cível, Data de Publicação: Diário da
Justiça do dia 03/02/2015).
Com efeito, os documentos apresentadas nos autos, em especial
os cheques dados pela parte requerida como pagamento do débito
comprova os fatos alegados pela parte autora, ficando evidente a
negociação entre as partes e a ausência de pagamento.
A parte requerida não contestou a ação e não compareceu à
audiência de conciliação. Como competia a ela fazer provas de fato
modificativo, impeditivo ou extintivo do direito da parte autora e,
não o fez, o feito deve ser julgado com base nas provas produzidas.

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

ANO XXXVI

NÚMERO 172

DIARIO DA JUSTIÇA

Portanto, em razão da comprovação dos débitos e ausência do
pagamento, o feito deve ser julgado procedente.
Posto isso, julgo procedente o pedido para condenar J. DE SOUZA
PAIVA LANCHONETE – ME (LANCHONETE MORIA) a pagar
em favor da parte autora o importe de R$ 4.300,00 (quatro mil e
trezentos reais) acrescido de atualização monetária a contar do
ajuizamento do pedido e juros de 1% ao mês desde a citação,
extinguindo o processo com julgamento do MÉRITO, nos termos
do art. 487, I do CPC.
Sem honorários e sem custas, uma vez que não vislumbro litigância
de má-fé (art. 54 da Lei nº 9.099/95).
Publique-se.
Registre-se.
Intime-se a parte requerida, observando os efeitos da revelia
decretada, para que cumpra o descrito na SENTENÇA, no prazo
de 15 (quinze) dias, sob pena de multa de 10% descrita no art. 523,
§1º do CPC.
Após o trânsito em julgado da SENTENÇA, arquive-se.
Cumpra-se servindo a presente como MANDADO /carta de
intimação/carta precatória para seu cumprimento.
Ariquemes-RO, data e horário certificados no Sistema PJE.
Márcia Cristina Rodrigues Masioli Morais
Juíza de Direito
Processo: 7011625-87.2018.8.22.0002
REQUERENTE: FRANCISCA LIBERATO
Advogado do(a) REQUERENTE: VANYA HELENA FERREIRA
BRASIL TOMAZ DOS SANTOS - RO0005330
REQUERIDO: OI S.A
Advogado do(a) REQUERIDO:
FINALIDADE: Intimar a parte autora por meio de seu advogado para
comparecer à Audiência de Conciliação, conforme informações
apresentadas. Audiência Tipo: Conciliação Sala: ARIJESP - Sala
de Conciliação CEJUSC Data: 19/10/2018 Hora: 12:00, Endereço
CEJUSC: Rua Fortaleza, 2178, Setor 03, Ariquemes/RO.
Processo: 7011727-12.2018.8.22.0002
REQUERENTE: LEONIR ALBERTO PAZ
Advogado do(a) REQUERENTE: NATHALIA TOMAZ BRASIL RO9498
REQUERIDO: OI S.A
Advogado do(a) REQUERIDO:
FINALIDADE: Intimar a parte autora por meio de seu advogado para
comparecer à Audiência de Conciliação, conforme informações
apresentadas. Audiência Tipo: Conciliação Sala: ARIJESP - Sala
de Conciliação CEJUSC Data: 19/10/2018 Hora: 12:30, Endereço
CEJUSC: Rua Fortaleza, 2178, Setor 03, Ariquemes/RO.
Processo: 7012760-71.2017.8.22.0002
Classe: JUIZADOS - PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL
CÍVEL (436)
Requerente: MARCOS CASTRO DE SOUZA
Advogados do(a) REQUERENTE: ALAN MORAES DOS SANTOS
- RO0007260, ANDRE LUIS PELEDSON SILVA VIOLA - RO8684
Requerido: MARCELO ALVES ANTONIO e outros
Advogado do(a) REQUERIDO: GEOCIVALDO SANTANA DIAS RO0007164
Advogado do(a) REQUERIDO: GEOCIVALDO SANTANA DIAS RO0007164
FINALIDADE: Intimar as partes por intermédio de seus advogados
acerca da SENTENÇA abaixo transcrita:
SENTENÇA:
Relatório dispensado na forma do art. 38 da Lei 9.099/95.
Trata-se de ação consumerista ajuizada por MARCOS CASTRO
DE SOUZA em face de MAK CELL DISTRIBUIDORA DE PEÇAS E
ACESSÓRIOS e MARCELO ALVES ANTONIO.
De acordo com a narrativa fática, o autor adquiriu em data de
15/08/2016 dois aparelhos celulares junto ao estabelecimento
comercial da requerida, sendo o segundo o requerido o legítimo
proprietário da empresa em questão.
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O autor pagou pelos dois aparelhos o importe de R$ 4.850,00
(quatro mil oitocentos e cinquenta reais). Entretanto, com
aproximadamente 30 dias de usos ambos os aparelhos celulares
apresentaram defeito, o que motivou a substituição de determinadas
pelas e reparos necessários e, como o defeito prosseguiu houve
regular encaminhamento dos bens para a assistência técnica.
Ocorre que um deles retornou da garantia e outro sequer retornou
para a posse do autor, indicando que até a presente data não
resolução do problema e, por isso as partes contratantes optaram
pelo desfazimento do negócio, sendo que o requerido repassou ao
autor um cheque no valor de R$ 2.500,00 (dois e mil e quinhentos
reais), o qual em momento subsequente retornou sem provisão de
fundos. Em razão do ocorrido, o autor registrou Ocorrência Policial
por Estelionato. Após, o requerido repassou-lhe a quantia de R$
500,00 (quinhentos reais), exclusivamente.
Desta feita, o autor ingressou em juízo para recebimento do importe
de R$ 2.000,00 (dois mil reais) faltante, cujo montante atualizado é
de R$ 2.267,45 e, ainda pugnou pela fixação do dano moral, porque
segundo consta o inadimplemento contratual ora perpetrado pelo
réu motivou muitos transtornos na vida do autor.
Apesar de devidamente citada e intimada a parte requerida não
compareceu em audiência de conciliação, tampouco apresentou
defesa nos autos. Nesse sentido, dispõe o art. 20 da Lei nº
9.099/95 que “não comparecendo o deMANDADO à sessão de
conciliação ou à instrução e julgamento, reputar-se-ão verdadeiros
os fatos alegados no pedido inicial, salvo se o contrário resultar da
convicção do Juiz”.
Além disso, a ausência de contestação aos autos corrobora a
decretação de revelia do(a) requerido(a), porquanto assim prevê
o artigo 344 do Código de Processo Civil, a saber: “Se o réu
não contestar a ação, será considerado revel e presumir-se-ão
verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo autor”.
Desse modo, decreto a REVELIA da parte requerida, com as
consequências a ela inerentes.
O artigo 373 do Código de Processo Civil dispõe no inciso II que
o ônus da prova incumbe “ao réu, quanto à existência de fato
impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor”.
Portanto, como a parte requerida é revel e nesse sentido não
produziu nenhuma prova em contraposição as alegações contidas
na inicial, tem-se que desincumbiu-se do ônus que lhe cabia.
No presente caso, a conduta da parte requerida em não comparecer
em audiência e nesse sentido não apresentar contestação conduz
ao reconhecimento como verdadeiros os fatos alegados no pedido
inicial, nada havendo a infirmar tal convicção.
Além disso, há entendimento pacificado de que a revelia induz a
presunção de veracidade dos fatos alegados na inicial. Vejamos:
COBRANÇA. NOTA PROMISSÓRIA. REVELIA. AUSÊNCIA DA
RÉ NA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. INCIDÊNCIA DO ART. 20
DA LEI 9.099/95. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DOS FATOS
NARRADOS NA INICIAL. ERRO ESCUSÁVEL QUANTO AO
PREENCHIMENTO DO TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL.
PROCEDÊNCIA DA AÇÃO. SENTENÇA REFORMADA.
RECURSO PROVIDO. (Recurso Cível Nº 71004704706, Segunda
Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Vivian Cristina
Angonese Spengler, Julgado em 30/04/2014) (TJ-RS - Recurso
Cível: 71004704706 RS, Relator: Vivian Cristina Angonese
Spengler, Data de Julgamento: 30/04/2014, Segunda Turma
Recursal Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia
05/05/2014).
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. NOTA
PROMISSÓRIA. AUSÊNCIA DA RÉ NA AUDIÊNCIA DE
CONCILIAÇÃO. REVELIA. FATOS NARRADOS NA INICIAL
QUE SE REPUTAM VERDADEIROS. PROTESTO. NOTAS
PROMISSÓRIAS SUIFICIENTES PARA EMBASAR O PEDIDO
INICIAL, ALIADAS AO PROTESTOS COMPROVANDO A
MORA DA DEVEDORA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO
PROVIDO. (Recurso Cível Nº 71005168315, Segunda Turma
Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Cintia Dossin Bigolin,
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Julgado em 28/01/2015) (TJ-RS - Recurso Cível: 71005168315 RS,
Relator: Cintia Dossin Bigolin, Data de Julgamento: 28/01/2015,
Segunda Turma Recursal Cível, Data de Publicação: Diário da
Justiça do dia 03/02/2015).
Com efeito, os documentos apresentadas nos autos, em especial
o cheque, a nota fiscal e o boletim de ocorrência, comprovam os
fatos alegados pela parte autora, ficando evidente a negociação
entre as partes, o ulterior desfazimento do negócio e a ausência de
pagamento do importe inerente ao aparelho celular, no valor de R$
2.000,00 (dois mil reais).
Desta feita, o pleito procede neste ponto.
Neste contexto, frise-se que, a parte requerida é revel e por isso
não produziu prova alguma, o que enseja o julgamento do feito
a partir das provas produzidas nos autos. Como essas provas
atestam o prejuízo financeiro suportado pelo consumidor, é justo
que a parte autora seja restituída do valor desembolsado.
Sobre o assunto, há entendimento jurisprudencial nesse mesmo
sentido. Vejamos:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO.
PRODUTO ADQUIRIDO E NÃO ENTREGUE. RESTITUIÇÃO
DO PREÇO PAGO. DANO MORAL AFASTADO. PESSOA
JURÍDICA. - A parte autora comprovou que adquiriu um notebook
da ré. Esta, por sua vez, não provou a entrega do produto, não se
desincumbindo do ônus imposto pelo art. 333, II, do CPC. Dever
de restituir o preço cobrado, devidamente corrigido (grifado). - Não
comprovada ofensa a honra objetiva da pessoa jurídica, afastada
a condenação por dano moral imposta pela SENTENÇA. APELO
PARCIALMENTE PROVIDO. POR MAIORIA. (Apelação Cível Nº
70061040432, Décima Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça
do RS, Relator: Gelson Rolim Stocker, Julgado em 28/08/2014)
(TJ-RS - AC: 70061040432 RS, Relator: Gelson Rolim Stocker,
Data de Julgamento: 28/08/2014, Décima Sétima Câmara Cível,
Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 02/09/2014).
CONSUMIDOR. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DO VALOR
PAGO. PRELIMINARES DE INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO
ESPECIAL E ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADAS. VÍCIO NO
PRODUTO. BICICLETA ELÉTRICA. BEM DURÁVEL. PRODUTO
ENCAMINHADO À ASSISTÊNCIA TÉCNICA. DEFEITO NÃO
SOLUCIONADO. TROCA POR NOVO PRODUTO, SUBSISTINDO
O DEFEITO. RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO PELO PRODUTO.
A determinação de devolução do valor pago pelo produto defeituoso
encontra respaldo legal - art. 18, § 1º, II, do CDC. A loja ré, que
disse estar de posse do bem, não fez prova de que procedeu no
conserto e efetivo reparo. Portanto, a devolução da quantia paga é
medida que se impõe (grifado). SENTENÇA MANTIDA. RECURSO
DESPROVIDO. (Recurso Cível Nº 71005758131, Primeira Turma
Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Ana Cláudia Cachapuz
Silva Raabe, Julgado em 23/02/2016) (TJ-RS - Recurso Cível:
71005758131 RS, Relator: Ana Cláudia Cachapuz Silva Raabe,
Data de Julgamento: 23/02/2016, Primeira Turma Recursal Cível,
Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 25/02/2016).
Todavia, em relação aos danos morais, a parte autora não provou
sua ocorrência no caso em tela.
Certamente os fatos lhe geraram aborrecimentos, mas isso não
é indenizável. Para obter indenização por danos morais, a parte
autora deveria ter provado que além dos aborrecimentos naturais
decorrentes da não devolução do produto (aparelho celular), sofreu
frustração, chateação, dor, angústia, stress etc., coisa que não
provou.
Nem mesmo em audiência de instrução previamente designada, a
parte autora não conseguiu demonstrar que sofreu abalo suficiente
para ensejar indenização por danos morais, de modo que não há
como o Juízo decidir apenas com base em suas alegações.
A jurisprudência atual expressa entendimento semelhante:
Apelação cível. Ação de indenização. Dano moral e material.
Aquisição de produto. Mercadoria paga e não entregue. Dano
moral não caracterizado. Descumprimento contratual. A ausência
de entrega de mercadoria adquirida no comércio, por si só, não
acarreta dano moral indenizável, que exige mais do que mero
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aborrecimento de um descumprimento contratual. Esta corte
pacificou entendimento de que mero descumprimento contratual
não gera dever de indenizar (grifado). Recurso provido (TJ-RO APL: 00068568720118220007 RO 0006856-87.2011.822.0007,
Relator: Desembargador Alexandre Miguel, 2ª Câmara Cível,
Data de Publicação: Processo publicado no Diário Oficial em
08/07/2015.).
No Direito do Consumidor vigora a inversão do ônus probante
em favor do consumidor. Porém, essa regra não se aplica aos
danos morais, pois de acordo com o direito pátrio, estes devem
ser provados por quem os alega, salvo no caso de negativação
indevida perante o CCF, SERASA ou SPC, hipótese em que a
Jurisprudência admite a presunção de dano moral.
Como no caso em tela, não houve negativação perante nenhum
desses órgãos e o requerente não juntou nenhum documento ou
testemunha provando que sofreu prejuízos, constrangimentos,
chateação, dor moral ou teve seu bom nome e imagem ofuscados
perante terceiros, seu pedido de danos morais deve ser julgado
improcedente.
Os princípios informadores do Juizado devem prestigiar a
simplicidade e favorecer a defesa do consumidor. No entanto, não
se pode abrir mão da segurança jurídica e do ônus de o consumidor
provar o que alega.
Sem isso, outro resultado não pode haver senão a improcedência
em relação ao dano moral, assegurando-se à autora, apenas, o
ressarcimento pelos danos materiais sofridos.
Posto isso, nos termos do artigo 487, I do Código de Processo
Civil, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido e condeno
os requeridos, solidariamente, a procederem a restituição do valor
pago pela autora, qual seja, R$ 2.000,00 (dois mil reais) acrescido
de juros de 1% desde o ajuizamento do pedido e correção
monetária desde a data do desembolso, extinguindo o processo
com resolução do MÉRITO.
Sem custas e sem verbas honorárias.
P. R.I.
Inobstante a revelia, intime-se a parte requerida para cumprir a
determinação acima em 15 dias pena de multa de 10% descrita no
art. 537, §1º do CPC.
Após o trânsito em julgado, se nada for requerido, arquivem-se os
autos.
CUMPRA-SE SERVINDO A PRESENTE COMO MANDADO /
OFÍCIO/CARTA PRECATÓRIA/CARTA DE INTIMAÇÃO.
Ariquemes – RO; data e horário registrados no PJE.
Márcia Cristina Rodrigues Masioli Morais
Juíza de Direito
Processo: 7003714-24.2018.8.22.0002
Classe: JUIZADOS - PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL
CÍVEL (436)
Requerente: KATIUSCIA CARVALHO DE SANTANA
Advogado do(a) REQUERENTE: VAGNER DOS SANTOS MOTA
- GO33272
Requerido: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A
Advogado do(a) REQUERIDO: ITALLO GUSTAVO DE ALMEIDA
LEITE - MT007413O
FINALIDADE: Intimar as partes por intermédio de seus advogados
acerca da SENTENÇA abaixo transcrita:
SENTENÇA:
Relatório dispensado na forma do art. 38 da Lei 9.099/95.
Trata-se de pedido de indenização por danos morais formulado por
Katiuscia Carvalho de Santana em face de Azul Linhas Aéreas sob
o argumento de que a requerente adquiriu um bilhete aéreo junto
à companhia para transporte em 07.12.2017 no trajeto Cuiabá-MT
a Goiânia-GO. Ocorre que o contrato de prestação de serviços foi
inadimplido pela companhia ré que, dada a ausência de condições
climáticas favoráveis (mau tempo) propiciou o pouso em BrasíliaDF e ulterior transporte terrestre para chegar ao destino final.
Neste último trajeto, o ônibus teria sido interpelado pela Polícia
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Rodoviária Federal no Posto de Anápolis – GO e ficou paralisado
por irrregularidades constatadas, o que culminou em longo período
de espera e chateação à autora.
A causa de pedir reside então no atraso de voo e ulterior atraso
no transporte terrestre ofertado pela ré, o que culminou em
considerável período de espera até a chegada ao destino final
(Goiânia) e, referida circunstância fática, segundo a parte autora,
ensejou-lhe inegáveis prejuízos de ordem moral.
De acordo com a contestação, é incontroversa a celebração
de contrato de transporte entre as partes, na medida em que a
requerente realmente adquiriu passagens para transporte no
trajeto descrito na Inicial.
Ocorre que, a defesa pugnou pelo reconhecimento de excludente
de responsabilização, consubstanciada no caso fortuito ou força
maior porque os desdobramentos fáticos narrados objetivavam
salvaguardar a segurança dos passageiros. O atraso no
cumprimento do contrato de transporte verdadeiramente ocorreu
diante da impossibilidade de a aeronave decolar no aeroporto de
destino unicamente por condições climáticas adversas.
Inobstante isso, com fulcro no regular dever de prestar assistência
aos passageiros a companhia ré ocupou-se em ofertar transporte
terrestre para alcançar o destino final. Confessou a defesa a
paralisação do ônibus pela PRF e arguiu que isso decorreu de
fiscalização de rotina e que eventual tempo de espera decorreu de
preciosismo na análise da documentação pelo ente fiscalizatório,
inobstante tudo estivesse em perfeita ordem.
Desta feita, por inexistência do cometimento de ilícito e sob o
argumento de que os transtornos decorreram exclusivamente de
caso fortuito ou força maior, a parte requerida pugnou pela total
improcedência do pedido inicial.
Superadas as questões fáticas e jurídicas levantadas por ambas as
partes no curso do processo, resta verificar a quem assiste razão
com fulcro nas provas produzidas, em atenção ao Princípio do livre
convencimento motivado ou persuasão racional do juiz, a teor do
que dispõe o artigo 371 do CPC em vigor.
No caso em exame, as provas documentais produzidas demonstram
que a parte autora realmente bilhetes aéreos para transporte
realizado pela requerida e, ainda há provas suficientes de a
impossibilidade de cumprimento do horário previsto no contrato
de transporte decorreu de mau tempo. E, não bastasse isso há
provas contudentes pela defesa que ela adimpliu a obrigação de
ofertar alternativas para a solução do problema, ou seja, cumpriu
o dever contratual de ofertar assistência aos passageiros, já que o
transporte foi concluído, ainda que de modo diverso.
As provas anexadas pela defesa ainda elucidam suficientemente
que o transporte foi feito em ônibus relativamente novo e
confortável, garantindo-se a segurança aos passageiros (vide fotos
apresentadas pela defesa). O fato de o veículo ter sido submetido
a fiscalização de rotina pela Policia Rodoviária Federal, é mais
uma vez circunstância alheia à obrigação da empresa ré, ou seja,
representa circunstância fática que afasta por completo o dever de
reparar o dano.
Apesar de não estarem expressamente previstos no CDC,
o caso fortuito e a força maior são hipóteses de exclusão da
responsabilidade civil. O nexo de causalidade pode ser atingido
pela excludente de responsabilidade, elidindo, assim, o dever de
indenizar, ante a imprevisibilidade dos efeitos do fato.
Logo, havendo no caso concreto a necessária comprovação de
que os prejuízos foram resultantes de caso fortuito ou força maior,
fica afastada a responsabilidade do fornecedor.
Consoante disposição legal contida no Código Civil, em seu artigo
art. 393, “o devedor não responde pelos prejuízos resultantes de
caso fortuito ou força maior, se expressamente não se houver por
eles responsabilizado. Parágrafo Único. O caso fortuito ou de força
maior verifica-se no fato necessário, cujos efeitos não era possível
evitar ou impedir”.
Registre-se que caso o fortuito e a força maior retratam
acontecimentos que escapam ao controle do indivíduo e, portanto,
são alheios à sua vontade. Trata-se, pois, de fato que produz efeitos
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dotados de inevitabilidade, tal como o caso em tela (alterações
de condições metereológicas), os quais ensejam o rompimento
do nexo causal, por ser fato manifestamente alheio à conduta do
agente.
Desse modo, não há como prosperar o pedido indenizatório já que
inexiste prova da conduta ilícita da empresa requerida, bem como
do nexo de causalidade que a relacione ao evento, de modo que
as provas produzidas convergem para a ocorrência de fenômeno
natural, circunstância alheia à vontade do fornecedor do serviço
de transporte. De igual modo, a espera no curso do contrato de
trasporte terrestre em virtude de regular fiscalização não enseja o
cometimento de ilícito pela empresa ré.
Neste sentido é o entendimento jurisprudencial em vigor.
CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. ATRASO DE VOO.
CONDIÇÕES METEOROLÓGICAS ADVERSAS. CONEXÃO
PERDIDA. FORTUITO EXTERNO. DANO MORAL NÃO
CONFIGURADO. Condições meteorológicas adversas que
forçaram o desvio da rota da aeronave ensejando a perda
de conexão de voo dos passageiros para o destino final. A Cia
aérea deve primar pela segurança dos passageiros e tripulantes.
É considerado fortuito externo a péssima condição climática
imprevisível que obriga a aeronave a pousar em outro aeroporto.
A perda da conexão e atraso para chegar ao destino final são
desdobramentos inevitáveis não atribuídos à Companhia aérea
e não caracterizam defeito no serviço ou prática de ilícito aptos
a gerar danos morais. Procede de forma diligente a Companhia
aérea que providencia o traslado dos passageiros e crianças em
companhia dos pais, via terrestre e às suas expensas, para a cidade
de embarque e os realoca em outro voo para o destino final em
prazo razoável. Merece ser mantida a SENTENÇA que considera
mero aborrecimento os fortuitos climáticos, sem ingerência do
fornecedor, aos quais o consumidor está sujeito ao realizar viagens
de longa duração. Recurso conhecido e improvido. Condeno os
recorrentes vencidos ao pagamento das custas processuais e
honorários advocatícios, os quais fixo em 10% do valor da ação. A
ementa servirá como acórdão, conforme art. 46 da Lei 9.099 /95.
(TJ-DF - 07101984520178070016 DF 0710198-45.2017.8.07.0016
(TJ-DF). Data de publicação: 19/09/2017
RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO.
CANCELAMENTO DE VOO. CONDIÇÕES METEOROLÓGICAS
ADVERSAS. RECOLOCAÇÃO EM NOVO VÔO. DANO MORAL
NÃO CARACTERIZADO. CONDENAÇÃO AFASTADA. DANO
MATERIAL COMPROVADO. AVARIA NA MALA DO AUTOR.
LEGITIMIDADE
PASSIVA.
RECURSO
PARCIALMENTE
PROVIDO. (Recurso Cível Nº 71004197620, Primeira Turma
Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Roberto José Ludwig,
Julgado em 26/03/2013).
Ementa: CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. CONTRATO
DE TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO EM
FACE DE CONDIÇÕES METEOROLÓGICAS ADVERSAS E DE
TESTES EM EQUIPAMENTO ANTINEBLINA PELA INFRAERO,
QUE OCASIONARAM O FECHAMENTO DO AEROPORTO.
FORTUITO EXTERNO. ROMPIMENTO DO NEXO DE
CAUSALIDADE. AFASTAMENTO DO DEVER DE INDENIZAR.
1. O FORTUITO EXTERNO, SINÔNIMO, NO ORDENAMENTO
JURÍDICO PÁTRIO, DE FORÇA MAIOR, CARACTERIZA-SE
POR FATO ALHEIO À CONDUTA DO AGENTE, DE CARÁTER
IMPREVISÍVEL E INEVITÁVEL, QUE ROMPE O NEXO DE
CAUSALIDADE ENTRE AQUELA E DANO E QUE, POR TAL
MOTIVO, EXONERA O AGENTE DA RESPONSABILIDADE DE
INDENIZAR. 2. A ADMISSÃO, PELO AUTOR, DA OCORRÊNCIA
DE CONDIÇÕES METEOROLÓGICAS ADVERSAS NO DIA DE
SEU EMBARQUE, QUE OCASIONARAM O CANCELAMENTO
DOS VOOS E O FECHAMENTO DO AEROPORTO, TORNA
O FATO INCONTROVERSO E ACARRETA PRESUNÇÃO DE
VERACIDADE, DISPENSANDO A PRODUÇÃO DE PROVA A
SEU RESPEITO. INTELIGÊNCIA DO ART. 334, II, DO CPC.
3. PROVADA A OCORRÊNCIA DO FORTUITO EXTERNO,
AFASTA-SE A RESPONSABILIDADE DA RÉ DE INDENIZAR O
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AUTOR PELOS DANOS SOFRIDOS EM DECORRÊNCIA DO
CANCELAMENTO DO VOO. 4. SENTENÇA REFORMADA. TJDF - Ação Cível do Juizado Especial ACJ 760164520088070001
DF 0076016-45.2008.807.0001 (TJ-DF) Data de publicação:
03/09/2009.
Para concluir, o artigo 14, § 3º, II, adotou a teoria do risco da
atividade, segundo a qual o fortuito externo apto a afastar a
responsabilidade civil deve ser imprevisível e totalmente estranho
ao risco da atividade desenvolvida pelo fornecedor. Logo, a falta
de condições climáticas para o voo configura fortuito externo,
apto a romper o nexo causal, importando em excludente de
responsabilidade civil.
Seja como for, improcede na íntegra o pleito indenizatório pelos
arguidos prejuízos extrapatrimoniais, por ausência do cometimento
de ilícito por parte da empresa ré, com fulcro no reconhecimento de
excludente de responsabilização na hipótese em comento.
Posto isso, com fulcro no artigo 487, I do CPC, julgo improcedente
o pedido inicial, extinguindo o feito com resolução do MÉRITO.
Sem custas e sem verbas honorárias.
Publique-se.
Registre-se.
Intimem-se.
Após o trânsito em julgado, nada havendo pendente, arquive-se.
Ariquemes – RO; data e horário registrados no sistema PJE.
Márcia Cristina Rodrigues Masioli Morais
Juíza de Direito
Processo: 7015075-72.2017.8.22.0002
Classe: JUIZADOS - PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL
CÍVEL (436)
Requerente: RONILDA DOS SANTOS
Advogado do(a) REQUERENTE: LAIRTON BATISTA - RO9032
Requerido: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL
HONDA LTDA
Advogado do(a) REQUERIDO: AILTON ALVES FERNANDES GO0016854
FINALIDADE: Intimar as partes por intermédio de seus advogados
acerca da SENTENÇA abaixo transcrita:
SENTENÇA:
Relatório dispensado na forma do art. 38 da Lei 9.099/95.
Inicialmente, de ofício, reconheço a ilegitimidade passiva
da requerida MERCANTIL CANOPUS COMÉRCIO DE
MOTOCICLETAS LTDA.
A questão posta a julgamento diz respeito a relação negocial
existente entre a parte autora e a requerida ADMINISTRADORA
DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA. Logo, inexiste legitimidade
da requerida MERCANTIL CANOPUS COMÉRCIO DE
MOTOCICLETAS LTDA posto que aludida empresa limitou-se a
vender a motocicleta objeto dos autos para a parte autora.
Por outro lado, afasto a preliminar de ilegitimidade passiva arguida
pela requerida ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL
HONDA sob o fundamento de que a parte autora deve direcionar a
ação indenizatória perante a seguradora MAPFRE.
Muito embora os documentos apresentados pela requerida
demonstrem a contratação de seguro pela parte autora, a
análise dos autos aponta que a parte autora reclama indenização
sofrida em razão de suposta conduta praticada pela requerida
ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA. Logo,
patente sua legitimidade para figurar no polo passivo.
Relativamente a preliminar de ausência de interesse de agir por
perda do objeto, inexiste motivo para seu reconhecimento posto
que a parte autora pretende dos autos a fixação de indenização
por danos morais advindos de suposta conduta praticada pela
requerida e, como as provas apresentadas nos autos indicam
que este pedido ainda não foi julgado, inexiste justo motivo para o
reconhecimento da preliminar, motivo pelo qual afasto a preliminar
de ausência de interesse de agir por perda do objeto.
No MÉRITO, trata-se de ação interposta por RONILDA DOS
SANTOS em face de ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO
NACIONAL HONDA.
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Segundo consta na inicial, em razão de ação de busca e apreensão
promovida pela requerida (7000907-02.2016.8.22.002) a parte
autora teve a motocicleta marca Honda, modelo FAN 125 ES,
chassi nº 9C2JC4120ER041281, ano de fabricação 2014/2014,
cor preta, placa OHP2337, Renavam 1245116026 apreendida e,
inobstante a motocicleta tenha sido entregue à requerida, até o
momento o mesmo continua em nome da parte autora.
Assim, ingressou com a presente tencionando, a procedência
da ação para o fim de determinar a requerida que proceda a
transferência da motocicleta para seu nome.
Por fim, requereu a fixação de indenização por danos morais.
Para amparar o pedido juntou documento de identidade, notificação
de infração, dentre outros.
Citada a requerida apresentou contestação requerendo a
improcedência da inicial sob o argumento de que não concorreu
para a ocorrência do suposto dano moral suportado pela parte
autora vez que após a interposição de ação e busca e apreensão,
fora determinado ao DETRAN/RO a obrigação de proceder a
transferência da propriedade da motocicleta objeto dos autos.
Ainda em sua defesa, juntou documentos comprovando que a
motocicleta não mais se encontra registrada em nome da parte autora,
tendo comprovado ainda a inexistência de débitos em seu nome.
Relativamente ao pedido de obrigação de fazer, a análise dos
documentos apresentados nos autos pela parte requerida indica
que a motocicleta objeto dos autos já foi transferida e não mais se
encontra registrada em nome da parte autora.
Além disso, restou comprovada a inexistência de débitos em nome
da parte autora.
Desse modo, como a própria parte autora já se manifestou nos
autos informando o cumprimento da obrigação de fazer requerida
nos autos (transferência da motocicleta e dos débitos), verifico que
o feito perdeu seu objeto em relação a aludido pedido, restando
apenas a análise do pedido de danos morais.
A responsabilidade da pessoa jurídica em face dos atos realizados
por seus prepostos regula-se pela teoria objetiva, de forma que
basta a prova da conduta, do dano e do nexo de causalidade para
configurar-se o dever de indenizar.
O art. 6°, VI e VIII do CDC esclarece ser direito básico do consumidor
a efetiva prevenção e reparação de danos morais a si causados,
com facilitação da defesa de seus direitos, operando-se a inversão
do ônus da prova em seu favor.
A análise dos autos aponta a improcedência do pedido indenizatório
pois embora a parte autora tenha juntado documentos atestando a
manutenção da motocicleta em seu nome após seu recolhimento
por meio de ação de busca e apreensão, não houve a demonstração
de conduta danosa praticada pela parte requerida.
A parte autora sustenta a ocorrência de danos morais advindos da
demora da requerida em proceder a transferência da motocicleta
Honda, modelo FAN 125 ES, chassi nº 9C2JC4120ER041281, ano
de fabricação 2014/2014, cor preta, placa OHP2337, Renavam
1245116026 para seu nome, a partir da data da apreensão
decorrente de ação de busca e apreensão, o que culminou na
existência de débitos em nome da parte autora.
As provas apresentadas na inicial demonstram que a ação de busca
e apreensão fora proposta pela requerida no dia 25/01/2016, tendo
a motocicleta sido apreendida no dia 11/02/2016 e a SENTENÇA
de procedência prolatada no dia 14/07/2017, oportunidade em
que fora determinada a expedição de ofício ao DETRAN/RO
autorizando a transferência da motocicleta para quem a requerida
ADMINISTRADORA DO CONSÓRCIO NACIONAL HONDA
indicasse.
Portanto, somente a partir do dia 14/04/2017 houve a concessão
de autorização para que a requerida transferisse a motocicleta,
inexistindo conduta danosa praticada já que a parte autora
reclama a demora da transferência da motocicleta e as provas
dos autos não demonstram essa “demora” já que a requerida
procedeu a transferência da motocicleta tão logo o DETRAN/RO
foi comunicado da procedência da ação de busca e apreensão e
autorizado a realizar a transferência.
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Os extratos apresentados com a inicial demonstram que a parte
autora reclama também a existência de débitos de Licenciamento
Anual e DPVAT relativos ao exercício de 2015, ocorre que em
aludido período a motocicleta se encontrava de posse da autora.
Desse modo, como a motocicleta somente fora apreendida no dia
11/02/2016, todos os débitos relativos a impostos anteriores a esta
data, são de responsabilidade da parte autora, inexistindo direito a
indenização pelo inadimplemento de tais débitos.
Logo, inexistiu conduta danosa praticada pela requerida.
Os princípios informadores do Juizado Especial devem prestigiar a
simplicidade e favorecer a defesa do consumidor. No entanto, não
se pode abrir mão da segurança jurídica e do ônus de o consumidor
provar o que alega, ou seja, provar o dano sofrido, a conduta lesiva
e o nexo de causalidade entre a conduta e o dano.
Como no caso em tela, a parte autora não logrou provar esses
requisitos, outro resultado não pode haver senão a improcedência
do pedido de indenização por dano moral.
Posto isso, nos termos do art. 487, I do CPC, julgo improcedente o
pedido, extinguindo-se o feito com resolução do MÉRITO.
Sem custas e honorários advocatícios.
Publique-se.
Registre-se.
Intimem-se.
Após o trânsito em julgado, se nada for requerido pelas partes,
arquivem-se os autos.
Cumpra-se servindo-se a presente como MANDADO /Ofício/Carta
Precatória/Carta de Intimação/Notificação para seu cumprimento.
Ariquemes – RO; data e horário certificados no Sistema PJE.
Márcia Cristina Rodrigues Masioli Morais
Juíza de Direito
Processo: 7003653-66.2018.8.22.0002
Classe: JUIZADOS - PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL
CÍVEL (436)
Requerente: JAIR FERREIRA
Advogado do(a) REQUERENTE: REGINA MARTINS FERREIRA
- RO8088
Requerido: CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA SA CERON
Advogado do(a) REQUERIDO:
FINALIDADE: Intimar a parte requerente por intermédio de seu
advogado acerca da SENTENÇA abaixo transcrita:
SENTENÇA:
Relatório dispensado na forma do art. 38 da Lei 9.099/95.
Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito interposta
por JAIR FERREIRA em face da ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO
RONDÔNIA/CERON objetivando a isenção do pagamento de
diferença de consumo não faturada em sua unidade consumidora
no importe de R$7.683,91 (sete mil seiscentos e oitenta e três reais
e noventa e um centavos).
Em suma, segundo consta na inicial, que a parte requerida realizou
fiscalização no padrão de energia elétrica da parte autora, que
posteriormente recebeu uma fatura de recuperação de consumo
referente a sua unidade consumidora apontando uma diferença de
faturamento entre o período de 03/2015 a 10/2015, no valor de
R$7.683,91 (sete mil seiscentos e oitenta e três reais e noventa e
um centavos).
Assim, por discordar do débito que lhe fora atribuído, ingressou
com a presente tencionando a declaração de inexistência do débito
apontado na notificação de irregularidade (fatura/diferença de
faturamento).
Para amparar a pretensão, juntou documentos pessoais, fatura
corresponde a recuperação de consumo, dentre outros.
Citada e intimada a parte requerida não apresentou Contestação,
motivo pelo qual decreto a sua REVELIA.
O art. 6°, VI e VIII do CDC esclarece ser direito básico do consumidor
a efetiva prevenção e reparação de danos morais a si causados,
com facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão
do ônus da prova a seu favor.
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Portanto, o MÉRITO destes autos reside em saber se essa fraude
existiu mesmo e se ela foi feita pela parte autora, e de igual modo
reside em saber se essa cobrança retroativa é ou não legal.
A análise do medidor feita pela empresa ré não serve como meio
de prova capaz de atestar a responsabilidade da parte autora pelo
pagamento já que não há nos autos provas de que o medidor foi
fraudado por ela ou que dela se beneficiou. Logo, a parte autora
não pode ser penalizada com nenhuma multa ou “diferença de
consumo”.
A irregularidade do procedimento de cobrança constituem falhas
na prestação dos serviços sendo que o artigo 20 do Código de
Defesa do Consumidor prevê a responsabilidade do fornecedor
face os vícios de qualidade na prestação de seus serviços e, o
§ 2º prescreve que “são impróprios os serviços que se mostrem
inadequados para os fins que razoavelmente deles se esperam,
bem como aqueles que não atendam as normas regulamentares
de prestabilidade”.
O Art. 51, IV do Código de Defesa do Consumidor, dispõe ainda
serem “nulas de pleno direito, entre outras, as cláusulas contratuais
relativas ao fornecimento de produtos e serviços que estabeleçam
obrigações consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o
consumidor em desvantagem exagerada, ou sejam incompatíveis
com a boa-fé ou a equidade”.
Portanto, a concessionária deve fazer a medição correta do
consumo, cobrando do consumidor estritamente os serviços que
lhe foram prestados, na exata medida de seu CONSUMO REAL.
Sem provas de que a suposta fraude foi realizada pela autora não
há como impor a ela o dever de pagar diferença de consumo. No
direito consumerista, vigora a inversão do ônus da prova. Logo,
cabia à CERON provar que a autora praticou a fraude e como
a CERON não fez isso, conclui-se que a autora não cometeu
nenhuma irregularidade.
Nos termos do art. 77 da Resolução nº 414/2010 da ANEEL, a
CERON tem a responsabilidade de realizar a “verificação periódica
dos equipamentos de medição”. Certamente que, no caso em tela,
se a CERON o tivesse feito em tempo hábil constataria eventual
irregularidade e, saberia precisar o responsável com exatidão.
Sendo assim, não há razão plausível para atribuir suposta fraude
do medidor à conduta da parte autora, uma vez que não há nos
autos nenhuma prova nesse sentido. Considerando que competia
à CERON provar esta situação, e não o fez, presume-se a boa fé
do consumidor, a qual ingressou judicialmente para pagar pelo que
efetivamente consumiu.
A jurisprudência tem manifestado entendimento de que a
concessionária de energia elétrica não pode realizar cobranças
de valores excessivos com base em perícias unilaterais realizadas
sem as formalidades legais. Vejamos:
E M E N T A - APELAÇÃO CÍVEL. INEXISTÊNCIA DE DÉBITO.
FRAUDE MEDIDOR ENERGIA ELÉTRICA. Somente a
irregularidade nos equipamentos de medição de consumo ou
fraude comprovadamente atribuíveis ao autor possibilita imputarlhe a responsabilidade pelo débito apurado (TJ-MS - APL:
08002122120138120002 MS 0800212-21.2013.8.12.0002, Relator:
Des. Paschoal Carmello Leandro, Data de Julgamento: 15/04/2014,
4ª Câmara Cível, Data de Publicação: 25/04/2014).
E M E N T A - APELAÇÃO CÍVEL - DECLARATÓRIA DE
INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - FRAUDE MEDIDOR ENERGIA
APURADA UNILATERALMENTE - DIFERENÇAS DE CONSUMO
NÃO COMPROVADAS - DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE
DÉBITO MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
Não comprovada a fraude no medidor de energia, já que apurada
unilateralmente pela concessionária do serviço público, deve ser
afastada a responsabilidade do usuário, principalmente quando
não houve impugnação específica quanto a alegação feita pelo
consumidor no sentido de que teria entrado em contato com
a concessionária, a fim de noticiar que com a primeira troca do
medidor este estaria registrando consumo a menor, implicando
em defeito do próprio aparelho (art. 12, § 3º, II, do CDC).
Assim, correta a SENTENÇA que declarou a inexistência de
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débito relativo à diferença de consumo verificada (TJ-MS - APL:
01171692020088120001 MS 0117169-20.2008.8.12.0001, Relator:
Des. Sideni Soncini Pimentel, Data de Julgamento: 23/09/2014, 5ª
Câmara Cível, Data de Publicação: 25/09/2014).
Portanto, é acertada a desconstituição da dívida inicialmente
lançada, fazendo jus a declaração de inexistência do débito gerado
a título de diferença de consumo, já que sem provas de que a parte
autora fraudou o medidor não há como imputar-lhe o pagamento de
diferença de faturamento.
Posto isso, julgo PROCEDENTE o pedido para o fim de declarar
inexistente o débito de R$7.683,91 (sete mil seiscentos e oitenta
e três reais e noventa e um centavos) referente a diferença de
consumo apurada na unidade consumidora da parte autora,
Código Único 1266986-5, entre 03/2015 a 10/2015, isentando-a do
pagamento, extinguindo o
Processo com julgamento do MÉRITO com base no art. 487, I do
Código de
Processo Civil.
Além disso, determino que a requerida CERON abstenha de
interromper ou suspender o fornecimento de energia elétrica no
imóvel da parte autora, bem como de incluir o nome da parte
autora junto aos órgãos restritivos de crédito referente ao débito
descrito nos autos, SALVO se houver atraso no pagamento de
faturas diversas da reclamada na Inicial, sob pena de aplicação de
multa diária e, caso, o corte já tenha sido efetivado que proceda O
IMEDIATO RELIGAMENTO.
Sem custas e sem honorários.
Publique-se.
Registre-se.
Intimem-se.
Com o trânsito em julgado, se nada for requerido, arquive-se o feito.
SERVE A PRESENTE COMO MANDADO /CARTA DE INTIMAÇÃO/
CARTA PRECATÓRIA/MANDADO PARA SEU CUMPRIMENTO.
Ariquemes-RO; data e horário certificado no sistema PJE.
Márcia Cristina Rodrigues Masioli Morais
Juíza de Direito
Processo: 7008255-03.2018.8.22.0002
Classe: JUIZADOS - PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL
CÍVEL (436)
Requerente: JOSE CARLOS FERREIRA
Advogados do(a) REQUERENTE: LUCAS MELLO RODRIGUES RO0006528, REGINA MARTINS FERREIRA - RO8088
Requerido: CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA SA CERON
Advogado do(a) REQUERIDO: BRUNA TATIANE DOS SANTOS
PINHEIRO SARMENTO - RO0005462
FINALIDADE: Intimar as partes por intermédio de seus advogados
acerca da SENTENÇA abaixo transcrita:
SENTENÇA:
Relatório dispensado na forma do art. 38 da Lei 9.099/95.
Inicialmente analiso a prejudicial de MÉRITO de prescrição arguida
pela requerida sob o argumento de que decorreu o prazo de três
anos previsto no artigo 206, § 3º V do Código Civil.
Conforme consta na inicial, apesar de a rede elétrica da parte autora
ter sido construída há período considerável de tempo a incorporação
só ocorreu em 2013 e, sendo certo que o entendimento atual é de
que o prazo prescricional inicia com a incorporação, por força do
disposto no art. 71, § 5°, II do Decreto 5.163/04. Logo, não teria
ocorrido prescrição. Apenas com a incorporação da rede elétrica
particular sem prévia indenização é que passa a existir para o
consumidor, justa causa para eventual pretensão indenizatória,
correndo o prazo prescricional a partir daquela data.
Nesse sentido:
O termo inicial do prazo prescricional da pretensão ao ressarcimento
de valores gastos na implantação da rede elétrica em área rural,
incorporada ao patrimônio da concessionária do serviço público,
começa a fluir da efetiva incorporação da rede ao patrimônio da
concessionária” (TJSP SP 0002650-02.2011.8.26.0627, Relator:
Kioitsi Chicuta, Data de Julgamento: 06/09/2012, 32ª Câmara de
Direito Privado, Data de Publicação: 06/09/2012).
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Assim, considerando que no caso em tela há informação de que a
suposta incorporação ocorreu em 2013, AFASTO a prejudicial de
MÉRITO de prescrição.
No MÉRITO, trata-se de pedido de Obrigação de Fazer c/c
Indenização por Danos Materiais ajuizado em face de CENTRAIS
ELÉTRICAS DE RONDÔNIA – CERON tencionando o reembolso
de valor despendido com a construção de rede elétrica em
propriedade rural, bem como a formalização da incorporação da
rede supracitada.
Segundo consta na inicial, a parte autora construiu uma rede elétrica
e, em momento seguinte à construção, a requerida se apropriou da
rede elétrica e passou a prestar manutenção na rede construída
pela parte autora como se sua fosse, tendo ocorrido portanto, a
incorporação da rede elétrica sem observância do disposto na
Resolução 229/2006 da Aneel.
Consta ainda que a parte autora construiu a subestação nos
moldes estabelecidos pela CERON/ELETROBRÁS, a qual
aprovou o projeto e procedeu a instalação do serviço, contudo,
até o momento não efetuou a restituição do valor dispendido para
construção da subestação. Para comprovar o alegado juntou
diversos documentos ao sistema PJE.
Portanto, a parte autora requereu em juízo, o ressarcimento do
importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais) efetivamente gasto para
construção da subestação e, a condenação da parte adversa à
obrigação de fazer consistente na formalização da incorporação da
rede elétrica descrita na Inicial.
Citada, a requerida apresentou contestação requerendo a
improcedência sob o argumento de que a parte autora não provou
os fatos alegados, ônus que lhe incumbiria com fulcro no Código de
Processo Civil em vigor.
No tocante à regulamentação da incorporação, a CERON alegou
que esta é feita por Resolução da ANEEL, a qual estabelece as
condições gerais para incorporação de rede elétricas particulares.
No entanto, urge seja apreciado o prazo prescricional para fins de
indenização das respectivas redes elétricas e, seria imprescindível
que a parte apresentasse registro documental da sobredita
incorporação, o que inexiste na hipótese em análise.
Inobstante isso, tais alegações expendidas pela defesa não
merecem prosperar, posto que os documentos juntados com a inicial
comprovam devidamente a construção da rede de energia elétrica na
propriedade do(a) autor(a) e a incorporação por parte da requerida.
Portanto, indubitável que a requerida se beneficiou da estrutura
construída pelo(a) autor(a) para o fornecimento de energia elétrica
na região onde reside. De outro lado, a requerida nada provou.
Suas alegações vieram aos autos destituídas de provas, de modo
que não há como acatar o alegado. Seja como for, a requerida
passou a gerir a rede elétrica construída pela parte autora como se
sua fosse, sem contudo indenizá-lo(a) pelos valores despendidos.
Os documentos comprovam a um só tempo, que a parte autora
construiu uma subestação de energia elétrica rural em sua
propriedade rural, sempre fez a manutenção da rede elétrica
e só deixou de fazê-la a partir do momento em que a requerida
incorporou a rede elétrica sem qualquer formalização e indenização.
Conquanto se tratasse de uma rede particular, restou comprovado
através dos documentos apresentados que a CERON assumiu
compulsoriamente a responsabilidade pela rede elétrica na
propriedade da parte autora, tendo em vista a proibição de realizar
manutenção na referida rede/subestação e impossibilidade de
retirada de qualquer bem ou acessório utilizado para a construção
da rede. Assim, a devolução dos valores despendidos com a
construção da rede de energia elétrica é perfeitamente cabível,
visto que as instalações passaram a integrar o patrimônio da
concessionária CERON, a qual explora atividade lucrativa.
Portanto, esta tem o dever de indenizar a parte autora, pena
de enriquecimento sem causa, especialmente porque restou
comprovado nos autos que a parte autora arcou com todos os
custos para elaboração de projeto e construção de rede elétrica na
zona rural e a requerida incorporou referida rede sem indenizar a
parte autora ou formalizar a incorporação.
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Atualmente a Jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de
Rondônia reconhece o direito à indenização:
“Restituição de valores. Rede elétrica rural. Construção. Recursos
particulares. Apropriação pela concessionária. Prescrição
quinquenal. Ação procedência. Valor. Reparação integral. É de
cinco anos o prazo de prescrição para o ressarcimento de valores
dispendidos na construção de rede particular de energia elétrica
apropriada pela concessionária de serviço público para expansão
de programa de eletrificação de propriedades rurais. É devido o
ressarcimento dos valores gastos pelo particular para construção
de rede rural particular de energia elétrica se ocorrer a incorporação
desta pela concessionária pública do serviço de energia elétrica,
cujo valor deve ser pago devidamente corrigido e com juros de
mora, em função da vigência em nosso sistema do princípio da
reparação integral” (TJRO, Apelação 01003969720088220007,
Rel. Des. Marcos Alaor D. Grangeia, j. em 19/10/2011). “CERON.
CONSTRUÇÃO DE REDE ELÉTRICA RURAL. RECURSOS
PARTICULARES. DEVER DA CONCESSIONÁRIA RESTITUIR
INTEGRALMENTE O VALOR” (TJRO, Turma Recursal de Porto
Velho; Recurso Inominado n° 1001703-31.2012.8.22.0004,
Relatora Juíza Euma Mendonça Tourinho, j. em 08.10.2014).
Assim, ante o consolidado entendimento jurisprudencial e
considerando-se que a CERON não impugnou especificamente
as alegações da parte autora, restou evidenciada a sua
responsabilidade de incorporar a subestação em seu patrimônio
em razão da natureza do serviço público, e consequentemente,
o dever de indenizar a parte autora pelas despesas de aquisição
e instalação da rede elétrica, urgindo analisar apenas o quantum
devido.
De acordo com o art. 3º da Resolução Normativa N° 229, de 8
de agosto de 2006, “as redes particulares que não dispuserem
de ato autorizativo do Poder Concedente, na forma desta
Resolução, deverão ser incorporadas ao patrimônio da respectiva
concessionária ou permissionária de distribuição que, a partir
da efetiva incorporação, se responsabilizará pelas despesas
de operação e manutenção de tais redes”. Nos termos do § 1°
do art. 9º da Resolução, para obter o valor do ressarcimento ao
proprietário da rede particular, a concessionária ou permissionária
de distribuição deverá: I - calcular o encargo de responsabilidade
da concessionária ou permissionária de acordo com as regras
vigentes à época da construção da rede; II - utilizar a Tarifa Fiscal
estabelecida no § 2° deste artigo, atualizado-a anualmente por
meio do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo – IPCA;
e III - calcular o valor do ressarcimento ao proprietário da rede
particular, considerando a depreciação dos ativos, por meio de
fórmula própria.
Como visto, a Resolução determina que o valor da indenização leve
em conta o valor vigente à época da construção da subestação,
com atualização pelo índice do IPCA. Ocorre que a determinação
da ANEEL não vincula o Judiciário e se presta meramente a
regulamentar a questão no âmbito administrativo. Dessa forma, a
CERON/ELETROBRÁS deve se nortear pela Resolução 229/06 da
ANEEL para de forma administrativa, apurar, calcular e indenizar
aqueles que construíram redes elétricas/subestações que foram
incorporadas pela concessionária.
No entanto, caso a concessionária de energia não promova a
indenização com base nos critérios da ANEEL, cabe à parte
promover ação judicial para que no bojo no
Processo judicial, seja apurado o valor. Como no caso em tela a
parte autora alega não dispor mais dos recibos e comprovantes de
pagamentos da época da construção da subestação, é admitida
a comprovação dos gastos por outros meios como dispõem os
DISPOSITIVO s do CPC em vigor.
Dessa forma, à falta dos recibos contemporâneos à construção da
subestação, é admitida a prova documental (projeto, orçamento
atual, fatura de energia etc), apta a comprovar que a parte autora
construiu a subestação há considerável período de tempo, pagou
integralmente o valor para custear essa construção e não obstante
isso, não foi indenizada.
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Ademais, os documentos que instruem a Inicial demonstram que
à época da construção da subestação a parte autora realizou e
pagou por um projeto de engenharia para dar início à construção
da rede. Os documentos demonstram ainda que posteriormente
a energia foi fornecida, tanto que foi acostada cópia de fatura de
energia elétrica no imóvel descrito na inicial.
Ora, se a energia foi fornecida, é óbvio que o projeto elétrico foi
executado e a subestação foi construída. É público e notório que
o Governo Federal expandiu o fornecimento da energia elétrica
para a zona rural há pouco tempo, de modo que há 08, 10
anos, os proprietários de imóveis rurais que queriam ter acesso
à energia elétrica precisavam, com recursos próprios, construir
subestações em suas propriedades e imediações, a fim de
assegurar o fornecimento de energia elétrica.
Dessa forma, os documentos juntados na inicial corroboram
esse conhecimento público, qual seja, que a parte autora fez um
projeto, executou o mesmo e construiu uma subestação para
ter acesso à energia, a qual foi efetivamente fornecida, tanto
que passou a gerar faturas mensais como a que foi juntada na
inicial. Por fim, a parte autora foi diligente em juntar orçamento
demonstrando exatamente os valores gastos para a construção
de sua subestação. A CERON teve acesso a esses documentos
e os impugnou de forma genérica, dizendo que os mesmos não
retratam os gastos realizados posto que o orçamento é atual e
a despesa foi realizada há período considerável de tempo. No
entanto, a CERON não juntou NENHUM documento demonstrando
que o orçamento está equivocado ou fora da realidade.
Desse modo, com base no princípio da inversão do ônus da prova
e da proteção do consumidor, presume-se acertado o orçamento,
até porque, nenhuma outra prova ou indício demonstram o
contrário. Ademais, a opção judicial de acatar o orçamento juntado
pela parte autora ao invés de realizar perícia para aferir o valor da
época para posterior atualização pelo índice IPCA, é muito mais
benéfica à própria CERON, posto que insumos e serviços na área
de engenharia e eletricidade eram infinitamente mais caros há 8
ou 10 anos que os valores atuais.
Como naquela época a energia na zona rural era coisa rara e de
difícil execução, as empresas que forneciam e executavam serviços
nessa área cobravam valores exorbitantes, tanto que poucos
proprietários rurais se aventuravam a construir subestações.
Dessa forma, o valor da época certamente era mais alto que o
seu equivalente na atualidade, o que faria com que a CERON
dispendesse maior valor na indenização, caso fossem aferidos
os valores da época, devidamente atualizados, especialmente
porque o valor da época do fato teria que ser necessariamente
atualizado com os índices de correção monetária e juros
moratórios a contar da data do prejuízo, nos termos das Súmulas
43 e 54 do STJ. Assim, a aplicação de correção monetária e juros
da data do prejuízo, fariam com que o valor pleiteado pela parte
autora aumentasse sobremaneira.
Por outro lado, como a parte autora não juntou documentos
contemporâneos ao seu desembolso, somente fará jus ao valor
do orçamento atual, sem juros ou correção monetária, posto
que esses índices começam a contar a partir da data dessa
SENTENÇA.
Por tudo isso, fixo o dano material no valor do orçamento juntado
na inicial.
Posto isso, com fulcro no artigo 487, I do CPC em vigor, julgo
PROCEDENTE o pedido formulado para condenar a CERON –
Centrais Elétricas de Rondônia S/A a indenizar a parte autora
no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos
materiais, referente às despesas comprovadas com a construção
da rede particular de energia elétrica em sua propriedade, cujos
valores deverão ser acrescidos de correção monetária e juros a
contar da data dessa SENTENÇA, bem como, determino que a
CERON/ELETROBRÁS proceda à incorporação da referida rede
elétrica ao patrimônio da concessionária.
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Sem honorários e sem custas.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Intime-se a requerida para efetuar o pagamento no prazo de 15
(quinze) dias sob pena de acréscimo de 10% conforme art. 523 §1º
do CPC.
Transitada em julgado, sem o cumprimento voluntário da
SENTENÇA e caso requerido pelo autor, inicie-se a execução.
Se nada for requerido, arquive-se o feito.
Ariquemes, data e horário certificados no Sistema PJE.
ALEX BALMANT - Juiz de Direito
Processo: 7011159-93.2018.8.22.0002
REQUERENTE: EDSON RODRIGUES DE LIMA
Advogados do(a) REQUERENTE: DAYANE DA SILVA MARTINS RO7412, JOICE MARA HERMES - RO8263
REQUERIDO: ABAMSP - ASSOCIACAO BENEFICENTE DE
AUXILIO MUTUO AO SERVIDOR PUBLICO
Advogado do(a) REQUERIDO:
FINALIDADE: Intimar a parte requerente por meio de seu advogado da
DECISÃO, conforme segue: Trata-se de ação interposta por EDSON
RODRIGUES DE LIMA em face de ABAMSP – Associação Beneficente
de Auxílio Mutuo dos Servidroes Públicos em que o autor questina
descontos indevidos perpetrados em seu benefício previdenciário, os
quais causam-lhe prejuízos de ordem material e moral.
Assim, ingressou com a presente tencionando, via antecipação de
tutela, a determinação de que a empresa ré cesse imediatamente
os descontos em folha sobre o benefício do autor, sob pena de
multa diária. No MÉRITO, requereu o recebimento de indenização
pelos prejuízos suportados.
Ocorre que a parte autora não especificou no PEDIDO o valor
cobrado, número do contrato e demais informações alusivas ao
empréstimo questionado, bem como não especificou sequer no
pedido de urgência o número de seu benefício, tendo requerido,
de forma genérica, a antecipação de tutela para suspender tais
descontos perpetrados em seu benefício de aposentadoria por
invalidez junto ao INSS.
Face o exposto, determino que a parte autora seja intimada para
emendar a inicial no prazo de 15 (quinze) dias, conforme disposto
no artigo 321 do Código de
Processo Civil, sob pena de indeferimento, devendo para tanto
especificar o protesto incidente sobre seu nome.
Decorrido o prazo, faça-se a CONCLUSÃO dos autos.
Intime-se.
SERVE A PRESENTE COMO MANDADO /CARTA DE INTIMAÇÃO/
CARTA PRECATÓRIA/MADADO PARA SEU CUMPRIMENTO.
Ariquemes, data e horário registrados no PJE.
Márcia Cristina Rodrigues Masioli Morais
Juíza de Direito
Processo: 7000312-32.2018.8.22.0002
Classe: JUIZADOS - PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL
CÍVEL (436)
Requerente: FLORISVALDO ALVES DOS SANTOS
Advogados do(a) REQUERENTE: AMAURI LUIZ DE SOUZA RO0001301, KENIA FRANCIELI DOMBROSKI DOS SANTOS RO9154
Requerido: BANCO BMG CONSIGNADO S/A
Advogado do(a) REQUERIDO: CARLOS EDUARDO PEREIRA
TEIXEIRA - SP0327026
FINALIDADE: Intimar as partes por intermédio de seus advogados
acerca da SENTENÇA abaixo transcrita:
SENTENÇA:
Florisvaldo Alves dos Santos ingressou judicialmente em face de
Banco BMG S.A
Trata-se de ação de indenização por danos materiais e morais,
em que a parte autora tenciona obter a fixação de valor a título
reparatório em seu favor porque foi vítima de descontos indevidos
em benefício previdenciário de sua titularidade, comprometendo
sua renda alimentar sobremaneira.
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Como a parte autora alega que nunca celebrou negócio jurídico
com o referido Banco apto a gerar tais descontos em seu desfavor,
pugnou pelo ressarcimento dos valores descontados, em dobro,
bem como pela reparação por danos morais, tento em vista que
o fato de parcelas alusivas a empréstimo consignado terem sido
subtraídas indevidamente de proventos obtidos mensalmente no
INSS a título de aposentadoria.
Pois bem. Os autos vieram conclusos para SENTENÇA, após
regular instrução processual.
Em sede de preliminar, o requerido Banco BMG arguiu que não
lhe pertine responsabilização quanto aos fatos, especificamente
porque os descontos reclamados no benefício previdenciário da
parte autora foram perpetrados pela pessoa jurídica Banco Itau
BMG Consignado, que seria distinta e alheia à instituição que figura
no polo passivo.
Segundo o Banco BMG ele não tem vinculação alguma com a
empresa responsável pelos descontos e, dentre as instituições
financeiras que fazem parte do conglomerado BMG não está
o Banco Itaú BMG Consignado, já que esta última é controlada
especificamente pelo Banco Itaú.
Desta feita, a parte ré pugnou pelo acolhimento da preliminar,
extinguindo o
Processo sem resolução do MÉRITO, face ao reconhecimento de
ilegitimidade passiva.
De acordo com os extratos de INSS anexados ao PJE, verifica-se
que o desconto que a parte entende ilícito é no valor mensal de
R$ 13,70 (treze reais e setenta centavos) feitos por ordem do “Itau
BMG” e, não consta expressamente Banco BMG como pretende
supor a parte autora. Referida situação desnatura por completo a
propositura da demanda em face do Banco BMG porquanto não se
pode compelir determinada instituição financeira a arcar com um
prejuízo de ordem material e imaterial a que ela não deu causa.
Não seria possível, portanto, compelir o réu do
Processo a arcar com um ônus oriundo de ato ilícito que ele não
cometeu, pois apenas aquele que por ato ilícito causar dano a
outrem tem o dever de repara-lo.
Logo, de fato assiste razão ao réu quanto à tese arguida, porquanto
foi somente o Itau BMG quem perpetrou os descontos reclamados,
de modo que eventual ilícito deve ser imputado a este último em
sede meritória.
Logo, urge o reconhecimento de ilegitimidade passiva já que
incumbe à parte autora ingressar em juízo em face do Banco Itau
BMG Consignado e provar a ocorrência de fraude perpetrada
em seu desfavor, pedindo então o ressarcimento dos valores
descontados indevidamente de seu benefício previdenciário e,
ainda a reparação por danos morais caso comprove a ocorrência
de transtornos que superem a esfera patrimonial.
A fraude, ao integrar o risco da atividade imanente à instituição
bancária, caracteriza fortuito interno e, nessa ordem, não
possui habilidade técnica para configurar a excludente de
responsabilidade civil por culpa de terceiro, prevista no art. 14, §3º,
II, da lei n. 8.078/90. A segurança das operações do banco que
oferta empréstimo consignado no mercado é dever indeclinável do
próprio fornecedor desse tipo de serviço, e a fraude não o exime de
indenizar o consumidor dos danos respectivos.
Seja como for, a presente deliberação judicial serve para afastar a
legitimidade do Banco BMG S.A, acolhendo a preliminar suscitada,
sendo o caso de extinção do feito sem resolução do MÉRITO. A par
disso, a Jurisprudência amplamente reconhece a distinção havida
entre as duas pessoas jurídicas o objeto da presente discussão.
Eis o entendimento que adiante transcrevo:
Ementa: 2ª TURMA RECURSAL RECURSO Nº: 002004764.2017.8.19.0205. AUTOR: LUIS FERNANDO RANGEL. RÉUS:
BANCO ITAÚ BMG CONSIGNADO S.A E BANCO BMG. VOTO:
SENTENÇA que julgou parcialmente procedentes os pedidos
autorais, para condenar os réus a retirada do nome do autor dos
cadastros restritivos de crédito, ao cancelamento do contrato de
empréstimo, bem como de todo e qualquer débito dele decorrente
e condenar os réus à reparação por danos morais. Recurso do réu
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BANCO BMG às fls. 194/206 arguindo preliminar de ilegitimidade
passiva e, no MÉRITO pugna pela improcedência dos pedidos.
SENTENÇA que merece reforma parcial. Da análise dos autos,
verifico que a parte ré BANCO BMG é ilegítima para figurar no
polo passivo. Isso porque, o documento de fls. 13 consta que a
negativação do nome do autor foi realizada pelo réu ITAU BMG
CONSIGNADO, sendo certo que o réu ITAÚ BMG CONSIGNADO
e o Banco BMG são pessoas jurídicas distintas, com CNPJ
distinto. Portanto, concluo que a parte ré BANCO BMG não é
titular da relação jurídica de direito material trazida a exame.
Assim, voto no sentido de DAR PROVIMENTO AO RECURSO
DO RÉU BANCO BMG, com o acolhimento da preliminar de
ilegitimidade passiva, mantendo-se a SENTENÇA com relação
a condenação do réu ITAÚ BMG CONSIGNADO. Sem ônus
sucumbenciais. Rio de Janeiro, 11 de abril de 2018. ELISABETE
FRANCO LONGOBARDI. JUÍZA RELATORA. TJ-RJ - RECURSO
INOMINADO RI 00200476420178190205 RIO DE JANEIRO
CAMPO GRANDE REGIONAL XVIII JUI ESP CIV (TJ-RJ). Data de
publicação: 25/04/2018
Ementa: 0006353-61.2018.8.19. 0021 VOTO Trata-se de recurso
inominado interposto por BANCO ITAÚ BMG CONSIGNADO S.A.,
no qual afirma que o BANCO BMG S/A e o BANCO ITAÚ BMG
CONSIGNADO S.A são empresas distintas, motivo pelo qual deve
ser acolhida a preliminar de ilegitimidade passiva arguida em
sede recursal. Depreende-se dos autos que o cartão de crédito
enviado à autora consta apenas “ Banco BMG”. Ademais, não há
qualquer documento nos autos que demonstre a participação do
réu, BANCO ITAÚ BMG CONSIGNADO S.A, atualmente BANCO
ITAU CONSIGNADO S.A. no cartão de crédito, ora impugnado,
que, segundo os documentos coligidos, foi enviado à autora
pelo BANCO BMG S/A. Ressalte-se que BANCO ITAÚ BMG
CONSIGNADO S.A esclareceu tratar-se de pessoa jurídica distinta
do BANCO BMG, com CNPJ distinto, bem como esclarecendo o
teor da cessão de operações de crédito consignado realizada entre
eles, do qual não fez parte o contrato objeto da lide e ainda, na
inicial consta como parte ré o BANCO BMG S/A. Isto posto, VOTO
no sentido de conhecer o recurso do réu e dar-lhe provimento para
acolher a preliminar de ilegitimidade passiva e julgar extinto o
Processo sem julgamento do MÉRITO, nos termos do art. 485,
VI do CPC. Rio de Janeiro, 12 de junho de 2018. ANA PAULA
CABO CHINI Juíza Relatora TJ-RJ - RECURSO INOMINADO RI
00063536120188190021 RIO DE JANEIRO DUQUE DE CAXIAS I
JUI ESP CIV (TJ-RJ) Data de publicação: 27/06/2018.
Posto isso, acolho a preliminar arguida para o fim de reconhecer
a ILEGITIMIDADE PASSIVA do requerido Banco BMG S.A e julgo
extinto o
Processo sem resolução do MÉRITO, conforme determina o art.
485, VI do CPC.
Publique-se.
Registre-se.
Intimem-se.
Após o trânsito em julgado, arquive-se.
Cumpra-se servindo a presente como MANDADO /carta de
intimação/carta precatória para seu cumprimento.
Ariquemes, data e horário certificados no Sistema PJE.
ALEX BALMANT - Juiz de Direito
Processo: 7006501-26.2018.8.22.0002
Classe: JUIZADOS - PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL
CÍVEL (436)
Requerente: JESUINA COELHO LEONEL
Advogado do(a) REQUERENTE: SUZANA AVELAR DE SANTANA
- RO0003746
Requerido: BANCO BMG CONSIGNADO S/A
Advogado do(a) REQUERIDO: FLAVIA ALMEIDA MOURA DI
LATELLA - MG0109730
FINALIDADE: Intimar as partes por intermédio de seus advogados
acerca da SENTENÇA abaixo transcrita:
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SENTENÇA:
Relatório dispensado na forma do art. 38 da Lei 9.099/95.
De início, urge seja apreciada a questão suscitada pelo Banco
BMG S/A.
A parte ré arguiu a necessidade de reconhecimento de decadência
na hipótese em questão, o que não merece acolhimento. O
fundamento do Banco é no sentido de que a reclamação por falha
ou ineficiência do serviço prestado deve ser feita no lapso temporal
de 30 (trinta) dias, o que não ocorreu na hipótese em vertente.
Entretanto, em verdade, o caso requer análise de reparação de
danos (repetição de indébito e indenização por danos morais), cuja
reclamação se vincula ao prazo prescricional estabelecido no CDC,
o qual em verdade ainda não decorreu em desfavor da autora.
Senão vejamos.
A pretensão de reparação de danos submete-se a prazo
prescricional de 05 (cinco) anos, nos termos do art. 27 do Código
de Defesa do Consumidor.
Eis o teor da jurisprudência que a seguir transcrevo neste exato
sentido:
CONSUMIDOR. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL COM
REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS
MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FATO DO SERVIÇO.
PRAZO PRESCRICIONAL. CINCO ANOS. ART. 27 DO CDC.
PRESCRIÇÃO RECONHECIDA. APELO CONHECIDO E
IMPROVIDO. I. Segundo o artigo 27 do CDC: “Prescreve em 5
(cinco) anos a pretensão à reparação pelos danos causados por
fato do produto ou do serviço prevista na Seção II deste Capítulo,
iniciando-se a contagem do prazo a partir do conhecimento do
dano e de sua autoria”. II. Na hipótese, constata-se que a autora
tomou conhecimento dos descontos em 07/03/2007. Portanto,
como a ação foi interposta somente no dia 24/07/2014, operou-se
o instituto da prescrição, nos termos do artigo supracitado. III. Além
disso, não é razoável alegar que o consumidor sofreu 36 (trinta e
seis) descontos de R$ 96,97 (noventa e seis reais e noventa e sete
centavos) em sua aposentadoria sem percebê-los, somente vindo
a notar os descontos após transcorrer vários anos da quitação
completa do débito IV. Apelação conhecida e improvida.(TJ-MA
- APL: 0464842014 MA 0001370-71.2014.8.10.0033, Relator:
RAIMUNDO JOSÉ BARROS DE SOUSA, Data de Julgamento:
20/07/2015, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação:
21/07/2015)
Pelas questões expostas, afasto a prejudicial de decadência e
adentro ao MÉRITO do litígio.
Trata-se de ação consumerista ajuizada por Jesuina Coelho Leonel
em face do Banco BMG S/A.
De acordo com a narrativa fática, a parte autora é titular de benefício
previdenciário e, recentemente notou a existência de um desconto
mensal perpetrado em seus proventos pelo réu, cuja origem do
negócio afirma não haver pactuado.
A parte obteve a informação de que o desconto é oriundo de
empréstimo na modalidade RMC – Reserva de Margem de Cartão
de Crédito, o qual se justificaria com base na emissão de cartão que
previa descontos das respectivas faturas diretamente no benefício
do adquirente/consumidor do serviço.
Melhor explicando, de acordo com a Inicial, o Banco requerido emitiu
um cartão de crédito em nome da parte autora e nesse sentido,
autorizou um saque nesse cartão de crédito, o que culminou na
emissão de cobranças em seu benefício previdenciário.
Assim, como não anuiu à contratação na modalidade de cartão
de crédito e saque nesse cartão, a parte autora ingressou com
ação judicial tencionando a declaração de inexistência dos débitos
lançados na fatura de cartão de crédito e a fixação de indenização
por danos morais sofridos em razão da conduta do requerido.
Por fim, requereu a restituição do importe de R$ 1.442,15
(mil quatrocentos e quarenta e dois reais e quinze centavos)
relativamente ao pagamento de parcelas do cartão de crédito que
já foram descontadas, sendo que esse montante é representativo
do ressarcimento em dobro (repetição de indébito).
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Citado o Banco BMG esclareceu que subsiste exercício regular
de um direito ao perpetrar descontos em desfavor do autor já que
houve legítima contratação entre as partes, que originou-se pela
emissão de cartão de crédito efetivamente utilizado pela parte
autora, o que permite que o pagamento das respectivas faturas
seja feito mediante cômputo no benefício da parte junto ao INSS.
Para corroborar sua tese anexou contrato e guias de transferência
eletrônica, afirmando inclusive que a autora se beneficiou com
recebimento de valores em sua conta bancária. A parte autora
impugnou as alegações afirmando que o recebimento de valores
decorreu de empréstimo firmado na modalidade de consignado de
modo que jamais desvirtuou esse negócio originário para adquirir
um cartão de crédito fornecido pelo réu.
Pois bem. A responsabilidade da pessoa jurídica em face dos
atos realizados por seus prepostos regula-se pela teoria objetiva,
de forma que basta a prova da conduta, do dano e do nexo de
causalidade para configurar-se o dever de indenizar.
O art. 6°, VI e VIII do CDC esclarece ser direito básico do
consumidor a efetiva prevenção e reparação de danos a si
causados, com facilitação da defesa de seus direitos, inclusive
com a inversão do ônus da prova a seu favor.
Registre-se oportunamente, que o princípio da dignidade do
ser humano norteia qualquer relação jurídica. Tanto é que, o
inciso supracitado respeita o referido princípio constitucional, e
reforça o artigo 4º, inciso I da Lei Consumerista, que reconhece
taxativamente a vulnerabilidade do consumidor no mercado de
consumo (artigo 4º do CDC).
O inciso IV trata do aproveitamento das vulnerabilidades
específicas do consumidor, restando caracterizada tal prática
quando o fornecedor, de modo abusivo, se vale da fraqueza
ou ignorância do consumidor, tendo em vista sua idade, saúde,
conhecimento ou condição social.
Na inicial a parte autora afirmou não ter contratado um cartão
de crédito do Banco requerido, tendo afirmado que em verdade,
contratou um empréstimo consignado para ser pago mediante
descontos mensais em seu benefício previdenciário.
Por outro lado o réu não demonstrou suficientemente o elemento
volitivo, como indicativo de que a parte autora efetivamente
pactuou, além de empréstimo consignado, a aquisição de cartão
de crédito, efetuando gastos mensais para legitimar os descontos
questionados na Inicial. Logo, inexiste prova nos autos de que
a parte autora tenha se beneficiado com o cartão de crédito do
banco requerido e eventual valor sacado por meio desse cartão.
Portanto, o cerne da questão reside em saber se a parte autora
contratou um cartão de crédito do banco requerido e se nesse
sentido, autorizou um saque nesse cartão de crédito, contraindo
para si, as obrigações inerentes ao pagamento desse saque.
Considerando a inversão do ônus probante em seu favor, cabia
ao banco requerido provar a legalidade da contratação do cartão
de crédito pela parte autora. No entanto, o Banco requerido não
juntou documentos hábeis a comprovar que a parte autora, em
vez de ter procedido a contratação de um empréstimo consignado,
contratou um cartão de crédito do banco requerido e nesse
sentido, realizou um saque nesse cartão.
Com efeito, as provas apresentadas pela parte autora evidenciam
a contratação de um cartão de crédito sem sua anuência expressa
do(a) consumidor(a).
Logo, como a parte autora não contratou, por sua livre vontade,
um cartão de crédito do Banco requerido, não há como manter
sua validade desse negócio, urgindo seja o mesmo cancelado.
No caso em tela, a conduta do banco requerido restou demonstrada
diante dos documentos juntados aos autos, os quais comprovam
a contratação de um cartão de crédito em nome da parte autora,
sem sua anuência.
O art. 14, § 3º, do Código de Defesa do Consumidor, somente
afasta a responsabilidade do fornecedor por fato do serviço
quando a culpa for exclusivamente do consumidor ou de terceiro.
Vejamos:
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Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente
da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos
consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem
como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua
fruição e riscos.
[...]
§ 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando
provar:
[...]
II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.
Ainda que fosse o caso de fraude perpetrada por terceiros, ainda
sim a conduta danosa da requerida estaria caracterizada pois a
responsabilidade do fornecedor decorre da violação do dever
de gerir com segurança as movimentações bancárias de seus
clientes e ocorrendo algum defeito na prestação do serviço, há
responsabilidade objetiva da instituição financeira, porquanto o
serviço prestado foi defeituoso. Sobre o assunto, há entendimento
pacificado nesse mesmo sentido. Vejamos:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA.
DANOS MORAIS. DESCONTOS INDEVIDOS. EMPRÉSTIMO
QUE NÃO FOI CONTRAÍDO PELO AUTOR. FRAUDE. 1. Tratase de relação de consumo, uma vez que o autor é consumidor
por equiparação. Nos termos do art. 14 do Código de Defesa do
Consumidor, o fornecedor de serviços responde independente
da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos
consumidores por defeitos relativos à prestação de seus serviços,
somente se eximindo do dever de indenizar se provar a ocorrência
de uma das causas excludentes de responsabilidade: inexistência
do defeito; fato exclusivo do consumidor ou de terceiro, ou o
fortuito externo. 2. O ato delituoso de terceiro, que se utiliza de
documentos de outrem, não constitui ato de terceiro, por tratarse de fortuito interno.3. Cuidando-se de fortuito interno, o fato de
terceiro não exclui o dever do fornecedor de indenizar. Súmula
nº 94 deste Tribunal.4. Cabia, dessa forma, ao réu demonstrar
que foi o autor quem de fato contratou o empréstimo, o que não
aconteceu na hipótese dos autos. O réu trouxe aos autos o contrato
de empréstimo, que não foi assinado pelo autor.5. Dano moral
in re ipsa, tendo em vista que os descontos ocorreram sobre os
seus vencimentos, privando-o do seu meio de subsistência. 6.
Dano moral, na hipótese, razoavelmente arbitrado na SENTENÇA
no valor de R$4.000,00 (quatro mil reais).7. Por fim, não há que
se falar em redução da multa diária fixada na DECISÃO que
antecipou os efeitos da tutela, pois não se verifica excessividade
prevista no art. 461, § 6º, do CPC.8. Negativa de seguimento ao
recurso, nos termos do art. 557, caput, do CPC (TJ-RJ - APL:
143089720098190203 RJ 0014308-97.2009.8.19.0203, Relator:
DES. BENEDICTO ABICAIR, Data de Julgamento: 31/07/2012,
SEXTA CAMARA CIVEL, Data de Publicação: 03/08/2012).
Seja como for, por força da inversão do ônus probatório em favor
do consumidor, cabia ao requerido demonstrar que a parte autora
havia celebrado o contrato de cartão de crédito e autorizado um
saque nesse cartão, ciente de todas as cláusulas contratuais
e nesse sentido, se beneficiado. Como isso não foi feito pelo
requerido, há de ser reconhecida sua conduta danosa.
O dano causado pela conduta do requerido é evidente ante o
inequívoco constrangimento e chateação que a utilização de
dados pessoais para celebrar contrato de cartão de crédito com
instituição que não cumpriu seu dever de verificar a veracidade das
informações prestadas ocasiona.
A jurisprudência já se manifestou sobre o assunto. In verbis:
JUIZADOS
ESPECIAIS
CÍVEIS.
CIVIL.
CONSUMIDOR.
FRAUDE. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. DESCONTOS EM CONTA
CORRENTE. APOSSAMENTO INDEVIDO DE VALORES EM
CONTA BENEFÍCIO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANO
MORAL CABÍVEIS. DEVOLUÇÃO EM DOBRO CONFIRMADA.
VALOR INDENIZATÓRIO MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E
DESPROVIDO. PRELIMINAR REJEITADA. SENTENÇA MANTIDA
POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. 1. Desnecessidade
da realização de perícia. A diferença grosseira nas assinaturas
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do contrato de empréstimo comparada com as assinaturas
constantes dos documentos pessoais da autora são suficientes para
demonstrarem a fraude perpetrada. Preliminar de complexidade da
causa rejeitada. 2. Trata-se de pedido indenizatório por dano moral
e de repetição de indébito cujo fundamento é a existência de fraude
na obtenção de empréstimo bancário, o que acarretou desconto
em conta-corrente da autora. Apossamento indevido de valor na
conta benefício da autora. Desconto indevido e sem justificativa
de engano justificável rende repetição dobrada. Aplicação do
art. 42, parágrafo único do CDC. 3. Ato ilícito configurado. Dever
de indenizar confirmado. Prejuízo presumido e derivado do fato.
Valor indenizatório mantido (grifei). RECURSO CONHECIDO E
DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPIROS
FUNDAMENTOS (Acórdão n.675571, 20120410037092ACJ,
Relator: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, Relator
Designado:WILDE MARIA SILVA JUSTINIANO RIBEIRO, 1ª Turma
Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de
Julgamento: 23/04/2013, Publicado no DJE: 14/05/2013. Pág.: 410).
Apesar de não terem sido colhidas provas orais, os documentos
juntados aos autos demonstram que os fatos geraram danos
morais à parte autora pois acreditou ter contratado um empréstimo
consignado junto ao requerido e posteriormente, soube que em
verdade o banco requerido emitiu um cartão de crédito em seu
nome e nesse sentido, autorizou um saque nesse cartão, ensejando
a emissão de cobranças nas faturas desse cartão, comprometendo
sua dignidade e intimidade.
Atualmente, a jurisprudência vem reconhecendo a existência de
danos morais em situações semelhantes. Vejamos:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO
NÃO CONTRATADO. DANOS MATERIAIS E MORAIS
CONFIGURADOS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. -A relação
entre as partes é de consumo, uma vez que o autor se enquadra
no conceito de consumidor por equiparação (CDC, art. 2º, §único)
e a ré no de fornecedora de serviço. (CDC, art. 3º), sendo objetiva
a sua responsabilidade (CDC, art. 14). -Reconhecida a cobrança
indevida, deve a restituição dos valores ocorrer em dobro,
independentemente da existência de dolo ou culpa. -Dano moral
configurado, pois os fatos narrados ultrapassam a esfera do mero
aborrecimento. Quantum indenizatório fixado em observância
aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Manutenção
da SENTENÇA (grifado). NEGATIVA DE PROVIMENTO AO
RECURSO, NA FORMA DO ART. 557, CPC (TJ-RJ - APL:
00071010320118190001 RJ 0007101-03.2011.8.19.0001, Relator:
DES. TEREZA CRISTINA SOBRAL BITTENCOURT SAMPAIO,
Data de Julgamento: 12/11/2013, VIGÉSIMA SÉTIMA CAMARA
CIVEL/ CONSUMIDOR, Data de Publicação: 20/02/2014 22:08).
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO
NÃO CONTRATADO. DANOS MATERIAIS E MORAIS
CONFIGURADOS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. -A relação
entre as partes é de consumo, uma vez que o autor se enquadra
no conceito de consumidor por equiparação (CDC, art. 2º, §único)
e a ré no de fornecedora de serviço. (CDC, art. 3º), sendo objetiva
a sua responsabilidade (CDC, art. 14). -Ação de indenização por
danos materiais e morais, fundamentada em indevido desconto
de parcelas referentes a empréstimo consignado não contratado
pela parte autora. -Mostra-se acertada a DECISÃO do juízo a quo
ao determinar a restituição, em dobro, dos valores indevidamente
pagos, conforme o disposto no art. 42, parágrafo único, do
Código de Defesa do Consumidor. -Isto porque, reconhecida a
cobrança indevida, deve a restituição dos valores ocorrer em
dobro, independentemente da existência de dolo ou culpa. -Dano
moral configurado, pois os fatos narrados ultrapassam a esfera do
mero aborrecimento (grifado). Quantum indenizatório fixado em
observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
-Manutenção da SENTENÇA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO
AOS RECURSOS, NA FORMA DO ART. 557, CPC (TJ-RJ - APL:
01746166320118190001 RJ 0174616-63.2011.8.19.0001, Relator:
DES. TEREZA CRISTINA SOBRAL BITTENCOURT SAMPAIO,
Data de Julgamento: 18/11/2013, VIGÉSIMA SÉTIMA CAMARA
CIVEL/ CONSUMIDOR, Data de Publicação: 21/02/2014 14:02).
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Com efeito, a parte autora se viu exposta pois teve seus dados
bancários utilizados indevidamente para a contratação de cartão de
crédito não solicitado e teve que procurar advogado para ingressar
com a presente demanda a fim de ver seu direito atendido. Tudo
isso certamente gerou impacto e abalo emocional à parte autora.
Por fim, o nexo de causalidade entre a conduta e o dano está
comprovado por meio dos documentos que evidenciaram que o
dano sofrido pela parte autora foi causado pela conduta do banco.
Não se discute sobre a culpa do banco requerido, já que nesse
caso se aplica a teoria objetiva da culpa, expressa nos arts. 932,
III e 933 do CC.
Assim, a parte autora faz jus à rescisão do contrato com
consequente devolução dos valores cobrados indevidamente, além
do recebimento de indenização pelos danos morais sofridos.
Como a parte autora comprovou ter adimplido algumas parcelas,
deve o requerido proceder a restituição de aludido valor, em dobro,
no importe total de R$ 1.442,15 (mil quatrocentos e quarenta e dois
reais e quinze centavos), descrito na Inicial.
Em relação aos danos morais, na fixação do quantum,
considerando a capacidade econômica das partes, a extensão do
dano e as consequências/reflexos negativos promovidos na vida
do consumidor, entendo razoável o importe de R$ 10.000,00 (dez
mil reais).
Posto isso, julgo PROCEDENTE o pedido para declarar inexistente
o contrato de cartão de crédito existente em nome da parte autora
junto ao Banco BMG S/A, cuja descrição está na Inicial, bem como
para determinar ao requerido que proceda a restituição do importe
de R$ 1.442,15 (mil quatrocentos e quarenta e dois reais e quinze
centavos), devendo referido valor ser acrescido de juros de 1%
desde a citação e correção monetária desde a data do ajuizamento
do pedido.
Em consequência, proíbo o Banco requerido de efetuar novas
cobranças em face da parte autora referente ao contrato discutido
nos autos, pena de multa diária de R$ 100,00 (cem reais) até o
limite de 20 (vinte) salários mínimos.
Por fim, condeno o requerido a pagar em favor da parte autora
a importância de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos
morais, extinguindo o
Processo com resolução do MÉRITO, nos termos do art. 487, I do
CPC.
Registre-se que, em ação indenizatória por danos morais, o termo
inicial para incidência dos juros de mora é a data do evento danoso,
em aplicação à Súmula 54 do STJ. Já a correção monetária deve
incidir desde a data do julgamento em que a indenização foi
arbitrada, de acordo com a súmula 362 do STJ.
Sem custas e sem verbas honorárias.
Publique-se.
Registre-se.
Intime-se a parte requerida, para cumprir a determinação acima em
15 dias pena de multa de 10% como determina o artigo 523 §1º do
CPC em vigor.
Após o trânsito em julgado, se nada for requerido pelas partes,
arquivem-se os autos.
Cumpra-se servindo a presente como MANDADO /carta de
intimação/carta precatória para seu cumprimento.
Ariquemes/RO, data e horário certificados no Sistema PJE.
ALEX BALMANT - Juiz de Direito
Processo: 7005760-83.2018.8.22.0002
Classe: JUIZADOS - PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL
CÍVEL (436)
Requerente: ROSELI PINHEIRO DOS SANTOS
Advogados do(a) REQUERENTE: CYNTHIA PATRICIA CHAGAS
MUNIZ DIAS - RO0001147, WAGNER FERREIRA DIAS RO0007037
Requerido:
AYMORE
CREDITO
FINANCIAMENTO
E
INSVESTIMENTO S.A
Advogado do(a) REQUERIDO: JOAO THOMAZ PRAZERES
GONDIM - RJ0062192
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FINALIDADE: Intimar as partes por intermédio de seus advogados
acerca da SENTENÇA abaixo transcrita:
SENTENÇA:
Relatório dispensado na forma do art. 38 da Lei 9.099/95.
Trata-se de ação indenizatória ajuizada por Roseli Pinheiro dos
Santos em face de Aymoré Crédito Financiamento e Investimentos
S/A, sob o fundamento de que seu nome fora mantido negativado
indevidamente por um débito quitado em ação de busca e
apreensão de veículo automotor que tramitou perante a 3ª Vara
Cível da Comarca de Ariquemes (
Processo nº 7013275-43.2016.8.22.0002).
Segundo consta na inicial, a parte autora financiou um veículo junto
ao requerido e diante do inadimplemento de algumas parcelas do
financiamento, o requerido interpôs ação de busca a apreensão, onde
após ser citada, a parte autora satisfez a pretensão no juízo cível.
Consta ainda que inobstante veículo tenha sido entregue à
financeira e tenha sido transferido para São Paulo desde 05 de Abril
de 2017, a requerida manteve o nome da parte autora negativado.
Assim, ingressou com a presente, tencionando a declaração de
inexistência do débito que ensejou a negativação de seu nome e o
recebimento de indenização pelos danos morais que alega haver
suportado em razão da manutenção indevida de seu nome nos
órgãos de restrição ao crédito.
Houve decretação da revelia da parte adversa, porque ausentouse injustificadamente à audiência conciliatória perante o CEJUSC.
Mesmo que fosse o caso de apreciar o teor da contestação juntada,
ainda assim verifico que não merecem guarida os argumentos
ofertados pela defesa. Senão vejamos.
Segundo consta, não houve cometimento de ato ilícito porque,
apesar de reconhecer diante de inadimplência contratual realizou
a busca e apreensão do veículo e o veículo inclusive ingressou
na posse da financeira e foi vendido em leilão para satisfazer o
inadimplemento, a defesa arguiu que a venda do bem apenas
propiciou a quitação parcial do contrato, de modo que a insuficiência
de fundos para a quitação do total do contrato torna legítima a
cobrança do saldo residual em desfavor da parte autora.
Ocorre que, a SENTENÇA proferida no juízo cível demonstra
claramente que as obrigações de ambas as partes foram satisfeitas
no bojo da ação de busca e apreensão, ou seja, houve adimplemento
do valor pelo autor mediante entrega do bem, o qual ingressou na
posse definitiva da financeira para alienar a quem entender de direito.
Logo, entendo que a negativação não poderia subsistir.
A responsabilidade da pessoa jurídica em face dos atos realizados
por seus prepostos regula-se pela teoria objetiva, de forma que
basta a prova da conduta, do dano e do nexo de causalidade para
configurar-se o dever de indenizar.
O art. 6°, VI e VIII do CDC esclarece ser direito básico do consumidor
a efetiva prevenção e reparação de danos morais a si causados,
com facilitação da defesa de seus direitos, operando-se a inversão
do ônus da prova em seu favor.
As provas dos autos indicam que a autora tornou-se inadimplente
com a requerida em relação a um contrato de financiamento, o que
ensejou a interposição de ação judicial e posterior MANDADO de
busca e apreensão do veículo financiado.
Essas mesmas provas atestam que a autora entregou o veículo
para satisfação do valor cobrado pela requerida no
Processo que tramitou perante a 3ª Vara Cível da Comarca
de Ariquemes e inobstante isso, a negativação de seu nome
permaneceu até o ingresso da presente ação, oportunidade em
que o pedido de tutela antecipada foi deferido por este juízo e a
negativação suspensa.
Portanto, no caso em tela, a conduta da parte requerida ficou
provada por meio dos documentos juntados que demonstram que
a parte autora satisfez a dívida preexistente e, inobstante isso,
permaneceu negativada.
O comprovante de negativação juntado com a inicial comprova a
manutenção indevida da negativação, descumprindo a requerida
o prazo previsto no artigo 43, § 3º do Código de Defesa do
Consumidor.
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Registre-se que o Superior Tribunal de Justiça firmou orientação
no sentido de que, uma vez recebido o pagamento da dívida, deve
o credor providenciar, em até 05 (cinco) dias, o cancelamento da
inscrição legítima nos cadastros de proteção ao crédito, sob pena
de gerar, por omissão, lesão moral passível de reparação (Resp
nº1.149.998/RS, em DJe 15/08/2012.2).
O credor tem o direito de efetuar cobranças e negativações do
nome dos inadimplentes, mas uma vez constatado o pagamento,
tem o dever de dar baixa imediatamente na restrição, a fim de não
causar prejuízos ao consumidor.
No caso em tela, a autora efetuou o pagamento e mesmo assim
permaneceu negativada conforme atesta certidão do SPC juntada
aos autos. Logo há provas irrefutáveis da conduta danosa:
manutenção da negativação apesar do pagamento realizado.
O dano causado pela conduta da requerida é presumido e
ordinariamente conhecido, tanto que a jurisprudência já se
manifestou sobre o assunto. In verbis:
RESPONSABILIDADE CIVIL. INDENIZAÇÃO. DANO MORAL.
INDEVIDA MANUTENÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR EM
CADASTRO DE INADIMPLENTES, APÓS A QUITAÇÃO DA
DÍVIDA. BAIXA DA NEGATIVAÇÃO OCORRIDA CERCA DE 3
(TRÊS) MESES APÓS O PAGAMENTO. DEVER DE INDENIZAR
CONFIGURADO. DANO MORAL PRESUMIDO. INTELIGÊNCIA
DOS ARTS. 186, 927 E 944, DO CC E 14, DO CDC.
CIRCUNSTÂNCIAS QUE ACONSELHAM A MANUTENÇÃO DA
VERBA REPARATÓRIA FIXADA NA SENTENÇA. HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS BEM DOSADOS. APELO DO RÉU E RECLAMO
ADESIVO DA AUTORA DESPROVIDOS. Conquanto legítima
a inscrição, pelo credor, do nome do devedor em cadastro de
inadimplentes, a manutenção dessa restrição creditícia por mais
de 3 (três) meses após quitada a dívida configura manifesto ato
ilícito, gerando, de conseguinte, direito reparatório por dano moral,
o qual, na hipótese, é sabidamente presumido (grifado) (TJ-SC AC: 20130563265 SC 2013.056326-5 (Acórdão), Relator: Eládio
Torret Rocha, Data de Julgamento: 16/07/2014, Quarta Câmara de
Direito Civil Julgado).
MANUTENÇÃO INDEVIDA DE INSCRIÇÃO. RELATA O
RECLAMANTE QUE TEVE SEU NOME INSCRITO NOS ÓRGÃOS
DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO POR DÉBITO CONTRAÍDO
JUNTO À EMPRESA RECLAMADA, COM VENCIMENTO EM
07.09.2014, O QUAL FOI QUITADO EM 02.09.2014. ALEGA QUE
INFORMOU A RECLAMADA DA QUITAÇÃO DO DÉBITO, PORÉM
SEU NOME PERMANECE INSCRITO. PLEITEIA INDENIZAÇÃO
POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. EM CONTESTAÇÃO A
RECLAMADA ALEGA QUE NÃO EFETUOU COBRANÇA DE
DÉBITO, OU NEGATIVAÇÃO INDEVIDA, TAMPOUCO CAUSOU
DANOS MORAIS E MATERIAIS À AUTORA. SOBREVEIO
SENTENÇA QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE
O PEDIDO INICIAL PARA O FIM DE DECLARAR INEXIGÍVEL
O DÉBITO CONTIDO NA INSCRIÇÃO DO SCPC, BEM
COMO CONDENANDO A RECLAMADA AO PAGAMENTO
DE R$ 6.000,00 A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO POR DAOS
MORAIS. INSURGÊNCIA RECURSAL DA RECLAMADA.
PUGNA PELA REFORMA DA SENTENÇA JULGANDO A
AÇÃO IMPROCEDENTE. O RECLAMANTE APRESENTOU
CONTRARRAZÕES PUGNANDO PELO NÃO PROVIMENTO DO
RECURSO INOMINADO E PELA MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO IMPROVIDO. É
PRESUMIDA A EXISTÊNCIA DE DANO MORAL, NOS CASOS DE
INSCRIÇÃO E/OU MANUTENÇÃO EM ÓRGÃO DE RESTRIÇÃO
AO CRÉDITO, QUANDO INDEVIDA (grifado), CONFORME
INTELIGÊNCIA DO ENUNCIADO N.º 12.15 DAS TR S PR. NÃO
HÁ QUE SE OLVIDAR QUE A MANUTENÇÃO DA INSCRIÇÃO
DO NOME DO RECLAMANTE NOS ÓRGÃOS DE RESTRIÇÃO
AO CRÉDITO É INDEVIDA. NOS TERMOS DO ART. 43, § 3º, DO
CDC A RECLAMADA DEVERIA PROVIDENCIAR A EXCLUSÃO
DO DÉBITO NO PRAZO DE CINCO DIAS, MAS ASSIM NÃO
PROCEDEU, CONFORME SE ABSTRAI DA DECLARAÇÃO
CONSTANTE NO MOV. 1.6. DANO MORAL CONFIGURADO. É
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EVIDENTE A REPERCUSSÃO NEGATIVA GERADA PELA (TJPR
- 1ª Turma Recursal - 0003770-80.2015.8.16.0025/0 - Araucária Rel.: James Hamilton de Oliveira Macedo - - J. 12.11.2015) (TJ-PR
- RI: 000377080201581600250 PR 0003770-80.2015.8.16.0025/0
(Acórdão), Relator: James Hamilton de Oliveira Macedo, Data de
Julgamento: 12/11/2015, 1ª Turma Recursal, Data de Publicação:
18/11/2015).
Portanto, a negativação indevida produz dano moral indenizável.
É importante ressaltar que o reconhecimento do dano moral se
deve em razão da manutenção indevida do nome do(a) requerente
nos cadastros de proteção ao crédito após o adimplemento de sua
obrigação junto à financeira.
Por fim, o nexo de causalidade entre a conduta e o dano está
comprovado por meio dos documentos juntados à inicial que
evidenciaram que os constrangimentos por que o requerente
passou foram causados pela conduta da requerida em manter seu
nome inscrito nos órgão de proteção ao crédito sem justo motivo.
Não se discute sobre a culpa da parte requerida, já que nesse caso
se aplica a teoria objetiva da culpa, expressa nos arts. 932, III e
933 do CC.
Desta feita, considerando a prova da conduta da requerida, o dano
e o nexo de causalidade, conclui-se pela sua responsabilidade.
Na fixação do quantum, levo em consideração a conduta lesiva da
requerida, a capacidade econômica das partes e a extensão do
dano e, considero inclusive que a parte autora a princípio estava
inadimplente de sua obrigação e, a negativação era lícita em sua
origem, propiciando gastos com o ingresso de ação de busca e
apreensão legitimamente cabível em seu desfavor, entendendo
razoável fixar a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais).
Posto isso, nos termos do artigo 487, I do Código de
Processo Civil, torno definitiva a tutela antecipada e no MÉRITO,
julgo procedente o pedido para o fim de declarar inexistente o
débito no valor de R$ 10.705,55 (dez mil, setecentos e cinco reais e
cinquenta e cinco centavos), vencida em 14/02/2017, o qual ensejou
a manutenção indevida do nome da parte autora nos órgãos de
restrição ao crédito bem como para condenar a requerida a pagar
em seu favor o importe de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de
danos morais, extinguindo o
Processo com julgamento do MÉRITO.
Oficie-se ao SPC/SERASA, remetendo-se cópia da presente.
Registre-se que, em ação indenizatória por danos morais, o termo
inicial para incidência dos juros de mora é a data do evento danoso,
em aplicação à Súmula 54 do STJ. Já a correção monetária deve
incidir desde a data do julgamento em que a indenização foi
arbitrada, de acordo com a súmula 362 do STJ.
Sem custas e sem verbas honorárias.
Publique-se.
Registre-se.
Intime-se a parte requerida para cumprir o descrito na SENTENÇA,
no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de multa de 10% descrita
no art. 523 do Código de
Processo Civil.
Após o trânsito em julgado, se nada for requerido, arquive-se.
Cumpra-se servindo a presente como MANDADO /carta de
intimação/carta precatória para seu cumprimento.
Ariquemes-RO, data e horário registrados no PJE.
Márcia Cristina Rodrigues Masioli Morais
Juíza de Direito
Processo: 7008958-31.2018.8.22.0002
REQUERENTE: SIDNEY BUARQUE BALDISSERA
Advogados do(a) REQUERENTE: ANA PAULA SILVEIRA
BARBOSA - RO0001588, SYLVAN BESSA DOS REIS - RO0001300
REQUERIDO: TAM LINHAS AEREAS S/A.
Advogado do(a) REQUERIDO: FABIO RIVELLI - SP0297608
FINALIDADE: Intimar a parte requerente por meio de seu advogado
da DECISÃO, conforme segue: Chamo o feito à ordem.
Ao que consta no andamento processual, a Inicial foi recebida
mediante designação de audiência conciliatória perante o CEJUSC.
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Por conseguinte, a parte ré apresentou contestação e a parte autora
apresentou impugnação remissiva à Inicial e pediu o julgamento
antecipado do feito.
Ocorre que, no presente caso houve uma sucessão de equívocos
que impossibilitam o imediato julgamento do litígio.
Não há Inicial anexada ao sistema PJE e, sem observar isso, o
juízo designou audiência e, não bastasse esse erro, a parte ré
contestou um pedido que inexiste.
Seja como for, é crucial que o advogado do autor apresente
corretamente a Inicial ao sistema PJE para a respectiva análise
judicial.
Em razão do exposto, declaro a NULIDADE de todos os atos
processuais, devendo o feito iniciar-se do princípio. Concedo ao
autor, o prazo de 15 (quinze) dias para juntar adequadamente a
petição inicial, sob pena de arquivamento do feito.
Registre-se que, o artigo 14 da Lei 9.099/95 dispõe adequadamente
que “o
Processo instaurar-se-á com a apresentação do pedido, escrito ou
oral, à Secretaria do Juizado. § 1º Do pedido constarão, de forma
simples e em linguagem acessível:I - o nome, a qualificação e
o endereço das partes; II - os fatos e os fundamentos, de forma
sucinta; III - o objeto e seu valor.
Intime-se o advogado do autor via PJE. Decorrido o prazo
assinalado, faça-se a CONCLUSÃO do
Processo.
Ariquemes/RO, data e horário certificados no Sistema PJE.
Márcia Cristina Rodrigues Masioli Morais
Juíza de Direito
Processo: 7014964-88.2017.8.22.0002
REQUERENTE: LEANDRO DOS SANTOS
Advogado do(a) REQUERENTE: TAVIANA MOURA CAVALCANTI
- RO0005334
REQUERIDO: RENNER ADMINISTRADORA DE CARTOES DE
CREDITO LTDA.
Advogado do(a) REQUERIDO: JULIO CESAR GOULART LANES
- RO0004365
FINALIDADE: Intimar a parte requerida a apresentar contrarrazões
ao recurso interposto no prazo de 10 (dez) dias.
Processo: 7010358-17.2017.8.22.0002
REQUERENTE: VILMA DE MATOS FERREIRA
Advogado do(a) REQUERENTE: MARTA AUGUSTO FELIZARDO
- RO0006998
REQUERIDO: ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A., ACE
SEGURADORA S.A.
Advogado do(a) REQUERIDO: MARCO ROBERTO COSTA PIRES
DE MACEDO - BA0016021
Advogado do(a) REQUERIDO: PAULO EDUARDO PRADO SP182951
FINALIDADE: Intimar a parte requerente, por intermédio de seus
advogados, para acessar o documento ALVARÁ via sistema
PJE, providenciar a respectiva impressão e levantamento do
valor correspondente. Fica advertido que deverá manifestar-se
nos autos, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção por
pagamento.
Processo: 7010175-12.2018.8.22.0002
Classe: JUIZADOS - PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL
CÍVEL (436)
Requerente: REINALDO BARBOZA FIGUEIREDO
Advogado do(a) REQUERENTE: THIAGO APARECIDO MENDES
ANDRADE - RO9033
Requerido: JOAO DE FREITAS e outros
Advogado do(a) REQUERIDO:
Advogado do(a) REQUERIDO:
FINALIDADE: Intimar a parte requerente por intermédio de seu
advogado acerca da SENTENÇA abaixo transcrita:
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SENTENÇA:
Relatório formal dispensado na forma do art. 38 da Lei 9.099/95.
Trata-se de ação monitória interposta por REINALDO BARBOSA
FIGUEIREDO.
A Lei n. 9.099/95 fixa em seu artigo 3º a competência para
conciliação,
Processo e julgamento das causas cíveis, estabelecendo um
rol taxativo e impedindo o prosseguimento das pretensões com
procedimento especial, já que a esta lei autoriza tão-somente o rito
sumaríssimo.
A ação monitória é revestida de procedimento próprio, estando
prevista entre os procedimentos especiais de jurisdição contenciosa,
especificamente nos artigos 1.102a à 1.102c do Código de
Processo Civil.
Nesse sentido, o Juizado Especial não é competente para processar
o feito pois tratando-se de competência absoluta, o procedimento,
necessariamente, haverá de ser aquele definido no microssistema,
qual seja o sumaríssimo.
Sobre o assunto:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA - AÇÃO MONITÓRIA - RITO
ESPECIAL - INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS
- LEI 9.099/95. Por possuir rito especial, a ação monitória não é
da competência do Juizado Especial (TJ-SC - CC: 96634 SC
1998.009663-4, Relator: Orli Rodrigues, Data de Julgamento:
13/10/1998, Primeira Câmara de Direito Civil, Data de Publicação:
Conflito de Competência n. 98.009663-4, de Tubarão.).
RECURSO INOMINADO. AÇÃO MONITÓRIA. INCOMPETÊNCIA
DO JUIZADO. NÃO É COMPETENTE O JUIZADO ESPECIAL
PARA O PROCESSAMENTO DA AÇÃO MONITÓRIA, UMA VEZ
QUE ESTA POSSUI RITO PRÓPRIO INCOMPATÍVEL COM O
DO JUIZADO. JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DAS TURMAS.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. (Recurso
Cível Nº 71004382602, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas
Recursais, Relator: Fabio Vieira Heerdt, Julgado em 12/12/2013)
(TJ-RS - Recurso Cível: 71004382602 RS, Relator: Fabio Vieira
Heerdt, Data de Julgamento: 12/12/2013, Terceira Turma Recursal
Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 17/12/2013).
RECURSO INOMINADO. AÇÃO MONITÓRIA. INCOMPETÊNCIA
DO JUIZADO ESPECIAL EM RAZÃO DA MATERIA E DA
PESSOA. PROCEDIMENTO ESPECIAL. INCOMPATIBILIDADE
DE RITOS. CHEQUE PRESCRITO. NOMINAL EM FAVOR DE
PESSOA JURIDICA. INADMISSIBILIDADEDE PERANTE O
JUIZADO ESPECIAL. INTELIGENCIA DO ARTIGO 8º, § 1º DA
LEI 9099.95. INCOMPETÊNCIAS CONHECIDAS. EXTINÇÃO
DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO (grifado). RECURSO
CONHECIDO E IMPROVIDO., esta Turma Recursal resolve, por
unanimidade de votos, CONHECER e NEGAR PROVIMENTO
ao recurso interpost (TJPR - 1ª Turma Recursal - 001931289.2014.8.16.0182/0 - Curitiba - Rel.: Vanessa de Souza Camargo
- - J. 06.11.2015) (TJ-PR - RI: 001931289201481601820 PR
0019312-89.2014.8.16.0182/0 (Acórdão), Relator: Vanessa de
Souza Camargo, Data de Julgamento: 06/11/2015, 1ª Turma
Recursal, Data de Publicação: 17/11/2015).
O Enunciado 8 do FONAJE dispõe ainda que “As ações cíveis
sujeitas aos procedimentos especiais não são admissíveis nos
Juizados Especiais”.
Posto isso, nos termos dos arts. art. 3º, §1º I c/c 51, III da Lei 9.099/95
reconheço a INCOMPETÊNCIA deste Juizado Especial Cível para
julgar a causa, e por isso, INDEFIRO A INICIAL, extinguindo o feito
sem resolução do MÉRITO na forma do art. 485, I, do CPC.
P. R. Intime-se a parte autora para extrair cópia dos documentos
juntados no PJE e proceder a correta redistribuição na Vara
competente.
Após o trânsito em julgado, arquive-se os autos.
Cumpra-se servindo a presente como MANDADO /carta de
intimação/carta precatória/ofício para seu cumprimento.
Ariquemes, data e horário certificados pelo Sistema PJE.
Márcia Cristina Rodrigues Masioli Morais
Juíza de Direito
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Processo: 7008441-26.2018.8.22.0002
Classe: JUIZADOS - PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL
CÍVEL (436)
Requerente: ARLINDO RODRIGUES
Advogado do(a) REQUERENTE: THIAGO GONCALVES DOS
SANTOS - RO0005471
Requerido: ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO RONDÔNIA
Advogado do(a) REQUERIDO: BRUNA TATIANE DOS SANTOS
PINHEIRO SARMENTO - RO0005462
FINALIDADE: Intimar as partes por intermédio de seus advogados
acerca da SENTENÇA abaixo transcrita:
SENTENÇA:
Relatório dispensado na forma do art. 38 da Lei 9.099/95.
Inicialmente analiso a prejudicial de MÉRITO de prescrição arguida
pela requerida sob o argumento de que decorreu o prazo de três
anos previsto no artigo 206, § 3º V do Código Civil.
Conforme consta na inicial, apesar de a rede elétrica da parte autora
ter sido construída há período considerável de tempo a incorporação
só ocorreu em 2013 e, sendo certo que o entendimento atual é de
que o prazo prescricional inicia com a incorporação, por força do
disposto no art. 71, § 5°, II do Decreto 5.163/04. Logo, não teria
ocorrido prescrição. Apenas com a incorporação da rede elétrica
particular sem prévia indenização é que passa a existir para o
consumidor, justa causa para eventual pretensão indenizatória,
correndo o prazo prescricional a partir daquela data.
Nesse sentido:
O termo inicial do prazo prescricional da pretensão ao ressarcimento
de valores gastos na implantação da rede elétrica em área rural,
incorporada ao patrimônio da concessionária do serviço público,
começa a fluir da efetiva incorporação da rede ao patrimônio da
concessionária” (TJSP SP 0002650-02.2011.8.26.0627, Relator:
Kioitsi Chicuta, Data de Julgamento: 06/09/2012, 32ª Câmara de
Direito Privado, Data de Publicação: 06/09/2012).
Assim, considerando que no caso em tela há informação de que a
suposta incorporação ocorreu em 2013, AFASTO a prejudicial de
MÉRITO de prescrição.
No MÉRITO, trata-se de pedido de Obrigação de Fazer c/c
Indenização por Danos Materiais ajuizado em face de CENTRAIS
ELÉTRICAS DE RONDÔNIA – CERON tencionando o reembolso
de valor despendido com a construção de rede elétrica em
propriedade rural, bem como a formalização da incorporação da
rede supracitada.
Segundo consta na inicial, a parte autora construiu uma rede elétrica
e, em momento seguinte à construção, a requerida se apropriou da
rede elétrica e passou a prestar manutenção na rede construída
pela parte autora como se sua fosse, tendo ocorrido portanto, a
incorporação da rede elétrica sem observância do disposto na
Resolução 229/2006 da Aneel.
Consta ainda que a parte autora construiu a subestação nos
moldes estabelecidos pela CERON/ELETROBRÁS, a qual
aprovou o projeto e procedeu a instalação do serviço, contudo,
até o momento não efetuou a restituição do valor dispendido para
construção da subestação. Para comprovar o alegado juntou
diversos documentos ao sistema PJE.
Portanto, a parte autora requereu em juízo, o ressarcimento do
importe de R$ 14.648,70 (quatorze mil seiscentos e quarenta e
oito reais e setenta centavos) efetivamente gasto para construção
da subestação e, a condenação da parte adversa à obrigação de
fazer consistente na formalização da incorporação da rede elétrica
descrita na Inicial.
Citada, a requerida apresentou contestação requerendo a
improcedência sob o argumento de que a parte autora não provou
os fatos alegados, ônus que lhe incumbiria com fulcro no Código de
Processo Civil em vigor.
No tocante à regulamentação da incorporação, a CERON alegou
que esta é feita por Resolução da ANEEL, a qual estabelece as
condições gerais para incorporação de rede elétricas particulares.
No entanto, urge seja apreciado o prazo prescricional para fins de
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indenização das respectivas redes elétricas e, seria imprescindível
que a parte apresentasse registro documental da sobredita
incorporação, o que inexiste na hipótese em análise.
Inobstante isso, tais alegações expendidas pela defesa não
merecem prosperar, posto que os documentos juntados com a
inicial comprovam devidamente a construção da rede de energia
elétrica na propriedade do(a) autor(a) e a incorporação por parte
da requerida.
Portanto, indubitável que a requerida se beneficiou da estrutura
construída pelo(a) autor(a) para o fornecimento de energia elétrica
na região onde reside. De outro lado, a requerida nada provou.
Suas alegações vieram aos autos destituídas de provas, de modo
que não há como acatar o alegado. Seja como for, a requerida
passou a gerir a rede elétrica construída pela parte autora como se
sua fosse, sem contudo indenizá-lo(a) pelos valores despendidos.
Os documentos comprovam a um só tempo, que a parte autora
construiu uma subestação de energia elétrica rural em sua
propriedade rural, sempre fez a manutenção da rede elétrica
e só deixou de fazê-la a partir do momento em que a requerida
incorporou a rede elétrica sem qualquer formalização e indenização.
Conquanto se tratasse de uma rede particular, restou comprovado
através dos documentos apresentados que a CERON assumiu
compulsoriamente a responsabilidade pela rede elétrica na
propriedade da parte autora, tendo em vista a proibição de realizar
manutenção na referida rede/subestação e impossibilidade de
retirada de qualquer bem ou acessório utilizado para a construção
da rede. Assim, a devolução dos valores despendidos com a
construção da rede de energia elétrica é perfeitamente cabível,
visto que as instalações passaram a integrar o patrimônio da
concessionária CERON, a qual explora atividade lucrativa.
Portanto, esta tem o dever de indenizar a parte autora, pena
de enriquecimento sem causa, especialmente porque restou
comprovado nos autos que a parte autora arcou com todos os
custos para elaboração de projeto e construção de rede elétrica na
zona rural e a requerida incorporou referida rede sem indenizar a
parte autora ou formalizar a incorporação.
Atualmente a Jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de
Rondônia reconhece o direito à indenização:
“Restituição de valores. Rede elétrica rural. Construção. Recursos
particulares. Apropriação pela concessionária. Prescrição
quinquenal. Ação procedência. Valor. Reparação integral. É de
cinco anos o prazo de prescrição para o ressarcimento de valores
dispendidos na construção de rede particular de energia elétrica
apropriada pela concessionária de serviço público para expansão
de programa de eletrificação de propriedades rurais. É devido o
ressarcimento dos valores gastos pelo particular para construção
de rede rural particular de energia elétrica se ocorrer a incorporação
desta pela concessionária pública do serviço de energia elétrica,
cujo valor deve ser pago devidamente corrigido e com juros de
mora, em função da vigência em nosso sistema do princípio da
reparação integral” (TJRO, Apelação 01003969720088220007,
Rel. Des. Marcos Alaor D. Grangeia, j. em 19/10/2011). “CERON.
CONSTRUÇÃO DE REDE ELÉTRICA RURAL. RECURSOS
PARTICULARES. DEVER DA CONCESSIONÁRIA RESTITUIR
INTEGRALMENTE O VALOR” (TJRO, Turma Recursal de Porto
Velho; Recurso Inominado n° 1001703-31.2012.8.22.0004,
Relatora Juíza Euma Mendonça Tourinho, j. em 08.10.2014).
Assim, ante o consolidado entendimento jurisprudencial e
considerando-se que a CERON não impugnou especificamente
as alegações da parte autora, restou evidenciada a sua
responsabilidade de incorporar a subestação em seu patrimônio
em razão da natureza do serviço público, e consequentemente,
o dever de indenizar a parte autora pelas despesas de aquisição
e instalação da rede elétrica, urgindo analisar apenas o quantum
devido.
De acordo com o art. 3º da Resolução Normativa N° 229, de 8
de agosto de 2006, “as redes particulares que não dispuserem
de ato autorizativo do Poder Concedente, na forma desta
Resolução, deverão ser incorporadas ao patrimônio da respectiva
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concessionária ou permissionária de distribuição que, a partir
da efetiva incorporação, se responsabilizará pelas despesas
de operação e manutenção de tais redes”. Nos termos do § 1°
do art. 9º da Resolução, para obter o valor do ressarcimento ao
proprietário da rede particular, a concessionária ou permissionária
de distribuição deverá: I - calcular o encargo de responsabilidade
da concessionária ou permissionária de acordo com as regras
vigentes à época da construção da rede; II - utilizar a Tarifa Fiscal
estabelecida no § 2° deste artigo, atualizado-a anualmente por
meio do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo – IPCA;
e III - calcular o valor do ressarcimento ao proprietário da rede
particular, considerando a depreciação dos ativos, por meio de
fórmula própria.
Como visto, a Resolução determina que o valor da indenização leve
em conta o valor vigente à época da construção da subestação,
com atualização pelo índice do IPCA. Ocorre que a determinação
da ANEEL não vincula o Judiciário e se presta meramente a
regulamentar a questão no âmbito administrativo. Dessa forma, a
CERON/ELETROBRÁS deve se nortear pela Resolução 229/06 da
ANEEL para de forma administrativa, apurar, calcular e indenizar
aqueles que construíram redes elétricas/subestações que foram
incorporadas pela concessionária.
No entanto, caso a concessionária de energia não promova a
indenização com base nos critérios da ANEEL, cabe à parte
promover ação judicial para que no bojo no
Processo judicial, seja apurado o valor. Como no caso em tela a
parte autora alega não dispor mais dos recibos e comprovantes de
pagamentos da época da construção da subestação, é admitida
a comprovação dos gastos por outros meios como dispõem os
DISPOSITIVO s do CPC em vigor.
Dessa forma, à falta dos recibos contemporâneos à construção da
subestação, é admitida a prova documental (projeto, orçamento
atual, fatura de energia etc), apta a comprovar que a parte autora
construiu a subestação há considerável período de tempo, pagou
integralmente o valor para custear essa construção e não obstante
isso, não foi indenizada.
Ademais, os documentos que instruem a Inicial demonstram que
à época da construção da subestação a parte autora realizou e
pagou por um projeto de engenharia para dar início à construção
da rede. Os documentos demonstram ainda que posteriormente
a energia foi fornecida, tanto que foi acostada cópia de fatura de
energia elétrica no imóvel descrito na inicial.
Ora, se a energia foi fornecida, é óbvio que o projeto elétrico foi
executado e a subestação foi construída. É público e notório que o
Governo Federal expandiu o fornecimento da energia elétrica para
a zona rural há pouco tempo, de modo que há 08, 10 anos, os
proprietários de imóveis rurais que queriam ter acesso à energia
elétrica precisavam, com recursos próprios, construir subestações
em suas propriedades e imediações, a fim de assegurar o
fornecimento de energia elétrica.
Dessa forma, os documentos juntados na inicial corroboram esse
conhecimento público, qual seja, que a parte autora fez um projeto,
executou o mesmo e construiu uma subestação para ter acesso à
energia, a qual foi efetivamente fornecida, tanto que passou a gerar
faturas mensais como a que foi juntada na inicial. Por fim, a parte
autora foi diligente em juntar orçamento demonstrando exatamente
os valores gastos para a construção de sua subestação. A CERON
teve acesso a esses documentos e os impugnou de forma genérica,
dizendo que os mesmos não retratam os gastos realizados posto
que o orçamento é atual e a despesa foi realizada há período
considerável de tempo. No entanto, a CERON não juntou NENHUM
documento demonstrando que o orçamento está equivocado ou
fora da realidade.
Desse modo, com base no princípio da inversão do ônus da prova
e da proteção do consumidor, presume-se acertado o orçamento,
até porque, nenhuma outra prova ou indício demonstram o
contrário. Ademais, a opção judicial de acatar o orçamento juntado
pela parte autora ao invés de realizar perícia para aferir o valor da
época para posterior atualização pelo índice IPCA, é muito mais

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

ANO XXXVI

NÚMERO 172

DIARIO DA JUSTIÇA

benéfica à própria CERON, posto que insumos e serviços na área
de engenharia e eletricidade eram infinitamente mais caros há 8 ou
10 anos que os valores atuais.
Como naquela época a energia na zona rural era coisa rara e de
difícil execução, as empresas que forneciam e executavam serviços
nessa área cobravam valores exorbitantes, tanto que poucos
proprietários rurais se aventuravam a construir subestações.
Dessa forma, o valor da época certamente era mais alto que o
seu equivalente na atualidade, o que faria com que a CERON
dispendesse maior valor na indenização, caso fossem aferidos os
valores da época, devidamente atualizados, especialmente porque
o valor da época do fato teria que ser necessariamente atualizado
com os índices de correção monetária e juros moratórios a contar da
data do prejuízo, nos termos das Súmulas 43 e 54 do STJ. Assim,
a aplicação de correção monetária e juros da data do prejuízo,
fariam com que o valor pleiteado pela parte autora aumentasse
sobremaneira.
Por outro lado, como a parte autora não juntou documentos
contemporâneos ao seu desembolso, somente fará jus ao valor do
orçamento atual, sem juros ou correção monetária, posto que esses
índices começam a contar a partir da data dessa SENTENÇA.
Por tudo isso, fixo o dano material no valor do orçamento juntado
na inicial.
Posto isso, com fulcro no artigo 487, I do CPC em vigor, julgo
PROCEDENTE o pedido formulado para condenar a CERON –
Centrais Elétricas de Rondônia S/A a indenizar a parte autora no
importe de R$ 14.648,70 (quatorze mil seiscentos e quarenta e oito
reais e setenta centavos) a título de danos materiais, referente às
despesas comprovadas com a construção da rede particular de
energia elétrica em sua propriedade, cujos valores deverão ser
acrescidos de correção monetária e juros a contar da data dessa
SENTENÇA, bem como, determino que a CERON/ELETROBRÁS
proceda à incorporação da referida rede elétrica ao patrimônio da
concessionária.
Sem honorários e sem custas.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Intime-se a requerida para efetuar o pagamento no prazo de 15
(quinze) dias sob pena de acréscimo de 10% conforme art. 523 §1º
do CPC.
Transitada em julgado, sem o cumprimento voluntário da
SENTENÇA e caso requerido pelo autor, inicie-se a execução.
Se nada for requerido, arquive-se o feito.
Ariquemes, data e horário certificados no Sistema PJE.
ALEX BALMANT - Juiz de Direito
Processo: 7007910-37.2018.8.22.0002
Classe: JUIZADOS - PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL
CÍVEL (436)
Requerente: GILSON JOSE CREMASCO
Advogado do(a) REQUERENTE: SILVANIA KLOCH - RO0004043
Requerido: CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA SA CERON
Advogado do(a) REQUERIDO: BRUNA TATIANE DOS SANTOS
PINHEIRO SARMENTO - RO0005462
FINALIDADE: Intimar as partes por intermédio de seus advogados
acerca da SENTENÇA abaixo transcrita:
SENTENÇA:
Relatório dispensado na forma do art. 38 da Lei 9.099/95.
Inicialmente analiso a prejudicial de MÉRITO de prescrição arguida
pela requerida sob o argumento de que decorreu o prazo de três
anos previsto no artigo 206, § 3º V do Código Civil.
Conforme consta na inicial, apesar de a rede elétrica da parte autora
ter sido construída há período considerável de tempo a incorporação
só ocorreu em 2015 e, sendo certo que o entendimento atual é de
que o prazo prescricional inicia com a incorporação, por força do
disposto no art. 71, § 5°, II do Decreto 5.163/04. Logo, não teria
ocorrido prescrição. Apenas com a incorporação da rede elétrica
particular sem prévia indenização é que passa a existir para o
consumidor, justa causa para eventual pretensão indenizatória,
correndo o prazo prescricional a partir daquela data.

SEXTA-FEIRA, 14-09-2018

761

Nesse sentido: “O termo inicial do prazo prescricional da pretensão
ao ressarcimento de valores gastos na implantação da rede
elétrica em área rural, incorporada ao patrimônio da concessionária
do serviço público, começa a fluir da efetiva incorporação da
rede ao patrimônio da concessionária” (TJSP SP 000265002.2011.8.26.0627, Relator: Kioitsi Chicuta, Data de Julgamento:
06/09/2012, 32ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação:
06/09/2012).
Assim, considerando que no caso em tela há informação de que a
suposta incorporação ocorreu em 2015, AFASTO a prejudicial de
MÉRITO de prescrição.
Trata-se de pedido de Obrigação de Fazer c/c Indenização por
Danos Materiais ajuizado em face de CENTRAIS ELÉTRICAS
DE RONDÔNIA – CERON tencionando o reembolso de valor
despendido com a construção de rede elétrica em propriedade rural,
bem como a formalização da incorporação da rede supracitada.
Segundo consta na inicial, a parte autora construiu uma rede
elétrica de e, em momento seguinte à construção, a requerida se
apropriou da rede elétrica e passou a prestar manutenção na rede
construída pela parte autora como se sua fosse, tendo ocorrido
portanto, a incorporação da rede elétrica sem observância do
disposto na Resolução 229/2006 da Aneel.
Consta ainda que a parte autora construiu a subestação nos
moldes estabelecidos pela CERON/ELETROBRÁS, a qual
aprovou o projeto e procedeu a instalação do serviço, contudo,
até o momento não efetuou a restituição do valor dispendido para
construção da subestação. Para comprovar o alegado juntou
diversos documentos ao sistema PJE.
Portanto, a parte autora requereu em juízo, o ressarcimento do
importe de R$ 26.836,65 (vinte e seis mil oitocentos e vinte e
seis reais e sessenta e cinco centavos) efetivamente gasto para
construção da subestação e, a condenação da parte adversa à
obrigação de fazer consistente na formalização da incorporação da
rede elétrica descrita na Inicial.
Citada, a requerida apresentou contestação requerendo a
improcedência sob o argumento de que a parte autora não provou
os fatos alegados, ônus que lhe incumbiria com fulcro no Código de
Processo Civil em vigor.
No tocante à regulamentação da incorporação, a CERON alegou
que esta é feita por Resolução da ANEEL, a qual estabelece as
condições gerais para incorporação de rede elétricas particulares.
No entanto, urge seja apreciado o prazo prescricional para fins de
indenização das respectivas redes elétricas e, seria imprescindível
que a parte apresentasse registro documental da sobredita
incorporação, o que inexiste na hipótese em análise.
Inobstante isso, tais alegações expendidas pela defesa não
merecem prosperar, posto que os documentos juntados com a
inicial comprovam devidamente a construção da rede de energia
elétrica na propriedade do(a) autor(a) e a incorporação por parte
da requerida.
Portanto, indubitável que a requerida se beneficiou da estrutura
construída pelo(a) autor(a) para o fornecimento de energia elétrica
na região onde reside. De outro lado, a requerida nada provou.
Suas alegações vieram aos autos destituídas de provas, de modo
que não há como acatar o alegado. Seja como for, a requerida
passou a gerir a rede elétrica construída pela parte autora como se
sua fosse, sem contudo indenizá-lo(a) pelos valores despendidos.
Os documentos comprovam a um só tempo, que a parte autora
construiu uma subestação de energia elétrica rural em sua
propriedade rural, sempre fez a manutenção da rede elétrica
e só deixou de fazê-la a partir do momento em que a requerida
incorporou a rede elétrica sem qualquer formalização e indenização.
Conquanto se tratasse de uma rede particular, restou comprovado
através do depoimento da(s) testemunha(s) que a CERON assumiu
compulsoriamente a responsabilidade pela rede elétrica na
propriedade da parte autora, tendo em vista a proibição de realizar
manutenção na referida rede/subestação e impossibilidade de
retirada de qualquer bem ou acessório utilizado para a construção
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da rede. Assim, a devolução dos valores despendidos com a
construção da rede de energia elétrica é perfeitamente cabível,
visto que as instalações passaram a integrar o patrimônio da
concessionária CERON, a qual explora atividade lucrativa.
Portanto, esta tem o dever de indenizar a parte autora, pena
de enriquecimento sem causa, especialmente porque restou
comprovado nos autos que a parte autora arcou com todos os
custos para elaboração de projeto e construção de rede elétrica na
zona rural e a requerida incorporou referida rede sem indenizar a
parte autora ou formalizar a incorporação.
Atualmente a Jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de
Rondônia reconhece o direito à indenização:
“Restituição de valores. Rede elétrica rural. Construção. Recursos
particulares. Apropriação pela concessionária. Prescrição
quinquenal. Ação procedência. Valor. Reparação integral. É de
cinco anos o prazo de prescrição para o ressarcimento de valores
dispendidos na construção de rede particular de energia elétrica
apropriada pela concessionária de serviço público para expansão
de programa de eletrificação de propriedades rurais. É devido o
ressarcimento dos valores gastos pelo particular para construção
de rede rural particular de energia elétrica se ocorrer a incorporação
desta pela concessionária pública do serviço de energia elétrica,
cujo valor deve ser pago devidamente corrigido e com juros de
mora, em função da vigência em nosso sistema do princípio da
reparação integral” (TJRO, Apelação 01003969720088220007,
Rel. Des. Marcos Alaor D. Grangeia, j. em 19/10/2011). “CERON.
CONSTRUÇÃO DE REDE ELÉTRICA RURAL. RECURSOS
PARTICULARES. DEVER DA CONCESSIONÁRIA RESTITUIR
INTEGRALMENTE O VALOR” (TJRO, Turma Recursal de Porto
Velho; Recurso Inominado n° 1001703-31.2012.8.22.0004,
Relatora Juíza Euma Mendonça Tourinho, j. em 08.10.2014).
Assim, ante o consolidado entendimento jurisprudencial e
considerando-se que a CERON não impugnou especificamente
as alegações da parte autora, restou evidenciada a sua
responsabilidade de incorporar a subestação em seu patrimônio
em razão da natureza do serviço público, e consequentemente,
o dever de indenizar a parte autora pelas despesas de aquisição
e instalação da rede elétrica, urgindo analisar apenas o quantum
devido.
De acordo com o art. 3º da Resolução Normativa N° 229, de 8
de agosto de 2006, “as redes particulares que não dispuserem
de ato autorizativo do Poder Concedente, na forma desta
Resolução, deverão ser incorporadas ao patrimônio da respectiva
concessionária ou permissionária de distribuição que, a partir
da efetiva incorporação, se responsabilizará pelas despesas
de operação e manutenção de tais redes”. Nos termos do § 1°
do art. 9º da Resolução, para obter o valor do ressarcimento ao
proprietário da rede particular, a concessionária ou permissionária
de distribuição deverá: I - calcular o encargo de responsabilidade
da concessionária ou permissionária de acordo com as regras
vigentes à época da construção da rede; II - utilizar a Tarifa Fiscal
estabelecida no § 2° deste artigo, atualizado-a anualmente por
meio do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo – IPCA;
e III - calcular o valor do ressarcimento ao proprietário da rede
particular, considerando a depreciação dos ativos, por meio de
fórmula própria.
Como visto, a Resolução determina que o valor da indenização leve
em conta o valor vigente à época da construção da subestação,
com atualização pelo índice do IPCA. Ocorre que a determinação
da ANEEL não vincula o Judiciário e se presta meramente a
regulamentar a questão no âmbito administrativo. Dessa forma, a
CERON/ELETROBRÁS deve se nortear pela Resolução 229/06 da
ANEEL para de forma administrativa, apurar, calcular e indenizar
aqueles que construíram redes elétricas/subestações que foram
incorporadas pela concessionária.
No entanto, caso a concessionária de energia não promova a
indenização com base nos critérios da ANEEL, cabe à parte
promover ação judicial para que no bojo no Processo judicial,
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seja apurado o valor. Como no caso em tela a parte autora alega
não dispor mais dos recibos e comprovantes de pagamentos da
época da construção da subestação, é admitida a comprovação
dos gastos por outros meios como dispõem os DISPOSITIVO s do
CPC em vigor.
Dessa forma, à falta dos recibos contemporâneos à construção da
subestação, é admitida a prova documental (projeto, orçamento
atual, fatura de energia etc), apta a comprovar que a parte autora
construiu a subestação há considerável período de tempo, pagou
integralmente o valor para custear essa construção e não obstante
isso, não foi indenizada.
Ademais, os documentos que instruem a Inicial demonstram que
à época da construção da subestação a parte autora realizou e
pagou por um projeto de engenharia para dar início à construção
da rede. Os documentos demonstram ainda que posteriormente
a energia foi fornecida, tanto que foi acostada cópia de fatura de
energia elétrica no imóvel descrito na inicial.
Ora, se a energia foi fornecida, é óbvio que o projeto elétrico foi
executado e a subestação foi construída. É público e notório que o
Governo Federal expandiu o fornecimento da energia elétrica para
a zona rural há pouco tempo, de modo que há 08, 10 anos, os
proprietários de imóveis rurais que queriam ter acesso à energia
elétrica precisavam, com recursos próprios, construir subestações
em suas propriedades e imediações, a fim de assegurar o
fornecimento de energia elétrica.
Dessa forma, os documentos juntados na inicial corroboram esse
conhecimento público, qual seja, que a parte autora fez um projeto,
executou o mesmo e construiu uma subestação para ter acesso à
energia, a qual foi efetivamente fornecida, tanto que passou a gerar
faturas mensais como a que foi juntada na inicial. Por fim, a parte
autora foi diligente em juntar orçamento demonstrando exatamente
os valores gastos para a construção de sua subestação. A CERON
teve acesso a esses documentos e os impugnou de forma genérica,
dizendo que os mesmos não retratam os gastos realizados posto
que o orçamento é atual e a despesa foi realizada há período
considerável de tempo. No entanto, a CERON não juntou NENHUM
documento demonstrando que o orçamento está equivocado ou
fora da realidade.
Desse modo, com base no princípio da inversão do ônus da prova
e da proteção do consumidor, presume-se acertado o orçamento,
até porque, nenhuma outra prova ou indício demonstram o
contrário. Ademais, a opção judicial de acatar o orçamento juntado
pela parte autora ao invés de realizar perícia para aferir o valor da
época para posterior atualização pelo índice IPCA, é muito mais
benéfica à própria CERON, posto que insumos e serviços na área
de engenharia e eletricidade eram infinitamente mais caros há 8 ou
10 anos que os valores atuais.
Como naquela época a energia na zona rural era coisa rara e de
difícil execução, as empresas que forneciam e executavam serviços
nessa área cobravam valores exorbitantes, tanto que poucos
proprietários rurais se aventuravam a construir subestações.
Dessa forma, o valor da época certamente era mais alto que o
seu equivalente na atualidade, o que faria com que a CERON
dispendesse maior valor na indenização, caso fossem aferidos os
valores da época, devidamente atualizados, especialmente porque
o valor da época do fato teria que ser necessariamente atualizado
com os índices de correção monetária e juros moratórios a contar da
data do prejuízo, nos termos das Súmulas 43 e 54 do STJ. Assim,
a aplicação de correção monetária e juros da data do prejuízo,
fariam com que o valor pleiteado pela parte autora aumentasse
sobremaneira.
Por outro lado, como a parte autora não juntou documentos
contemporâneos ao seu desembolso, somente fará jus ao valor do
orçamento atual, sem juros ou correção monetária, posto que esses
índices começam a contar a partir da data dessa SENTENÇA.
Por tudo isso, fixo o dano material no valor do orçamento juntado
na inicial.
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Posto isso, com fulcro no artigo 487, I do CPC em vigor, julgo
PROCEDENTE o pedido formulado para condenar a CERON –
Centrais Elétricas de Rondônia S/A a indenizar o(a) requerente
no importe de R$ 26.836,65 (vinte e seis mil oitocentos e vinte e
seis reais e sessenta e cinco centavos) a título de danos materiais,
referente às despesas comprovadas com a construção da rede
particular de energia elétrica em sua propriedade, cujos valores
deverão ser acrescidos de correção monetária e juros a contar
da data dessa SENTENÇA, bem como, determino que a CERON/
ELETROBRÁS proceda à incorporação da referida rede elétrica ao
patrimônio da concessionária.
Sem honorários e sem custas.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Intime-se a requerida para efetuar o pagamento no prazo de 15
(quinze) dias sob pena de acréscimo de 10% conforme art. 523 §1º
do CPC.
Transitada em julgado, sem o cumprimento voluntário da
SENTENÇA e caso requerido pelo autor, inicie-se a execução.
Se nada for requerido, arquive-se o feito.
Ariquemes, data e horário certificados pelo Sistema PJE.
ALEX BALMANT - Juiz de Direito
Processo: 7000761-87.2018.8.22.0002
Classe: JUIZADOS - PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL
CÍVEL (436)
Requerente: VERA LUCIA DA SILVA
Advogado do(a) REQUERENTE: SERGIO FERNANDO CESAR RO0007449
Requerido: CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA SA CERON
Advogado do(a) REQUERIDO: BRUNA TATIANE DOS SANTOS
PINHEIRO SARMENTO - RO0005462
FINALIDADE: Intimar as partes por intermédio de seus advogados
acerca da SENTENÇA abaixo transcrita:
SENTENÇA:
Relatório dispensado na forma do art. 38 da Lei 9.099/95.
Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito interposta
por VERA LUCIA DA SILVA em face da ELETROBRAS
DISTRIBUIÇÃO RONDÔNIA/CERON objetivando a isenção do
pagamento de diferença de consumo não faturada em sua unidade
consumidora no importe de R$ 466,22 (quatrocentos e sessenta e
seis reais e vinte e dois centavos).
Em suma, segundo consta na inicial, que a parte requerida realizou
fiscalização no padrão de energia elétrica da parte autora, que
posteriormente recebeu uma fatura de recuperação de consumo
referente a sua unidade consumidora apontando uma diferença
de faturamento entre o período de 03/2015 a 08/2015, no valor
de R$ 466,22 (quatrocentos e sessenta e seis reais e vinte e dois
centavos).
Assim, por discordar do débito que lhe fora atribuído, ingressou
com a presente tencionando a declaração de inexistência do débito
apontado na notificação de irregularidade (fatura/diferença de
faturamento).
Para amparar a pretensão, juntou documentos pessoais, fatura
corresponde a recuperação de consumo, dentre outros.
Citada a requerida apresentou contestação requerendo a
improcedência da inicial sob o argumento de que o relógio medidor
da unidade consumidora da parte autora não estava funcionando
corretamente e que por este motivo, estava lhe sendo cobrado
consumo de energia elétrica menor do que o consumido de fato.
Por fim, a requerida afirmou que todos os procedimentos adotados
pela concessionária estão de acordo com as regras da ABNT
(Associação Brasileira de Normas Técnicas) NBR 5410, bem
como, com a resolução 414/2010 da ANEEL.
Conforme narrativa dos fatos, resta patente que a questão dos
autos reflete uma relação de consumo, em que a responsabilidade
do fornecedor é de natureza objetiva, somente dela se exonerando
acaso prove que o defeito inexistiu na prestação de serviço, ou a
culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.
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O art. 6°, VI e VIII do CDC esclarece ser direito básico do consumidor
a efetiva prevenção e reparação de danos morais a si causados,
com facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão
do ônus da prova a seu favor.
Portanto, o MÉRITO destes autos reside em saber se essa fraude
existiu mesmo e se ela foi feita pela parte autora, e de igual modo
reside em saber se essa cobrança retroativa é ou não legal.
A análise do medidor feita pela empresa ré não serve como meio
de prova capaz de atestar a responsabilidade da parte autora pelo
pagamento já que não há nos autos provas de que o medidor foi
fraudado por ela ou que dela se beneficiou. Logo, a parte autora
não pode ser penalizada com nenhuma multa ou “diferença de
consumo”.
A irregularidade do procedimento de cobrança constituem falhas
na prestação dos serviços sendo que o artigo 20 do Código de
Defesa do Consumidor prevê a responsabilidade do fornecedor
face os vícios de qualidade na prestação de seus serviços e, o
§ 2º prescreve que “são impróprios os serviços que se mostrem
inadequados para os fins que razoavelmente deles se esperam,
bem como aqueles que não atendam as normas regulamentares
de prestabilidade”.
O Art. 51, IV do Código de Defesa do Consumidor, dispõe ainda
serem “nulas de pleno direito, entre outras, as cláusulas contratuais
relativas ao fornecimento de produtos e serviços que estabeleçam
obrigações consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o
consumidor em desvantagem exagerada, ou sejam incompatíveis
com a boa-fé ou a equidade”.
Portanto, a concessionária deve fazer a medição correta do
consumo, cobrando do consumidor estritamente os serviços que
lhe foram prestados, na exata medida de seu CONSUMO REAL.
Sem provas de que a suposta fraude foi realizada pela autora não
há como impor a ela o dever de pagar diferença de consumo. No
direito consumerista, vigora a inversão do ônus da prova. Logo,
cabia à CERON provar que a autora praticou a fraude e como
a CERON não fez isso, conclui-se que a autora não cometeu
nenhuma irregularidade.
Nos termos do art. 77 da Resolução nº 414/2010 da ANEEL, a
CERON tem a responsabilidade de realizar a “verificação periódica
dos equipamentos de medição”. Certamente que, no caso em tela,
se a CERON o tivesse feito em tempo hábil constataria eventual
irregularidade e, saberia precisar o responsável com exatidão.
Sendo assim, não há razão plausível para atribuir suposta fraude
do medidor à conduta da parte autora, uma vez que não há nos
autos nenhuma prova nesse sentido. Considerando que competia
à CERON provar esta situação, e não o fez, presume-se a boa fé
do consumidor, a qual ingressou judicialmente para pagar pelo que
efetivamente consumiu.
A jurisprudência tem manifestado entendimento de que a
concessionária de energia elétrica não pode realizar cobranças
de valores excessivos com base em perícias unilaterais realizadas
sem as formalidades legais. Vejamos:
E M E N T A - APELAÇÃO CÍVEL. INEXISTÊNCIA DE DÉBITO.
FRAUDE MEDIDOR ENERGIA ELÉTRICA. Somente a
irregularidade nos equipamentos de medição de consumo ou
fraude comprovadamente atribuíveis ao autor possibilita imputarlhe a responsabilidade pelo débito apurado (TJ-MS - APL:
08002122120138120002 MS 0800212-21.2013.8.12.0002, Relator:
Des. Paschoal Carmello Leandro, Data de Julgamento: 15/04/2014,
4ª Câmara Cível, Data de Publicação: 25/04/2014).
E M E N T A - APELAÇÃO CÍVEL - DECLARATÓRIA DE
INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - FRAUDE MEDIDOR ENERGIA
APURADA UNILATERALMENTE - DIFERENÇAS DE CONSUMO
NÃO COMPROVADAS - DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE
DÉBITO MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
Não comprovada a fraude no medidor de energia, já que apurada
unilateralmente pela concessionária do serviço público, deve ser
afastada a responsabilidade do usuário, principalmente quando
não houve impugnação específica quanto a alegação feita pelo
consumidor no sentido de que teria entrado em contato com
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a concessionária, a fim de noticiar que com a primeira troca do
medidor este estaria registrando consumo a menor, implicando
em defeito do próprio aparelho (art. 12, § 3º, II, do CDC).
Assim, correta a SENTENÇA que declarou a inexistência de
débito relativo à diferença de consumo verificada (TJ-MS - APL:
01171692020088120001 MS 0117169-20.2008.8.12.0001, Relator:
Des. Sideni Soncini Pimentel, Data de Julgamento: 23/09/2014, 5ª
Câmara Cível, Data de Publicação: 25/09/2014).
Portanto, é acertada a desconstituição da dívida inicialmente
lançada, fazendo jus a declaração de inexistência do débito gerado
a título de diferença de consumo, já que sem provas de que a parte
autora fraudou o medidor não há como imputar-lhe o pagamento de
diferença de faturamento.
Posto isso, julgo PROCEDENTE o pedido para o fim de declarar
inexistente o débito de R$ 466,22 (quatrocentos e sessenta e seis
reais e vinte e dois centavos) referente a diferença de consumo
apurada na unidade consumidora da parte autora, Código Único
0560777-9, entre 03/2015 a 08/2015, isentando-a do pagamento,
extinguindo o
Processo com julgamento do MÉRITO com base no art. 487, I do
Código de
Processo Civil.
Além disso, determino que a requerida CERON abstenha de
interromper ou suspender o fornecimento de energia elétrica no
imóvel da parte autora, bem como de incluir o nome da parte
autora junto aos órgãos restritivos de crédito referente ao débito
descrito nos autos, SALVO se houver atraso no pagamento de
faturas diversas da reclamada na Inicial, sob pena de aplicação de
multa diária e, caso, o corte já tenha sido efetivado que proceda O
IMEDIATO RELIGAMENTO.
Sem custas e sem honorários.
Publique-se.
Registre-se.
Intimem-se.
Com o trânsito em julgado, se nada for requerido, arquive-se o feito.
SERVE A PRESENTE COMO MANDADO /CARTA DE INTIMAÇÃO/
CARTA PRECATÓRIA/MANDADO PARA SEU CUMPRIMENTO.
Ariquemes-RO; data e horário certificado no sistema PJE.
Márcia Cristina Rodrigues Masioli Morais
Juíza de Direito
Processo: 7001837-83.2017.8.22.0002
REQUERENTE: LOURIVAL RODRIGUES DA VEIGA
Advogado do(a) REQUERENTE: LEVI GUSTAVO ALVES DE
FREITAS - RO0004634
REQUERIDO: CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA SA CERON
Advogado do(a) REQUERIDO: GABRIELA DE LIMA TORRES RO0005714
FINALIDADE: Intimar a parte requerente, por intermédio de seus
advogados, para acessar o documento ALVARÁ via sistema
PJE, providenciar a respectiva impressão e levantamento do
valor correspondente. Fica advertido que deverá manifestar-se
nos autos, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção por
pagamento.
Processo: 7002894-10.2015.8.22.0002
REQUERENTE: JOAQUIM LUIZ DE SOUZA NETO
Advogado do(a) REQUERENTE: ALUISIO GONCALVES DE
SANTIAGO JUNIOR - RO0004727
REQUERIDO: CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA SA
CERON
Advogado do(a) REQUERIDO: SABRINA CRISTINE DELGADO
PEREIRA - RO0008619
FINALIDADE: Intimar a parte requerente, por intermédio de seus
advogados, para acessar o documento ALVARÁ via sistema
PJE, providenciar a respectiva impressão e levantamento do
valor correspondente. Fica advertido que deverá manifestar-se
nos autos, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção por
pagamento.
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Processo: 7007421-97.2018.8.22.0002
Classe: JUIZADOS - PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL
CÍVEL (436)
Requerente: CLOVES LUIZ DA CRUZ
Advogado do(a) REQUERENTE: SUZANA AVELAR DE SANTANA
- RO0003746
Requerido: BANCO BMG CONSIGNADO S/A
Advogado do(a) REQUERIDO: FLAVIA ALMEIDA MOURA DI
LATELLA - MG0109730
FINALIDADE: Intimar as partes por intermédio de seus advogados
acerca da SENTENÇA abaixo transcrita:
SENTENÇA:
Relatório dispensado na forma do art. 38 da Lei 9.099/95.
De início, urge sejam apreciadas as questões suscitadas pelo
Banco BMG S/A.
A parte ré arguiu a necessidade de reconhecimento de decadência
na hipótese em questão, o que não merece acolhimento. O
fundamento do Banco é no sentido de que a reclamação por falha
ou ineficiência do serviço prestado deve ser feita no lapso temporal
de 30 (trinta) dias, o que não ocorreu na hipótese em vertente.
Entretanto, em verdade, o caso requer análise de reparação de
danos (repetição de indébito e indenização por danos morais), cuja
reclamação se vincula ao prazo prescricional estabelecido no CDC,
o qual em verdade ainda não decorreu em desfavor da autora.
Senão vejamos.
A pretensão de reparação de danos submete-se a prazo
prescricional de 05 (cinco) anos, nos termos do art. 27 do Código
de Defesa do Consumidor.
Eis o teor da jurisprudência que a seguir transcrevo neste exato
sentido:
CONSUMIDOR. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL COM
REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS
MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FATO DO SERVIÇO.
PRAZO PRESCRICIONAL. CINCO ANOS. ART. 27 DO CDC.
PRESCRIÇÃO RECONHECIDA. APELO CONHECIDO E
IMPROVIDO. I. Segundo o artigo 27 do CDC: “Prescreve em 5
(cinco) anos a pretensão à reparação pelos danos causados por
fato do produto ou do serviço prevista na Seção II deste Capítulo,
iniciando-se a contagem do prazo a partir do conhecimento do dano
e de sua autoria”. II. Na hipótese, constata-se que a autora tomou
conhecimento dos descontos em 07/03/2007. Portanto, como a ação
foi interposta somente no dia 24/07/2014, operou-se o instituto da
prescrição, nos termos do artigo supracitado. III. Além disso, não é
razoável alegar que o consumidor sofreu 36 (trinta e seis) descontos
de R$ 96,97 (noventa e seis reais e noventa e sete centavos) em sua
aposentadoria sem percebê-los, somente vindo a notar os descontos
após transcorrer vários anos da quitação completa do débito IV.
Apelação conhecida e improvida.(TJ-MA - APL: 0464842014 MA
0001370-71.2014.8.10.0033, Relator: RAIMUNDO JOSÉ BARROS
DE SOUSA, Data de Julgamento: 20/07/2015, QUINTA CÂMARA
CÍVEL, Data de Publicação: 21/07/2015)
Pelas questões expostas, afasto a prejudicial de decadência e
adentro ao MÉRITO do litígio.
Trata-se de ação consumerista ajuizada por Clovis Luiz da Cruz em
face do Banco BMG S/A.
De acordo com a narrativa fática, a parte autora é titular de benefício
previdenciário e, recentemente notou a existência de um desconto
mensal perpetrado em seus proventos pelo réu, cuja origem do
negócio afirma não haver pactuado.
A parte obteve a informação de que o desconto é oriundo de
empréstimo na modalidade RMC – Reserva de Margem de Cartão
de Crédito, o qual se justificaria com base na emissão de cartão que
previa descontos das respectivas faturas diretamente no benefício
do adquirente/consumidor do serviço.
Melhor explicando, de acordo com a Inicial, o Banco requerido emitiu
um cartão de crédito em nome da parte autora e nesse sentido,
autorizou um saque nesse cartão de crédito, o que culminou na
emissão de cobranças em seu benefício previdenciário.
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Assim, como não anuiu à contratação na modalidade de cartão
de crédito e saque nesse cartão, a parte autora ingressou com
ação judicial tencionando a declaração de inexistência dos débitos
lançados na fatura de cartão de crédito e a fixação de indenização
por danos morais sofridos em razão da conduta do requerido.
Por fim, requereu a restituição do importe de R$ 1.621,55 (mil
seiscentos e vinte e um reais e cinquenta e cinco centavos)
relativamente ao pagamento de parcelas do cartão de crédito que
já foram descontadas, sendo que esse montante é representativo
do ressarcimento em dobro (repetição de indébito).
Citado o Banco BMG esclareceu que subsiste exercício regular
de um direito ao perpetrar descontos em desfavor do autor já que
houve legítima contratação entre as partes, que originou-se pela
emissão de cartão de crédito efetivamente utilizado pela parte
autora, o que permite que o pagamento das respectivas faturas
seja feito mediante cômputo no benefício da parte junto ao INSS.
Para corroborar sua tese anexou contrato e guias de transferência
eletrônica, afirmando inclusive que a autora se beneficiou com
recebimento de valores em sua conta bancária. A parte autora
impugnou as alegações afirmando que o recebimento de valores
decorreu de empréstimo firmado na modalidade de consignado de
modo que jamais desvirtuou esse negócio originário para adquirir
um cartão de crédito fornecido pelo réu.
Pois bem. A responsabilidade da pessoa jurídica em face dos
atos realizados por seus prepostos regula-se pela teoria objetiva,
de forma que basta a prova da conduta, do dano e do nexo de
causalidade para configurar-se o dever de indenizar.
O art. 6°, VI e VIII do CDC esclarece ser direito básico do consumidor
a efetiva prevenção e reparação de danos a si causados, com
facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do
ônus da prova a seu favor.
Registre-se oportunamente, que o princípio da dignidade do ser humano
norteia qualquer relação jurídica. Tanto é que, o inciso supracitado
respeita o referido princípio constitucional, e reforça o artigo 4º, inciso
I da Lei Consumerista, que reconhece taxativamente a vulnerabilidade
do consumidor no mercado de consumo (artigo 4º do CDC).
O inciso IV trata do aproveitamento das vulnerabilidades específicas
do consumidor, restando caracterizada tal prática quando o
fornecedor, de modo abusivo, se vale da fraqueza ou ignorância
do consumidor, tendo em vista sua idade, saúde, conhecimento ou
condição social.
Na inicial a parte autora afirmou não ter contratado um cartão
de crédito do Banco requerido, tendo afirmado que em verdade,
contratou um empréstimo consignado para ser pago mediante
descontos mensais em seu benefício previdenciário.
Por outro lado o réu não demonstrou suficientemente o elemento
volitivo, como indicativo de que a parte autora efetivamente
pactuou, além de empréstimo consignado, a aquisição de cartão
de crédito, efetuando gastos mensais para legitimar os descontos
questionados na Inicial. Logo, inexiste prova nos autos de que a
parte autora tenha se beneficiado com o cartão de crédito do banco
requerido e eventual valor sacado por meio desse cartão.
Portanto, o cerne da questão reside em saber se a parte autora
contratou um cartão de crédito do banco requerido e se nesse
sentido, autorizou um saque nesse cartão de crédito, contraindo
para si, as obrigações inerentes ao pagamento desse saque.
Considerando a inversão do ônus probante em seu favor, cabia ao
banco requerido provar a legalidade da contratação do cartão de
crédito pela parte autora. No entanto, o Banco requerido não juntou
documentos hábeis a comprovar que a parte autora, em vez de ter
procedido a contratação de um empréstimo consignado, contratou
um cartão de crédito do banco requerido e nesse sentido, realizou
um saque nesse cartão.
Com efeito, as provas apresentadas pela parte autora evidenciam
a contratação de um cartão de crédito sem sua anuência expressa
do(a) consumidor(a).
Logo, como a parte autora não contratou, por sua livre vontade,
um cartão de crédito do Banco requerido, não há como manter sua
validade desse negócio, urgindo seja o mesmo cancelado.
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No caso em tela, a conduta do banco requerido restou demonstrada
diante dos documentos juntados aos autos, os quais comprovam a
contratação de um cartão de crédito em nome da parte autora, sem
sua anuência.
O art. 14, § 3º, do Código de Defesa do Consumidor, somente
afasta a responsabilidade do fornecedor por fato do serviço quando
a culpa for exclusivamente do consumidor ou de terceiro. Vejamos:
Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente
da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos
consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem
como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua
fruição e riscos.
[...]
§ 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando
provar:
[...]
II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.
Ainda que fosse o caso de fraude perpetrada por terceiros, ainda
sim a conduta danosa da requerida estaria caracterizada pois a
responsabilidade do fornecedor decorre da violação do dever
de gerir com segurança as movimentações bancárias de seus
clientes e ocorrendo algum defeito na prestação do serviço, há
responsabilidade objetiva da instituição financeira, porquanto o
serviço prestado foi defeituoso. Sobre o assunto, há entendimento
pacificado nesse mesmo sentido. Vejamos:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA.
DANOS MORAIS. DESCONTOS INDEVIDOS. EMPRÉSTIMO
QUE NÃO FOI CONTRAÍDO PELO AUTOR. FRAUDE. 1. Tratase de relação de consumo, uma vez que o autor é consumidor
por equiparação. Nos termos do art. 14 do Código de Defesa do
Consumidor, o fornecedor de serviços responde independente
da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos
consumidores por defeitos relativos à prestação de seus serviços,
somente se eximindo do dever de indenizar se provar a ocorrência
de uma das causas excludentes de responsabilidade: inexistência
do defeito; fato exclusivo do consumidor ou de terceiro, ou o
fortuito externo. 2. O ato delituoso de terceiro, que se utiliza de
documentos de outrem, não constitui ato de terceiro, por tratarse de fortuito interno.3. Cuidando-se de fortuito interno, o fato de
terceiro não exclui o dever do fornecedor de indenizar. Súmula
nº 94 deste Tribunal.4. Cabia, dessa forma, ao réu demonstrar
que foi o autor quem de fato contratou o empréstimo, o que não
aconteceu na hipótese dos autos. O réu trouxe aos autos o contrato
de empréstimo, que não foi assinado pelo autor.5. Dano moral
in re ipsa, tendo em vista que os descontos ocorreram sobre os
seus vencimentos, privando-o do seu meio de subsistência. 6.
Dano moral, na hipótese, razoavelmente arbitrado na SENTENÇA
no valor de R$4.000,00 (quatro mil reais).7. Por fim, não há que
se falar em redução da multa diária fixada na DECISÃO que
antecipou os efeitos da tutela, pois não se verifica excessividade
prevista no art. 461, § 6º, do CPC.8. Negativa de seguimento ao
recurso, nos termos do art. 557, caput, do CPC (TJ-RJ - APL:
143089720098190203 RJ 0014308-97.2009.8.19.0203, Relator:
DES. BENEDICTO ABICAIR, Data de Julgamento: 31/07/2012,
SEXTA CAMARA CIVEL, Data de Publicação: 03/08/2012).
Seja como for, por força da inversão do ônus probatório em favor
do consumidor, cabia ao requerido demonstrar que a parte autora
havia celebrado o contrato de cartão de crédito e autorizado um
saque nesse cartão, ciente de todas as cláusulas contratuais
e nesse sentido, se beneficiado. Como isso não foi feito pelo
requerido, há de ser reconhecida sua conduta danosa.
O dano causado pela conduta do requerido é evidente ante o
inequívoco constrangimento e chateação que a utilização de
dados pessoais para celebrar contrato de cartão de crédito com
instituição que não cumpriu seu dever de verificar a veracidade das
informações prestadas ocasiona.
A jurisprudência já se manifestou sobre o assunto. In verbis:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CIVIL. CONSUMIDOR.
FRAUDE. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. DESCONTOS EM CONTA
CORRENTE. APOSSAMENTO INDEVIDO DE VALORES EM

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

ANO XXXVI

NÚMERO 172

DIARIO DA JUSTIÇA

CONTA BENEFÍCIO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANO
MORAL CABÍVEIS. DEVOLUÇÃO EM DOBRO CONFIRMADA.
VALOR INDENIZATÓRIO MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E
DESPROVIDO. PRELIMINAR REJEITADA. SENTENÇA MANTIDA
POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. 1. Desnecessidade da
realização de perícia. A diferença grosseira nas assinaturas do
contrato de empréstimo comparada com as assinaturas constantes
dos documentos pessoais da autora são suficientes para
demonstrarem a fraude perpetrada. Preliminar de complexidade da
causa rejeitada. 2. Trata-se de pedido indenizatório por dano moral
e de repetição de indébito cujo fundamento é a existência de fraude
na obtenção de empréstimo bancário, o que acarretou desconto
em conta-corrente da autora. Apossamento indevido de valor na
conta benefício da autora. Desconto indevido e sem justificativa
de engano justificável rende repetição dobrada. Aplicação do
art. 42, parágrafo único do CDC. 3. Ato ilícito configurado. Dever
de indenizar confirmado. Prejuízo presumido e derivado do fato.
Valor indenizatório mantido (grifei). RECURSO CONHECIDO E
DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPIROS
FUNDAMENTOS (Acórdão n.675571, 20120410037092ACJ,
Relator: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, Relator
Designado:WILDE MARIA SILVA JUSTINIANO RIBEIRO, 1ª
Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF,
Data de Julgamento: 23/04/2013, Publicado no DJE: 14/05/2013.
Pág.: 410).
Apesar de não terem sido colhidas provas orais, os documentos
juntados aos autos demonstram que os fatos geraram danos
morais à parte autora pois acreditou ter contratado um empréstimo
consignado junto ao requerido e posteriormente, soube que
em verdade o banco requerido emitiu um cartão de crédito em
seu nome e nesse sentido, autorizou um saque nesse cartão,
ensejando a emissão de cobranças nas faturas desse cartão,
comprometendo sua dignidade e intimidade.
Atualmente, a jurisprudência vem reconhecendo a existência de
danos morais em situações semelhantes. Vejamos:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO
NÃO CONTRATADO. DANOS MATERIAIS E MORAIS
CONFIGURADOS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. -A relação
entre as partes é de consumo, uma vez que o autor se enquadra
no conceito de consumidor por equiparação (CDC, art. 2º, §único)
e a ré no de fornecedora de serviço. (CDC, art. 3º), sendo objetiva
a sua responsabilidade (CDC, art. 14). -Reconhecida a cobrança
indevida, deve a restituição dos valores ocorrer em dobro,
independentemente da existência de dolo ou culpa. -Dano moral
configurado, pois os fatos narrados ultrapassam a esfera do mero
aborrecimento. Quantum indenizatório fixado em observância
aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Manutenção
da SENTENÇA (grifado). NEGATIVA DE PROVIMENTO AO
RECURSO, NA FORMA DO ART. 557, CPC (TJ-RJ - APL:
00071010320118190001
RJ
0007101-03.2011.8.19.0001,
Relator: DES. TEREZA CRISTINA SOBRAL BITTENCOURT
SAMPAIO, Data de Julgamento: 12/11/2013, VIGÉSIMA
SÉTIMA CAMARA CIVEL/ CONSUMIDOR, Data de Publicação:
20/02/2014 22:08).
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO
NÃO CONTRATADO. DANOS MATERIAIS E MORAIS
CONFIGURADOS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. -A relação
entre as partes é de consumo, uma vez que o autor se enquadra
no conceito de consumidor por equiparação (CDC, art. 2º, §único)
e a ré no de fornecedora de serviço. (CDC, art. 3º), sendo objetiva
a sua responsabilidade (CDC, art. 14). -Ação de indenização por
danos materiais e morais, fundamentada em indevido desconto
de parcelas referentes a empréstimo consignado não contratado
pela parte autora. -Mostra-se acertada a DECISÃO do juízo a quo
ao determinar a restituição, em dobro, dos valores indevidamente
pagos, conforme o disposto no art. 42, parágrafo único, do
Código de Defesa do Consumidor. -Isto porque, reconhecida a
cobrança indevida, deve a restituição dos valores ocorrer em
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dobro, independentemente da existência de dolo ou culpa. -Dano
moral configurado, pois os fatos narrados ultrapassam a esfera do
mero aborrecimento (grifado). Quantum indenizatório fixado em
observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
-Manutenção da SENTENÇA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO
AOS RECURSOS, NA FORMA DO ART. 557, CPC (TJ-RJ APL: 01746166320118190001 RJ 0174616-63.2011.8.19.0001,
Relator: DES. TEREZA CRISTINA SOBRAL BITTENCOURT
SAMPAIO, Data de Julgamento: 18/11/2013, VIGÉSIMA
SÉTIMA CAMARA CIVEL/ CONSUMIDOR, Data de Publicação:
21/02/2014 14:02).
Com efeito, a parte autora se viu exposta pois teve seus dados
bancários utilizados indevidamente para a contratação de
cartão de crédito não solicitado e teve que procurar advogado
para ingressar com a presente demanda a fim de ver seu direito
atendido. Tudo isso certamente gerou impacto e abalo emocional
à parte autora.
Por fim, o nexo de causalidade entre a conduta e o dano está
comprovado por meio dos documentos que evidenciaram que o
dano sofrido pela parte autora foi causado pela conduta do banco.
Não se discute sobre a culpa do banco requerido, já que nesse
caso se aplica a teoria objetiva da culpa, expressa nos arts. 932,
III e 933 do CC.
Assim, a parte autora faz jus à rescisão do contrato com
consequente devolução dos valores cobrados indevidamente,
além do recebimento de indenização pelos danos morais sofridos.
Como a parte autora comprovou ter adimplido algumas parcelas,
deve o requerido proceder a restituição de aludido valor, em
dobro, no importe total de R$ 1.621,55 (mil seiscentos e vinte e
um reais e cinquenta e cinco centavos), descrito na Inicial.
Em relação aos danos morais, na fixação do quantum,
considerando a capacidade econômica das partes, a extensão do
dano e as consequências/reflexos negativos promovidos na vida
do consumidor, entendo razoável o importe de R$ 10.000,00 (dez
mil reais).
Posto isso, julgo PROCEDENTE o pedido para declarar
inexistente o contrato de cartão de crédito existente em nome da
parte autora junto ao Banco BMG S/A, cuja descrição está na
Inicial, bem como para determinar ao requerido que proceda a
restituição do importe de R$ 1.621,55 (mil seiscentos e vinte e um
reais e cinquenta e cinco centavos), devendo referido valor ser
acrescido de juros de 1% desde a citação e correção monetária
desde a data do ajuizamento do pedido.
Em consequência, proíbo o Banco requerido de efetuar novas
cobranças em face da parte autora referente ao contrato discutido
nos autos, pena de multa diária de R$ 100,00 (cem reais) até o
limite de 20 (vinte) salários mínimos.
Por fim, condeno o requerido a pagar em favor da parte autora
a importância de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos
morais, extinguindo o
Processo com resolução do MÉRITO, nos termos do art. 487, I
do CPC.
Registre-se que, em ação indenizatória por danos morais, o termo
inicial para incidência dos juros de mora é a data do evento danoso,
em aplicação à Súmula 54 do STJ. Já a correção monetária deve
incidir desde a data do julgamento em que a indenização foi
arbitrada, de acordo com a súmula 362 do STJ.
Sem custas e sem verbas honorárias.
Publique-se.
Registre-se.
Intime-se a parte requerida, para cumprir a determinação acima
em 15 dias pena de multa de 10% como determina o artigo 523
§1º do CPC em vigor.
Após o trânsito em julgado, se nada for requerido pelas partes,
arquivem-se os autos.
Cumpra-se servindo a presente como MANDADO /carta de
intimação/carta precatória para seu cumprimento.
Ariquemes/RO, data e horário certificados no Sistema PJE.
ALEX BALMANT - Juiz de Direito
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Processo: 7005098-22.2018.8.22.0002
Classe: JUIZADOS - PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL
CÍVEL (436)
Requerente: PEDRO JOSE BERTOLI
Advogado do(a) REQUERENTE: ANDRE STEFANO MATTGE
LIMA - RO0006538
Requerido: SOLETROL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
Advogado do(a) REQUERIDO:
FINALIDADE: Intimar a parte requerente por intermédio de seu
advogado acerca da SENTENÇA abaixo transcrita:
SENTENÇA:
Relatório dispensado na forma do art. 38 da Lei 9.099/95.
Trata-se de ação consumerista interposta por PEDRO JOSÉ
BERTOLI em face de SOLETROL INDÚSTRIA E COMÉRCIO
LTDA.
Segundo consta na inicial, no dia 09/05/2016 a parte autora
celebrou contrato de compra e venda junto a requerida para a
aquisição de equipamento solar para aquecimento de água pelo
importe de R$ 2.000,00 (dois mil reais). No entanto, apesar de pago
o valor acordado, até a presente data a requerida não entregou os
produtos adquiridos.
Assim, ingressou com a presente tencionando a condenação da
requerida na obrigação de lhe restituir o valor pago.
Por fim, requereu a fixação de indenização por danos morais em
seu favor.
Para amparar o pedido juntou documentos pessoais, comprovante
de pagamento, e-mails, dentre outros.
Citada e intimada, a parte requerida não compareceu à audiência
de Conciliação designada nos autos.
Dispõe o art. 20 da Lei nº 9.099/95, verbis: “Não comparecendo o
deMANDADO à sessão de conciliação ou à instrução e julgamento,
reputar-se-ão verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial, salvo
se o contrário resultar da convicção do Juiz”.
No presente caso, o não comparecimento da parte requerida
conduz à aplicação do DISPOSITIVO retromencionado,
levando à consequência consentânea com a revelia, ou seja, ao
reconhecimento, como verdadeiros, dos fatos alegados no pedido
inicial, nada havendo a infirmar tal convicção.
Desse modo, decreto a REVELIA da parte requerida, com as
consequências a ela inerentes.
A responsabilidade da pessoa jurídica em face dos atos realizados
por seus prepostos regula-se pela teoria objetiva, de forma que
basta a prova da conduta, do dano e do nexo de causalidade para
configurar-se o dever de indenizar.
O art. 6°, VI e VIII do CDC esclarece ser direito básico do consumidor
a efetiva prevenção e reparação de danos a si causados, com
facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do
ônus da prova a seu favor.
O artigo 373 do Código de
Processo Civil dispõe no inciso II que o ônus da prova incumbe “ao
réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo
do direito do autor”.
A parte requerida é revel, no entanto, apresentou contestação
nos autos, ensejando ao julgamento do feito a partir das provas
apresentadas pela parte autora, as quais indicam a verossimilhança
das alegações da parte autora, ou seja, que ela pagou pela aquisição
de um equipamento solar para aquecimento de água e não recebeu
os produtos ou foi ressarcida quanto ao valor efetivamente pago.
O artigo 30 do Código de Defesa do Consumidor prevê que “toda
informação ou publicidade, suficientemente precisa, veiculada por
qualquer forma ou meio de comunicação com relação a produtos
e serviços oferecidos ou apresentados, obriga o fornecedor que a
fizer veicular ou dela se utilizar e integra o contrato que vier a ser
celebrado”.
Conforme previsão do artigo 35 do Código de Defesa do Consumidor,
havendo recusa no cumprimento de oferta, apresentação ou
publicidade, o consumidor poderá, alternativamente e a sua
escolha: exigir o cumprimento forçado da obrigação, aceitar outro
produto ou prestação de serviço equivalente ou rescindir o contrato,
com direito a restituição de quantia eventualmente antecipada,
monetariamente atualizada, e a perdas e danos.
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Como a autora requereu a restituição do valor pago e nesse
sentido demonstrou ter pago à requerida o importe de R$ 2.000,00
(dois mil reais), a parte autora faz jus a restituição de referido valor,
acrescido de juros e correção monetária cabíveis.
Todavia, em relação aos danos morais, a parte autora não provou
sua ocorrência no caso em tela.
Certamente os fatos lhe geraram aborrecimentos, mas isso
não é indenizável. Para obter indenização por danos morais, a
parte autora deveria ter provado que além dos aborrecimentos
naturais decorrentes da não entrega do produto, sofreu frustração,
chateação, dor, angústia, stress etc., coisa que não provou.
Durante a audiência de conciliação a parte autora desistiu da
produção de provas testemunhais e requereu o julgamento
antecipado da lide.
Assim, a parte autora não conseguiu demonstrar que sofreu abalo
suficiente para ensejar indenização por danos morais, de modo que
não há como o Juízo decidir apenas com base em suas alegações.
A jurisprudência atual expressa entendimento semelhante:
Apelação cível. Ação de indenização. Dano moral e material.
Aquisição de produto. Mercadoria paga e não entregue. Dano
moral não caracterizado. Descumprimento contratual. A ausência
de entrega de mercadoria adquirida no comércio, por si só, não
acarreta dano moral indenizável, que exige mais do que mero
aborrecimento de um descumprimento contratual. Esta corte
pacificou entendimento de que mero descumprimento contratual
não gera dever de indenizar (grifado). Recurso provido (TJ-RO APL: 00068568720118220007 RO 0006856-87.2011.822.0007,
Relator: Desembargador Alexandre Miguel, 2ª Câmara Cível, Data
de Publicação:
Processo publicado no Diário Oficial em 08/07/2015.).
No Direito do Consumidor vigora a inversão do ônus probante
em favor do consumidor. Porém, essa regra não se aplica aos
danos morais, pois de acordo com o direito pátrio, estes devem
ser provados por quem os alega, salvo no caso de negativação
indevida perante o CCF, SERASA ou SPC, hipótese em que a
Jurisprudência admite a presunção de dano moral.
Como no caso em tela, não houve negativação perante nenhum
desses órgãos e a parte autora não juntou nenhum documento
ou testemunha provando que sofreu prejuízos, constrangimentos,
chateação, dor moral ou teve seu bom nome e imagem ofuscados
perante terceiros, seu pedido de danos morais deve ser julgado
improcedente.
Os princípios informadores do Juizado devem prestigiar a
simplicidade e favorecer a defesa do consumidor. No entanto, não
se pode abrir mão da segurança jurídica e do ônus de o consumidor
provar o que alega.
Sem isso, outro resultado não pode haver senão a improcedência
do pedido de danos morais, assegurando-se à autora, apenas, o
ressarcimento pelos danos materiais sofridos consistentes no valor
pago pelo produto não entregue.
Posto isso, nos termos do artigo 487, I do Código de
Processo Civil, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido
e condeno a requerida SOLETROL SOLETROL INDÚSTRIA E
COMÉRCIO LTDA a proceder a restituição do valor pago pela
autora no importe de R$ 2.000,00 (dois mil reais) acrescido de juros
de 1% desde o ajuizamento do pedido e correção monetária desde
a data do desembolso, extinguindo o
Processo com resolução do MÉRITO.
Sem custas e sem verbas honorárias.
P. R.I.
Inobstante a revelia, intime-se a parte requerida para cumprir a
determinação acima em 15 dias pena de multa de 10% descrita no
art. 537, §1º do CPC.
Após o trânsito em julgado, se nada for requerido, arquivem-se os
autos.
CUMPRA-SE SERVINDO A PRESENTE COMO MANDADO /
OFÍCIO/CARTA PRECATÓRIA/CARTA DE INTIMAÇÃO.
Ariquemes – RO; data e horário registrados via sistema PJE.
Márcia Cristina Rodrigues Masioli Morais
Juíza de Direito
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Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
PODER JUDICIÁRIO
Ariquemes - 2ª Vara Cível
Avenida Tancredo Neves, 2606, Setor Institucional, Ariquemes RO - CEP: 76804-110 - Fone:(69) 35352493
Processo nº: 7011730-64.2018.8.22.0002
Classe: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
Protocolado em: 12/09/2018 12:15:59
Requerente: ANTONIO APARECIDO DOS SANTOS
Advogado do(a) AUTOR: ALLAN SOUZA DE MORAES SARKIS RO0002682
Requerido: ESTADO DE RONDÔNIA
DECISÃO
Trata-se de ação de obrigação de fazer promovida em desfavor da
Fazenda Pública Estadual, em que o autor requer que o requerido
seja compelido a realizar exame médico que necessita, tendo
atribuído à causa o valor de R$ 1.900,00 (um mil e novecentos
reais).
A competência para o
Processo e julgamento desta causa é de natureza absoluta, e
pertence ao Juizado Especial da Fazenda Pública, em razão
do valor atribuído à causa, nos termos do art. 2º, §4º, da Lei
12.153/2009.
Com efeito, declaro a incompetência deste Juízo, e determino a
redistribuição por direcionamento e remessa dos autos ao Juizado
Especial da Fazenda Pública desta Comarca.
Intime-se.
Ariquemes, 12 de setembro de 2018.
ELISANGELA NOGUEIRA
Juiz(a) de Direito
Processo: 7001833-46.2017.8.22.0002
REQUERENTE: ANA MARIA CALDAS
Advogado do(a) REQUERENTE: LEVI GUSTAVO ALVES DE
FREITAS - RO0004634
REQUERIDO: CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA SA CERON
Advogado do(a) REQUERIDO: GABRIELA DE LIMA TORRES RO0005714
FINALIDADE: Intimar a parte requerente, por intermédio de seus
advogados, para acessar o documento ALVARÁ via sistema
PJE, providenciar a respectiva impressão e levantamento do
valor correspondente. Fica advertido que deverá manifestar-se
nos autos, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção por
pagamento.
Processo: 7007189-85.2018.8.22.0002
Classe: JUIZADOS - PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL
CÍVEL (436)
Requerente: MARCOS ANTONIO DA COSTA
Advogado do(a) REQUERENTE: SUZANA AVELAR DE SANTANA
- RO0003746
Requerido: BANCO BMG CONSIGNADO S/A
Advogado do(a) REQUERIDO: FLAVIA ALMEIDA MOURA DI
LATELLA - MG0109730
FINALIDADE: Intimar as partes por intermédio de seus advogados
acerca da SENTENÇA abaixo transcrita:
SENTENÇA:
Relatório dispensado na forma do art. 38 da Lei 9.099/95.
De início, urge sejam apreciadas as questões suscitadas pelas
defesa do Banco BMG S/A.
Relativamente à preliminar de incompetência arguida pelo requerido,
sob a alegação de que para o deslinde do feito é necessária a
realização de perícia técnica não cabível no âmbito desta Justiça
Especializada, verifico que a tese não merece acolhimento.
No caso em tela, não há necessidade de realização de prova
pericial pois subsistem outros meios probatórios capazes de
elucidar por completo a questão especificada na Inicial, tais como
provas documentais e testemunhais, de modo que a perícia não
afigura-se essencial. Dessa forma, afasto a preliminar suscitada.
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Não bastasse isso, a parte ré arguiu a necessidade de
reconhecimento de decadência na hipótese em questão, o que não
merece acolhimento. O fundamento do Banco é no sentido de que
a reclamação por falha ou ineficiência do serviço prestado deve ser
feita no lapso temporal de 30 (trinta) dias, o que não ocorreu na
hipótese em vertente.
Entretanto, em verdade, o caso requer análise de reparação de
danos (repetição de indébito e indenização por danos morais), cuja
reclamação se vincula ao prazo prescricional estabelecido no CDC,
o qual em verdade ainda não decorreu em desfavor da autora.
Senão vejamos.
A pretensão de reparação de danos submete-se a prazo
prescricional de 05 (cinco) anos, nos termos do art. 27 do Código
de Defesa do Consumidor.
Eis o teor da jurisprudência que a seguir transcrevo neste exato
sentido:
CONSUMIDOR. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL COM
REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS
MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FATO DO SERVIÇO.
PRAZO PRESCRICIONAL. CINCO ANOS. ART. 27 DO CDC.
PRESCRIÇÃO RECONHECIDA. APELO CONHECIDO E
IMPROVIDO. I. Segundo o artigo 27 do CDC: “Prescreve em 5
(cinco) anos a pretensão à reparação pelos danos causados por
fato do produto ou do serviço prevista na Seção II deste Capítulo,
iniciando-se a contagem do prazo a partir do conhecimento do
dano e de sua autoria”. II. Na hipótese, constata-se que a autora
tomou conhecimento dos descontos em 07/03/2007. Portanto,
como a ação foi interposta somente no dia 24/07/2014, operou-se
o instituto da prescrição, nos termos do artigo supracitado. III. Além
disso, não é razoável alegar que o consumidor sofreu 36 (trinta e
seis) descontos de R$ 96,97 (noventa e seis reais e noventa e sete
centavos) em sua aposentadoria sem percebê-los, somente vindo
a notar os descontos após transcorrer vários anos da quitação
completa do débito IV. Apelação conhecida e improvida.(TJ-MA
- APL: 0464842014 MA 0001370-71.2014.8.10.0033, Relator:
RAIMUNDO JOSÉ BARROS DE SOUSA, Data de Julgamento:
20/07/2015, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação:
21/07/2015)
Pelas questões expostas, afasto a prejudicial de decadência e
adentro ao MÉRITO do litígio.
Trata-se de ação consumerista ajuizada por Marcos Antonio da
Costa em face do Banco BMG S/A.
De acordo com a narrativa fática, a parte autora é titular de benefício
previdenciário e, recentemente notou a existência de um desconto
mensal perpetrado em seus proventos pelo réu, cuja origem do
negócio afirma não haver pactuado.
A parte obteve a informação de que o desconto é oriundo de
empréstimo na modalidade RMC – Reserva de Margem de Cartão
de Crédito, o qual se justificaria com base na emissão de cartão que
previa descontos das respectivas faturas diretamente no benefício
do adquirente/consumidor do serviço.
Melhor explicando, de acordo com a Inicial, o Banco requerido emitiu
um cartão de crédito em nome da parte autora e nesse sentido,
autorizou um saque nesse cartão de crédito, o que culminou na
emissão de cobranças em seu benefício previdenciário.
Assim, como não anuiu à contratação na modalidade de cartão
de crédito e saque nesse cartão, a parte autora ingressou com
ação judicial tencionando a declaração de inexistência dos débitos
lançados na fatura de cartão de crédito e a fixação de indenização
por danos morais sofridos em razão da conduta do requerido.
Por fim, requereu a restituição do importe de R$ 1.134,85 (mil cento
e trinta e quatro reais e oitenta e cinco centavos) relativamente
ao pagamento de parcelas do cartão de crédito que já foram
descontadas, sendo que esse montante é representativo do
ressarcimento em dobro (repetição de indébito).
Citado o Banco BMG esclareceu que subsiste exercício regular
de um direito ao perpetrar descontos em desfavor do autor já que
houve legítima contratação entre as partes, que originou-se pela
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emissão de cartão de crédito efetivamente utilizado pela parte
autora, o que permite que o pagamento das respectivas faturas
seja feito mediante cômputo no benefício da parte junto ao INSS.
Para corroborar sua tese anexou contrato e guias de transferência
eletrônica, afirmando inclusive que a autora se beneficiou com
recebimento de valores em sua conta bancária. A parte autora
impugnou as alegações afirmando que o recebimento de valores
decorreu de empréstimo firmado na modalidade de consignado de
modo que jamais desvirtuou esse negócio originário para adquirir
um cartão de crédito fornecido pelo réu.
Pois bem. A responsabilidade da pessoa jurídica em face dos
atos realizados por seus prepostos regula-se pela teoria objetiva,
de forma que basta a prova da conduta, do dano e do nexo de
causalidade para configurar-se o dever de indenizar.
O art. 6°, VI e VIII do CDC esclarece ser direito básico do consumidor
a efetiva prevenção e reparação de danos a si causados, com
facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do
ônus da prova a seu favor.
Registre-se oportunamente, que o princípio da dignidade do ser
humano norteia qualquer relação jurídica. Tanto é que, o inciso
supracitado respeita o referido princípio constitucional, e reforça o
artigo 4º, inciso I da Lei Consumerista, que reconhece taxativamente
a vulnerabilidade do consumidor no mercado de consumo (artigo 4º
do CDC).
O inciso IV trata do aproveitamento das vulnerabilidades específicas
do consumidor, restando caracterizada tal prática quando o
fornecedor, de modo abusivo, se vale da fraqueza ou ignorância
do consumidor, tendo em vista sua idade, saúde, conhecimento ou
condição social.
Na inicial a parte autora afirmou não ter contratado um cartão
de crédito do Banco requerido, tendo afirmado que em verdade,
contratou um empréstimo consignado para ser pago mediante
descontos mensais em seu benefício previdenciário.
Por outro lado o réu não demonstrou suficientemente o elemento
volitivo, como indicativo de que a parte autora efetivamente
pactuou, além de empréstimo consignado, a aquisição de cartão
de crédito, efetuando gastos mensais para legitimar os descontos
questionados na Inicial. Logo, inexiste prova nos autos de que a
parte autora tenha se beneficiado com o cartão de crédito do banco
requerido e eventual valor sacado por meio desse cartão.
Portanto, o cerne da questão reside em saber se a parte autora
contratou um cartão de crédito do banco requerido e se nesse
sentido, autorizou um saque nesse cartão de crédito, contraindo
para si, as obrigações inerentes ao pagamento desse saque.
Considerando a inversão do ônus probante em seu favor, cabia ao
banco requerido provar a legalidade da contratação do cartão de
crédito pela parte autora. No entanto, o Banco requerido não juntou
documentos hábeis a comprovar que a parte autora, em vez de ter
procedido a contratação de um empréstimo consignado, contratou
um cartão de crédito do banco requerido e nesse sentido, realizou
um saque nesse cartão.
Com efeito, as provas apresentadas pela parte autora evidenciam
a contratação de um cartão de crédito sem sua anuência expressa
do(a) consumidor(a).
Logo, como a parte autora não contratou, por sua livre vontade,
um cartão de crédito do Banco requerido, não há como manter sua
validade desse negócio, urgindo seja o mesmo cancelado.
No caso em tela, a conduta do banco requerido restou demonstrada
diante dos documentos juntados aos autos, os quais comprovam a
contratação de um cartão de crédito em nome da parte autora, sem
sua anuência.
O art. 14, § 3º, do Código de Defesa do Consumidor, somente
afasta a responsabilidade do fornecedor por fato do serviço quando
a culpa for exclusivamente do consumidor ou de terceiro. Vejamos:
Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente
da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos
consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem
como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua
fruição e riscos.
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[...]
§ 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando
provar:
[...]
II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.
Ainda que fosse o caso de fraude perpetrada por terceiros, ainda
sim a conduta danosa da requerida estaria caracterizada pois a
responsabilidade do fornecedor decorre da violação do dever
de gerir com segurança as movimentações bancárias de seus
clientes e ocorrendo algum defeito na prestação do serviço, há
responsabilidade objetiva da instituição financeira, porquanto o
serviço prestado foi defeituoso. Sobre o assunto, há entendimento
pacificado nesse mesmo sentido. Vejamos:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA.
DANOS MORAIS. DESCONTOS INDEVIDOS. EMPRÉSTIMO
QUE NÃO FOI CONTRAÍDO PELO AUTOR. FRAUDE. 1. Tratase de relação de consumo, uma vez que o autor é consumidor
por equiparação. Nos termos do art. 14 do Código de Defesa do
Consumidor, o fornecedor de serviços responde independente
da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos
consumidores por defeitos relativos à prestação de seus serviços,
somente se eximindo do dever de indenizar se provar a ocorrência
de uma das causas excludentes de responsabilidade: inexistência
do defeito; fato exclusivo do consumidor ou de terceiro, ou o
fortuito externo. 2. O ato delituoso de terceiro, que se utiliza de
documentos de outrem, não constitui ato de terceiro, por tratarse de fortuito interno.3. Cuidando-se de fortuito interno, o fato de
terceiro não exclui o dever do fornecedor de indenizar. Súmula
nº 94 deste Tribunal.4. Cabia, dessa forma, ao réu demonstrar
que foi o autor quem de fato contratou o empréstimo, o que não
aconteceu na hipótese dos autos. O réu trouxe aos autos o contrato
de empréstimo, que não foi assinado pelo autor.5. Dano moral
in re ipsa, tendo em vista que os descontos ocorreram sobre os
seus vencimentos, privando-o do seu meio de subsistência. 6.
Dano moral, na hipótese, razoavelmente arbitrado na SENTENÇA
no valor de R$4.000,00 (quatro mil reais).7. Por fim, não há que
se falar em redução da multa diária fixada na DECISÃO que
antecipou os efeitos da tutela, pois não se verifica excessividade
prevista no art. 461, § 6º, do CPC.8. Negativa de seguimento ao
recurso, nos termos do art. 557, caput, do CPC (TJ-RJ - APL:
143089720098190203 RJ 0014308-97.2009.8.19.0203, Relator:
DES. BENEDICTO ABICAIR, Data de Julgamento: 31/07/2012,
SEXTA CAMARA CIVEL, Data de Publicação: 03/08/2012).
Seja como for, por força da inversão do ônus probatório em favor
do consumidor, cabia ao requerido demonstrar que a parte autora
havia celebrado o contrato de cartão de crédito e autorizado um
saque nesse cartão, ciente de todas as cláusulas contratuais
e nesse sentido, se beneficiado. Como isso não foi feito pelo
requerido, há de ser reconhecida sua conduta danosa.
O dano causado pela conduta do requerido é evidente ante o
inequívoco constrangimento e chateação que a utilização de
dados pessoais para celebrar contrato de cartão de crédito com
instituição que não cumpriu seu dever de verificar a veracidade das
informações prestadas ocasiona.
A jurisprudência já se manifestou sobre o assunto. In verbis:
JUIZADOS
ESPECIAIS
CÍVEIS.
CIVIL.
CONSUMIDOR.
FRAUDE. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. DESCONTOS EM CONTA
CORRENTE. APOSSAMENTO INDEVIDO DE VALORES EM
CONTA BENEFÍCIO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANO
MORAL CABÍVEIS. DEVOLUÇÃO EM DOBRO CONFIRMADA.
VALOR INDENIZATÓRIO MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E
DESPROVIDO. PRELIMINAR REJEITADA. SENTENÇA MANTIDA
POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. 1. Desnecessidade
da realização de perícia. A diferença grosseira nas assinaturas
do contrato de empréstimo comparada com as assinaturas
constantes dos documentos pessoais da autora são suficientes para
demonstrarem a fraude perpetrada. Preliminar de complexidade da
causa rejeitada. 2. Trata-se de pedido indenizatório por dano moral
e de repetição de indébito cujo fundamento é a existência de fraude
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na obtenção de empréstimo bancário, o que acarretou desconto
em conta-corrente da autora. Apossamento indevido de valor na
conta benefício da autora. Desconto indevido e sem justificativa
de engano justificável rende repetição dobrada. Aplicação do
art. 42, parágrafo único do CDC. 3. Ato ilícito configurado. Dever
de indenizar confirmado. Prejuízo presumido e derivado do fato.
Valor indenizatório mantido (grifei). RECURSO CONHECIDO E
DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPIROS
FUNDAMENTOS (Acórdão n.675571, 20120410037092ACJ,
Relator: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, Relator
Designado:WILDE MARIA SILVA JUSTINIANO RIBEIRO, 1ª Turma
Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de
Julgamento: 23/04/2013, Publicado no DJE: 14/05/2013. Pág.: 410).
Apesar de não terem sido colhidas provas orais, os documentos
juntados aos autos demonstram que os fatos geraram danos
morais à parte autora pois acreditou ter contratado um empréstimo
consignado junto ao requerido e posteriormente, soube que em
verdade o banco requerido emitiu um cartão de crédito em seu
nome e nesse sentido, autorizou um saque nesse cartão, ensejando
a emissão de cobranças nas faturas desse cartão, comprometendo
sua dignidade e intimidade.
Atualmente, a jurisprudência vem reconhecendo a existência de
danos morais em situações semelhantes. Vejamos:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO
NÃO CONTRATADO. DANOS MATERIAIS E MORAIS
CONFIGURADOS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. -A relação
entre as partes é de consumo, uma vez que o autor se enquadra
no conceito de consumidor por equiparação (CDC, art. 2º, §único)
e a ré no de fornecedora de serviço. (CDC, art. 3º), sendo objetiva
a sua responsabilidade (CDC, art. 14). -Reconhecida a cobrança
indevida, deve a restituição dos valores ocorrer em dobro,
independentemente da existência de dolo ou culpa. -Dano moral
configurado, pois os fatos narrados ultrapassam a esfera do mero
aborrecimento. Quantum indenizatório fixado em observância
aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Manutenção
da SENTENÇA (grifado). NEGATIVA DE PROVIMENTO AO
RECURSO, NA FORMA DO ART. 557, CPC (TJ-RJ - APL:
00071010320118190001 RJ 0007101-03.2011.8.19.0001, Relator:
DES. TEREZA CRISTINA SOBRAL BITTENCOURT SAMPAIO,
Data de Julgamento: 12/11/2013, VIGÉSIMA SÉTIMA CAMARA
CIVEL/ CONSUMIDOR, Data de Publicação: 20/02/2014 22:08).
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO
NÃO CONTRATADO. DANOS MATERIAIS E MORAIS
CONFIGURADOS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. -A relação
entre as partes é de consumo, uma vez que o autor se enquadra
no conceito de consumidor por equiparação (CDC, art. 2º, §único)
e a ré no de fornecedora de serviço. (CDC, art. 3º), sendo objetiva
a sua responsabilidade (CDC, art. 14). -Ação de indenização por
danos materiais e morais, fundamentada em indevido desconto
de parcelas referentes a empréstimo consignado não contratado
pela parte autora. -Mostra-se acertada a DECISÃO do juízo a quo
ao determinar a restituição, em dobro, dos valores indevidamente
pagos, conforme o disposto no art. 42, parágrafo único, do
Código de Defesa do Consumidor. -Isto porque, reconhecida a
cobrança indevida, deve a restituição dos valores ocorrer em
dobro, independentemente da existência de dolo ou culpa. -Dano
moral configurado, pois os fatos narrados ultrapassam a esfera do
mero aborrecimento (grifado). Quantum indenizatório fixado em
observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
-Manutenção da SENTENÇA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO
AOS RECURSOS, NA FORMA DO ART. 557, CPC (TJ-RJ - APL:
01746166320118190001 RJ 0174616-63.2011.8.19.0001, Relator:
DES. TEREZA CRISTINA SOBRAL BITTENCOURT SAMPAIO,
Data de Julgamento: 18/11/2013, VIGÉSIMA SÉTIMA CAMARA
CIVEL/ CONSUMIDOR, Data de Publicação: 21/02/2014 14:02).
Com efeito, a parte autora se viu exposta pois teve seus dados
bancários utilizados indevidamente para a contratação de cartão de
crédito não solicitado e teve que procurar advogado para ingressar
com a presente demanda a fim de ver seu direito atendido. Tudo
isso certamente gerou impacto e abalo emocional à parte autora.
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Por fim, o nexo de causalidade entre a conduta e o dano está
comprovado por meio dos documentos que evidenciaram que o
dano sofrido pela parte autora foi causado pela conduta do banco.
Não se discute sobre a culpa do banco requerido, já que nesse
caso se aplica a teoria objetiva da culpa, expressa nos arts. 932,
III e 933 do CC.
Assim, a parte autora faz jus à rescisão do contrato com
consequente devolução dos valores cobrados indevidamente, além
do recebimento de indenização pelos danos morais sofridos.
Como a parte autora comprovou ter adimplido algumas parcelas,
deve o requerido proceder a restituição de aludido valor, em dobro,
no importe total de R$ 1.134,85 (mil cento e trinta e quatro reais e
oitenta e cinco centavos), descrito na Inicial.
Em relação aos danos morais, na fixação do quantum,
considerando a capacidade econômica das partes, a extensão do
dano e as consequências/reflexos negativos promovidos na vida
do consumidor, entendo razoável o importe de R$ 10.000,00 (dez
mil reais).
Posto isso, julgo PROCEDENTE o pedido para declarar inexistente
o contrato de cartão de crédito existente em nome da parte autora
junto ao Banco BMG S/A, cuja descrição está na Inicial, bem como
para determinar ao requerido que proceda a restituição do importe
de R$ 1.134,85 (mil cento e trinta e quatro reais e oitenta e cinco
centavos), devendo referido valor ser acrescido de juros de 1%
desde a citação e correção monetária desde a data do ajuizamento
do pedido.
Em consequência, proíbo o Banco requerido de efetuar novas
cobranças em face da parte autora referente ao contrato discutido
nos autos, pena de multa diária de R$ 100,00 (cem reais) até o
limite de 20 (vinte) salários mínimos.
Por fim, condeno o requerido a pagar em favor da parte autora
a importância de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos
morais, extinguindo o
Processo com resolução do MÉRITO, nos termos do art. 487, I do
CPC.
Registre-se que, em ação indenizatória por danos morais, o termo
inicial para incidência dos juros de mora é a data do evento danoso,
em aplicação à Súmula 54 do STJ. Já a correção monetária deve
incidir desde a data do julgamento em que a indenização foi
arbitrada, de acordo com a súmula 362 do STJ.
Sem custas e sem verbas honorárias.
Publique-se.
Registre-se.
Intime-se a parte requerida, para cumprir a determinação acima em
15 dias pena de multa de 10% como determina o artigo 523 §1º do
CPC em vigor.
Após o trânsito em julgado, se nada for requerido pelas partes,
arquivem-se os autos.
Cumpra-se servindo a presente como MANDADO /carta de
intimação/carta precatória para seu cumprimento.
Ariquemes/RO, data e horário certificados no Sistema PJE.
ALEX BALMANT - Juiz de Direito
Processo: 7005367-95.2017.8.22.0002
Classe: JUIZADOS - PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL
CÍVEL (436)
Requerente: ANDRE LOPES DE ANDRADE
Advogados do(a) REQUERENTE: MARCOS PEDRO BARBAS
MENDONCA - RO0004476, DENNIS LIMA BATISTA GURGEL DO
AMARAL - RO0007633
Requerido: OI S.A
Advogado do(a) REQUERIDO: ROCHILMER MELLO DA ROCHA
FILHO - RO0000635
FINALIDADE: Intimar as partes por intermédio de seus advogados
acerca da SENTENÇA abaixo transcrita:
SENTENÇA:
Relatório dispensado na forma do art. 38 da Lei 9.099/95.
Trata-se de ação interposta por ANDRÉ LOPES DE ANDRADE
em face de OI S/A,tencionando o restabelecimento da linha de
telefonia móvel (069) 98454-6004.
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Segundo consta na inicial, a parte autora celebrou contrato com a
parte requerida adquirindo um plano de denominado “OI TV TOTAL
HD”, do qual era disponibilizado: 185 canais, incluindo 6 (seis)
telecine + 10 (dez) HBO e gravador digital, pagando pelo serviço a
importância de R$ 270,00 (duzentos e setenta reais).
Consta ainda que ao acessar o site da requerida encontrou um
plano que oferecia as mesmas condições por um preço menor e
requereu a mudança de seu pacote para este de menor valor.
Alega que após a mudança do plano a requerida unilateralmente
suspendeu o serviço de seu telefone móvel e por isso, ingressou
com a presente tencionando o restabelecimento da linha móvel e a
fixação de indenização por danos morais em seu favor.
Para amparar o pedido juntou documento de identidade, faturas
telefônicas, dentre outros.
Citada a requerida apresentou contestação requerendo a
improcedência da inicial sob o argumento de que o serviço de
telefonia móvel da parte autora foi suspenso por inadimplência,
tendo afirmado ainda que o restabelecimento do serviço ocorreu
no dia 11/04/2017.
Ainda em sua defesa alegou a existência de débito em nome da
parte autora no valor de R$ 261,97 (duzentos e sessenta e um reais
e noventa e sete centavos) referente ao mês de setembro de 2017.
Com a contestação juntou telas de seu sistema.
Infere-se, pois, que a causa de pedir é a má prestação do serviço
ocasionada pela indisponibilidade e suspensão do serviço de
telefonia móvel.
A responsabilidade da pessoa jurídica em face dos atos realizados
por seus prepostos regula-se pela teoria objetiva, de forma que
basta a prova da conduta, do dano e do nexo de causalidade para
configurar-se o dever de indenizar.
O art. 6°, VI e VIII do Código de Defesa do Consumidor esclarece
ser direito básico do consumidor a efetiva prevenção e reparação
de danos morais a si causados, com facilitação da defesa de seus
direitos, operando-se a inversão do ônus da prova em seu favor.
Como se trata de relação consumerista, aplica-se o princípio
da inversão do ônus probante, de modo que basta o autor
alegar os fatos em que se funda seu direito e acostar provas da
verossimilhança de suas alegações, cabendo ao réu provar que
aquela situação existiu ou não.
Os documentos juntados aos autos comprovam que a parte autora é
usuária do serviço de telefonia móvel da requerida, o que demonstra
seu interesse processual e legitimidade para questionar o serviço.
Esses mesmos documentos, em especial as fotografias juntadas
com a inicial atestam que a suspensão do terminal telefônico móvel
da parte autora.
Além disso, as testemunhas ouvidas em audiência declaram que o
terminal telefônico objeto dos autos era utilizado pela parte autora
no desenvolvimento de sua atividade laborativa.
Tratando-se de relação consumerista com consequente inversão
do ônus probatório em favor do consumidor, caberia a requerida
demonstrar os motivos que ensejaram a interrupção do terminal
telefônico da parte autora. No entanto, embora tenha apresentado
contestação e alegado a existência de débitos, a requerida
desincumbiu-se do ônus que lhe cabia pois nada provou.
A requerida não trouxe à baila nenhum elemento de prova que
pudesse se contrapor às alegações da parte autora e as provas
por ela produzidas, eximindo-se da obrigação de comprovar que
suspendeu a prestação do serviço de telefonia móvel face a
existência de débitos ou por qualquer outro motivo justo.
Dessa forma, o feito deve ser julgado com base nas provas
produzidas, as quais demonstram que a parte autora não solicitou
o encerramento ou a suspensão do contrato de telefonia celebrado
com a requerida.
Assim, no caso em tela, a conduta da requerida restou demonstrada
diante dos documentos juntados nos autos e o depoimento da
testemunha ouvida em audiência, os quais comprovam que a
prestação do serviço foi deficiente já que houve a interrupção e
ausência da prestação do serviço de telefonia móvel sem prévia
notificação do consumidor.
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Seja como for, caso existissem débitos em atraso, caberia a
requerida proceder com os meios necessários para cobrar esses
débitos e, em caso de inadimplência, incluir o nome da parte autora
nos órgãos de restrição ao crédito.
Como isso não aconteceu porque a parte autora provou não possuir
débitos com a requerida, evidencia-se no caso em tela, a ausência
de justo motivo para a interrupção e suspensão do serviço, devendo
ser determinado o restabelecimento do terminal telefônico.
O dano causado pela conduta da parte requerida também
restou comprovado nos autos, em especial pelo depoimento da
testemunha ouvida em audiência.
A testemunha MARCOS ANTÔNIO BONFIM DOS SANTOS
afirmou conhecer a parte autora e em seu depoimento afirmou que
ela teve problemas com sua linha telefônica e que isso lhe causou
bastante constrangimento e nervosismo.
Ainda em seu depoimento a testemunha afirmou que o autor
estudava para concursos juntamento com um grupo de estudo e
ficou sem contato com o grupo pela falta da linha telefônica.
Por certo que a indisponibilidade do terminal telefônico causou
danos à parte autora, além de stress e chateação haja vista a
impossibilidade de manter contato com colegas de estudo.
Sobre o assunto, há entendimento jurisprudencial nesse mesmo
sentido. Vejamos:
CONSUMIDOR. TELEFONIA E INTERNET. INDENIZATÓRIA.
SOLICITAÇÃO DE CANCELAMENTO DE INTERNET PELO AUTOR.
SUSPENSÃO DEFINITIVA E INDEVIDA DA LINHA TELEFÔNICA
POR PARTE DA RÉ. SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO
DO SERVIÇO SEM JUSTA CAUSA. OBRIGAÇÃO DA RÉ DE
RESTABELECER O SERVIÇO. ASTREINTES CONFIRMADAS.
DANOS MORAIS CONFIGURADOS. SERVIÇO DE TELEFONIA
ESSENCIAL. PRIVAÇÃO DO USO POR MAIS DE UM ANO.
QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. Narrou o autor que
solicitou à ré o cancelamento da internet, porém ela cancelou
os serviços na sua integralidade, incluindo o telefone fixo, o que
inviabilizou a realização de portabilidade da sua linha telefônica
para outra operadora. Requereu liminarmente a determinação para
que a ré não transfira o terminal a terceiro, a reativação da linha
ou a conversão em perdas e danos, bem como a condenação da
operadora à indenização a título de danos morais. A demanda foi
julgada procedente para determinar que a ré reative o terminal
do autor e condená-la ao pagamento de indenização pelos
danos morais. Recorreu a ré. Observa-se que o autor solicitou à
ré que cancelasse somente o seu serviço de internet. Contudo,
a empresa, em vez disso, suspendeu definitivamente também a
linha telefônica do consumidor, fato que o impossibilitou de efetuar
a portabilidade do terminal para outra empresa, como era do seu
desejo. O problema persistiu mesmo após várias tentativas de
resolução na via administrativa, como demonstram as reclamações
perante a ANATEL (fl. 27/29) e, também,... perante a própria ré
(fl. 30). Conclui-se que houve falha na prestação dos serviços
pela ré, a qual cancelou o terminal telefônico contratado pelo
consumidor quando o pedido envolvia apenas a internet. Dessa
forma, deve ela restabelecer a linha do autor, não podendo alegar
agora a impossibilidade do cumprimento da determinação, uma
vez que a suspensão definitiva do fornecimento do serviço de
telefonia foi indevida e se deu por sua culpa. Quanto à multa por
descumprimento da liminar, vai confirmado o valor de R$100,00
(cem reais), consolidado em dez dias, não havendo que se falar em
redução de tal importância, porquanto a quantia arbitrada está bem
modulada, estipulada em valores proporcionais e razoáveis. Danos
morais configurados, visto que o autor se vê privado da utilização
da linha telefônica, serviço essencial, desde 08/03/2014 até hoje,
isto é, há mais de um ano. O transtorno, portanto, ultrapassa o
mero aborrecimento e contratempo, devendo a ré indenizar o
consumidor pelos danos extrapatrimoniais. Com relação ao quantum
indenizatório de R$ 3.000,00 (três mil reais), entende-se que deve
ser mantido, já que atende aos princípios da Razoabilidade e da
Proporcionalidade, bem como aos padrões utilizados pela Segunda
Turma Recursal no julgamento de casos análogos, não havendo o
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que se falar em redução no caso. SENTENÇA MANTIDA PELOS
PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO IMPROVIDO (Recurso
Cível Nº 71005285879, Segunda Turma Recursal Cív... Cristina
Angonese Spengler, Julgado em 29/04/2015).
CONSUMIDOR.
INDENIZATÓRIA.
TELEFONIA
MÓVEL.
FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. PERDA DO NÚMERO
TELEFÔNICO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM
MINORADO. Insurge-se o autor quanto à impossibilidade de
ativação do seu número telefônico em outro chip, em razão da
perda de seu aparelho, por afirmar a demandada que o referido
número pertence a outro titular. Verossimilhança das alegações
iniciais, porquanto a empresa de telefonia não se desincumbiu do
ônus de comprovar a solicitação de cancelamento realizada pelo
autor, bem como pelo fato de encontrarem respaldo probatório nos
documentos... (TJ-RS - Recurso Cível: 71002887073 RS, Relator:
Fernanda Carravetta Vilande, Data de Julgamento: 26/01/2011,
Segunda Turma Recursal Cível, Data de Publicação: Diário da
Justiça do dia 01/02/2011).
CONSUMIDOR. TELEFONIA. CANCELAMENTO UNILATERAL
DE TERMINAL TELEFONICO. COBRANÇAS INDEVIDAS.
DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM REDUZIDO
PARA SE ADEQUAR AOS PARÂMETROS DA TURMA EM
CASOS ANÁLOGOS. ASTREINTE. COMINAÇÃO ADEQUADA.
IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO, SOB PENA DE SE ESTAR
BARGANHANDO A PENA. RECURSO PARCIALMENTE
PROVIDO. (Recurso Cível Nº 71004486502, Terceira Turma
Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Carlos Eduardo
Richinitti, Julgado em 12/09/2013) (TJ-RS - Recurso Cível:
71004486502 RS, Relator: Carlos Eduardo Richinitti, Data de
Julgamento: 12/09/2013, Terceira Turma Recursal Cível, Data de
Publicação: Diário da Justiça do dia 16/09/2013).
Portanto, a interrupção indevida do serviço produz dano moral
indenizável.
É importante ressaltar que o reconhecimento do dano moral se deve
em razão da comprovação nos autos de que os aborrecimentos
suportados pela parte autora superaram os dissabores da vida
cotidiana já que comprovadamente a ausência do serviço lhe
ocasionou stress, aborrecimentos, frustração e chateação.
Por fim, o nexo de causalidade entre a conduta e o dano está
comprovado por meio dos documentos juntados à inicial que
evidenciaram que os constrangimentos por que a parte autora passou
foram causados pela conduta da parte requerida em suspender o
serviço de telefonia móvel sem que houvesse justo motivo.
Não se discute sobre a culpa da parte requerida, já que nesse caso
se aplica a teoria objetiva da culpa, expressa nos arts. 932, III e
933 do CC.
Mesmo que fosse o caso de se perquirir sobre a culpa, ainda assim
seria o caso de atribuir a parte requerida a responsabilidade, pois
os seus prepostos agiram com evidente negligência ao suspender
o serviço prestado em favor da parte autora sem que houvesse
justo motivo.
Dessa feita, há nos autos elementos suficientes para tornar
certa a obrigação de indenizar pela requerida, pois restou
demonstrada a conduta culposa (indisponibilidade do serviço de
telefonia móvel), dano (stress, chateação, desconforto, falta de
acesso, impossibilidade de manter contato com clientes), nexo de
causalidade (o dano é oriundo de uma conduta da requerida) e
culpa (negligência nas informações e prestação do serviço).
Na fixação do quantum, levo em consideração a conduta lesiva da
requerida, a capacidade econômica das partes e a extensão do
dano, entendendo razoável a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil
reais).
Posto isso, julgo procedente o pedido para determinar que a
requerida OI S/A proceda o restabelecimento do terminal telefônico
móvel (069) 98454-6004 bem como se abstenha de interromper ou
suspender o serviço de telefonia da parte autora, salvo no caso de
existirem faturas em atraso, sob pena de multa diária de R$ 100,00
(cem reais) no caso do descumprimento da obrigação até o limite
de vinte salários mínimos.
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Por fim, condeno a requerida a pagar o importe de 5.000,00
(cinco mil reais) a título de danos morais em favor da parte autora,
extinguindo o
Processo com julgamento do MÉRITO com base no art. 487, I do
Código de
Processo Civil.
Sem custas e sem verbas honorárias.
Publique-se.
Registre-se.
Intimem-se.
Transitada em julgado, sem o cumprimento voluntário da
SENTENÇA e caso requerido pela parte autora, inicie-se a
execução.
Se nada for requerido, arquive-se o feito.
SERVE A PRESENTE COMO MANDADO /CARTA DE INTIMAÇÃO/
CARTA PRECATÓRIA/MADADO PARA SEU CUMPRIMENTO.
Ariquemes/RO, data e horário certificados no Sistema PJE.
Márcia Cristina Rodrigues Masioli Morais
Juíza de Direito
Processo: 7007188-03.2018.8.22.0002
Classe: JUIZADOS - PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL
CÍVEL (436)
Requerente: ANGELO FERREIRA DE ASSIS
Advogado do(a) REQUERENTE: SUZANA AVELAR DE SANTANA
- RO0003746
Requerido: BANCO BMG CONSIGNADO S/A
Advogado do(a) REQUERIDO: FLAVIA ALMEIDA MOURA DI
LATELLA - MG0109730
FINALIDADE: Intimar as partes por intermédio de seus advogados
acerca da SENTENÇA abaixo transcrita:
SENTENÇA:
Relatório dispensado na forma do art. 38 da Lei 9.099/95.
De início, urge sejam apreciadas as questões suscitadas pelas
defesa do Banco BMG S/A.
Relativamente à preliminar de incompetência arguida pelo requerido,
sob a alegação de que para o deslinde do feito é necessária a
realização de perícia técnica não cabível no âmbito desta Justiça
Especializada, verifico que a tese não merece acolhimento.
No caso em tela, não há necessidade de realização de prova
pericial pois subsistem outros meios probatórios capazes de
elucidar por completo a questão especificada na Inicial, tais como
provas documentais e testemunhais, de modo que a perícia não
afigura-se essencial. Dessa forma, afasto a preliminar suscitada.
Não bastasse isso, a parte ré arguiu a necessidade de
reconhecimento de decadência na hipótese em questão, o que não
merece acolhimento. O fundamento do Banco é no sentido de que
a reclamação por falha ou ineficiência do serviço prestado deve ser
feita no lapso temporal de 30 (trinta) dias, o que não ocorreu na
hipótese em vertente.
Entretanto, em verdade, o caso requer análise de reparação de
danos (repetição de indébito e indenização por danos morais), cuja
reclamação se vincula ao prazo prescricional estabelecido no CDC,
o qual em verdade ainda não decorreu em desfavor da autora.
Senão vejamos.
A pretensão de reparação de danos submete-se a prazo
prescricional de 05 (cinco) anos, nos termos do art. 27 do Código
de Defesa do Consumidor.
Eis o teor da jurisprudência que a seguir transcrevo neste exato
sentido:
CONSUMIDOR. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL COM
REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS
MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FATO DO SERVIÇO.
PRAZO PRESCRICIONAL. CINCO ANOS. ART. 27 DO CDC.
PRESCRIÇÃO RECONHECIDA. APELO CONHECIDO E
IMPROVIDO. I. Segundo o artigo 27 do CDC: “Prescreve em 5
(cinco) anos a pretensão à reparação pelos danos causados por
fato do produto ou do serviço prevista na Seção II deste Capítulo,
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iniciando-se a contagem do prazo a partir do conhecimento do
dano e de sua autoria”. II. Na hipótese, constata-se que a autora
tomou conhecimento dos descontos em 07/03/2007. Portanto,
como a ação foi interposta somente no dia 24/07/2014, operou-se
o instituto da prescrição, nos termos do artigo supracitado. III. Além
disso, não é razoável alegar que o consumidor sofreu 36 (trinta e
seis) descontos de R$ 96,97 (noventa e seis reais e noventa e sete
centavos) em sua aposentadoria sem percebê-los, somente vindo
a notar os descontos após transcorrer vários anos da quitação
completa do débito IV. Apelação conhecida e improvida.(TJ-MA
- APL: 0464842014 MA 0001370-71.2014.8.10.0033, Relator:
RAIMUNDO JOSÉ BARROS DE SOUSA, Data de Julgamento:
20/07/2015, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação:
21/07/2015)
Pelas questões expostas, afasto a prejudicial de decadência e
adentro ao MÉRITO do litígio.
Trata-se de ação consumerista ajuizada por Marcos Antonio da
Costa em face do Banco BMG S/A.
De acordo com a narrativa fática, a parte autora é titular de benefício
previdenciário e, recentemente notou a existência de um desconto
mensal perpetrado em seus proventos pelo réu, cuja origem do
negócio afirma não haver pactuado.
A parte obteve a informação de que o desconto é oriundo de
empréstimo na modalidade RMC – Reserva de Margem de Cartão
de Crédito, o qual se justificaria com base na emissão de cartão que
previa descontos das respectivas faturas diretamente no benefício
do adquirente/consumidor do serviço.
Melhor explicando, de acordo com a Inicial, o Banco requerido emitiu
um cartão de crédito em nome da parte autora e nesse sentido,
autorizou um saque nesse cartão de crédito, o que culminou na
emissão de cobranças em seu benefício previdenciário.
Assim, como não anuiu à contratação na modalidade de cartão
de crédito e saque nesse cartão, a parte autora ingressou com
ação judicial tencionando a declaração de inexistência dos débitos
lançados na fatura de cartão de crédito e a fixação de indenização
por danos morais sofridos em razão da conduta do requerido.
Por fim, requereu a restituição do importe de R$ 1.134,85 (mil cento
e trinta e quatro reais e oitenta e cinco centavos) relativamente
ao pagamento de parcelas do cartão de crédito que já foram
descontadas, sendo que esse montante é representativo do
ressarcimento em dobro (repetição de indébito).
Citado o Banco BMG esclareceu que subsiste exercício regular
de um direito ao perpetrar descontos em desfavor do autor já
que houve legítima contratação entre as partes, que originou-se
pela emissão de cartão de crédito efetivamente utilizado pela
parte autora, o que permite que o pagamento das respectivas
faturas seja feito mediante cômputo no benefício da parte junto
ao INSS.
Para corroborar sua tese anexou contrato e guias de transferência
eletrônica, afirmando inclusive que a autora se beneficiou com
recebimento de valores em sua conta bancária. A parte autora
impugnou as alegações afirmando que o recebimento de valores
decorreu de empréstimo firmado na modalidade de consignado de
modo que jamais desvirtuou esse negócio originário para adquirir
um cartão de crédito fornecido pelo réu.
Pois bem. A responsabilidade da pessoa jurídica em face dos
atos realizados por seus prepostos regula-se pela teoria objetiva,
de forma que basta a prova da conduta, do dano e do nexo de
causalidade para configurar-se o dever de indenizar.
O art. 6°, VI e VIII do CDC esclarece ser direito básico do consumidor
a efetiva prevenção e reparação de danos a si causados, com
facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do
ônus da prova a seu favor.
Registre-se oportunamente, que o princípio da dignidade do ser
humano norteia qualquer relação jurídica. Tanto é que, o inciso
supracitado respeita o referido princípio constitucional, e reforça o
artigo 4º, inciso I da Lei Consumerista, que reconhece taxativamente
a vulnerabilidade do consumidor no mercado de consumo (artigo 4º
do CDC).
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O inciso IV trata do aproveitamento das vulnerabilidades específicas
do consumidor, restando caracterizada tal prática quando o
fornecedor, de modo abusivo, se vale da fraqueza ou ignorância
do consumidor, tendo em vista sua idade, saúde, conhecimento ou
condição social.
Na inicial a parte autora afirmou não ter contratado um cartão
de crédito do Banco requerido, tendo afirmado que em verdade,
contratou um empréstimo consignado para ser pago mediante
descontos mensais em seu benefício previdenciário.
Por outro lado o réu não demonstrou suficientemente o elemento
volitivo, como indicativo de que a parte autora efetivamente
pactuou, além de empréstimo consignado, a aquisição de cartão
de crédito, efetuando gastos mensais para legitimar os descontos
questionados na Inicial. Logo, inexiste prova nos autos de que a
parte autora tenha se beneficiado com o cartão de crédito do banco
requerido e eventual valor sacado por meio desse cartão.
Portanto, o cerne da questão reside em saber se a parte autora
contratou um cartão de crédito do banco requerido e se nesse
sentido, autorizou um saque nesse cartão de crédito, contraindo
para si, as obrigações inerentes ao pagamento desse saque.
Considerando a inversão do ônus probante em seu favor, cabia ao
banco requerido provar a legalidade da contratação do cartão de
crédito pela parte autora. No entanto, o Banco requerido não juntou
documentos hábeis a comprovar que a parte autora, em vez de ter
procedido a contratação de um empréstimo consignado, contratou
um cartão de crédito do banco requerido e nesse sentido, realizou
um saque nesse cartão.
Com efeito, as provas apresentadas pela parte autora evidenciam
a contratação de um cartão de crédito sem sua anuência expressa
do(a) consumidor(a).
Logo, como a parte autora não contratou, por sua livre vontade,
um cartão de crédito do Banco requerido, não há como manter sua
validade desse negócio, urgindo seja o mesmo cancelado.
No caso em tela, a conduta do banco requerido restou demonstrada
diante dos documentos juntados aos autos, os quais comprovam a
contratação de um cartão de crédito em nome da parte autora, sem
sua anuência.
O art. 14, § 3º, do Código de Defesa do Consumidor, somente
afasta a responsabilidade do fornecedor por fato do serviço quando
a culpa for exclusivamente do consumidor ou de terceiro. Vejamos:
Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente
da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos
consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem
como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua
fruição e riscos.
[...]
§ 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando
provar:
[...]
II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.
Ainda que fosse o caso de fraude perpetrada por terceiros, ainda
sim a conduta danosa da requerida estaria caracterizada pois a
responsabilidade do fornecedor decorre da violação do dever
de gerir com segurança as movimentações bancárias de seus
clientes e ocorrendo algum defeito na prestação do serviço, há
responsabilidade objetiva da instituição financeira, porquanto o
serviço prestado foi defeituoso. Sobre o assunto, há entendimento
pacificado nesse mesmo sentido. Vejamos:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA.
DANOS MORAIS. DESCONTOS INDEVIDOS. EMPRÉSTIMO
QUE NÃO FOI CONTRAÍDO PELO AUTOR. FRAUDE. 1. Tratase de relação de consumo, uma vez que o autor é consumidor
por equiparação. Nos termos do art. 14 do Código de Defesa do
Consumidor, o fornecedor de serviços responde independente
da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos
consumidores por defeitos relativos à prestação de seus serviços,
somente se eximindo do dever de indenizar se provar a ocorrência
de uma das causas excludentes de responsabilidade: inexistência
do defeito; fato exclusivo do consumidor ou de terceiro, ou o
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fortuito externo. 2. O ato delituoso de terceiro, que se utiliza de
documentos de outrem, não constitui ato de terceiro, por tratarse de fortuito interno.3. Cuidando-se de fortuito interno, o fato de
terceiro não exclui o dever do fornecedor de indenizar. Súmula
nº 94 deste Tribunal.4. Cabia, dessa forma, ao réu demonstrar
que foi o autor quem de fato contratou o empréstimo, o que não
aconteceu na hipótese dos autos. O réu trouxe aos autos o contrato
de empréstimo, que não foi assinado pelo autor.5. Dano moral
in re ipsa, tendo em vista que os descontos ocorreram sobre os
seus vencimentos, privando-o do seu meio de subsistência. 6.
Dano moral, na hipótese, razoavelmente arbitrado na SENTENÇA
no valor de R$4.000,00 (quatro mil reais).7. Por fim, não há que
se falar em redução da multa diária fixada na DECISÃO que
antecipou os efeitos da tutela, pois não se verifica excessividade
prevista no art. 461, § 6º, do CPC.8. Negativa de seguimento ao
recurso, nos termos do art. 557, caput, do CPC (TJ-RJ - APL:
143089720098190203 RJ 0014308-97.2009.8.19.0203, Relator:
DES. BENEDICTO ABICAIR, Data de Julgamento: 31/07/2012,
SEXTA CAMARA CIVEL, Data de Publicação: 03/08/2012).
Seja como for, por força da inversão do ônus probatório em favor
do consumidor, cabia ao requerido demonstrar que a parte autora
havia celebrado o contrato de cartão de crédito e autorizado um
saque nesse cartão, ciente de todas as cláusulas contratuais
e nesse sentido, se beneficiado. Como isso não foi feito pelo
requerido, há de ser reconhecida sua conduta danosa.
O dano causado pela conduta do requerido é evidente ante o
inequívoco constrangimento e chateação que a utilização de
dados pessoais para celebrar contrato de cartão de crédito com
instituição que não cumpriu seu dever de verificar a veracidade das
informações prestadas ocasiona.
A jurisprudência já se manifestou sobre o assunto. In verbis:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CIVIL. CONSUMIDOR.
FRAUDE. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. DESCONTOS EM CONTA
CORRENTE. APOSSAMENTO INDEVIDO DE VALORES EM
CONTA BENEFÍCIO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANO
MORAL CABÍVEIS. DEVOLUÇÃO EM DOBRO CONFIRMADA.
VALOR INDENIZATÓRIO MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E
DESPROVIDO. PRELIMINAR REJEITADA. SENTENÇA MANTIDA
POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. 1. Desnecessidade da
realização de perícia. A diferença grosseira nas assinaturas do
contrato de empréstimo comparada com as assinaturas constantes
dos documentos pessoais da autora são suficientes para
demonstrarem a fraude perpetrada. Preliminar de complexidade da
causa rejeitada. 2. Trata-se de pedido indenizatório por dano moral
e de repetição de indébito cujo fundamento é a existência de fraude
na obtenção de empréstimo bancário, o que acarretou desconto
em conta-corrente da autora. Apossamento indevido de valor na
conta benefício da autora. Desconto indevido e sem justificativa
de engano justificável rende repetição dobrada. Aplicação do
art. 42, parágrafo único do CDC. 3. Ato ilícito configurado. Dever
de indenizar confirmado. Prejuízo presumido e derivado do fato.
Valor indenizatório mantido (grifei). RECURSO CONHECIDO E
DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPIROS
FUNDAMENTOS (Acórdão n.675571, 20120410037092ACJ,
Relator: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, Relator
Designado:WILDE MARIA SILVA JUSTINIANO RIBEIRO, 1ª
Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF,
Data de Julgamento: 23/04/2013, Publicado no DJE: 14/05/2013.
Pág.: 410).
Apesar de não terem sido colhidas provas orais, os documentos
juntados aos autos demonstram que os fatos geraram danos
morais à parte autora pois acreditou ter contratado um empréstimo
consignado junto ao requerido e posteriormente, soube que em
verdade o banco requerido emitiu um cartão de crédito em seu
nome e nesse sentido, autorizou um saque nesse cartão, ensejando
a emissão de cobranças nas faturas desse cartão, comprometendo
sua dignidade e intimidade.
Atualmente, a jurisprudência vem reconhecendo a existência de
danos morais em situações semelhantes. Vejamos:
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AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO
NÃO CONTRATADO. DANOS MATERIAIS E MORAIS
CONFIGURADOS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. -A relação
entre as partes é de consumo, uma vez que o autor se enquadra
no conceito de consumidor por equiparação (CDC, art. 2º, §único)
e a ré no de fornecedora de serviço. (CDC, art. 3º), sendo objetiva
a sua responsabilidade (CDC, art. 14). -Reconhecida a cobrança
indevida, deve a restituição dos valores ocorrer em dobro,
independentemente da existência de dolo ou culpa. -Dano moral
configurado, pois os fatos narrados ultrapassam a esfera do mero
aborrecimento. Quantum indenizatório fixado em observância
aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Manutenção
da SENTENÇA (grifado). NEGATIVA DE PROVIMENTO AO
RECURSO, NA FORMA DO ART. 557, CPC (TJ-RJ - APL:
00071010320118190001 RJ 0007101-03.2011.8.19.0001, Relator:
DES. TEREZA CRISTINA SOBRAL BITTENCOURT SAMPAIO,
Data de Julgamento: 12/11/2013, VIGÉSIMA SÉTIMA CAMARA
CIVEL/ CONSUMIDOR, Data de Publicação: 20/02/2014 22:08).
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO
NÃO CONTRATADO. DANOS MATERIAIS E MORAIS
CONFIGURADOS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. -A relação
entre as partes é de consumo, uma vez que o autor se enquadra
no conceito de consumidor por equiparação (CDC, art. 2º, §único)
e a ré no de fornecedora de serviço. (CDC, art. 3º), sendo objetiva
a sua responsabilidade (CDC, art. 14). -Ação de indenização por
danos materiais e morais, fundamentada em indevido desconto
de parcelas referentes a empréstimo consignado não contratado
pela parte autora. -Mostra-se acertada a DECISÃO do juízo a quo
ao determinar a restituição, em dobro, dos valores indevidamente
pagos, conforme o disposto no art. 42, parágrafo único, do
Código de Defesa do Consumidor. -Isto porque, reconhecida a
cobrança indevida, deve a restituição dos valores ocorrer em
dobro, independentemente da existência de dolo ou culpa. -Dano
moral configurado, pois os fatos narrados ultrapassam a esfera do
mero aborrecimento (grifado). Quantum indenizatório fixado em
observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
-Manutenção da SENTENÇA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO
AOS RECURSOS, NA FORMA DO ART. 557, CPC (TJ-RJ - APL:
01746166320118190001 RJ 0174616-63.2011.8.19.0001, Relator:
DES. TEREZA CRISTINA SOBRAL BITTENCOURT SAMPAIO,
Data de Julgamento: 18/11/2013, VIGÉSIMA SÉTIMA CAMARA
CIVEL/ CONSUMIDOR, Data de Publicação: 21/02/2014 14:02).
Com efeito, a parte autora se viu exposta pois teve seus dados
bancários utilizados indevidamente para a contratação de cartão de
crédito não solicitado e teve que procurar advogado para ingressar
com a presente demanda a fim de ver seu direito atendido. Tudo
isso certamente gerou impacto e abalo emocional à parte autora.
Por fim, o nexo de causalidade entre a conduta e o dano está
comprovado por meio dos documentos que evidenciaram que o
dano sofrido pela parte autora foi causado pela conduta do banco.
Não se discute sobre a culpa do banco requerido, já que nesse
caso se aplica a teoria objetiva da culpa, expressa nos arts. 932,
III e 933 do CC.
Assim, a parte autora faz jus à rescisão do contrato com
consequente devolução dos valores cobrados indevidamente, além
do recebimento de indenização pelos danos morais sofridos.
Como a parte autora comprovou ter adimplido algumas parcelas,
deve o requerido proceder a restituição de aludido valor, em dobro,
no importe total de R$ 1.134,85 (mil cento e trinta e quatro reais e
oitenta e cinco centavos), descrito na Inicial.
Em relação aos danos morais, na fixação do quantum,
considerando a capacidade econômica das partes, a extensão do
dano e as consequências/reflexos negativos promovidos na vida
do consumidor, entendo razoável o importe de R$ 10.000,00 (dez
mil reais).
Posto isso, julgo PROCEDENTE o pedido para declarar inexistente
o contrato de cartão de crédito existente em nome da parte autora
junto ao Banco BMG S/A, cuja descrição está na Inicial, bem como
para determinar ao requerido que proceda a restituição do importe
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de R$ 1.134,85 (mil cento e trinta e quatro reais e oitenta e cinco
centavos), devendo referido valor ser acrescido de juros de 1%
desde a citação e correção monetária desde a data do ajuizamento
do pedido.
Em consequência, proíbo o Banco requerido de efetuar novas
cobranças em face da parte autora referente ao contrato discutido
nos autos, pena de multa diária de R$ 100,00 (cem reais) até o
limite de 20 (vinte) salários mínimos.
Por fim, condeno o requerido a pagar em favor da parte autora
a importância de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos
morais, extinguindo o
Processo com resolução do MÉRITO, nos termos do art. 487, I do CPC.
Registre-se que, em ação indenizatória por danos morais, o termo
inicial para incidência dos juros de mora é a data do evento danoso,
em aplicação à Súmula 54 do STJ. Já a correção monetária deve
incidir desde a data do julgamento em que a indenização foi
arbitrada, de acordo com a súmula 362 do STJ.
Sem custas e sem verbas honorárias.
Publique-se.
Registre-se.
Intime-se a parte requerida, para cumprir a determinação acima em
15 dias pena de multa de 10% como determina o artigo 523 §1º do
CPC em vigor.
Após o trânsito em julgado, se nada for requerido pelas partes,
arquivem-se os autos.
Cumpra-se servindo a presente como MANDADO /carta de
intimação/carta precatória para seu cumprimento.
Ariquemes/RO, data e horário certificados no Sistema PJE.
ALEX BALMANT - Juiz de Direito
Processo: 7007420-15.2018.8.22.0002
Classe: JUIZADOS - PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL
CÍVEL (436)
Requerente: IRINEU CARLOS GONCALVES
Advogado do(a) REQUERENTE: SUZANA AVELAR DE SANTANA
- RO0003746
Requerido: BANCO PAN S.A.
Advogado do(a) REQUERIDO: ANTONIO DE MORAES DOURADO
NETO - PE0023255
FINALIDADE: Intimar as partes por intermédio de seus advogados
acerca da SENTENÇA abaixo transcrita:
SENTENÇA:
Relatório dispensado na forma do art. 38 da Lei 9.099/95.
De início, urge seja apreciada a questão suscitada pela defesa do
Banco PAN S/A.
Arguiu a incompetência absoluta do Juizado, sob a alegação de que
para o deslinde do feito é necessária a realização de perícia técnica
não cabível no âmbito desta Justiça Especializada. Ocorre que a
tese não merece acolhimento pelas razões adiantes expostas.
No caso em tela, não há necessidade de realização de prova
pericial pois subsistem outros meios probatórios capazes de
elucidar por completo a questão especificada na Inicial, tais como
provas documentais e testemunhais, de modo que a perícia não
afigura-se essencial. Dessa forma, afasto a preliminar suscitada.
Trata-se de ação consumerista ajuizada por Irineu Carlos Gonçalves
em face do Banco Pan S/A.
De acordo com a narrativa fática, a parte autora é titular de benefício
previdenciário e, recentemente notou a existência de um desconto
mensal perpetrado em seus proventos pelo réu, cuja origem do
negócio afirma não haver pactuado.
A parte obteve a informação de que o desconto é oriundo de
empréstimo na modalidade RMC – Reserva de Margem de Cartão
de Crédito, o qual se justificaria com base na emissão de cartão que
previa descontos das respectivas faturas diretamente no benefício
do adquirente/consumidor do serviço.
Melhor explicando, de acordo com a Inicial, o Banco requerido emitiu
um cartão de crédito em nome da parte autora e nesse sentido,
autorizou um saque nesse cartão de crédito, o que culminou na
emissão de cobranças em seu benefício previdenciário.
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Assim, como não anuiu à contratação na modalidade de cartão
de crédito e saque nesse cartão, a parte autora ingressou com
ação judicial tencionando a declaração de inexistência dos débitos
lançados na fatura de cartão de crédito e a fixação de indenização
por danos morais sofridos em razão da conduta do requerido.
Por fim, requereu a restituição do importe de R$ 829,20 (oitocentos
e vinte e nove reais e vinte centavos) relativamente ao pagamento
de parcelas do cartão de crédito que já foram descontadas, sendo
que esse montante é representativo do ressarcimento em dobro
(repetição de indébito).
Citado, o Banco réu esclareceu que subsiste exercício regular de
um direito ao perpetrar descontos em desfavor do autor já que
houve legítima contratação entre as partes, que originou-se pela
emissão de cartão de crédito efetivamente utilizado pela parte
autora, o que permite que o pagamento das respectivas faturas
seja feito mediante cômputo no benefício da parte junto ao INSS.
Para corroborar sua tese anexou contrato e guias de transferência
eletrônica, afirmando inclusive que a autora se beneficiou com
recebimento de valores em sua conta bancária. A parte autora
impugnou as alegações afirmando que o recebimento de valores
decorreu de empréstimo firmado na modalidade de consignado de
modo que jamais desvirtuou esse negócio originário para adquirir
um cartão de crédito fornecido pelo réu.
Pois bem. A responsabilidade da pessoa jurídica em face dos
atos realizados por seus prepostos regula-se pela teoria objetiva,
de forma que basta a prova da conduta, do dano e do nexo de
causalidade para configurar-se o dever de indenizar.
O art. 6°, VI e VIII do CDC esclarece ser direito básico do consumidor
a efetiva prevenção e reparação de danos a si causados, com
facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do
ônus da prova a seu favor.
Registre-se oportunamente, que o princípio da dignidade do ser humano
norteia qualquer relação jurídica. Tanto é que, o inciso supracitado
respeita o referido princípio constitucional, e reforça o artigo 4º, inciso
I da Lei Consumerista, que reconhece taxativamente a vulnerabilidade
do consumidor no mercado de consumo (artigo 4º do CDC).
O inciso IV trata do aproveitamento das vulnerabilidades específicas
do consumidor, restando caracterizada tal prática quando o
fornecedor, de modo abusivo, se vale da fraqueza ou ignorância
do consumidor, tendo em vista sua idade, saúde, conhecimento ou
condição social.
Na inicial a parte autora afirmou não ter contratado um cartão
de crédito do Banco requerido, tendo afirmado que em verdade,
contratou um empréstimo consignado para ser pago mediante
descontos mensais em seu benefício previdenciário.
Por outro lado o réu não demonstrou suficientemente o elemento
volitivo, como indicativo de que a parte autora efetivamente
pactuou, além de empréstimo consignado, a aquisição de cartão
de crédito, efetuando gastos mensais para legitimar os descontos
questionados na Inicial. Logo, inexiste prova nos autos de que a
parte autora tenha se beneficiado com o cartão de crédito do banco
requerido e eventual valor sacado por meio desse cartão.
Portanto, o cerne da questão reside em saber se a parte autora
contratou um cartão de crédito do banco requerido e se nesse
sentido, autorizou um saque nesse cartão de crédito, contraindo
para si, as obrigações inerentes ao pagamento desse saque.
Considerando a inversão do ônus probante em seu favor, cabia ao
Banco requerido provar a legalidade da contratação do cartão de
crédito pela parte autora. No entanto, o Banco requerido não juntou
documentos hábeis a comprovar que a parte autora, em vez de ter
procedido a contratação de um empréstimo consignado, contratou
um cartão de crédito do requerido e nesse sentido, realizou um
saque nesse cartão.
Com efeito, as provas apresentadas pela parte autora evidenciam
a contratação de um cartão de crédito sem sua anuência expressa
do(a) consumidor(a).
Logo, como a parte autora não contratou, por sua livre vontade,
um cartão de crédito do Banco requerido, não há como manter sua
validade desse negócio, urgindo seja o mesmo cancelado.
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No caso em tela, a conduta do banco requerido restou demonstrada
diante dos documentos juntados aos autos, os quais comprovam a
contratação de um cartão de crédito em nome da parte autora, sem
sua anuência.
O art. 14, § 3º, do Código de Defesa do Consumidor, somente
afasta a responsabilidade do fornecedor por fato do serviço quando
a culpa for exclusivamente do consumidor ou de terceiro. Vejamos:
Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente
da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos
consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem
como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua
fruição e riscos.
[...]
§ 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando
provar:
[...]
II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.
Ainda que fosse o caso de fraude perpetrada por terceiros, ainda
sim a conduta danosa da requerida estaria caracterizada pois a
responsabilidade do fornecedor decorre da violação do dever
de gerir com segurança as movimentações bancárias de seus
clientes e ocorrendo algum defeito na prestação do serviço, há
responsabilidade objetiva da instituição financeira, porquanto o
serviço prestado foi defeituoso. Sobre o assunto, há entendimento
pacificado nesse mesmo sentido. Vejamos:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA.
DANOS MORAIS. DESCONTOS INDEVIDOS. EMPRÉSTIMO
QUE NÃO FOI CONTRAÍDO PELO AUTOR. FRAUDE. 1. Tratase de relação de consumo, uma vez que o autor é consumidor
por equiparação. Nos termos do art. 14 do Código de Defesa do
Consumidor, o fornecedor de serviços responde independente
da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos
consumidores por defeitos relativos à prestação de seus serviços,
somente se eximindo do dever de indenizar se provar a ocorrência
de uma das causas excludentes de responsabilidade: inexistência
do defeito; fato exclusivo do consumidor ou de terceiro, ou o
fortuito externo. 2. O ato delituoso de terceiro, que se utiliza de
documentos de outrem, não constitui ato de terceiro, por tratarse de fortuito interno.3. Cuidando-se de fortuito interno, o fato de
terceiro não exclui o dever do fornecedor de indenizar. Súmula
nº 94 deste Tribunal.4. Cabia, dessa forma, ao réu demonstrar
que foi o autor quem de fato contratou o empréstimo, o que não
aconteceu na hipótese dos autos. O réu trouxe aos autos o contrato
de empréstimo, que não foi assinado pelo autor.5. Dano moral
in re ipsa, tendo em vista que os descontos ocorreram sobre os
seus vencimentos, privando-o do seu meio de subsistência. 6.
Dano moral, na hipótese, razoavelmente arbitrado na SENTENÇA
no valor de R$4.000,00 (quatro mil reais).7. Por fim, não há que
se falar em redução da multa diária fixada na DECISÃO que
antecipou os efeitos da tutela, pois não se verifica excessividade
prevista no art. 461, § 6º, do CPC.8. Negativa de seguimento ao
recurso, nos termos do art. 557, caput, do CPC (TJ-RJ - APL:
143089720098190203 RJ 0014308-97.2009.8.19.0203, Relator:
DES. BENEDICTO ABICAIR, Data de Julgamento: 31/07/2012,
SEXTA CAMARA CIVEL, Data de Publicação: 03/08/2012).
Seja como for, por força da inversão do ônus probatório em favor
do consumidor, cabia ao requerido demonstrar que a parte autora
havia celebrado o contrato de cartão de crédito e autorizado um
saque nesse cartão, ciente de todas as cláusulas contratuais
e nesse sentido, se beneficiado. Como isso não foi feito pelo
requerido, há de ser reconhecida sua conduta danosa.
O dano causado pela conduta do requerido é evidente ante o
inequívoco constrangimento e chateação que a utilização de
dados pessoais para celebrar contrato de cartão de crédito com
instituição que não cumpriu seu dever de verificar a veracidade das
informações prestadas ocasiona.
A jurisprudência já se manifestou sobre o assunto. In verbis:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CIVIL. CONSUMIDOR.
FRAUDE. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. DESCONTOS EM CONTA
CORRENTE. APOSSAMENTO INDEVIDO DE VALORES EM
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CONTA BENEFÍCIO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANO
MORAL CABÍVEIS. DEVOLUÇÃO EM DOBRO CONFIRMADA.
VALOR INDENIZATÓRIO MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E
DESPROVIDO. PRELIMINAR REJEITADA. SENTENÇA MANTIDA
POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. 1. Desnecessidade da
realização de perícia. A diferença grosseira nas assinaturas do
contrato de empréstimo comparada com as assinaturas constantes
dos documentos pessoais da autora são suficientes para
demonstrarem a fraude perpetrada. Preliminar de complexidade da
causa rejeitada. 2. Trata-se de pedido indenizatório por dano moral
e de repetição de indébito cujo fundamento é a existência de fraude
na obtenção de empréstimo bancário, o que acarretou desconto
em conta-corrente da autora. Apossamento indevido de valor na
conta benefício da autora. Desconto indevido e sem justificativa
de engano justificável rende repetição dobrada. Aplicação do
art. 42, parágrafo único do CDC. 3. Ato ilícito configurado. Dever
de indenizar confirmado. Prejuízo presumido e derivado do fato.
Valor indenizatório mantido (grifei). RECURSO CONHECIDO E
DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPIROS
FUNDAMENTOS (Acórdão n.675571, 20120410037092ACJ,
Relator: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, Relator
Designado:WILDE MARIA SILVA JUSTINIANO RIBEIRO, 1ª
Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF,
Data de Julgamento: 23/04/2013, Publicado no DJE: 14/05/2013.
Pág.: 410).
Apesar de não terem sido colhidas provas orais, os documentos
juntados aos autos demonstram que os fatos geraram danos
morais à parte autora pois acreditou ter contratado um empréstimo
consignado junto ao requerido e posteriormente, soube que em
verdade o banco requerido emitiu um cartão de crédito em seu
nome e nesse sentido, autorizou um saque nesse cartão, ensejando
a emissão de cobranças nas faturas desse cartão, comprometendo
sua dignidade e intimidade.
Atualmente, a jurisprudência vem reconhecendo a existência de
danos morais em situações semelhantes. Vejamos:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO
NÃO CONTRATADO. DANOS MATERIAIS E MORAIS
CONFIGURADOS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. -A relação
entre as partes é de consumo, uma vez que o autor se enquadra
no conceito de consumidor por equiparação (CDC, art. 2º, §único)
e a ré no de fornecedora de serviço. (CDC, art. 3º), sendo objetiva
a sua responsabilidade (CDC, art. 14). -Reconhecida a cobrança
indevida, deve a restituição dos valores ocorrer em dobro,
independentemente da existência de dolo ou culpa. -Dano moral
configurado, pois os fatos narrados ultrapassam a esfera do mero
aborrecimento. Quantum indenizatório fixado em observância
aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Manutenção
da SENTENÇA (grifado). NEGATIVA DE PROVIMENTO AO
RECURSO, NA FORMA DO ART. 557, CPC (TJ-RJ - APL:
00071010320118190001 RJ 0007101-03.2011.8.19.0001, Relator:
DES. TEREZA CRISTINA SOBRAL BITTENCOURT SAMPAIO,
Data de Julgamento: 12/11/2013, VIGÉSIMA SÉTIMA CAMARA
CIVEL/ CONSUMIDOR, Data de Publicação: 20/02/2014 22:08).
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO
NÃO CONTRATADO. DANOS MATERIAIS E MORAIS
CONFIGURADOS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. -A relação
entre as partes é de consumo, uma vez que o autor se enquadra
no conceito de consumidor por equiparação (CDC, art. 2º, §único)
e a ré no de fornecedora de serviço. (CDC, art. 3º), sendo objetiva
a sua responsabilidade (CDC, art. 14). -Ação de indenização por
danos materiais e morais, fundamentada em indevido desconto
de parcelas referentes a empréstimo consignado não contratado
pela parte autora. -Mostra-se acertada a DECISÃO do juízo a quo
ao determinar a restituição, em dobro, dos valores indevidamente
pagos, conforme o disposto no art. 42, parágrafo único, do
Código de Defesa do Consumidor. -Isto porque, reconhecida a
cobrança indevida, deve a restituição dos valores ocorrer em
dobro, independentemente da existência de dolo ou culpa. -Dano
moral configurado, pois os fatos narrados ultrapassam a esfera do
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mero aborrecimento (grifado). Quantum indenizatório fixado em
observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
-Manutenção da SENTENÇA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO
AOS RECURSOS, NA FORMA DO ART. 557, CPC (TJ-RJ - APL:
01746166320118190001 RJ 0174616-63.2011.8.19.0001, Relator:
DES. TEREZA CRISTINA SOBRAL BITTENCOURT SAMPAIO,
Data de Julgamento: 18/11/2013, VIGÉSIMA SÉTIMA CAMARA
CIVEL/ CONSUMIDOR, Data de Publicação: 21/02/2014 14:02).
Com efeito, a parte autora se viu exposta pois teve seus dados
bancários utilizados indevidamente para a contratação de cartão de
crédito não solicitado e teve que procurar advogado para ingressar
com a presente demanda a fim de ver seu direito atendido. Tudo
isso certamente gerou impacto e abalo emocional à parte autora.
Por fim, o nexo de causalidade entre a conduta e o dano está
comprovado por meio dos documentos que evidenciaram que o
dano sofrido pela parte autora foi causado pela conduta do banco.
Não se discute sobre a culpa do banco requerido, já que nesse
caso se aplica a teoria objetiva da culpa, expressa nos arts. 932,
III e 933 do CC.
Assim, a parte autora faz jus à rescisão do contrato com
consequente devolução dos valores cobrados indevidamente, além
do recebimento de indenização pelos danos morais sofridos.
Como a parte autora comprovou ter adimplido algumas parcelas,
deve o requerido proceder a restituição de aludido valor, em dobro,
no importe total de R$ 829,20 (oitocentos e vinte e nove reais e
vinte centavos), descrito na Inicial.
Em relação aos danos morais, na fixação do quantum, considerando
a capacidade econômica das partes, a extensão do dano e as
consequências/reflexos negativos promovidos na vida do consumidor,
entendo razoável o importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais).
Posto isso, julgo PROCEDENTE o pedido para declarar inexistente
o contrato de cartão de crédito existente em nome da parte autora
junto ao Banco PAN S/A, cuja descrição está na Inicial, bem como
para determinar ao requerido que proceda a restituição do importe
de R$ 829,20 (oitocentos e vinte e nove reais e vinte centavos),
devendo referido valor ser acrescido de juros de 1% desde a citação
e correção monetária desde a data do ajuizamento do pedido.
Em consequência, proíbo o Banco requerido de efetuar novas
cobranças em face da parte autora referente ao contrato discutido
nos autos, pena de multa diária de R$ 100,00 (cem reais) até o
limite de 20 (vinte) salários mínimos.
Por fim, condeno o requerido a pagar em favor da parte autora
a importância de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos
morais, extinguindo o
Processo com resolução do MÉRITO, nos termos do art. 487, I do CPC.
Registre-se que, em ação indenizatória por danos morais, o termo
inicial para incidência dos juros de mora é a data do evento danoso,
em aplicação à Súmula 54 do STJ. Já a correção monetária deve
incidir desde a data do julgamento em que a indenização foi
arbitrada, de acordo com a súmula 362 do STJ.
Sem custas e sem verbas honorárias.
Publique-se.
Registre-se.
Intime-se a parte requerida, para cumprir a determinação acima em
15 dias pena de multa de 10% como determina o artigo 523 §1º do
CPC em vigor.
Após o trânsito em julgado, se nada for requerido pelas partes,
arquivem-se os autos.
Cumpra-se servindo a presente como MANDADO /carta de
intimação/carta precatória para seu cumprimento.
Ariquemes/RO, data e horário certificados no Sistema PJE.
ALEX BALMANT - Juiz de Direito
Processo: 7004694-68.2018.8.22.0002
Classe: JUIZADOS - PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL
CÍVEL (436)
Requerente: CRISTIAN CARLOS DOS SANTOS
Advogados do(a) REQUERENTE: ANOAR MURAD NETO RO9532, RODOLFO HENRIQUE SILVA SARAIVA - GO52021
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Requerido: BV FINANCEIRA S/A
Advogado do(a) REQUERIDO: GUILHERME DA COSTA
FERREIRA PIGNANELI - RO0005546
FINALIDADE: Intimar as partes por intermédio de seus advogados
acerca da SENTENÇA abaixo transcrita:
SENTENÇA:
DECISÃO
A presente ação judicial trata de Repetição de Indébito, em que
a parte autora CRISTIAN CARLOS DOS SANTOS questiona
a ilicitude da cobrança de valores a título de tarifa de cadastro,
registro de contrato e tarifa de avaliação do bem, pelo que pugnou
pelo respectivo ressarcimento da quantia em dobro e a fixação de
indenização compensatória a título de danos morais.
A inicial foi regularmente recebida e, após a juntada de contestação
e realização de audiência conciliatória, o juízo DESPACHO u o
Processo alertando à parte autora sobre a necessidade de
produção de provas orais, porquanto o dano moral arguido não se
verifica presumido na hipótese em questão.
Em momento subsequente, foram opostos embargos de declaração
contra a DECISÃO que designou audiência própria de instrução,
argumentando inicialmente que o juízo foi omisso quanto ao pleito
de justiça gratuita. A parte autora arguiu ainda a ocorrência de
erro material quanto ao teor da DECISÃO porque não haveria
necessidade de produção de demais provas em juízo quanto a
Jurisprudência admite a ocorrência de responsabilidade objetiva
aplicável às instituições financeiras. Logo, segundo a parte autora/
embargante, como a presente demanda é composta exclusivamente
por prova documental não há que e falar em produção de provas
orais no caso concreto.
Pois bem. De acordo com o artigo 48 da Lei 9.099/95, “caberão
embargos de declaração contra SENTENÇA ou acórdão nos casos
previstos no Código de Processo Civil”.
No caso, a parte autora opôs embargos a uma DECISÃO judicial
enquanto que a lei especial prevê unicamente que esta peça
processual guarda aplicação contra SENTENÇA ou acórdão.
Inobstante isso, como o CPC aplica-se subsidiariamente aos
Processos que tramitam no Juizado e, o artigo 1.022 prevê essa
possibilidade, entendo aplicável essa regra que preceitua que
“cabem embargos de declaração contra qualquer DECISÃO judicial
para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o
juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material”.
Logo, resta evidente o cabimento dos embargos declaratórios
em sede de Juizados, sendo oportuno considerar as disposições
expressamente contidas no novo Código de
Processo Civil já que subsistem regramentos específicos sobre
o tema, os quais demandam aplicação em sede de Juizados
Especiais Cíveis e da Fazenda Pública.
Assim, agiu acertadamente a parte autora ao opor embargos em
face de DECISÃO judicial.
Nos moldes do art. 1.023 do CPC em vigor, “os embargos serão
opostos, no prazo de 5 (cinco) dias, em petição dirigida ao juiz, com
indicação do erro, obscuridade, contradição ou omissão, e não se
sujeitam a preparo”.
Como os embargos foram opostos tempestivamente, passo à
análise de seu teor.
A questão alusiva à omissão do requerimento para concessão de
justiça gratuita não demanda maior explanação. Como é cediço
a parte que ajuíza demanda no âmbito do Juizado está isenta do
pagamento de custas e, por isso, em sede de primeiro grau o juízo
não se manifesta quanto ao pedido de concessão do benefício de
gratuidade eventualmente formulado.
De acordo com o art. 54 da Lei 9.099/95, “o acesso ao Juizado
Especial independerá, em primeiro grau de jurisdição, do pagamento
de custas, taxas ou despesas. Parágrafo único. O preparo do
recurso, na forma do § 1º do art. 42 desta Lei, compreenderá
todas as despesas processuais, inclusive aquelas dispensadas em
primeiro grau de jurisdição, ressalvada a hipótese de assistência
judiciária gratuita”.
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Resta bastante conclusivo que, somente em momento seguinte à
SENTENÇA, ou seja, especificamente no momento da interposição
de eventual recurso é que o juízo deve se manifestar quanto à
concessão do benefício ou não. Inclusive, em caso de indeferimento
desse pedido ao analisar os requisitos imanentes ao recurso,
o magistrado deverá conceder à parte o direito de comprovar o
recolhimento do preparo em momento subsequente. Esse é o
teor do Enunciado 115 do FONAJE: “Indeferida a concessão do
benefício da gratuidade da justiça requerido em sede de recurso,
conceder-se-á o prazo de 48 horas para o preparo”.
Logo, nenhuma omissão deve ser reconhecida. De igual modo,
deve ser rejeitada a arguição de que houve erro material na
designação de audiência própria, pois insisto que o entendimento
vigente é de que o dano moral necessita ser provado por quem o
sustenta e que a mera cobrança ilícita não enseja reparação a este
título presumidamente. Portanto, houve acerto na designação de
audiência própria justamente para garantir à parte provar o alegado,
para fins de alcançar a procedência de seu pleito indenizatório em
caso de demonstração da excepcionalidade do abalo suportado,
evitando-se inclusive arguições futuras de cerceamento na
produção de provas.
Mas em todo caso como a parte não pretende a produção de demais
provas em juízo, não se poderia compelir a parte interessada a fazêlo, de modo que bastaria protocolar requerimento de julgamento
antecipado, o qual seria prontamente atendido, dispensada a via
eleita (embargos declaratórios) para esta FINALIDADE.
Portanto, todas as questões levantadas pela parte devem ser
rejeitadas por via de embargos declaratórios, pelos fundamentos
trazidos na presente DECISÃO judicial.
Assim, julgo improcedentes os embargos de declaração vez que a
SENTENÇA proferida nos autos não apresenta omissões, dúvidas
ou contradições e, tampouco o erro material apontado.
E, por fim, cabe a correta SUSPENSÃO PROCESSUAL na hipótese
em vertente.
Apesar de a parte não haver observado, vigora o entendimento
do Superior Tribunal de Justiça descrito no REsp nº 1.578.526, o
qual determinou a suspensão de ações que debatem a validade de
cobrança por registro de contrato, avaliação de bem ou serviços de
terceiros em financiamento bancário.
Melhor explanando, diante da multiplicidade de
Processos que discutem o mesmo tema, com fundamento acerca
da abusividade da cobrança, em contratos bancários, de serviços
prestados por terceiros, registro de contrato e/ou avaliação do bem
dado em garantia, recentemente, o Ministro Relator Paulo de Tarso
Sanseverino, do Superior Tribunal de Justiça (STJ), no bojo de
Recurso Especial Nº 1.578.526-SP (2016/0011287-7) determinou
a suspensão, em todo o território nacional, dos
Processos pendentes que versem sobre a questão ora afetada (cf.
art. 1.037, inciso II do CPC/2015), ressalvadas as hipóteses de
autocomposição, tutela provisória, resolução parcial do MÉRITO e
coisa julgada.
Dessa forma, há liminar que visa suspender as ações em vigor
até o julgamento final dos recursos repetitivos de todas as ações
de conhecimento nas quais tenha sido estabelecida discussão
acerca de legitimidade de cobrança das tarifas administrativas para
concessão e cobrança de crédito, sob a denominação de serviços
prestados por terceiros, registro de contrato e/ou avaliação do bem
dado em garantia.
Sendo assim, A DECISÃO prolatada pelo STJ no bojo de Recurso
Especial Nº 1.578.526-SP (2016/0011287-7) que determinou a
suspensão processual guarda aplicabilidade no caso concreto em
exame. Considerando que a presente ação trata exatamente do
tema objeto de discussão junto ao STJ e, ante a liminar concedida,
SUSPENDO o curso o Processo até ulterior DECISÃO do STJ.
Segue o link da respectiva DECISÃO proferida pelo STJ para
consulta pelas partes litigantes: https://ww2.stj.jus.br/
Processo/revista/documento/mediado/ componente=MON&seque
ncial=64591521&num_registro=201600112877&data=20160902&f
ormato=PDF.
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Intimem-se, observando-se o disposto no art. 50 da Lei 9.099/95
(Redação dada pela Lei nº 13.105, de 2015) “os embargos de
declaração INTERROMPEM o prazo para a interposição de
recurso”.
Publique-se.
Registre-se.
Intimem-se.
Após, arquivem-se os autos.
CUMPRA-SE SERVINDO O PRESENTE COMO MANDADO /
OFÍCIO/CARTA PRECATÓRIA/CARTA DE INTIMAÇÃO.
Ariquemes-RO, data e horário certificados no Sistema PJE.
Márcia Cristina Rodrigues Masioli Morais
Juíza de Direito
Tribunal de Justiça de Rondônia
PODER JUDICIÁRIO
Ariquemes - Juizado Especial
Processo: 7012277-41.2017.8.22.0002
Classe: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
AUTOR: Nome: DIOGENES HENRIQUE MILAN
Endereço: Rua Cecília Meireles, 3233, - até 3212/3213 RESIDENCIAL
VALTERCIDES, Setor 06, Ariquemes - RO - CEP: 76873-706
Advogado do(a) AUTOR: ALINE ANGELA DUARTE - RO0002095
RÉU: Nome: MUNICIPIO DE ARIQUEMES
Endereço: Rua Canindé, 2166, Avenida Capitao Silvio, Setor
Institucional, Ariquemes - RO - CEP: 76872-872
Advogado do(a) RÉU:
Intimação
FINALIDADE: Intimar a parte autora a apresentar a impugnação
aos embargos de declaração no prazo legal.
Ariquemes, 13 de setembro de 2018
Processo: 7010415-69.2016.8.22.0002
AUTOR: EDNA MARIA DA SILVA
Advogado do(a) AUTOR: TATIANE GUEDES CAVALLO BAPTISTA
- RO0006835
RÉU: ESTADO DE RONDÔNIA
Advogado do(a) RÉU:
FINALIDADE: Intimar a parte requerente por meio de seu advogado
do DESPACHO, conforme segue:
DESPACHO
Havendo requerimento expresso do credor, autorizo o cumprimento
da SENTENÇA que deve ocorrer nos termos dos arts. 13 da Lei
12.153/09 c/c 535 do CPC.
Considerando que a petição que requer o cumprimento da
SENTENÇA não apresenta todos os requisitos descritos no art.
534 do CPC, DETERMINO A EMENDA DA PETIÇÃO para que o(a)
credor(a) informe os dados bancários do beneficiário da ordem de
pagamento, o exato valor pretendido e apresente o demonstrativo
discriminado e atualizado do crédito sem a incidência de honorários
de 10% e contendo ainda:
1. o nome completo e o número do CPF ou CNPJ do credor(a);
2. o índice de correção monetária adotado;
3. os juros aplicados e as respectivas taxas;
4. o termo inicial e o termo final dos juros e da correção monetária
utilizados;
5. a periodicidade da capitalização de juros, se for o caso;
6. a especificação dos eventuais descontos obrigatórios realizados,
devendo ainda renunciar expressamente o valor de seu crédito para
recebê-lo através de Requisição de Pequeno Valor, se for o caso.
Nos termos do art. 321 do CPC, DETERMINO a intimação do(a)
credor(a) para emendar e/ou completar a petição inicial de
cumprimento de SENTENÇA com os requisitos acima apontados
no prazo de 15 (quinze) dias, pena de indeferimento da inicial.
Decorrido o prazo, faça-se a CONCLUSÃO dos autos.
CUMPRA-SE SERVINDO O PRESENTE COMO MANDADO /
OFÍCIO/CARTA PRECATÓRIA/CARTA DE INTIMAÇÃO.
Ariquemes/RO, data e horário certificados no Sistema PJE.
Alex Balmant
Juiz de Direito
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Processo: 7010092-30.2017.8.22.0002
AUTOR: ANTONIO RODRIGUES DA SILVA
Advogado do(a) AUTOR: LEVI GUSTAVO ALVES DE FREITAS RO0004634
RÉU: ESTADO DE RONDÔNIA
Advogado do(a) RÉU:
FINALIDADE: Intimar o requerente a apresentar impugnação à
contestação no prazo de 05 (cinco) dias conforme determinado no
DESPACHO inicial.
Tribunal de Justiça de Rondônia
PODER JUDICIÁRIO
Ariquemes - Juizado Especial
Processo: 7012286-03.2017.8.22.0002
Classe: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
AUTOR: Nome: JOCEMARA LOPES DE LIMA
Endereço: Rua Martin Luther King, 2954, Setor 08, Ariquemes - RO
- CEP: 76873-350
Advogado do(a) AUTOR: ALINE ANGELA DUARTE - RO0002095
RÉU: Nome: MUNICIPIO DE ARIQUEMES
Endereço: Rua Canindé, 2166, Avenida Capitao Silvio, Setor
Institucional, Ariquemes - RO - CEP: 76872-872
Advogado do(a) RÉU:
Intimação
FINALIDADE: Intimar a parte autora a apresentar a impugnação
aos embargos de declaração no prazo legal.
Ariquemes, 13 de setembro de 2018
Processo: 7002357-09.2018.8.22.0002
Classe: JUIZADOS - PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL
CÍVEL (436)
Requerente: DOUGLAS ANTONIO NORBERTO GATTERMANN
Advogado do(a) REQUERENTE:
Requerido: GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E
ELETRODOMESTICOS LTDA e outros
Advogado do(a) REQUERIDO:
Advogado do(a) REQUERIDO: ANA CAROLINA REMIGIO DE
OLIVEIRA - MG0086844
FINALIDADE: Intimar a parte Requerida por intermédio de seus
advogados acerca da SENTENÇA abaixo transcrita:
SENTENÇA:
Relatório dispensado na forma do art. 38 da Lei 9.099/95.
Inicialmente, em atendimento ao pedido interposto pela parte
autora durante a audiência de Instrução e Julgamento, determino
a exclusão da requerida Samsung Eletrônica da Amazônia Ltda do
polo passivo.
No MÉRITO, trata-se de ação consumerista interposta por
DOUGLAS ANTÔNIO NORBERTO GATTERMANN em face
de GAZIN IND. E COM. DE MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS
tencionando a restituição de valor pago por aparelho que apresentou
defeito no prazo de garantia contratual.
Segundo consta na inicial, a parte autora adquiriu um aparelho
celular na empresa requerida pelo importe de R$ 1.209,78 (mil
duzentos e nove reais e setenta e oito centavos) e o mesmo
apresentou defeito dentro do prazo de garantia contratual, sendo
que o conserto foi negado pela requerida sob a alegação de mau
uso.
Para comprovar o alegado juntou nota fiscal, laudo técnico emitido
pela assistência técnica, dentre outros.
Citada e intimada, a parte requerida não compareceu à audiência
de Conciliação designada nos autos.
Dispõe o art. 20 da Lei nº 9.099/95, verbis: “Não comparecendo o
deMANDADO à sessão de conciliação ou à instrução e julgamento,
reputar-se-ão verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial, salvo
se o contrário resultar da convicção do Juiz”.
No presente caso, o não comparecimento da parte requerida
conduz à aplicação do DISPOSITIVO retromencionado,
levando à consequência consentânea com a revelia, ou seja, ao
reconhecimento, como verdadeiros, dos fatos alegados no pedido
inicial, nada havendo a infirmar tal convicção.
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Desse modo, decreto a REVELIA da parte requerida, com as
consequências a ela inerentes.
O artigo 373 do Código de
Processo Civil dispõe no inciso II que o ônus da prova incumbe “ao
réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo
do direito do autor”.
Portanto, como a parte requerida é revel e nesse sentido não
produziu nenhuma prova em contraposição as alegações contidas
na inicial, tem-se que desincumbiu-se do ônus que lhe cabia.
Com efeito, a responsabilidade da pessoa jurídica em face dos
atos realizados por seus prepostos regula-se pela teoria objetiva,
de forma que basta a prova da conduta, do dano e do nexo de
causalidade para configurar-se o dever de indenizar.
Tratando-se de relação consumerista é pertinente a aplicação do
art. 6°, VI e VIII do CDC o qual esclarece ser direito básico do
consumidor a efetiva prevenção e reparação de danos morais a si
causados, com facilitação da defesa de seus direitos, operando-se
a inversão do ônus da prova em seu favor.
Inobstante a revelia da requerida, a análise dos autos aponta a
improcedência do pedido inicial pois a parte autora não juntou
nenhuma prova capaz de se contrapor ao laudo pericial apresentado
com a inicial, o qual atestou a utilização do aparelho celular de
maneira incorreta.
Com efeito, consta que o produto foi submetido à análise pelo
fabricante e no laudo juntado aos autos pela autora restou
confirmado que houve oxidação da placa mãe e desgaste de
componentes internos em decorrência de o aparelho ter sido
molhado.
O laudo pericial emitido pela assistência técnica autorizada
não foi impugnado pela parte autora. Apesar de ter manifestado
discordância com o laudo a parte autora não levou o aparelho
em outra empresa a fim de realizar novo laudo comprovando que
os danos causados não foram oriundos da má utilização pelo
consumidor.
O laudo constante nos autos foi confeccionado por um técnico
especializado da Assistência Técnica da requerida, o que faz
presumir sua idoneidade para atestar tal situação.
Além disso, o laudo foi instruído com fotografias demonstrando o
mau uso, o que também corrobora a informação do técnico.
A par disso, nenhuma outra prova foi produzida nos autos apta a
retirar a credibilidade do laudo.
Durante a audiência de Instrução e Julgamento a parte autora
desistiu da produção de provas orais e requereu o julgamento
antecipado da lide.
Logo, nos autos há apenas a palavra da parte autora negando que
tenha utilizado de maneira incorreta o aparelho celular e um laudo
técnico dizendo que o celular foi “molhado”.
No direito do consumidor vigora a inversão do ônus da prova,
todavia, essa inversão esbarra em limites processuais, de modo
que inicialmente o consumidor está exonerado do dever de provar
suas alegações, mas num segundo momento, quando o réu
apresenta uma prova extintiva, modificativa ou impeditiva do direito
do autor, cabe a este produzir provas e rebater aquela prova trazida
aos autos pela parte contrária.
Ocorre que no caso em tela, a parte autora não provou nada.
Sobre o assunto, a jurisprudência esboça entendimento
desfavorável ao consumidor. Vejamos:
CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. DEFEITO EM APARELHO
CELULAR. PRAZO DE GARANTIA. RELAÇÃO DE CONSUMO.
VÍCIO DE FÁBRICA NÃO COMPROVADO. ÔNUS DA PROVA.
1. INCUMBE AO AUTOR O ÔNUS DE PROVAR O FATO
CONSTITUTIVO DE SEU DIREITO (ART. 333, I, DO CPC).
PREVALECE O PRINCÍPIO QUE REGE O
PROCESSO CIVIL, SEGUNDO O QUAL O AUTOR ASSUME
O RISCO DE PERDER A CAUSA SE NÃO PROVAR OS
FATOS ALEGADOS E DOS QUAIS DEPENDE A EXISTÊNCIA
DE DIREITO SUBJETIVO QUE PRETENDE RESGUARDAR
POR MEIO DA TUTELA JURISDICIONAL. 2. O CÓDIGO DE
DEFESA DO CONSUMIDOR NÃO CONSAGROU, DE FORMA
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AUTOMÁTICA, A INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA, FICANDO
ELA SUBORDINADA AO CRITÉRIO DO JUIZ QUE, ANALISANDO
A CIRCUNSTÂNCIA DO CASO CONCRETO, ENTENDER
VEROSSÍMIL A ALEGAÇÃO DO CONSUMIDOR. DEVE SER
DECIDIDA PELO JULGADOR SINGULAR ANTES DO INÍCIO DA
INSTRUÇÃO DO
PROCESSO PARA QUE O FORNECEDOR DO SERVIÇO NÃO
SEJA PREJUDICADO EM SUA DEFESA. 3. É CERTO QUE
A RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR É OBJETIVA,
TRATANDO-SE DE RELAÇÃO DE CONSUMO, SENDO,
ENTRETANTO, AFASTADA QUANDO HOUVER CULPA
EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR OU DE TERCEIRO, CONFORME
PRECEITUA O ARTIGO 12, § 3º, III DO CÓDIGO DE DEFESA
DO CONSUMIDOR. 4. DEMONSTRADO, POR MEIO DE LAUDO
DE TÉCNICO HABILITADO, QUE NÃO SE TRATA DE VÍCIO DE
FABRICAÇÃO, MAS, SIM, DE DEFEITO PROVOCADO POR
MAU USO DO APARELHO, IMPÕE-SE A MANUTENÇÃO DA
SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTE O PEDIDO QUE
OBJETIVAVA A RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO PELO BEM.
5. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA
MANTIDA. (TJ-DF - APC: 20070310117894 DF, Relator: MARIA
BEATRIZ PARRILHA, Data de Julgamento: 28/05/2008, 4ª Turma
Cível, Data de Publicação: DJU 18/06/2013)
Portanto, a parte autora não provou os requisitos ensejadores da
responsabilidade civil.
No direito do consumidor vigora a inversão do ônus da prova,
todavia, essa inversão esbarra em limites processuais, de modo
que inicialmente o consumidor está exonerado do dever de provar
suas alegações, mas mesmo nesses casos, precisa haver um
mínimo de verossimilhança de suas alegações e, especificamente
quanto aos danos morais, não há.
Os princípios informadores do Juizado Especial devem prestigiar a
simplicidade e favorecer a defesa do consumidor. No entanto, não
se pode abrir mão da segurança jurídica e do ônus de o consumidor
provar o que alega, ou seja, provar o dano sofrido, a conduta lesiva
e o nexo de causalidade entre a conduta e o dano.
Como no caso em tela, a parte autora não logrou provar esses
requisitos, outro resultado não pode haver senão a improcedência
do pedido de indenização por dano moral.
Posto isso, nos termos do art. 487, I do CPC, julgo improcedente o
pedido, extinguindo-se o feito com resolução do MÉRITO.
Sem custas e honorários advocatícios.
Publique-se.
Registre-se.
Intimem-se.
Após o trânsito em julgado, se nada for requerido pelas partes,
arquivem-se os autos.
Cumpra-se servindo-se a presente como MANDADO /Ofício/Carta
Precatória/Carta de Intimação/Notificação para seu cumprimento.
Ariquemes – RO; data e horário certificados no Sistema PJE.
Márcia Cristina Rodrigues Masioli Morais
Juíza de Direito
Processo: 7009851-56.2017.8.22.0002
AUTOR: MARIA HELENA RAIMUNDO DA SILVA
Advogado do(a) AUTOR: LEVI GUSTAVO ALVES DE FREITAS RO0004634
RÉU: ESTADO DE RONDÔNIA
Advogado do(a) RÉU:
FINALIDADE: Intimar o requerente a apresentar impugnação à
contestação no prazo de 05 (cinco) dias conforme determinado no
DESPACHO inicial.
Processo: 7008709-17.2017.8.22.0002
EXEQUENTE: ADONIAS MACHADO DA SILVA
Advogados do(a) EXEQUENTE: LUCAS MELLO RODRIGUES RO0006528, REGINA MARTINS FERREIRA - RO8088
EXECUTADO: CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA SA
CERON
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Advogado do(a) EXECUTADO: DANIEL PENHA DE OLIVEIRA RO0003434
FINALIDADE: Intimar a parte requerente, por intermédio de seus
advogados, para acessar o documento ALVARÁ via sistema
PJE, providenciar a respectiva impressão e levantamento do
valor correspondente. Fica advertido que deverá manifestar-se
nos autos, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção por
pagamento.
Processo: 7001873-91.2018.8.22.0002
Classe: JUIZADOS - PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL
CÍVEL (436)
Requerente: EUFLASIO LOURENCO PORTO
Advogado do(a) REQUERENTE: JOAO BATISTA BATISTI RO0007211
Requerido: BANCO BRADESCO SA
Advogados do(a) REQUERIDO: EDSON ANTONIO SOUSA PINTO
- RO0004643, GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI RO0005546
FINALIDADE: Intimar as partes por intermédio de seus advogados
acerca da SENTENÇA abaixo transcrita:
SENTENÇA:
Relatório dispensado na forma do art. 38 da Lei 9.099/95.
Trata-se de pedido de indenização por danos morais formulado por
EUFLÁSIO LOURENÇO PORTO em face de BANCO BRADESCO
S/A, cujo fundamento é a má prestação do serviço bancário.
Segundo narrativa fática, em data de 29 de Setembro de 2017
necessitou comparecer à agência bancária do requerido, nesta
urbe, para efetuar procedimentos rotineiros, o que deveria ser feito
nos caixas internos.
Na ocasião, retirou a senha às 11:38 h, no entanto só foi atendido
após duas horas de espera, embora haja uma lei municipal que limite
em no máximo 30 minutos o tempo de espera para atendimento.
Nos termos da defesa apresentada pelo Banco o simples
desrespeito à legislação municipal não gera automaticamente o
direito ao recebimento de indenização por danos morais, revelandose imprescindível a demonstração dos prejuízos sofridos pelo
consumidor, o que não ocorreu no caso em tela.
Por ausência dos requisitos imanentes à responsabilização civil, a
defesa requereu a improcedência do pedido inicial, especialmente
por inexistência de provas robustas acerca do abalo psicológico
suportado pela parte autora em decorrência de atuação dos
prepostos bancários.
Portanto, superadas as questões fáticas e jurídicas levantadas
pelas partes no curso do
Processo, resta verificar a quem lhe assiste razão com fulcro
nas provas produzidas, e em atenção ao Princípio do livre
convencimento motivado ou persuasão racional do juiz, a teor do
que dispõe o artigo 371 do CPC em vigor.
Oportuno especificar que realmente a defesa tem razão no sentido
de que circunstâncias tais caracterizam o mero aborrecimento.
Essa é a regra, mas a excepcionalidade dos fatos pode caracterizar
reparação moral, em análise a cada caso concreto.
Para conhecimento, trago ao feito a jurisprudência vigente no
tocante à regra admitida em direito. Nesse contexto, cabe citar o
teor de Informativo do Superior Tribunal de Justiça:
DANO MORAL. ESPERA EM FILA DE BANCO. O dano moral
decorrente da demora no atendimento ao cliente não surge apenas
da violação de legislação que estipula tempo máximo de espera,
mas depende da verificação dos fatos que causaram sofrimento
além do normal ao consumidor. Isso porque a legislação que
determina o tempo máximo de espera tem cunho administrativo
e trata da responsabilidade da instituição financeira perante
a Administração Pública, a qual poderá aplicar sanções às
instituições que descumprirem a norma. Assim, a extrapolação do
tempo de espera deverá ser considerada como um dos elementos
analisados no momento da verificação da ocorrência do dano
moral. No caso, além da demora desarrazoada no atendimento,
a cliente encontrava-se com a saúde debilitada e permaneceu o
tempo todo em pé, caracterizando indiferença do banco quanto
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à situação. Para a Turma, o somatório dessas circunstâncias
caracterizou o dano moral. Por fim, o colegiado entendeu razoável
o valor da indenização em R$ 3 mil, ante o caráter pedagógico da
condenação. Precedentes citados: AgRg no Ag 1.331.848-SP, DJe
13/9/2011; REsp 1.234.549-SP, DJe 10/2/2012, e REsp 598.183DF, DJe 27/11/2006. REsp 1.218.497-MT, Rel. Min. Sidnei Beneti,
julgado em 11/9/2012.
Pois bem. Oportuno ressaltar que o Código de Defesa do
Consumidor é perfeitamente aplicável às instituições financeiras,
conforme teor da Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça.
Com base nisso, a responsabilização do Banco réu deve ser
apreciada sob a ótica deste microssistema. Essa regra da
responsabilidade objetiva encontra-se disposta no art. 14 do Código
de Defesa do Consumidor, o qual se aplica inteiramente ao caso, já
que entre as partes existe relação de consumo e o suposto evento
danoso teria sido causado pelo Banco requerido, que propiciou a
ocorrência de situação constrangedora, na medida em que prestou
inadequadamente seus serviços.
Nesta linha de raciocínio, o art. 6°, VI e VIII do CDC esclarece ser
direito básico do consumidor a efetiva prevenção e reparação de
danos morais a si causados, com facilitação da defesa de seus
direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova a seu favor.
No caso específico, a causa de pedir do autor é a má prestação de
serviço consistente na demora e mau atendimento conferidos, em
desrespeito à legislação vigente, o que segundo consta, haveria
causado inegáveis constrangimentos passíveis de reparação pela
via judicial.
Com relação à DEMORA NO ATENDIMENTO, os documentos
juntados ao sistema PJE comprovam que no dia 29/09/2107 o autor
realmente foi a uma agência do Banco e solicitou uma senha de
atendimento a qual foi emitida exatamente às 11:38 horas (horário
local), sendo que o seu comprovante de operação bancária foi
concluído às 13:01 horas.
Portanto, restou provado que a parte autora foi atendida após lapso
temporal superior a 01 hora de espera, o que contraria o disposto
nas Leis Municipais nº 1.116 de 20 de junho de 2005 e 767 de 15
de dezembro de 1998, as quais estipulam o “tempo razoável” para
o atendimento a correntistas como sendo no máximo 30 minutos
nas situações normais e até 45 minutos em vésperas de feriados
ou após feriados prolongados.
Neste ponto, insta salientar que, a lei prevê o tempo de espera
indistintamente, a todo e qualquer correntista/cliente bancário.
Logo, se em condições padrões o cliente necessita ser atendido em
30 minutos, e isso não foi cumprido pelo Banco, ficou configurada a
demora no atendimento, consubstanciada na CONDUTA do Banco
réu.
Como é cediço, de acordo com disposições contidas no Código de
Defesa do Consumidor, a responsabilidade por falha na prestação
de serviços opera-se independentemente da comprovação de
culpa. Em verdade, a teoria assente que justifica a responsabilidade
objetiva no âmbito do CDC é a Teoria do Risco do Negócio ou
da Atividade. Para esta teoria, toda pessoa que exerce alguma
atividade cria um risco de dano para terceiros e, por consequência,
deve ser obrigada a repará-lo, ainda que sua conduta seja isenta
de culpa.
No caso, apurada a ilicitude de conduta perpetrada, resta a
aferição do dano. Reconhecidamente, em tais casos de demora no
atendimento o prejuízo moral não se verifica presumido, com fulcro
na jurisprudência vigente, de modo que revela-se indispensável a
demonstração dos fatos constitutivos alegados pela parte autora.
No caso, a testemunha ouvida em juízo, corroborou a tese de que
o autor reside em Cacaulândia e compareceu a Ariquemes para
resolver algumas coisas e inclusive para ser atendido no Banco
Bradesco. Ocorre que ele ficou mais de uma hora no Banco para ser
atendido e por isso não teve tempo de resolver o restante das coisas
que pretendia fazer no Município de Ariquemes. Para retornar, ele
perdeu a condução (táxi) e obteve carona com a depoente que
também mora em Cacaulândia. Na ocasião ele estava bastante
nervoso pelos transtornos ocasionados, principalmente porque ele
perdeu o dia dele pela demora no Banco.
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Assim, resta certa a obrigação de indenizar, urgindo apenas definir
o valor da indenização.
Como é cediço, nos termos do artigo 944 do Código Civil, “a
indenização mede-se pela extensão do dano”. Portanto, na fixação
do quantum, levo em consideração a conduta lesiva da requerida,
a capacidade econômica das partes e a extensão do dano,
entendendo razoável a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), pois
inclusive este montante tem sido o parâmetro adotado pela Turma
Recursal em casos semelhantes.
Posto isto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, com fulcro
no artigo 487, I do CPC, para o fim de CONDENAR o BANCO
BRADESCO S/A a pagar ao requerente R$ 3.000,00 (três mil reais)
a título de danos morais, pelo que extingo o feito com resolução do
MÉRITO.
Registre-se que, em ação indenizatória por danos morais, o termo
inicial para incidência dos juros de mora é a data do evento danoso,
em aplicação à Súmula 54 do STJ. Já a correção monetária deve
incidir desde a data do julgamento em que a indenização foi
arbitrada, de acordo com a súmula 362 do STJ.
Sem custas e sem verbas honorárias.
Publique-se.
Registre-se.
Intime-se a parte requerida, para cumprir a determinação acima em
15 dias pena de multa de 10% como determina o artigo 523 §1º do
CPC em vigor.
Após o trânsito em julgado, se nada for requerido pelas partes,
arquivem-se os autos.
Ariquemes, data e horário registrados pelo sistema PJE.
Márcia Cristina Rodrigues Masioli Morais
Juíza de Direito
Processo: 7010818-04.2017.8.22.0002
Classe: JUIZADOS - PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL
CÍVEL (436)
Requerente: JESSICA FERNANDA TEIXEIRA BARBOSA
Advogado do(a) REQUERENTE: ADALTO CARDOSO SALES MS0019300
Requerido: RONDO MOTOS LTDA
Advogado do(a) REQUERIDO: OZEIAS DIAS DE AMORIM RO0004194
FINALIDADE: Intimar as partes por intermédio de seus advogados
acerca da SENTENÇA abaixo transcrita:
SENTENÇA:
Relatório dispensado na forma do art. 38 da Lei 9.099/95.
Inicialmente afasto a preliminar de ilegitimidade passiva arguida
pela requerida sob o fundamento de que a ação deve ser interposta
em face da Administradora de Consórcio Nacional Honda Ltda.
Dos autos a parte autora pretende o cumprimento de obrigação
assumida pela requerida RONDO MOTOS LTDA e não pela
ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA.
Logo, como o termo de compromisso apresentado com a inicial
fora emitido pela requerida RONDO MOTOS LTDA, inexiste justo
motivo para acolhimento do pedido apresentado, motivo pelo qual
afasto a preliminar de ilegitimidade passiva.
Quanto à denunciação da lide feita na contestação, não há
possibilidade jurídica de aceitá-la.
O art. 10 da Lei 9.099/95 dispõe que “não se admitirá, no
Processo, qualquer forma de intervenção de terceiros nem de
assistência”.
Face o exposto, afasto a preliminar e passo à análise do MÉRITO.
No MÉRITO, trata-se de ação interposta por JESSICA FERNANDA
TEIXEIRA BARBOSA em face de RONDO MOTOS LTDA.
Segundo consta na inicial, no dia 02/02/2017, a parte autora
firmou contrato de adesão com a requerida para a aquisição de
uma motocicleta Honda Biz 125, ano/modelo 2017/2017 e após ter
pago o total de R$ 4.428,48 (quatro mil quatrocentos e vinte e oito
reais e quarenta e oito centavos), ofertou um lance no valor de R$
2.063,57 (dois mil e sessenta e três reais e cinquenta e sete reais),
oportunidade em que fora contemplada.
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Consta ainda que ao ser contemplada a parte autora optou pela
motocicleta na cor cinza, tendo a requerida emitido um termo de
compromisso sob a promessa de que o bem seria entregue em 30
(trinta) dias úteis, após a aprovação do Cadastro. Ato contínuo o
cadastro da parte autora foi aprovado, contudo a requerida alegou
não ter a motocicleta na cor requerida pela autora.
Assim, ingressou com a presente tencionando a condenação da
requerida na obrigação de entregar a motocicleta HONDA BIZ cor
CINZA ANO/MODELO 2017/2017, conforme termo de compromisso
e contrato de adesão.
Por fim, requereu a fixação de indenização por danos morais em
seu favor.
Para amparar o pedido juntou documento de identidade, termo de
compromisso, boletos, dentre outros.
Citada a requerida apresentou contestação requerendo a
improcedência da inicial sob o argumento de que a motocicleta
foi devidamente entregue a autora no dia 27/09/2017, mediante a
autorização do Consórcio.
Ainda em sua defesa afirmou que o bem fora entregue na cor
pretendida pela parte autora.
Por fim, afirmou que houve atraso de 23 (vinte e três dias) na
entrega do bem à parte autora, tendo afirmado que este atraso se
deu por culpa de terceiro e que o mesmo não ampara o pedido de
fixação de indenização por danos morais.
Com a contestação juntou documentos constitutivos e termo de
entrega.
Durante a audiência de Instrução e Julgamento a mãe da parte
autora foi ouvida como informante e em seu depoimento declarou
que a requerida, após a contemplação da motocicleta, alegou a
impossibilidade de faturamento da motocicleta na cor cinza, e, como
a informante, fazia questão da motocicleta na cor cinza, não deixou
que sua filha, ora requerente, escolhesse a cor da motocicleta.
Ainda em seu depoimento a informante afirmou que a requerida
ofertou a possibilidade de desistência do lance, o que seria feito
no prazo de trinta dias, contudo, a informante e a requerente não
aceitaram a proposta.
A testemunha Vanince Lucindo Fraga é funcionária da empresa
requerida e em seu depoimento afirmou que o atraso na entrega da
motocicleta da parte autora ocorreu por culpa exclusiva da autora
pois estava com algumas parcelas do consórcio em atraso.
Ainda em seu depoimento afirmou que o fiador do consórcio estava
com o nome inscrito nos órgãos de restrição ao crédito e que
após a aprovação do cadastro da parte autora a motocicleta foi
entregue no prazo de 09 (nove) dias, tendo afirmado ainda que não
houve “pressão” da requerida para a autora aceitar receber uma
motocicleta de outra cor.
A responsabilidade da pessoa jurídica em face dos atos realizados
por seus prepostos regula-se pela teoria objetiva, de forma que
basta a prova da conduta, do dano e do nexo de causalidade para
configurar-se o dever de indenizar.
O art. 6°, VI e VIII do CDC esclarece ser direito básico do consumidor
a efetiva prevenção e reparação de danos a si causados, com
facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do
ônus da prova a seu favor.
O artigo 373 do Código de
Processo Civil dispõe no inciso II que o ônus da prova incumbe “ao
réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo
do direito do autor”.
O artigo 30 do Código de Defesa do Consumidor prevê que “toda
informação ou publicidade, suficientemente precisa, veiculada por
qualquer forma ou meio de comunicação com relação a produtos
e serviços oferecidos ou apresentados, obriga o fornecedor que a
fizer veicular ou dela se utilizar e integra o contrato que vier a ser
celebrado”.
Conforme previsão do artigo 35 do Código de Defesa do Consumidor,
havendo recusa no cumprimento de oferta, apresentação ou
publicidade, o consumidor poderá, alternativamente e a sua
escolha: exigir o cumprimento forçado da obrigação, aceitar outro
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produto ou prestação de serviço equivalente ou rescindir o contrato,
com direito a restituição de quantia eventualmente antecipada,
monetariamente atualizada, e a perdas e danos.
Relativamente ao pedido de obrigação de fazer, a análise dos
documentos apresentados nos autos indica que a requerida já
procedeu a entrega da motocicleta à parte autora, nos exatos
termos do consórcio contemplado. Logo, o feito perdeu seu objeto
em relação a aludido pedido, restando a análise do pedido de
danos morais.
Com efeito, as provas apresentadas nos autos indicam que houve
atraso na entrega da motocicleta da parte autora. Esse fato se
comprova com o termo de compromisso emitido pela requerida no
dia 18/07/2017.
Face o exposto, a CONDUTA da requerida restou demonstrada
nos autos, notadamente porque a motocicleta da parte autora foi
entregue em prazo superior ao indicado no termo de compromisso
emitido pela requerida.
Inobstante isso, embora tenha alegado que a entrega da motocicleta
não ocorreu no prazo em razão da inadimplência da parte autora,
a requerida não provou tal alegação nos autos. Do mesmo modo,
não provou a inadimplência do fiador do consórcio firmado pela
parte autora.
Assim, em razão da inexistência de prova em sentido contrário e
considerando a inversão do ônus probante em favor do consumidor,
restou comprovada a conduta da empresa requerida.
Contudo, inexiste prova do DANO.
Nenhuma das provas apresentadas nos autos indicam que a parte
autora sofreu dor, angústia, chateação, mágoa ou qualquer outro
sentimento de mesma estirpe em razão do atraso na entrega da
motocicleta pela requerida.
Certamente os fatos lhe geraram aborrecimentos, mas isso
não é indenizável. Para obter indenização por danos morais, a
parte autora deveria ter provado que além dos aborrecimentos
naturais decorrentes da não entrega do produto, sofreu frustração,
chateação, dor, angústia, stress etc., coisa que não provou.
Durante a audiência de conciliação a única informante da parte
autora, nada mencionou em relação aos danos sofridos por sua
pessoa. De modo contrário, o depoimento da informando enseja
a convencimento de que a própria informante foi quem escolheu a
cor da motocicleta e desse modo, não aceitou a entrega de outra
em cor diversa.
Assim, verifico que a parte autora não conseguiu demonstrar que
sofreu abalo suficiente para ensejar indenização por danos morais,
de modo que não há como o Juízo decidir apenas com base em
suas alegações.
A jurisprudência atual expressa entendimento semelhante:
Apelação cível. Ação de indenização. Dano moral e material.
Aquisição de produto. Mercadoria paga e não entregue. Dano moral
não caracterizado. Descumprimento contratual. A ausência de
entrega de mercadoria adquirida no comércio, por si só, não acarreta
dano moral indenizável, que exige mais do que mero aborrecimento
de um descumprimento contratual. Esta corte pacificou entendimento
de que mero descumprimento contratual não gera dever de indenizar
(grifado). Recurso provido (TJ-RO - APL: 00068568720118220007
RO 0006856-87.2011.822.0007, Relator: Desembargador Alexandre
Miguel, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação:
Processo publicado no Diário Oficial em 08/07/2015.).
No Direito do Consumidor vigora a inversão do ônus probante
em favor do consumidor. Porém, essa regra não se aplica aos
danos morais, pois de acordo com o direito pátrio, estes devem
ser provados por quem os alega, salvo no caso de negativação
indevida perante o CCF, SERASA ou SPC, hipótese em que a
Jurisprudência admite a presunção de dano moral.
Como no caso em tela, não houve negativação perante nenhum
desses órgãos e a parte autora não juntou nenhum documento
ou testemunha provando que sofreu prejuízos, constrangimentos,
chateação, dor moral ou teve seu bom nome e imagem ofuscados
perante terceiros, seu pedido de danos morais deve ser julgado
improcedente.
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Os princípios informadores do Juizado devem prestigiar a
simplicidade e favorecer a defesa do consumidor. No entanto, não
se pode abrir mão da segurança jurídica e do ônus de o consumidor
provar o que alega.
Posto isso, nos termos do artigo 487, I do Código de
Processo Civil, julgo IMPROCEDENTE o pedido, extinguindo o
Processo com resolução do MÉRITO.
Sem custas e sem verbas honorárias.
P. R.I.
Após o trânsito em julgado, se nada for requerido, arquivem-se os
autos.
CUMPRA-SE SERVINDO A PRESENTE COMO MANDADO /
OFÍCIO/CARTA PRECATÓRIA/CARTA DE INTIMAÇÃO.
Ariquemes – RO; data e horário registrados via sistema PJE.
Márcia Cristina Rodrigues Masioli Morais
Juíza de Direito
Processo: 7012229-82.2017.8.22.0002
EXEQUENTE: CENTER CAR COMERCIO DE PECAS LTDA - ME
Advogado do(a) EXEQUENTE: TALITA KELLY DA SILVA ALVES
CABRAL - RO8120
EXECUTADO: POLIANA C. DA SILVA - ME
Advogado do(a) EXECUTADO:
FINALIDADE: Intimar a parte requerente, por intermédio de seus
advogados, para acessar o documento ALVARÁ via sistema
PJE, providenciar a respectiva impressão e levantamento do
valor correspondente. Fica advertido que deverá manifestar-se
nos autos, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção por
pagamento.
Processo: 7001369-85.2018.8.22.0002
REQUERENTE: MATHEUS LIMA MARTINS
Advogado do(a) REQUERENTE: MAYRA MIRANDA GROMANN
- RO0008675
REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A., CVC BRASIL
OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS SA
Advogado do(a) REQUERIDO: GUILHERME DA COSTA
FERREIRA PIGNANELI - RO0005546
Advogado do(a) REQUERIDO: GUSTAVO HENRIQUE DOS
SANTOS VISEU - SP0117417
FINALIDADE: Intimar a parte requerente, por intermédio de seus
advogados, para acessar o documento ALVARÁ via sistema
PJE, providenciar a respectiva impressão e levantamento do
valor correspondente. Fica advertido que deverá manifestar-se
nos autos, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção por
pagamento.
Processo: 7000704-69.2018.8.22.0002
Classe: JUIZADOS - PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL
CÍVEL (436)
Requerente: FERNANDO PINHO DE CASTRO
Advogado do(a) REQUERENTE: LUCAS BRANDALISE
MACHADO - RO00931-E
Requerido: BANCO DO BRASIL S/A
Advogado do(a) REQUERIDO: SERVIO TULIO DE BARCELOS RO0006673
FINALIDADE: Intimar as partes por intermédio de seus advogados
acerca da SENTENÇA abaixo transcrita:
SENTENÇA:
Relatório dispensado na forma do art. 38 da Lei 9.099/95.
Inicialmente afasto a preliminar de inépcia da inicial arguida pelo
requerido sob o fundamento de que a parte autora não juntou
documentos indispensáveis a propositura da ação.
Analisando os autos verifica-se que a parte autora juntou
comprovante de chegada na agência bancária bem como juntou
comprovante de atendimento. Desse modo, improcede a preliminar
arguida.
Trata-se ação indenizatória por danos morais interposta por FERNANDO
PINHO DE CASTRO em face do BANCO DO BRASIL S/A.
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Segundo consta na inicial, no dia 20 de Novembro de 2017, a parte
autora esteve em agência bancária do requerido e embora haja
uma lei municipal que limite em no máximo 30 minutos o tempo
de espera para atendimento, ficou por mais de 01 hora esperando
para ser atendido. Ademais, alegou que a falta de prestação de
serviço bancário em tempo hábil prejudicou sobremaneira seus
afazeres cotidianos e propiciou desgaste de ordem moral.
Assim, em razão da demora do atendimento em agência bancária
por tempo superior ao descrito em lei, ingressou com a presente
ação judicial.
Citado o banco requerido apresentou contestação requerendo
a improcedência da inicial sob a alegação de que os fatos não
causaram danos morais à parte autora.
Ainda em sua defesa requereu o indeferimento da inversão do
ônus probatória em favor da parte autora.
Portanto a causa de pedir do autor é a má prestação de serviço
consistente na demora e mau atendimento.
A responsabilidade da pessoa jurídica em face dos atos realizados
por seus prepostos regula-se pela teoria objetiva.
Nesse sentido, o art. 6°, VI e VIII do CDC esclarece ser direito
básico do consumidor a efetiva prevenção e reparação de danos
morais a si causados, com facilitação da defesa de seus direitos,
operando-se a inversão do ônus da prova em seu favor.
Com relação à DEMORA NO ATENDIMENTO, os documentos
juntados com a inicial comprovam que no dia 20/11/17, a parte
autora realmente foi a uma agência do Banco do Brasil S/A e
solicitou uma senha de atendimento, a qual foi emitida exatamente
às 09:46 min, sendo que o comprovante de operação bancária
foi concluído após decorrido tempo superior a 01 hora, já que a
mesma senha descreveu que tempo de espera.
Portanto, restou provado que a parte autora foi atendida após 01
(uma) hora de espera, o que contraria o disposto nas Leis Municipais
nº 1.116 de 20 de junho de 2005 e 767 de 15 de dezembro de
1998, as quais estipulam o “tempo razoável” para o atendimento
a correntistas como sendo no máximo 30 minutos nas situações
normais e até 45 minutos em vésperas de feriados ou após feriados
prolongados.
Como os fatos ocorreram quando NÃO era véspera nem dia
posterior a feriado prolongado, conclui-se facilmente que o
atendimento deveria ter ocorrido em no máximo 30 minutos, o que
não ocorreu.
Assim, ficou configurada a demora no atendimento, consubstanciada
na CONDUTA do Banco réu.
Entretanto, inexiste comprovação de dor moral, stress,
constrangimento ou humilhação apta a ensejar reparação por
danos morais à parte autora.
A prática de ilícito não pressupõe PRESUMIDAMENTE que a parte
autora suportou um prejuízo moral, até porque a jurisprudência
pátria admite a ocorrência de dano moral in re ipsa em apenas
algumas hipóteses, como ocorre com o caso de negativação
indevida e manutenção indevida do registro negativo junto aos
órgãos restritivos de crédito.
Todavia, em se tratando de situações diversas incumbe à parte que
produz a alegação, PROVAR que o dano efetivamente ocorreu,
ensejando-lhe abalo à honra, constrangimento, humilhação,
dor moral que supere a esfera patrimonial e interfira na vida do
indivíduo de forma anormal, que ultrapasse os meros dissabores
da vida cotidiana.
Ocorre que a prova produzida aos autos, foi insuficiente e revela
circunstância que caracteriza mero aborrecimento. A alegada
chateação encontra-se na esfera da normalidade.
Não há prova suficiente para demonstrar constrangimento
de elevada monta suportado pela parte autora por aguardar
atendimento em fila de banco. Entendo que a questão caracteriza
mero dissabor não passível de reparação judicial.
Registre-se que é preciso sim coibir ilícitos cometidos por
instituições bancárias quando não conferem tratamento acertado
e em tempo razoável aos seus clientes, mas para tanto, não basta
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que os clientes se dirijam ao judiciário com a senha bancária
evidenciando a demora, é imprescindível também que demonstrem
o constrangimento para exigir o pagamento de indenização por
danos morais. E isso inexiste no caso em tela.
É evidente que o ilícito constatado não ensejou efetivo dano à
psique, à honra da parte autora pois isto não restou demonstrado
nos autos, o que faz supor que os fatos ensejaram meros
aborrecimentos, passíveis de serem suportados por todos aqueles
que convivem em sociedade.
O fato de eventualmente haver se atrasado em seu horário de
almoço não enseja reparação por dano moral. Tal fato é plenamente
possível de ocorrer com todos os cidadãos, pois a sociedade atual,
que nos impõe inúmeros afazeres cotidianos em pouco tempo,
gera naturalmente um stress. Assim ocorre quando se aguarda
no trânsito para retornar ao trabalho, quando se pretende adentrar
em órgãos públicos lotados de pessoas aguardando pronto
atendimento e em diversos outros locais.
Ao judiciário cabe medir se de fato operou-se uma situação
anormal e constrangedora à parte para fins de condenação em
danos morais. Ocorre que isso não restou evidenciado com a parte
autora porque o simples fato de a parte autora encontrar-se em
horário de almoço, como narrado na Inicial, não faz presumir que
foi humilhada, constrangida ou chateada de maneira tal a ensejar
reparação de danos.
Seja como for, os documentos não fazem prova inequívoca do abalo
moral que a parte autora alega haver suportado, de modo que as
provas são insuficientes para demonstrar tamanho constrangimento
suportado por aguardar atendimento em fila de banco. Inexiste
caracterização da excepcionalidade de constrangimento decorrente
da espera na hipótese em comento.
Nesse contexto, cabe citar o teor de Informativo do Superior
Tribunal de Justiça:
DANO MORAL. ESPERA EM FILA DE BANCO. O dano moral
decorrente da demora no atendimento ao cliente não surge apenas
da violação de legislação que estipula tempo máximo de espera,
mas depende da verificação dos fatos que causaram sofrimento
além do normal ao consumidor. Isso porque a legislação que
determina o tempo máximo de espera tem cunho administrativo
e trata da responsabilidade da instituição financeira perante
a Administração Pública, a qual poderá aplicar sanções às
instituições que descumprirem a norma. Assim, a extrapolação do
tempo de espera deverá ser considerada como um dos elementos
analisados no momento da verificação da ocorrência do dano
moral. No caso, além da demora desarrazoada no atendimento,
a cliente encontrava-se com a saúde debilitada e permaneceu o
tempo todo em pé, caracterizando indiferença do banco quanto
à situação. Para a Turma, o somatório dessas circunstâncias
caracterizou o dano moral. Por fim, o colegiado entendeu razoável
o valor da indenização em R$ 3 mil, ante o caráter pedagógico da
condenação. Precedentes citados: AgRg no Ag 1.331.848-SP, DJe
13/9/2011; REsp 1.234.549-SP, DJe 10/2/2012, e REsp 598.183DF, DJe 27/11/2006. REsp 1.218.497-MT, Rel. Min. Sidnei Beneti,
julgado em 11/9/2012.
Há entendimento jurisprudencial nesse mesmo sentido. Vejamos:
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS
MORAIS. ESPERA EM FILA DE BANCO. MERO DISSABOR.
CIRCUNSTÂNCIA QUE NÃO JUSTIFICA A INDENIZAÇÃO
POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA
CONFIRMADA. RECURSO NÃO PROVIDO. (Recurso Cível Nº
71005441795, Quarta Turma Recursal Cível, Turmas Recursais,
Relator: Gisele Anne Vieira de Azambuja, Julgado em 24/04/2015)
(TJ-RS - Recurso Cível: 71005441795 RS, Relator: Gisele Anne
Vieira de Azambuja, Data de Julgamento: 24/04/2015; Quarta
Turma Recursal Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia
28/04/2015).
Assim, apenas quando o conjunto probatório revelar evidente
constrangimento e abalo à honra, configurando extrema violação
aos atributos da personalidade é que se permite a fixação de
indenização a este título em favor do consumidor.
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Os princípios informadores do Juizado devem prestigiar a
simplicidade e favorecer a defesa do consumidor, inclusive com a
inversão do ônus da prova a seu favor caso sejam demonstrados
os requisitos legais. Para tanto é preciso que haja um mínimo de
verossimilhança das alegações do autor (art. 6, VIII do CDC), coisa
que não há no caso em tela.
Não se pode abrir mão da segurança jurídica para que o consumidor
deixe de provar o que alega, ou seja, provar o dano sofrido, a
conduta lesiva e o nexo de causalidade entre a conduta e o dano.
No caso em tela, patente está a conduta, contudo, inexiste
demonstração quanto ao alegado dano moral e o nexo de
causalidade, de forma que inexiste responsabilização da parte ré.
Sem a comprovação de todos os requisitos imanentes à
responsabilização civil, outro resultado não pode haver senão a
improcedência do pedido inicial.
Sem isso, outro resultado não pode haver senão a improcedência.
Ante o exposto, nos termos do art. 487, I do CPC JULGO
IMPROCEDENTE o pedido formulado pelo autor, extinguindo o
feito com resolução do MÉRITO.
Sem honorários e sem custas, uma vez que não vislumbro litigância
de má-fé (art. 54 da Lei nº 9.099/95).
Publique-se.
Registre-se.
Após o trânsito em julgado da SENTENÇA, arquive-se.
Cumpra-se servindo a presente como MANDADO /carta de
intimação/carta precatória para seu cumprimento.
Ariquemes, data e horário registrados no PJE.
Márcia Cristina Rodrigues Masioli Morais
Juíza de Direito
Processo: 7002746-91.2018.8.22.0002
Classe: JUIZADOS - PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL
CÍVEL (436)
Requerente: VOLMIR JOSE ALQUIERI
Advogado do(a) REQUERENTE: VALDECIR BATISTA - RO0004271
Requerido: TELEFONICA BRASIL S.A.
Advogados do(a) REQUERIDO: DANIEL FRANCA SILVA DF0024214, JOSE ALBERTO COUTO MACIEL - DF00513, ALAN
ARAIS LOPES - RO0001787
FINALIDADE: Intimar as partes por intermédio de seus advogados
acerca da SENTENÇA abaixo transcrita:
SENTENÇA:
Inicialmente afasto a preliminar de ausência de interesse de agir
arguida pela requerida sob o fundamento de que inexiste lide pois
o terminal móvel outrora registrado em nome do autor, encontra-se
cancelado.
Embora cancelado o terminal telefônico e ao que tudo indica, a
perda do objeto em relação a este pedido, a pretensão da parte
autora inclui também a fixação de indenização por danos morais.
Logo, pode a parte autora requerer o prosseguimento do feito para
julgamento do pedido indenizatório.
No MÉRITO, trata-se de ação interposta por VOLMIR JOSÉ
ALQUIERI em face de TELEFÔNICA BRASIL S/A.
Segundo consta na inicial, a parte autora foi surpreendida com a
existência de terminal telefônico registrado em seu nome junto a
requerida.
Consta ainda que o terminal existente em nome da parte autora fora
utilizado por terceira pessoa, a qual supostamente teria praticado
ofensas em desfavor de um político da região onde reside, o que
lhe causou constrangimentos, angústia e stress.
Assim, em razão da conduta praticada pela requerida, qual seja,
registrar terminal de linha móvel em nome do autor sem solicitação,
ingressou com a presente tencionando o cancelamento do terminal
e a fixação de indenização por danos morais em seu favor.
Para amparar a pretensão, juntou documento de identidade,
ocorrência policial, conversas de Whatsapp, dentre outros.
Citada a requerida apresentou contestação requerendo a
improcedência da inicial sob o argumento de que não praticou
conduta pois inexiste terminal registrado em nome da parte autora.
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Ainda em sua defesa alegou que não possui responsabilidade de
atos praticados no aplicativo Whatsapp.
Com a contestação juntou documentos constitutivos.
A responsabilidade da pessoa jurídica em face dos atos realizados
por seus prepostos regula-se pela teoria objetiva, de forma que
basta a prova da conduta, do dano e do nexo de causalidade para
configurar-se o dever de indenizar.
A análise dos autos aponta a improcedência do pedido inicial pois
não houve a demonstração de conduta danosa praticada pela parte
requerida.
A parte autora não apresentou nenhum documento capaz de
atestar a existência de terminal móvel registrado em seu nome
junto a requerida.
A testemunha ouvida durante a audiência de Instrução e Julgamento
não comprovou que o terminal móvel descrito na inicial estava
registrado em nome da parte autora.
Logo, inexistiu conduta danosa praticada pela requerida.
Os princípios informadores do Juizado Especial devem prestigiar a
simplicidade e favorecer a defesa do consumidor. No entanto, não
se pode abrir mão da segurança jurídica e do ônus de o consumidor
provar o que alega, ou seja, provar o dano sofrido, a conduta lesiva
e o nexo de causalidade entre a conduta e o dano.
Como no caso em tela, a parte autora não logrou provar esses
requisitos, outro resultado não pode haver senão a improcedência
do pedido de indenização por dano moral.
Posto isso, nos termos do art. 487, I do CPC, julgo improcedente o
pedido, extinguindo-se o feito com resolução do MÉRITO.
Sem custas e honorários advocatícios.
Publique-se.
Registre-se.
Intimem-se.
Após o trânsito em julgado, se nada for requerido pelas partes,
arquivem-se os autos.
Cumpra-se servindo-se a presente como MANDADO /Ofício/Carta
Precatória/Carta de Intimação/Notificação para seu cumprimento.
Ariquemes – RO; data e horário certificados no Sistema PJE.
Márcia Cristina Rodrigues Masioli Morais
Juíza de Direito
Processo: 7001204-09.2016.8.22.0002
EXEQUENTE: JOAO LUIZ DE SOUZA
Advogado do(a) EXEQUENTE: LUCAS MELLO RODRIGUES RO0006528
EXECUTADO: CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA SA
CERON
Advogado do(a) EXECUTADO: JONATHAS COELHO BAPTISTA
DE MELLO - RO0003011
FINALIDADE: Intimar a parte requerente, por intermédio de seus
advogados, para acessar o documento ALVARÁ via sistema
PJE, providenciar a respectiva impressão e levantamento do
valor correspondente. Fica advertido que deverá manifestar-se
nos autos, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção por
pagamento.
Processo: 7008403-14.2018.8.22.0002
REQUERENTE: JOSE MARCIO LONDE RAPOSO
Advogados do(a) REQUERENTE: JOSE RICARDO D AVASSI
DAMICO - RO0007435, OZEIAS DIAS DE AMORIM - RO0004194
REQUERIDO: CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA SA
CERON
Advogado do(a) REQUERIDO: BRUNA TATIANE DOS SANTOS
PINHEIRO SARMENTO - RO0005462
Relatório dispensado na forma do art. 38 da Lei 9.099/95.
Inicialmente importa analisar a preliminar arguida pela CERON/
ELETROBRAS em sua contestação.
A requerida arguiu a prescrição sob o argumento de que decorreu
o prazo previsto no artigo 206, § 3º IV do Código Civil. Ocorre que
referida alegação não merece prosperar. Explico.
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Conforme entendimento jurisprudencial, no caso em tela, ou seja,
rede elétrica custeada pela parte autora incorporada ao patrimônio
da empresa concessionária do serviço, o prazo prescricional
aplicado é o quinquenal, disposto no artigo 206, §5º, I, do Código
Civil (tendo-se em vista, ainda, a regra de transição):
APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO. CONSTRUÇÃO DE
REDE DE ELETRIFICAÇÃO RURAL. INCORPORAÇÃO AO
PATRIMÔNIO DA EMPRESA FORNECEDORA DE ENERGIA.
PRESCRIÇÃO. PRAZO QUINQUENAL PREVISTO NO ART.
206, § 5º, I DO CC/2002. REGRA DE TRANSIÇÃO DO ART.
2.028 DO MESMO DIPLOMA LEGAL. POSIÇÃO DO STJ
FIRMADA EM JULGAMENTO DE RECURSO REPETITIVO.
RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DE OFÍCIO, COM A
MANUTENÇÃO DA SUCUMBÊNCIA. (TJ-PR - Apelação Cível AC
7250315 PR 0725031-5 (TJ-PR).
Ademais, com fulcro no art. 189 do Código Civil, o qual dispõe que
“a pretensão nasce com a violação do direito substantivo”, o prazo
prescricional somente começa a correr a partir da data em que os
bens custados pelo recorrente e foram incorporados ao patrimônio
da concessionária, pois deste fato resulta a violação ao direito,
no caso em tela, há aproximadamente três anos. Assim, afasto a
preliminar e passo à análise do MÉRITO.
No MÉRITO, trata-se de pedido de obrigação de fazer c/c indenização
por danos materiais ajuizados em face de ELETROBRAS
DISTRIBUIÇÃO RONDÔNIA (CERON) tencionando o reembolso
de valor despendido com a construção de rede elétrica em
propriedade rural, bem como a formalização da incorporação da
rede supracitada.
Segundo consta na inicial, a parte autora JOSÉ MARCIO LONDE
RAPOSO construiu uma subestação de 05 KvA, situada na BR
364, LH C-55, LT. 30, GB 08, PT 48, Projeto Burareiro, Ariquemes/
RO, sendo que a parte requerida passou a prestar manutenção
na rede construída pela parte autora como se sua fosse, tendo
ocorrido portanto, a incorporação da rede elétrica sem observância
do disposto na Resolução 229/2006 da ANEEL.
Consta ainda que a parte autora construiu a subestação nos moldes
estabelecidos pela CERON/ELETROBRAS, a qual aprovou o
projeto e procedeu a instalação do serviço, contudo, até o momento
não efetuou a restituição do valor dispendido para construção
da subestação. Para comprovar o alegado juntou documentos
conforme inicial.
Citada, a requerida apresentou contestação requerendo em suma
a improcedência da inicial sob o argumento de que não houve
a incorporação da rede elétrica. Argumentou ainda que, a parte
autora não provou os fatos alegados, bem como, não provou ter
sofrido qualquer dano material decorrente de ato da requerida.
Ocorre que os documentos juntados com a inicial comprovam a
construção da rede de energia elétrica na propriedade da parte
autora e a incorporação por parte da requerida. Não restam dúvidas
de que a requerida se beneficiou da estrutura construída pela parte
autora para o fornecimento de energia elétrica na região onde
reside. De outro lado, a requerida nada provou. Suas alegações
vieram aos autos destituídas de provas, de modo que não há como
acatar o alegado. Seja como for, a requerida passou a gerir a
rede elétrica construída pela parte autora como se sua fosse, sem
contudo indenizá-la pelos valores despendidos.
Os documentos comprovam a um só tempo, que a parte autora
construiu uma subestação de energia elétrica em sua propriedade
rural, e que a parte requerida, após a construção incorporou a rede
elétrica sem qualquer formalização e indenização
Assim, a devolução dos valores despendidos com a construção
da rede de energia elétrica é perfeitamente cabível, visto que as
instalações passaram a integrar o patrimônio da concessionária
CERON, a qual explora atividade lucrativa.
Portanto, esta tem o dever de indenizar a parte autora, pena
de enriquecimento sem causa, especialmente porque restou
comprovado nos autos que a parte autora arcou com todos os
custos para elaboração de projeto e construção de rede elétrica na
zona rural e a requerida incorporou referida rede sem indenizar a
parte autora ou formalizar a incorporação.
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Atualmente a Jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de
Rondônia reconhece o direito à indenização:
“Restituição de valores. Rede elétrica rural. Construção. Recursos
particulares. Apropriação pela concessionária. Prescrição
quinquenal. Ação procedência. Valor. Reparação integral. É
de cinco anos o prazo de prescrição para o ressarcimento de
valores dispendidos na construção de rede particular de energia
elétrica apropriada pela concessionária de serviço público para
expansão de programa de eletrificação de propriedades rurais.
É devido o ressarcimento dos valores gastos pelo particular para
construção de rede rural particular de energia elétrica se ocorrer
a incorporação desta pela concessionária pública do serviço
de energia elétrica, cujo valor deve ser pago devidamente
corrigido e com juros de mora, em função da vigência em nosso
sistema do princípio da reparação integral” (TJRO, Apelação
01003969720088220007, Rel. Des. Marcos Alaor D. Grangeia,
j. em 19/10/2011). “CERON. CONSTRUÇÃO DE REDE
ELÉTRICA RURAL. RECURSOS PARTICULARES. DEVER DA
CONCESSIONÁRIA RESTITUIR INTEGRALMENTE O VALOR”
(TJRO, Turma Recursal de Porto Velho; Recurso Inominado n°
1001703-31.2012.8.22.0004, Relatora Juíza Euma Mendonça
Tourinho, j. em 08.10.2014).
Assim, ante o consolidado entendimento jurisprudencial e
considerando-se que a CERON não impugnou especificamente
as alegações da parte autora, restou evidenciada a sua
responsabilidade de incorporar a subestação em seu patrimônio
em razão da natureza do serviço público, e consequentemente,
o dever de indenizar a parte autora pelas despesas de aquisição
e instalação da rede elétrica, urgindo analisar apenas o quantum
devido.
De acordo com o art. 3º da Resolução Normativa N° 229, de 8
de agosto de 2006, “as redes particulares que não dispuserem
de ato autorizativo do Poder Concedente, na forma desta
Resolução, deverão ser incorporadas ao patrimônio da respectiva
concessionária ou permissionária de distribuição que, a partir
da efetiva incorporação, se responsabilizará pelas despesas
de operação e manutenção de tais redes”. Nos termos do § 1°
do art. 9º da Resolução, para obter o valor do ressarcimento ao
proprietário da rede particular, a concessionária ou permissionária
de distribuição deverá: I - calcular o encargo de responsabilidade
da concessionária ou permissionária de acordo com as regras
vigentes à época da construção da rede; II - utilizar a Tarifa Fiscal
estabelecida no § 2° deste artigo, atualizado-a anualmente por
meio do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo – IPCA;
e III - calcular o valor do ressarcimento ao proprietário da rede
particular, considerando a depreciação dos ativos, por meio de
fórmula própria.
Como visto, a Resolução determina que o valor da indenização leve
em conta o valor vigente à época da construção da subestação,
com atualização pelo índice do IPCA. Ocorre que a determinação
da ANEEL não vincula o Judiciário e se presta meramente a
regulamentar a questão no âmbito administrativo. Dessa forma, a
CERON/ELETROBRAS deve se nortear pela Resolução 229/06 da
ANEEL para de forma administrativa, apurar, calcular e indenizar
aqueles que construíram redes elétricas/subestações que foram
incorporadas pela concessionária.
No entanto, caso a concessionária de energia não promova a
indenização com base nos critérios da ANEEL, cabe à parte
promover ação judicial para que no bojo do
Processo judicial, seja apurado o valor.
Os documentos juntados demonstram que na época da construção
da subestação a parte autora realizou e pagou por um projeto de
engenharia, bem como, todos os gastos inerentes a construção da
rede elétrica.
Ora, se a energia foi fornecida na região, é óbvio que o projeto
elétrico foi executado e a subestação foi construída. É público
e notório que o Governo Federal expandiu o fornecimento da
energia elétrica para a zona rural há pouco tempo, de modo que
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há 08, 10 anos, os proprietários de imóveis rurais que queriam
ter acesso à energia elétrica precisavam, com recursos próprios,
construir subestações em suas propriedades e imediações, a fim
de assegurar o fornecimento de energia elétrica.
Dessa forma, os documentos juntados na inicial corroboram esse
conhecimento público, qual seja, que a parte autora fez um projeto,
executou o mesmo e construiu uma subestação para ter acesso à
energia, a qual foi efetivamente fornecida. Por fim, a parte autora
foi diligente em juntar orçamento demonstrando os valores gastos
para a construção de sua subestação. A CERON teve acesso a
esses documentos e não os impugnou. Do mesmo modo, a CERON
não juntou NENHUM documento demonstrando que o orçamento/
projeto está equivocado ou fora da realidade.
Por tudo isso, fixo o dano material no valor do orçamento juntado
na inicial. Posto isso, julgo PROCEDENTE o pedido formulado
para condenar a CERON – Centrais Elétricas de Rondônia S/A
a indenizar a parte autora no importe de R$ 14.054,08 (quatorze
mil e cinquenta e quatro reais e oito centavos) a título de danos
materiais, referente às despesas comprovadas com a construção
da rede particular de energia elétrica em sua propriedade, cujo o
valor do desembolso feito pelo consumidor deverá ser corrigido
com juros de 1% (um por cento) ao mês a contar da citação e
correção monetária a partir do ajuizamento da ação, bem como,
determino que a CERON/ELETROBRAS proceda à incorporação
da referida rede elétrica ao patrimônio da concessionária.
Sem honorários e sem custas.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Intime-se a requerida para efetuar o pagamento no prazo de 15
(quinze) dias sob pena de acréscimo de 10% conforme art. 523, §
3º do CPC.
Transitada em julgado, sem o cumprimento voluntário da
SENTENÇA e caso requerido pela parte autora, inicie-se a
execução.
Se nada for requerido, arquive-se o feito.
Cumpra-se servindo-se a presente DECISÃO como MANDADO /
Ofício/Carta de Intimação/Carta Precatória/Notificação para seu
cumprimento.
Ariquemes/RO; data e horário certificado no sistema PJE.
Márcia Cristina Rodrigues Masioli Morais
Juíza de Direito
Processo: 7003538-45.2018.8.22.0002
REQUERENTE: LAFAIETE SALVADOR DOS SANTOS
Advogado do(a) REQUERENTE: ALESSANDRO DE JESUS
PERASSI PERES - RO0002383
REQUERIDO: CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA SA
CERON
Advogado do(a) REQUERIDO: BRUNA TATIANE DOS SANTOS
PINHEIRO SARMENTO - RO0005462
Relatório dispensado na forma do art. 38 da Lei 9.099/95.
Trata-se de pedido de obrigação de fazer c/c indenização por danos
materiais ajuizados em face de ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO
RONDÔNIA (CERON) tencionando o reembolso de valor
despendido com a construção de rede elétrica em propriedade rural,
bem como a formalização da incorporação da rede supracitada.
Segundo consta na inicial, a parte autora LAFAIETE SALVADOR
DOS SANTOS construiu uma subestação de 112,5 KvA, situada
na BR 421, Quadra 0, Bloco 0, Lote 24, Unidade 01, Setor 44,
Ariquemes/RO, sendo que a parte requerida passou a prestar
manutenção na rede construída pela parte autora como se sua
fosse, tendo ocorrido portanto, a incorporação da rede elétrica sem
observância do disposto na Resolução 229/2006 da ANEEL.
Consta ainda que a parte autora construiu a subestação nos moldes
estabelecidos pela CERON/ELETROBRAS, a qual aprovou o
projeto e procedeu a instalação do serviço, contudo, até o momento
não efetuou a restituição do valor dispendido para construção
da subestação. Para comprovar o alegado juntou documentos
conforme inicial.
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Citada, a requerida apresentou contestação requerendo em suma
a improcedência da inicial sob o argumento de que não houve
a incorporação da rede elétrica. Argumentou ainda que, a parte
autora não provou os fatos alegados, bem como, não provou ter
sofrido qualquer dano material decorrente de ato da requerida.
Ocorre que os documentos juntados com a inicial comprovam a
construção da rede de energia elétrica na propriedade da parte
autora e a incorporação por parte da requerida. Não restam dúvidas
de que a requerida se beneficiou da estrutura construída pela parte
autora para o fornecimento de energia elétrica na região onde
reside. De outro lado, a requerida nada provou. Suas alegações
vieram aos autos destituídas de provas, de modo que não há como
acatar o alegado. Seja como for, a requerida passou a gerir a
rede elétrica construída pela parte autora como se sua fosse, sem
contudo indenizá-la pelos valores despendidos.
Os documentos comprovam a um só tempo, que a parte autora
construiu uma subestação de energia elétrica em sua propriedade
rural, e que a parte requerida, após a construção incorporou a rede
elétrica sem qualquer formalização e indenização
Assim, a devolução dos valores despendidos com a construção
da rede de energia elétrica é perfeitamente cabível, visto que as
instalações passaram a integrar o patrimônio da concessionária
CERON, a qual explora atividade lucrativa.
Portanto, esta tem o dever de indenizar a parte autora, pena
de enriquecimento sem causa, especialmente porque restou
comprovado nos autos que a parte autora arcou com todos os
custos para elaboração de projeto e construção de rede elétrica na
zona rural e a requerida incorporou referida rede sem indenizar a
parte autora ou formalizar a incorporação.
Atualmente a Jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de
Rondônia reconhece o direito à indenização:
“Restituição de valores. Rede elétrica rural. Construção. Recursos
particulares. Apropriação pela concessionária. Prescrição
quinquenal. Ação procedência. Valor. Reparação integral. É
de cinco anos o prazo de prescrição para o ressarcimento de
valores dispendidos na construção de rede particular de energia
elétrica apropriada pela concessionária de serviço público para
expansão de programa de eletrificação de propriedades rurais.
É devido o ressarcimento dos valores gastos pelo particular para
construção de rede rural particular de energia elétrica se ocorrer
a incorporação desta pela concessionária pública do serviço
de energia elétrica, cujo valor deve ser pago devidamente
corrigido e com juros de mora, em função da vigência em nosso
sistema do princípio da reparação integral” (TJRO, Apelação
01003969720088220007, Rel. Des. Marcos Alaor D. Grangeia,
j. em 19/10/2011). “CERON. CONSTRUÇÃO DE REDE
ELÉTRICA RURAL. RECURSOS PARTICULARES. DEVER DA
CONCESSIONÁRIA RESTITUIR INTEGRALMENTE O VALOR”
(TJRO, Turma Recursal de Porto Velho; Recurso Inominado n°
1001703-31.2012.8.22.0004, Relatora Juíza Euma Mendonça
Tourinho, j. em 08.10.2014).
Assim, ante o consolidado entendimento jurisprudencial e
considerando-se que a CERON não impugnou especificamente
as alegações da parte autora, restou evidenciada a sua
responsabilidade de incorporar a subestação em seu patrimônio
em razão da natureza do serviço público, e consequentemente,
o dever de indenizar a parte autora pelas despesas de aquisição
e instalação da rede elétrica, urgindo analisar apenas o quantum
devido.
De acordo com o art. 3º da Resolução Normativa N° 229, de 8
de agosto de 2006, “as redes particulares que não dispuserem
de ato autorizativo do Poder Concedente, na forma desta
Resolução, deverão ser incorporadas ao patrimônio da respectiva
concessionária ou permissionária de distribuição que, a partir
da efetiva incorporação, se responsabilizará pelas despesas
de operação e manutenção de tais redes”. Nos termos do § 1°
do art. 9º da Resolução, para obter o valor do ressarcimento ao
proprietário da rede particular, a concessionária ou permissionária
de distribuição deverá: I - calcular o encargo de responsabilidade
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da concessionária ou permissionária de acordo com as regras
vigentes à época da construção da rede; II - utilizar a Tarifa Fiscal
estabelecida no § 2° deste artigo, atualizado-a anualmente por
meio do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo – IPCA;
e III - calcular o valor do ressarcimento ao proprietário da rede
particular, considerando a depreciação dos ativos, por meio de
fórmula própria.
Como visto, a Resolução determina que o valor da indenização leve
em conta o valor vigente à época da construção da subestação,
com atualização pelo índice do IPCA. Ocorre que a determinação
da ANEEL não vincula o Judiciário e se presta meramente a
regulamentar a questão no âmbito administrativo. Dessa forma, a
CERON/ELETROBRAS deve se nortear pela Resolução 229/06 da
ANEEL para de forma administrativa, apurar, calcular e indenizar
aqueles que construíram redes elétricas/subestações que foram
incorporadas pela concessionária.
No entanto, caso a concessionária de energia não promova a
indenização com base nos critérios da ANEEL, cabe à parte
promover ação judicial para que no bojo do
Processo judicial, seja apurado o valor.
Os documentos juntados demonstram que na época da construção
da subestação a parte autora realizou e pagou por um projeto de
engenharia, bem como, todos os gastos inerentes a construção da
rede elétrica.
Ora, se a energia foi fornecida na região, é óbvio que o projeto
elétrico foi executado e a subestação foi construída. É público
e notório que o Governo Federal expandiu o fornecimento da
energia elétrica para a zona rural há pouco tempo, de modo que
há 08, 10 anos, os proprietários de imóveis rurais que queriam
ter acesso à energia elétrica precisavam, com recursos próprios,
construir subestações em suas propriedades e imediações, a fim
de assegurar o fornecimento de energia elétrica.
Dessa forma, os documentos juntados na inicial corroboram esse
conhecimento público, qual seja, que a parte autora fez um projeto,
executou o mesmo e construiu uma subestação para ter acesso à
energia, a qual foi efetivamente fornecida. Por fim, a parte autora
foi diligente em juntar recibo demonstrando os valores gastos para
a construção de sua subestação. A CERON teve acesso a esses
documentos e não os impugnou. Do mesmo modo, a CERON não
juntou NENHUM documento demonstrando que o recibo/projeto
está equivocado ou fora da realidade.
Por tudo isso, fixo o dano material no valor do recibo juntado
na inicial. Posto isso, julgo PROCEDENTE o pedido formulado
para condenar a CERON – Centrais Elétricas de Rondônia S/A
a indenizar a parte autora no importe de R$ 25.143,80 (vinte
e cinco mil cento e quarenta e três reais e oitenta centavos) a
título de danos materiais, referente às despesas comprovadas
com a construção da rede particular de energia elétrica em sua
propriedade, cujo o valor do desembolso feito pelo consumidor
deverá ser corrigido com juros de 1% (um por cento) ao mês a
contar da citação e correção monetária a partir do ajuizamento
da ação, bem como, determino que a CERON/ELETROBRAS
proceda à incorporação da referida rede elétrica ao patrimônio da
concessionária.
Sem honorários e sem custas.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Intime-se a requerida para efetuar o pagamento no prazo de 15
(quinze) dias sob pena de acréscimo de 10% conforme art. 523, §
3º do CPC.
Transitada em julgado, sem o cumprimento voluntário da
SENTENÇA e caso requerido pela parte autora, inicie-se a
execução.
Se nada for requerido, arquive-se o feito.
Cumpra-se servindo-se a presente DECISÃO como MANDADO /
Ofício/Carta de Intimação/Carta Precatória/Notificação para seu
cumprimento.
Ariquemes/RO; data e horário certificado no sistema PJE.
Márcia Cristina Rodrigues Masioli Morais
Juíza de Direito
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1ª VARA CÍVEL
Processo n. 7004114-38.2018.8.22.0002
Classe: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
Requerente: AUTOR: ANDRESSA DE SOUZA FERREIRA
Advogados do(a) AUTOR: LILIAN MARIA SULZBACHER RO0003225, VIVIANE MATOS TRICHES - RO0004695
Requerido: RÉU: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Advogado do(a) RÉU:
Por ordem do(a) Exmo(a). Dr(a). Juiz(a) de Direito do Ariquemes 1ª Vara Cível, ficam as partes intimadas para, no prazo de 05 dias,
especificarem as provas que pretendem produzir, justificando sua
necessidade.
Obs: O prazo será em dobro nos casos de: Curador, Defensoria
Pública, Ministério Público, União, Estados, Distrito Federal,
Municípios e suas respectivas autarquias e fundações de direito
Público, nos termos dos artigos 180, 183, 186 do NCPC.
Ariquemes, 13 de setembro de 2018.
ADRIANA FERREIRA
Processo n. 7005992-32.2017.8.22.0002
Classe: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
Requerente: AUTOR: ANA PAULA DA CUNHA
Advogados do(a) AUTOR: JAERLI BISPO TAVARES - RO7690,
ANDRE ROBERTO VIEIRA SOARES - RO0004452
Requerido: RÉU: EMPRESA TELEFÔNICA DO BRASIL S/A
Advogados do(a) RÉU: DANIEL FRANCA SILVA - DF0024214,
ALAN ARAIS LOPES - RO0001787
Por ordem do(a) Exmo(a). Dr(a). Juiz(a) de Direito do Ariquemes
- 1ª Vara Cível, fica a parte autora, intimada para, no prazo de 15
dias, apresentar contrarrazões ao recurso de apelação.
Obs: O prazo será em dobro nos casos de: Curador, Defensoria
Pública, Ministério Público, União, Estados, Distrito Federal,
Municípios e suas respectivas autarquias e fundações de direito
Público, nos termos dos artigos 180, 183, 186 do NCPC.
Ariquemes, 13 de setembro de 2018.
ADRIANA FERREIRA
Processo n. 7011826-16.2017.8.22.0002
Classe: MONITÓRIA (40)
Requerente: AUTOR: BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A-EM
LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL
Advogado do(a) AUTOR: ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO
- SP0098628
Requerido: RÉU: CELENE MARIA DA COSTA LEAL
Advogado do(a) RÉU:
Por ordem do(a) Exmo(a). Dr(a). Juiz(a) de Direito do Ariquemes 1ª Vara Cível, fica a parte autora intimada para, no prazo de 05 dias
complementar o endereço de ID 20967722, informando o número
da residência, para fins de citação da parte requerida.
Ariquemes, 13 de setembro de 2018.
ADRIANA FERREIRA
Processo n. 7001373-59.2017.8.22.0002
Classe: PROCEDIMENTO SUMÁRIO (22)
Requerente: AUTOR: LAERCIO BISPO DE AZEVEDO
Advogado do(a) AUTOR: SANDRA PIRES CORREA ARAUJO RO0003164
Requerido: RÉU: JOAO FERNANDES DIANA FILHO
Advogado do(a) RÉU: NELSON BARBOSA - RO0002529
Por ordem do(a) Exmo(a). Dr(a). Juiz(a) de Direito do Ariquemes 1ª Vara Cível, fica a parte ré, intimada para, no prazo de 15 dias,
apresentar contrarrazões ao recurso de apelação.
Obs: O prazo será em dobro nos casos de: Curador, Defensoria
Pública, Ministério Público, União, Estados, Distrito Federal,
Municípios e suas respectivas autarquias e fundações de direito
Público, nos termos dos artigos 180, 183, 186 do NCPC.
Ariquemes, 13 de setembro de 2018.
ADRIANA FERREIRA
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Processo n. 0006714-59.2015.8.22.0002
Classe: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
Requerente: EXEQUENTE: OSMAR RONCONI
Advogado do(a) EXEQUENTE: JANE MIRIAM DA SILVEIRA
GONCALVES - RO0004996
Requerido: EXECUTADO: BANCO BRADESCO S.A.
Advogado do(a) EXECUTADO: MAURO PAULO GALERA MARI RO0004937
Certidão
Certifico que estes autos foram digitalizados através de sistema
próprio, ficando encerrada a movimentação física através do
Sistema SAP-PG.
Ficam as partes intimadas da distribuição do processo em forma
digitalizada NO SISTEMA PJE, SOB MESMA NUMERAÇÃO, no
qual deverão ser apresentadas as petições pertinentes.
Processo físico arquivado na caixa PJE nº 46.
Ariquemes, 13 de setembro de 2018.
Márcia Kanazawa
Diretora de Cartório
Processo n. 0006714-59.2015.8.22.0002
Classe: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
Requerente: EXEQUENTE: OSMAR RONCONI
Advogado do(a) EXEQUENTE: JANE MIRIAM DA SILVEIRA
GONCALVES - RO0004996
Requerido: EXECUTADO: BANCO BRADESCO S.A.
Advogado do(a) EXECUTADO: MAURO PAULO GALERA MARI RO0004937
Por ordem do(a) Exmo(a). Dr(a). Juiz(a) de Direito do Ariquemes 1ª Vara Cível, fica a parte executada intimada do decurso de prazo
de suspensão, bem como, para prestar informações do agravo,
prazo 05 dias.
Ariquemes, 13 de setembro de 2018.
MARCIA KANAZAWA
Processo n. 0009163-24.2014.8.22.0002
Classe: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159)
Requerente: EXEQUENTE: DALL’AGNOL E BERKEMBROCK
ADVOGADOS ASSOCIADOS
Advogado do(a) EXEQUENTE: LEONARDO HENRIQUE
BERKEMBROCK - RO0004641
Requerido: EXECUTADO: OCTA ENERGIA LTDA - ME
Advogado do(a) EXECUTADO:
Certidão
Certifico que estes autos foram digitalizados através de sistema
próprio, ficando encerrada a movimentação física através do
Sistema SAP-PG.
Ficam as partes intimadas da distribuição do processo em forma
digitalizada NO SISTEMA PJE, SOB MESMA NUMERAÇÃO, no
qual deverão ser apresentadas as petições pertinentes.
Processo físico arquivado na caixa PJE nº 45.
Ariquemes, 13 de setembro de 2018.
Márcia Kanazawa
Diretora de Cartório
Processo n. 0012226-23.2015.8.22.0002
Classe: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
Requerente: AUTOR: JOSEMIR COSTA DOS ANJOS
Advogados do(a) AUTOR: DANIELLA PERON DE MEDEIROS RO0005764, KARINE DE PAULA RODRIGUES - RO0003140
Requerido: RÉU: BRAULIO RODRIGUES DE SOUZA, MAPFRE
SEGUROS GERAIS S.A. MATRIZ
Advogado do(a) RÉU: GUSTAVO HENRIQUE MACHADO
MENDES - RO0004636
Advogado do(a) RÉU: CAROLINA GIOSCIA LEAL DE MELO RO0002592
Certidão
Certifico que estes autos foram digitalizados através de sistema
próprio, ficando encerrada a movimentação física através do
Sistema SAP-PG.
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Ficam as partes intimadas da distribuição do processo em forma
digitalizada NO SISTEMA PJE, SOB MESMA NUMERAÇÃO, no
qual deverão ser apresentadas as petições pertinentes.
Processo físico arquivado na caixa PJE nº 46.
Ariquemes, 13 de setembro de 2018.
Márcia Kanazawa
Diretora de Cartório
Processo n. 0003487-66.2012.8.22.0002
Classe: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
Requerente: EXEQUENTE: JUCYARA ZIMMER
Advogado do(a) EXEQUENTE: LEVI GUSTAVO ALVES DE
FREITAS - RO0004634
Requerido: EXECUTADO: NILSON F. DOS SANTOS EPP
Advogado do(a) EXECUTADO:
Certidão
Certifico que estes autos foram digitalizados através de sistema
próprio, ficando encerrada a movimentação física através do
Sistema SAP-PG.
Ficam as partes intimadas da distribuição do processo em forma
digitalizada NO SISTEMA PJE, SOB MESMA NUMERAÇÃO, no
qual deverão ser apresentadas as petições pertinentes.
Processo físico arquivado na caixa PJE nº 46.
Ariquemes, 13 de setembro de 2018.
Márcia Kanazawa
Diretora de Cartório
EDITAL DE VENDA JUDICIAL E INTIMAÇÃO – MODO
PRESENCIAL E ELETRÔNICO
Pelo presente, faz saber a todos os interessados, que será(ão)
levado(s) à LEILÃO os bens penhorados do(s) executado(s)
GILMAR GIORDANI PADILHA FILHO na seguinte forma:
PRIMEIRO LEILÃO: 25 de setembro de 2018, a partir das 09h00min,
melhor oferta, que ocorrerá exclusivamente na modalidade
ELETRÔNICO, através do site www.deonizialeiloes.com.br.
SEGUNDO LEILÃO: 11 de outubro de 2018, a partir das 09h00min,
pela melhor oferta, que ocorrerá nas modalidades PRESENCIAL,
no Tribunal do Júri - Fórum Dr. Aluízio Sayol de Sá Peixoto, Avenida
Tancredo Neves, nº. 2.606, Ariquemes/RO e ELETRÔNICO
simultaneamente através do site www.deonizialeiloes.com.br.
OBS: será considerado preço vil, para ambas as datas designadas,
o lance inferior a 60% do valor de avaliação do bem (art. 891,
parágrafo único, NCPC)
PROCESSO:
Autos
nº.
7007956-94.2016.8.22.0002
de
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL, em que é Exequente
COOPERATIVA DE CRÉDITO DO NORTE DE RONDÔNIA LTDA.
- CREDISIS CREDIARI
BEM(NS): 01 (um) Imóvel urbano denominado Lote 03, Quadra
10, Bloco “D”, situado na Rua São Vicente, n. 2801, Setor 03, na
cidade de Ariquemes/RO, com área de 562,50m² (quinhentos e
sessenta e dois metros e cinquenta centímetros quadrados), com
os limites e confrontações seguintes: Frente: Alameda São Paulo,
com 15,00 metros; Fundos: Rua s/n, com 15,00 metros; Lateral
Direita: Lote 05, com 37,50 metros; Lateral Esquerda: Lote 01, com
37,50 metros. O imóvel situa-se no lado par, à aproximadamente
15,00 metros da esquina da Alameda São Paulo, com a Rua
04 Cachoeiras. Benfeitorias: 01 (uma) Casa de madeira, piso
de cerâmica, telha de amianto, em péssimo estado geral de
conservação, com terreno murado, frente em grade de ferro.
Imóvel inscrito na Prefeitura Municipal sob o n. 03.0010.04.0003
e matriculado sob o n. 19.868 do 1º Ofício de Registro de Imóveis
de Ariquemes/RO. OBS: Conforme disposição do artigo 843 do
CPC, sendo de rigor a alienação da totalidade do bem, dada sua
indivisibilidade, contudo, a cota parte dos co-proprietários recairá
sobre o produto da alienação.
(RE)AVALIAÇÃO: R$ 110.000,00 (cento e dez mil reais), em
12/09/2017.
DEPOSITÁRIO(A): GILMAR GIORDANI PADILHA FILHO, Rua
Barretos, n. 2.410, Jardim Paulista, Ariquemes/RO.
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LOCALIZAÇÃO DO(S) BEM(NS): Rua São Paulo, n. 2801, Setor
03, Ariquemes/RO.
ÔNUS: Consta Ação de Execução de Título Extrajudicial n.
7007956-94.2016.8.22.0002, em favor da Cooperativa de Crédito
de livre admissão de Ariquemes Ltda. CREDOS CREDIARI, em
trâmite na 1ª Vara Cível da Comarca de Ariquemes/RO. Outros
eventuais constantes na Matrícula Imobiliária.
VALOR DA DÍVIDA: R$ 103.157,91 (cento e três mil, cento e
cinquenta e sete reais e noventa e um centavos), em 14/05/2018.
LEILOEIRA: Deonízia Kiratch, JUCER Nº. 21/2017.
COMISSÃO DA LEILOEIRA: Em caso de arrematação a comissão
devida será de 10% (dez por cento) sobre o valor dos bens móveis
e 6% (seis por cento) sobre o valor dos bens imóveis, a ser paga
pelo arrematante. Em havendo extinção da dívida por pagamento
ou acordo, a comissão será de 2% (dois por cento) sobre o valor
do débito a ser pago pelo executado e em caso de adjudicação a
comissão devida será 2% (dois por cento) sobre o valor do débito,
a ser pago pelo adjudicante.
***Se não houver expediente forense nas datas designadas, o
leilão realizar-se-á no primeiro dia útil subsequente.
CONDIÇÕES DA ARREMATAÇÃO/FORMAS DE PAGAMENTO:
A arrematação será feita pela melhor oferta, mediante pagamento
preferencialmente à vista (art. 892 do CPC/2015), por depósito
judicial. Em caso de imóveis e veículos, o pagamento poderá
ser parcelado, conforme art. 895 do CPC. O arrematante deverá
pagar 25% do valor do lance à vista e o restante parcelado em
até 30 (trinta) meses, sendo as prestações mensais e sucessivas,
no valor mínimo de R$ 1.000,00 cada. Ao valor de cada parcela,
será acrescido de índice de correção monetária, garantida a
integralização do lance por hipoteca judicial sobre o próprio bem,
no caso de imóveis, ou mediante apresentação de caução idônea
no caso de veículos (exemplo de caução idônea: seguro garantia,
fiança bancária, imóvel em nome do arrematante ou de terceiro,
com valor declarado igual ou superior a 03 (três) vezes o valor da
arrematação), caução esta condicionada à aceitação pelo juízo.
Não sendo aceita a caução idônea pelo juiz, o arrematante poderá
efetuar o pagamento da arrematação à vista, ou manter o pedido de
parcelamento, porém terá a posse do bem postergada para após
a quitação do lance ofertado. No caso de atraso de qualquer das
prestações, incidirá multa de 10% (dez por cento) sobre a soma
da parcela inadimplida com as parcelas vincendas, autorizando o
exequente a pedir a resolução da arrematação ou promover, em
face do arrematante, a execução do valor devido, devendo ambos
os pedidos serem formulados nos autos do processo em que se deu
a arrematação. Em qualquer caso, será imposta a perda da caução
em favor do exequente, voltando os bens a novo leilão, do qual
não serão admitidos a participar o arrematante e o fiador remissos.
OBS.: Lances à vista sempre terão preferência, bastando igualarse ao último lance ofertado, o que não interfere na continuidade
da disputa. Na eventualidade de ser frustrada, no próprio leilão,
a arrematação de determinado lote, por não atendimento pelo
arrematante de requisito necessário, será facultado ao licitante
que ofertou o segundo melhor lance, se houver e caso este tenha
interesse, a confirmação da arrematação pelo último lance que
ofertou.
Intimação: Fica desde logo intimado o executado GILMAR
GIORDANI PADILHA FILHO, e seu respectivo cônjuge se casado
for, bem como os eventuais: coproprietários; proprietário de
terreno e/ou titular de: usufruto, uso, habitação, enfiteuse, direito
de superfície, concessão de uso especial para fins de moradia ou
concessão de direito real de uso; credor pignoratício, hipotecário,
anticrético, fiduciário ou com penhora anteriormente averbada;
promitente comprador/vendedor; União, Estado e Município no
caso de bem tombado, das datas acima, se por ventura não forem
encontrados para a intimação pessoal, bem como para os efeitos
do art. 889, inciso I, do Código de Processo Civil/2015 e de que,
antes da arrematação e da adjudicação do(s) bem(ns), poderá(ão)
remir a execução, consoante o disposto no art. 826 do Código de
Processo Civil/2015. Fica(m) cientificado(s) de que o prazo para
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a apresentação de quaisquer medidas processuais contra os atos
expropriatórios contidas no § 1º do art. 903 do CPC será de dez dias
após o aperfeiçoamento da arrematação (art. 903, § 2º do Código
de Processo Civil/2015). E, para que chegue ao conhecimento de
todos e no futuro ninguém possa alegar ignorância, expediu-se o
presente edital que será publicado e afixado na forma da Lei. DADO
E PASSADO nesta cidade e Comarca de Ariquemes, Estado de
Rondônia.
Eu,..............Marcia Kanazawa, assino por ordem judicial
Ariquemes/RO, 28 de agosto de 2018.
Marcia Kanazawa
Diretora de Cartório
Data e Hora
29/08/2018 17:39:07
a
Caracteres 7020
Preço por caractere 0,01872
Total (R$) 131,41
Processo n. 7010805-05.2017.8.22.0002
Classe: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
Requerente: AUTOR: VIVIANE MATOS TRICHES
Advogado do(a) AUTOR: VIVIANE MATOS TRICHES - RO0004695
Requerido: RÉU: CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE
VIAGENS SA
Advogado do(a) RÉU: GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS
VISEU - SP0117417
Por ordem do(a) Exmo(a). Dr(a). Juiz(a) de Direito do Ariquemes 1ª Vara Cível, ficam as partes, intimadas para, no prazo de 15 dias,
comprovarem o pagamento das custas finais no valor de R$ 42,66
(para autora) e R$ 63,99 (para requerido), sob pena de protesto e
inscrição em dívida ativa.
Boleto emitido no sistema, para pagamento emitir a 2ª via.
Ariquemes, 12 de setembro de 2018.
MARCIA KANAZAWA
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ariquemes - 1ª Vara Cível
Avenida Tancredo Neves, 2606, Setor Institucional, Ariquemes RO - CEP: 76804-110 - Fone:(69) 35352493,endereço eletrônico:
www.tjro.jus.br, e-mail: aqs1civel@tjro.jus.br; aqs1cível@hotmail.
com
EDITAL DE LEILÃO E INTIMAÇÃO
MODO PRESENCIAL E ELETRÔNICO
Pelo presente, faz saber a todos os interessados, que será(ão)
levado(s) à LEILÃO os bens penhorados do(s) executado(s)
SAMUEL OLINTO DA SILVA e CLAUDINEIA SILVEIRA RIBEIRO
DA SILVA na seguinte forma:
PRIMEIRO LEILÃO: 25 de setembro de 2018, a partir das 09h00min,
pela melhor oferta, que ocorrerá exclusivamente na modalidade
ELETRÔNICO, através do site www.deonizialeiloes.com.br.
SEGUNDO LEILÃO: 11 de outubro de 2018, a partir das 09h00min,
pela melhor oferta, que ocorrerá nas modalidades PRESENCIAL,
no Tribunal do Júri - Fórum Dr. Aluízio Sayol de Sá Peixoto, Avenida
Tancredo Neves, nº. 2.606, Ariquemes/RO e ELETRÔNICO
simultaneamente através do site www.deonizialeiloes.com.br.
OBS: será considerado preço vil, para ambas as datas designadas,
o lance inferior a 60% do valor de avaliação do bem (art. 891,
parágrafo único, NCPC)
PROCESSO: Autos nº. 7005919-94.2016.8.22.0002 de EXECUÇÃO
DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL, em que é Exequente(s) a BANCO
DA AMAZÔNIA S/A.
BEM(NS): 01 (um) Imóvel rural denominado Lote 43/A-2, Gleba 70,
Linha C-80, TB-10 do Projeto de Assentamento Dirigido Marechal
Dutra, situado no Município de Alto Paraíso/RO, com área de
14.0177há (quatorze hectares, um are e setenta e sete centiares),
com os seguintes limites e confrontações: NORTE: com o Lote
43/C da Gleba 70 e com uma estrada do Lote 43, separados pela
via de Acesso; SUL: com o lote 43/A-3 da Gleba 70; LESTE: com o
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Lote 41 da Gleba 70, separados pela via de Acesso; OESTE: com o
lote 43/A-1 da Gleba 70. Benfeitorias: 2,00há de área mecanizada
com irrigação; 02 (duas) Represas; 01 (um) Curral e 01 (uma)
Casa em madeira medindo cerca de 80,00m². Imóvel cadastrado
no Incra sob o n° 950.106.722.529-7 e matriculado sob o n. 19.973
do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Ariquemes/RO.
(RE)AVALIAÇÃO: R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais),
em 05/07/2016.
DEPOSITÁRIO(A): Não informado.
LOCALIZAÇÃO DO(S) BEM(NS): Conforme descrição acima.
ÔNUS: Consta Servidão de Passagem; Hipotecas em favor do
Banco da Amazônia S/A. Outros eventuais constantes na Matrícula
Imobiliária.
VALOR DA DÍVIDA: R$ 54.265,11 (cinquenta e quatro mil, duzentos
e sessenta e cinco reais e onze centavos), em 19/05/2016.
LEILOEIRA: Deonízia Kiratch, JUCER Nº. 21/2017.
COMISSÃO DA LEILOEIRA: Em caso de arrematação a comissão
devida será de 10% (dez por cento) sobre o valor dos bens móveis
e 6% (seis por cento) sobre o valor dos bens imóveis, a ser paga
pelo arrematante. Em havendo extinção da dívida por pagamento
ou acordo, a comissão será de 2% (dois por cento) sobre o valor
do débito a ser pago pelo executado e em caso de adjudicação a
comissão devida será 2% (dois por cento) sobre o valor do débito,
a ser pago pelo adjudicante.
***Se não houver expediente forense nas datas designadas, o
leilão realizar-se-á no primeiro dia útil subsequente.
CONDIÇÕES DA ARREMATAÇÃO/FORMAS DE PAGAMENTO:
A arrematação será feita pela melhor oferta, mediante pagamento
preferencialmente à vista (art. 892 do CPC/2015), por depósito
judicial. Em caso de imóveis e veículos, o pagamento poderá
ser parcelado, conforme art. 895 do CPC. O arrematante deverá
pagar 25% do valor do lance à vista e o restante parcelado em
até 30 (trinta) meses, sendo as prestações mensais e sucessivas,
no valor mínimo de R$ 1.000,00 cada. Ao valor de cada parcela,
será acrescido de índice de correção monetária, garantida a
integralização do lance por hipoteca judicial sobre o próprio bem,
no caso de imóveis, ou mediante apresentação de caução idônea
no caso de veículos (exemplo de caução idônea: seguro garantia,
fiança bancária, imóvel em nome do arrematante ou de terceiro,
com valor declarado igual ou superior a 03 (três) vezes o valor da
arrematação), caução esta condicionada à aceitação pelo juízo.
Não sendo aceita a caução idônea pelo juiz, o arrematante poderá
efetuar o pagamento da arrematação à vista, ou manter o pedido de
parcelamento, porém terá a posse do bem postergada para após
a quitação do lance ofertado. No caso de atraso de qualquer das
prestações, incidirá multa de 10% (dez por cento) sobre a soma
da parcela inadimplida com as parcelas vincendas, autorizando o
exequente a pedir a resolução da arrematação ou promover, em
face do arrematante, a execução do valor devido, devendo ambos
os pedidos serem formulados nos autos do processo em que se deu
a arrematação. Em qualquer caso, será imposta a perda da caução
em favor do exequente, voltando os bens a novo leilão, do qual
não serão admitidos a participar o arrematante e o fiador remissos.
OBS.: Lances à vista sempre terão preferência, bastando igualarse ao último lance ofertado, o que não interfere na continuidade
da disputa. Na eventualidade de ser frustrada, no próprio leilão,
a arrematação de determinado lote, por não atendimento pelo
arrematante de requisito necessário, será facultado ao licitante
que ofertou o segundo melhor lance, se houver e caso este tenha
interesse, a confirmação da arrematação pelo último lance que
ofertou.
Intimação: Ficam desde logo intimados os executados SAMUEL
OLINTO DA SILVA e CLAUDINEIA SILVEIRA RIBEIRO DA SILVA,
e seus respectivos cônjuges se casados forem, bem como os
eventuais: coproprietários; proprietário de terreno e/ou titular de:
usufruto, uso, habitação, enfiteuse, direito de superfície, concessão
de uso especial para fins de moradia ou concessão de direito real de
uso; credor pignoratício, hipotecário, anticrético, fiduciário ou com
penhora anteriormente averbada; promitente comprador/vendedor;
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União, Estado e Município no caso de bem tombado, das datas
acima, se por ventura não forem encontrados para a intimação
pessoal, bem como para os efeitos do art. 889, inciso I, do Código
de Processo Civil/2015 e de que, antes da arrematação e da
adjudicação do(s) bem(ns), poderá(ão) remir a execução, consoante
o disposto no art. 826 do Código de Processo Civil/2015. Fica(m)
cientificado(s) de que o prazo para a apresentação de quaisquer
medidas processuais contra os atos expropriatórios contidas no §
1º do art. 903 do CPC será de dez dias após o aperfeiçoamento da
arrematação (art. 903, § 2º do Código de Processo Civil/2015). E,
para que chegue ao conhecimento de todos e no futuro ninguém
possa alegar ignorância, expediu-se o presente edital que será
publicado e afixado na forma da Lei. DADO E PASSADO nesta
cidade e Comarca de Ariquemes, Estado de Rondônia.
Eu,______, MARCIA KANAZAWA, Técnico Judiciário subscrevo e
a Diretora de Cartório assina por determinação judicial.
Ariquemes-RO, 29 de agosto de 2018.
Márcia Kanazawa
Diretora de Cartório – Assinatura Digital
Caracteres: 6553
Preço por caractere: 0,01872
Total: R$ 122,67
PODER JUDICIÁRIO
Processo n. 7011787-19.2017.8.22.0002
Classe: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
Requerente: AUTOR: GERALDINA MACHADO
Advogado do(a) AUTOR: JOSE WILHAM DE MELO - RO0003782
Requerido: RÉU: CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA SA
CERON
Advogado do(a) RÉU: GABRIELA DE LIMA TORRES - RO0005714
Por ordem do(a) Exmo(a). Dr(a). Juiz(a) de Direito do Ariquemes 1ª Vara Cível, fica a parte autora intimada da expedição do alvará.
Ariquemes, 12 de setembro de 2018.
MARCIA KANAZAWA
PODER JUDICIÁRIO
Ariquemes - 2ª Vara Cível
Avenida Tancredo Neves, 2606, Setor Institucional, Ariquemes RO - CEP: 76804-110 - Fone:(69) 35352493
Processo nº: 7011743-63.2018.8.22.0002
Classe: INF JUV CIV - PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (1706)
Protocolado em: 12/09/2018 17:24:55
Requerente: V. F. C.
Advogados do(a) REQUERENTE: ISABEL MOREIRA DOS
SANTOS - RO0004171, HEDERSON MEDEIROS RAMOS RO0006553, PAULA ISABELA DOS SANTOS - RO0006554
Requerido: K. F. C.
DESPACHO
A ação sob análise foi distribuída ao Juízo da Infância e Juventude,
mas não há situação de risco de que cuida o art. 98 do ECA.
Desta forma, redistribua por sorteio a uma das Varas Cíveis, após
a retificação da classe judicial no Pje.
Intime-se.
Ariquemes, 13 de setembro de 2018.
ELISANGELA NOGUEIRA
Juiz(a) de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Processo n. 7007858-41.2018.8.22.0002
Classe: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
Requerente: Nome: IRENE DA SILVA TEIXEIRA
Endereço: Rua Jacundá, 4174, Setor 04, Ariquemes - RO - CEP:
76873-484
Advogado do(a) AUTOR: ELAINE TETZNER DE OLIVEIRA RO0004729
Requerido: Nome: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO
SOCIAL
Endereço: Rua José de Alencar, Centro, Porto Velho - RO - CEP:
76801-036
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Vistos.
1- Processe-se com gratuidade. Recebo os novos documentos.
2- Considerando que o INSS já ofereceu contestação, declaro-o
citado por comparecimento voluntário aos autos.
3- Deixo de designar audiência prévia de conciliação nos termos do
art. 334, §4º, inciso II, NCPC.
4- Intime-se o autor para manifestar-se em réplica, em 15 dias (art.
350, NCPC).
5- Após, intimem-se as partes para especificarem as provas que
pretendem produzir, justificando a necessidade, em 05 dias.
SERVE O PRESENTE DE CITAÇÃO.
Ariquemes, 11 de setembro de 2018.
DEISY CRISTHIAN LORENA DE OLIVEIRA FERRAZ
Juíza de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Processo n. 7008256-85.2018.8.22.0002
Classe: DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO CUMULADO
COM COBRANÇA (94)
Requerente: Nome: ALBERTO SOUZA SOBRINHO
Endereço: Rua Graciliano Ramos, 3124, - até 3365/3366, Setor 06,
Ariquemes - RO - CEP: 76873-696
Advogados do(a) AUTOR: ANDREAN CESAR FILGUEIRAS DE
NORMANDES - RO6660, ADEMIR KRUMENAUR - RO7001
Requerido: Nome: ETEUVINO FRANCISCO DORNELES
Endereço: Rua do Lírio, 2126, - até 2288/2289, Setor 04, Ariquemes
- RO - CEP: 76873-466
Vistos.
1- Recebo os novos documentos.
2- Arbitro os honorários advocatícios em 10% sobre o valor do débito
no dia do efetivo pagamento, para o caso de purgação da mora, no
prazo de 15 dias, contados da citação, mediante pagamento do
débito atualizado por depósito judicial.
3- Cite-se a parte requerida dos termos da ação, com antecedência
mínima de 20 dias da audiência designada, para, querendo, requerer
a purgação da mora, mediante pagamento do débito atualizado
através de depósito judicial, no importe de R$7.267,58, ou oferecer
defesa no prazo de 15 dias, a contar da realização da audiência
de conciliação ora designada, sob pena de serem considerados
verdadeiros os fatos alegados na inicial (art. 344, NCPC).
4- Intime-se ainda a parte requerida para comparecer à AUDIÊNCIA
DE CONCILIAÇÃO a ser realizada no DIA 30 DE OUTUBRO DE
2018, ÀS 08:30 HORAS, na sede do Centro Judiciário de solução
de conflitos e Cidadania - CEJUSC, localizado na Rua Fortaleza,
2178, setor 03, Ariquemes/RO. Fone: 3536-3937. devendo fazerse acompanhado por seu advogado ou Defensor Público (art. 334,
§9º NCPC).
5- Fica a parte autora intimada na pessoa de seu patrono a
comparecer ao ato designado acompanhado deste.
5.1- Fica a parte autora intimada, na pessoa de seu patrono, de que
restando infrutífera a conciliação deverá providenciar, em 05 dias, a
contar da data da realização da audiência, a complementação das
custas, nos termos do art. 12, inciso I, da Lei Estadual de Custas
Forenses n. 3.896/2016, sob pena de extinção do feito.
6- Ficam as partes advertidas, desde já, que o não comparecimento
à audiência de conciliação será considerado ato atentatório à
dignidade da justiça e será sancionado com multa de até 2% do
valor da causa (art. 334, §8º NCPC).
7- Caso o requerido não possua interesse na realização da
audiência de conciliação, deverá manifestá-lo com antecedência
mínima de 10 (dez) dias da data da audiência (art. 334, §5º NCPC),
ficando de qualquer forma obrigado a comparecer à audiência caso
não haja manifestação de anuência da parte autora na petição
inicial (art. 334, §4º, inciso I, NCPC).
8- Se ambas as partes manifestarem, expressamente, desinteresse
na composição consensual, a audiência de conciliação não se
realizará, iniciando-se o prazo de defesa a contar da data do
protocolo do pedido de cancelamento da audiência de conciliação
apresentado pelo réu (art. 335, inciso II, NCPC).
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9- Apresentada defesa pelo réu, intime-se o autor para manifestarse em réplica, em 15 dias (art. 350, NCPC).
10- Após, intimem-se as partes para especificarem as provas que
pretendem produzir, justificando a necessidade, em 05 dias.
SERVE A PRESENTE DE MANDADO DE CITAÇÃO/INTIMAÇÃO
DO RÉU.
Ariquemes, 11 de setembro de 2018.
DEISY CRISTHIAN LORENA DE OLIVEIRA FERRAZ
Juíza de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Processo n.: 7002525-45.2017.8.22.0002
Classe: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
AUTOR: EDINALDO LOPES DE OLIVEIRA
Advogados do(a) AUTOR: PAULA ISABELA DOS SANTOS RO0006554, ISABEL MOREIRA DOS SANTOS - RO0004171
RÉU: CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA SA CERON
Advogado do(a) RÉU: GABRIELA DE LIMA TORRES - RO0005714
Trata-se de ação consumerista ajuizada por EDINALDO LOPES
DE OLIVEIRA em desfavor de ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO
RONDÔNIA.
O autor narrou que possui dois imóveis desocupados e foi
surpreendido pela demandada comunicando a existência de
consumo de energia nos referidos. Asseverou que nada deve à
concessionária, pois os imóveis estão fechados há um bom tempo,
sem utilização. Assim, pleiteou a inversão do ônus da prova, requereu
a declaração de inexistência de débito e a condenação da ré ao
pagamento de indenização por danos morais. Juntou documentos.
Devidamente citada (ID 10833153), a parte requerida apresentou
contestação no ID 11370422 rebatendo os argumentos do autor.
Disse que em caso de não solicitação de desligamento para
encerramento de consumo, continuam sendo geradas faturas
de disponibilidade, com taxa mínima. Alegou que não ocorreram
condutas que pudessem ofender o requerente ou qualquer ato
ilícito de sua parte que ensejasse reparação. Requereu, por fim, a
improcedência da ação. Juntou documentos
Réplica apresentada no ID 13235228, impugnando os argumentos
do autor e reforçando o pleito inicial.
Oportunizada a especificação de provas (ID 13262928), a requerida
informou não ter provas a produzir (ID 13859322) e o autor quedou
silente.
DECISÃO saneadora no ID 16284680, deferindo a inversão do
ônus da prova, concedendo prazo para nova especificação de
provas e intimando as partes nos termos do art. 357, § 1º, do CPC,
mas nada postularam.
Vieram conclusos. DECIDO.
O feito comporta julgamento imediato, pois os fatos e questões de
direito em debate não requerem a produção de outras provas além
das que já constam dos autos, consoante art. 355, I, do CPC.
A relação jurídica havida é regulada pela legislação consumerista,
sendo as partes enquadradas às definições de consumidor e
fornecedor, nos termos da Lei n. 8.078/90, incidindo à espécie,
portanto, as regras de ordem pública, cogentes e de interesse
social.
Pois bem. Fixadas as referidas premissas, passa-se a análise do
pedido.
Atinente à declaração de INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, a parte
autora narrou que possui dois imóveis, vinculados ao código único
1241921-4 e 1246067-2, e alegou que a parte ré ilicitamente lançou
várias faturas em seu nome sem qualquer respaldo de fato ou de
direito, visto que não houve consumo de energia nos imóveis, pois
estão fechados e sem moradores há muito tempo.
O autor negou categoricamente o consumo abaixo relatado:
- Unidade consumidora 1241921-4, faturas dos meses de 02/2014 a
08/2014, 12/2014, 02/2015, 05/2015, 08/2015, 05/2016 a 12/2016,
e 01/2017, as quais resultam na quantia de R$ 1.275,38;
- Unidade consumidora 1246067-2, faturas dos meses de 03/2016
a 12/2016, 01/2017 e 02/2017, que somadas perfazem a quantia
de R$ 5.913,25.
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Nessa senda, como o requerente alegou que não possuía débito
junto à requerida, que os referidos imóveis estavam fechados e sem
moradores e que foi surpreendido por faturas em descompasso
com a realidade, coube à requerida a obrigação de demonstrar a
licitude do débito cobrado da parte autora.
Todavia, não há nos autos prova cabal da licitude do débito
imputado ao requerente. A ré quedou-se inerte sobre esse assunto,
se limitando a apresentar seus argumentos sem suporte probatório,
de modo que não se desincumbiu de seu mister.
Logo, é inválido o débito lançado pela requerida no nome do
requerente, devendo o mesmo ser anulado.
Concernente ao pedido de reparação de dano, pretende a autora
receber indenização pelos DANOS MORAIS que alegou ter sofrido,
em razão da falha na prestação de serviços oferecidos pela
requerida, consistente na cobrança de débito inexistente.
No entanto, são inocorrentes os danos morais alegados no caso
em tela. A situação vivenciada pela parte autora não vulnerou seus
atributos da personalidade.
A angústia ou sofrimento que ensejam violação à moral e
determinam o dever de indenizar devem fugir à normalidade,
interferindo intensamente no comportamento psicológico da vítima,
causando-lhe aflição e desequilíbrio. E as provas carreadas não
atestaram qualquer plus aos fatos narrados, chegando a acarretar
dor e sofrimento indenizável por sua gravidade.
Nesse trilhar, os incômodos e aborrecimentos sofridos pela autora
ao se deparar com dificuldades para resolver problemas atinentes
à contratualidade não configuraram como danos morais, pois as
ações ou omissões não atingiram bens imateriais juridicamente
protegidos.
Naturalmente, da constatação dos autos decorreram dissabores,
porém, estes não são indenizáveis de per si, pois a configuração do
dano moral requer a ofensa a algum dos atributos da personalidade,
o que não foi evidenciado no caso concreto.
Nesse sentido, cita-se a jurisprudência do TJRO:
ENERGIA ELÉTRICA. REVISÃO DE DÉBITO. CONSUMO NÃO
COMPROVADO. DANO MORAL. Quando inexistir comprovação
pela concessionária que o consumo fora dos padrões normais
se deu pelo uso efetivo do serviço, a revisão do débito é direito
do consumidor. A cobrança indevida, sem que seja comprovado
algum fato que possa se aferir a ocorrência de abalo moral, constitui
simples aborrecimentos, que não são indenizáveis. (Apelação,
Processo nº 0020693-96.2012.822.0001, Tribunal de Justiça do
Estado de Rondônia, 1ª Câmara Cível, rel. Des. FILHO, Raduan
Miguel, julg. 18/5/2016)
Destarte, porque as circunstâncias descritas nos autos inegavelmente
se limitaram à seara dos dissabores e aborrecimentos atinentes ao
contrato de consumo, improcedente é o pedido indenizatório.
Posto isso, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado por
EDINALDO LOPES DE OLIVEIRA em desfavor de ELETROBRAS
DISTRIBUIÇÃO RONDÔNIA, e por essa razão:
a) DECLARO inexistente o débito lançado pela requerida no nome
da parte autora, vinculado ao código único: n. 1241921-4, faturas
dos meses de 02/2014 a 08/2014, 12/2014, 02/2015, 05/2015,
08/2015, 05/2016 a 12/2016, e 01/2017, as quais resultam na
quantia de R$ 1.275,38; e n. 1246067-2, faturas dos meses de
03/2016 a 12/2016, 01/2017 e 02/2017, que somadas perfazem a
quantia de R$ 5.913,25.
b) JULGO IMPROCEDENTE o pedido de indenização por danos
morais.
c) Tendo ocorrido sucumbência recíproca, nos termos do art. 86
do CPC, considerando as proporções de êxito das pretensões de
cada parte, CONDENO a parte autora a pagar 40% das custas e
despesas processuais; e a parte ré a pagar os 60% restantes.
d) Quanto aos honorários sucumbenciais, CONDENO a parte
autora a pagar ao patrono da parte ré honorários advocatícios que
arbitro em 10% sobre a parte líquida que decaiu de seu pedido
inicial; e a parte ré a pagar ao patrono da parte autora honorários
advocatícios que arbitro em 10% sobre o valor da condenação.
Considerei, para tanto, o zelo dos procuradores das partes, o fato

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

ANO XXXVI

NÚMERO 172

DIARIO DA JUSTIÇA

de serem os serviços profissionais prestados do foro da sede da
advocacia deles, a relativa simplicidade da causa, e a abreviação
do trabalho pela necessidade de dilação probatória curta.
e) Via de consequência, declaro extinto o feito com resolução do
MÉRITO, nos termos do art. 487, I, do CPC.
f) Operado o trânsito em julgado: I. apure-se as custas e intimemse os sucumbentes na pessoa do patrono, para que providenciem
o respectivo recolhimento, em 15 dias, sob pena de protesto
e inscrição na dívida ativa; II. Intimem-se as partes para que
impulsionem o feito requerendo o cumprimento de SENTENÇA,
em 05 dias. Decorrido o prazo, sem manifestação, arquivem-se os
autos, atendidas as formalidades legais.
P. R. I. C.
Ariquemes/RO, 11 de setembro de 2018.
Deisy Cristhian Lorena de Oliveira Ferraz
Juíza de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Processo n. 7004425-63.2017.8.22.0002
Classe: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
Requerente: Nome: GIANE ELLEN BORGIO BARBOSA
Endereço: AVENIDA MARECHAL RONDON, 953, SALA 03,
CENTRO, Ji-Paraná - RO - CEP: 76900-972
Advogado do(a) EXEQUENTE: GIANE ELLEN BORGIO BARBOSA
- RO0002027
Requerido: Nome: JOAO ARANTES NETO
Endereço: desconhecido
Nome: RICARDO BORGES ARANTES
Endereço: desconhecido
Advogado do(a) EXECUTADO:
Advogado do(a) EXECUTADO:
Vistos
1 - Considerando que a parte executada foi intimada por edital para
manifestar acerca da penhora online, tendo quedado-se inerte,
expeça-se alvará de levantamento a favor da exequente.
2 - Sem prejuízo, intime-se para acostar novo demonstrativo
atualizado do débito, com dedução dos valores levantados via
alvará, e indicando bens à penhora, em 10 dias.
Ariquemes, 12 de setembro de 2018.
DEISY CRISTHIAN LORENA DE OLIVEIRA FERRAZ
Juíza de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Processo n. 7011652-70.2018.8.22.0002
Classe: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
Requerente: Nome: FABIO CARDOSO SANTANA
Endereço: Rua Jamaica, 4160, Jardim América, Ariquemes - RO CEP: 76871-028
Advogados do(a) AUTOR: WERNOMAGNO GLEIK DE PAULA RO0003999, FRANCIELY CAMPOS FRANCA - RO8652
Requerido: Nome: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE
RONDÔNIA
Endereço: Avenida dos Imigrantes, 3503, Prédio da Procuradoria,
Costa e Silva, Porto Velho - RO - CEP: 76803-611
Advogado do(a) RÉU:
Vistos.
Remeta-se ao Juizado Especial da Fazenda Pública, por
direcionamento, face o interesse do Estado de Rondônia, segundo
o disposto na Lei n. 12.153/2009 e resolução n. 019/2010-PR,
publicada no Diário de Justiça n. 112/2010.
Ariquemes, 12 de setembro de 2018.
DEISY CRISTHIAN LORENA DE OLIVEIRA FERRAZ
Juíza de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Processo n.: 7013390-30.2017.8.22.0002
Classe: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
AUTOR: JOSEFA DE FRANCA
Advogado do(a) AUTOR: ENEIAS BRAGA FARAGE - RO0005307
RÉU: CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA SA CERON
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Advogado do(a) RÉU: ERICA CRISTINA CLAUDINO - RO0006207
Trata-se de ação consumerista ajuizada por JOSEFA DE FRANÇA
em desfavor de ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO RONDÔNIA.
A autora narrou que foi surpreendida pela notificação da demandada
comunicando a existência de irregularidades na medição de
consumo e indicando a existência de débito. Asseverou que nada
deve à concessionária e que a constituição da dívida não observou
a legalidade. Assim, requereu tutela provisória de urgência para
obstar a prática de atos decorrentes do débito, a declaração da
nulidade e inexistência da dívida e indenização dos danos morais.
Juntou documentos.
Os pedidos de gratuidade de justiça e tutela provisória de urgência
foram deferidos no ID 14401157.
Citada, a parte requerida apresentou contestação no ID 15044801,
rebatendo o pleito autoral. Em sua defesa, a ré alegou procedimento
que originou a dívida é lícito, pois observou o estabelecido nas
resoluções da ANEEL. Disse que a requerente não estava pagando
pelo seu real consumo, pois o medidor estava danificado. Destacou
que para apuração da diferença de faturamento considerou o
consumo após o novo medidor, conforme a Resolução n. 414/2010
ANEEL, portanto, não ocorreram condutas que pudessem ofender
a requerente ou qualquer ato ilícito de sua parte que ensejasse
reparação. Requereu, por fim, a improcedência da ação, a
inaplicabilidade da inversão do ônus da prova e a condenação
da autora ao pagamento do valor postulado a título de pedido
contraposto. Juntou documentos
Réplica apresentada no ID 16147590, impugnando os termos da
contestação e reforçando o pleito inicial.
Intimados a especificarem provas (ID 16560665), as partes
quedaram silentes.
Vieram conclusos. DECIDO.
Cuida-se de ação em que a requerente alega a nulidade de
faturamento de energia, pleiteia a inexistência de débito e
indenização por danos morais.
A relação jurídica havida entre as partes é regulada pela legislação
consumerista, por mitigação da teoria finalista ante a clara
vulnerabilidade da autora perante a requerida, sendo as partes
enquadradas às definições de consumidor e fornecedor, nos
termos da Lei n. 8.078/90, incidindo à espécie, portanto, as regras
de ordem pública, cogentes e de interesse social.
O feito comporta julgamento imediato, pois os fatos e questões de
direito em debate não requerem a produção de outras provas além
das que já constam dos autos, consoante art. 355, I, do CPC.
Pois bem. Fixadas as referidas premissas, passa-se a análise dos
pedidos.
Atinente à declaração de INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, a parte
autora argumentou que a ré ilicitamente lançou uma fatura em seu
nome sem qualquer respaldo de fato ou de direito, visto que não
consumiu energia no valor que a empresa requerida cobrou, R$
9.842,94 com vencimento no dia 17.11.2017, unidade consumidora
n. 1202474-0 (ID 14397779, p. 3). Negou categoricamente o
consumo faturado.
Além disso, a parte requerente alegou a nulidade do procedimento
de apuração e constituição do débito em seu nome – processo
administrativo n. 2017/42355, pelo fato de que jamais foi notificada
a conhecer ou para se defender, asseverando que não praticou
irregularidade e que a dívida não tem respaldo legal, visto que nada
deve à requerida.
Nessa senda, como se trata de fatura extraordinária em relação as
mensalmente lançadas no nome da requerente, cabia à requerida
a obrigação de demonstrar a lisura do procedimento administrativo
que deu origem ao débito cobrado da parte autora. Devia a
ré comprovar que realmente oportunizou a ampla defesa e o
contraditório à consumidora, e que os cálculos que fundamentaram
a cobrança são claros e certos conforme previsto na resolução da
ANEEL.
Todavia, não há nos autos prova cabal da licitude da constituição
do débito imputado à parte autora. E isso era indispensável para
impor obrigação à requerente. Para que a requerida pudesse
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lançar o débito que declarou existir no nome da demandante, era
necessário muito mais do que os documentos existentes nos autos,
todos sem a assinatura da autora.
Ressalta-se, as provas carreadas pela demandada testificam que a
autora não teve ciência expressa dos atos praticados no momento da
inspeção e substituição do medidor, mas somente muito tempo depois,
quando notificada da dívida constituída mediante aviso de corte.
Neste ponto, é importante ressaltar a empresa fez OS de inspeção
na medição em BT regular (ID 15045012, p. 1), lavrou TOI de
medidor danificado (ID 15045012, p. 2), fez teste de medidor em
campo sem encontrar erro médio (ID 15045012, p. 7), entretanto,
deu por fundamento ao procedimento de recuperação de consumo
os art. 129-132 da Resolução n. 414/2010 da ANEEL, do capítulo
dos Procedimentos Irregulares (ID 15045043, p. 4), sendo que
deveria ter por base o art. 115, o qual trata da Deficiência da
Medição. Logo, quanto ao valor e o período da cobrança, os
critérios seriam outros, o que causa a ilicitude do procedimento.
Sendo assim, é procedente o argumento autoral de nulidade do
procedimento de apuração de dívida. A requerida praticou ilícito
ao imputar o débito objeto do litígio, constituído unilateralmente,
com capitulação errada e sem observação do contraditório e ampla
defesa, afinal de contas não há prova de que foi a requerente
efetivamente notificado a se manifestar sobre as fases da apuração
de dívida, e nem há um demonstrativo claro e pormenorizado do
cálculo, em atendimento ao princípio da informação do CDC.
Aliás, em relação aos cálculos, mesmo que a autora fosse notificada,
de nada adiantaria, a mácula no procedimento e na fixação do valor
cobrado ainda existiriam.
Conforme se extrai dos autos, quanto ao valor, o critério utilizado
para apuração da diferença de faturamento é inadequado, pois
a demandada simplesmente escolheu um consumo faturado no
histórico da consumidora, não utilizou média (ID 15045043, p. 4).
O raciocínio seguido é o de que recuperação de consumo pretérito
não pode ter o valor apurado com base em consumo estimado e
muito menos conforme realizado pela ré, considerando os maiores
gastos medidos para a apuração da “média”, porque desse jeito a
“média” encontrada não é razoável, é injusta.
Logo, o procedimento que embasou a dívida cobrada não serve de
prova, sendo consequentemente inválido o débito arbitrado pela
requerida, devendo o mesmo ser anulado. A hipótese se amolda
aos preceitos protetivos do art. 20, § 2º, e art. 51, IV, do Código de
Defesa do Consumidor, fazendo jus a parte autora à declaração
de inexistência do débito gerado a título de diferença de consumo.
No concernente ao pedido de indenização por DANOS MORAIS,
mesmo destino não teve o pedido autoral. O pleito é improcedente.
Pretende a autora receber indenização pelos danos morais que
alegou ter sofrido, em razão da falha na prestação de serviços
oferecidos pela requerida, consistente na cobrança de débito
inexistente e abusivo, sob ameaça de suspensão do fornecimento
da energia elétrica de sua residência.
No entanto, são inocorrentes os danos morais alegados no caso
em tela. A situação vivenciada pela parte autora não vulnerou seus
atributos da personalidade.
A angústia ou sofrimento que ensejam violação à moral e
determinam o dever de indenizar devem fugir à normalidade,
interferindo intensamente no comportamento psicológico da vítima,
causando-lhe aflição e desequilíbrio. E as provas carreadas não
atestaram qualquer plus aos fatos narrados, chegando a acarretar
dor e sofrimento indenizável por sua gravidade.
Face ao exposto, os incômodos e aborrecimentos sofridos
pela parte autora ao se deparar com dificuldades para resolver
problemas atinentes à contratualidade não configuraram como
danos morais, pois as ações ou omissões não atingiram bens
imateriais juridicamente protegidos.
Naturalmente, da constatação dos autos decorreram dissabores,
porém, estes não são indenizáveis de per si, pois a configuração do
dano moral requer a ofensa a algum dos atributos da personalidade,
o que não foi demonstrado no caso concreto, e isso mesmo
considerando o aviso de corte.
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Nesse sentido, cita-se a jurisprudência do TJRO:
ENERGIA ELÉTRICA. REVISÃO DE DÉBITO. CONSUMO NÃO
COMPROVADO. DANO MORAL. Quando inexistir comprovação
pela concessionária que o consumo fora dos padrões normais
se deu pelo uso efetivo do serviço, a revisão do débito é direito
do consumidor. A cobrança indevida, sem que seja comprovado
algum fato que possa se aferir a ocorrência de abalo moral, constitui
simples aborrecimentos, que não são indenizáveis. (Apelação,
Processo nº 0020693-96.2012.822.0001, Tribunal de Justiça do
Estado de Rondônia, 1ª Câmara Cível, rel. Des. FILHO, Raduan
Miguel, julg. 18/5/2016)
Destarte, porque as circunstâncias descritas nos autos inegavelmente
se limitaram à seara dos dissabores e aborrecimentos atinentes ao
contrato de consumo, improcedente é o pedido indenizatório.
Posto isso, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado por JOSEFA
DE FRANÇA em desfavor de ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO
RONDÔNIA, e por essa razão:
a) RATIFICO a DECISÃO de ID 14401157, tornando definitiva a
tutela provisória de urgência concedida;
b) DECLARO inexistente o débito lançado pela requerida no nome
da parte autora, vinculado ao código único n. 1202474-0, no valor
de R$ 9.842,94, com vencimento em 17.11.2017.
c) JULGO IMPROCEDENTE o pedido de indenização dos danos morais.
d) Tendo ocorrido sucumbência recíproca, nos termos do art. 86
do CPC, considerando as proporções de êxito das pretensões de
cada parte, CONDENO a parte autora a pagar 25% das custas
e despesas processuais, observada a gratuidade de justiça a ela
deferida e a inexigibilidade do art. 98, § 3º, do CPC; e a parte ré a
pagar os 75% restantes.
e) Quanto aos honorários sucumbenciais, CONDENO a parte autora
a pagar ao patrono da parte ré honorários advocatícios que arbitro
em 10% sobre a parte líquida que decaiu de seu pedido inicial,
observada a gratuidade de justiça a ela deferida e a inexigibilidade
do art. 98, § 3º, do CPC; e a parte ré a pagar ao patrono da parte
autora honorários advocatícios que arbitro em 10% sobre o valor da
condenação. Considerei, para tanto, o zelo dos procuradores das
partes, o fato de serem os serviços profissionais prestados do foro
da sede da advocacia deles, a relativa simplicidade da causa, e a
abreviação do trabalho pela necessidade de dilação probatória curta.
f) Via de consequência, declaro extinto o feito com resolução do
MÉRITO, nos termos do art. 487, I, do CPC.
g) Operado o trânsito em julgado: I. apure-se as custas e intimemse os sucumbentes na pessoa do patrono, para que providenciem
o respectivo recolhimento, em 15 dias, sob pena de protesto
e inscrição na dívida ativa; II. Intimem-se as partes para que
impulsionem o feito requerendo o cumprimento de SENTENÇA,
em 05 dias. Decorrido o prazo, sem manifestação, arquivem-se os
autos, atendidas as formalidades legais.
P. R. I. C.
Ariquemes/RO, 11 de setembro de 2018.
Deisy Cristhian Lorena de Oliveira Ferraz Juíza de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Processo n. 7011645-78.2018.8.22.0002
Classe: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
Requerente: Nome: BANCO CETELEM S.A
Endereço: Alameda Rio Negro, 161, 7 andar, Alphaville Industrial,
Barueri - SP - CEP: 06454-000
Advogado do(a) EXEQUENTE: CARLOS EDUARDO PEREIRA
TEIXEIRA - SP0327026
Requerido: Nome: MIGUEL ALVES CARNEIRO
Endereço: desconhecido
Advogado do(a) EXECUTADO:
Vistos
Redistribua-se o feito à 3ª Vara Cível de Ariquemes, porque a
SENTENÇA que se objetiva cumprir foi proferida por esse juízo
(CPC, art. 516, II).
Ariquemes, 12 de setembro de 2018.
DEISY CRISTHIAN LORENA DE OLIVEIRA FERRAZ
Juíza de Direito
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PODER JUDICIÁRIO
Processo n. 7009929-84.2016.8.22.0002
Classe: FAMÍLIA- EXECUÇÃO DE ALIMENTOS (1112)
Requerente: EXEQUENTE: GUILHERME FELIPE DA CRUZ
Advogado do(a) EXEQUENTE: MARCOS RODRIGUES
CASSETARI JUNIOR - RO0001880
Requerido: EXECUTADO: JOSE CARLOS PEREIRA DA CRUZ
Advogado do(a) EXECUTADO:
Por ordem do(a) Exmo(a). Dr(a). Juiz(a) de Direito do Ariquemes
- 1ª Vara Cível, fica(m) a(s) parte(s) autora, intimada(s) para, no
prazo de 05 dias, manifestar sobre a certidão do oficial de justiça.
O prazo será em dobro nos casos de: Curador, Defensoria Pública,
Ministério Público, União, Estados, Distrito Federal, Municípios e
suas respectivas autarquias e fundações de direito Público, nos
termos dos artigos 180, 183, 186 do NCPC.
Ariquemes, 13 de setembro de 2018.
GRACIELI LANDO
PODER JUDICIÁRIO
Processo n.: 7012285-52.2016.8.22.0002
Classe: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159)
EXEQUENTE: CONQUISTA COMERCIO DE CONFECCOES
EIRELI - EPP
Advogado do(a) EXEQUENTE: JUCYARA ZIMMER - RO0005888
EXECUTADO: MARIA JOSE COSTA DA SILVA
Advogado do(a) EXECUTADO:
Vistos.
1- A parte exequente postulou pela suspensão do feito com vistas
à localização de bens penhoráveis. Todavia, com fulcro no art.
921, inciso III e § 1º c/c o art. 513, ambos do NCPC, suspendo o
processo por 01 ano, período em que ficará suspenso o decurso do
prazo prescricional.
2- Fica a exequente desde já intimada de que decorrido o prazo,
caso se mantenha inerte, terá início o decurso do prazo da
prescrição intercorrente (art. 921, § 4º, do NCPC).
3- Não há óbice para que o feito, desde já, seja arquivado, pois
prejuízo algum trará à parte exequente, que a qualquer momento
poderá requerer o desarquivamento e prosseguimento da execução
à vista de localização de bens penhoráveis em nome da parte
executada (art. 921, §3º, NCPC).
4- Intime-se e arquive-se.
Ariquemes, 12 de setembro de 2018
Deisy Cristhian Lorena de Oliveira Ferraz
Juíza de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Processo n. 0007718-10.2010.8.22.0002
Classe: FALÊNCIA DE EMPRESÁRIOS, SOCIEDADES
EMPRESÁRIAIS, MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE
PEQUENO PORTE (108)
Requerente: Nome: BETUNEL INDUSTRIA E COMERCIO S/A
Endereço: Avenida Fernando Mattos, 270, Barra da Tijuca, Rio
de Janeiro - RJ - CEP: 22621-090 Endereço: FERNANDO DE
MATTOS, 270, SL101/4,201/8 E 301/8, BARRA DA TIJUCA, Rio
de Janeiro - RJ - CEP: 22621-090 Endereço: Avenida Fernando
Mattos, 270, Barra da Tijuca, Rio de Janeiro - RJ - CEP: 22621090 Endereço: Avenida Fernando Mattos, 270, Barra da Tijuca, Rio
de Janeiro - RJ - CEP: 22621-090 Endereço: Avenida Fernando
Mattos, 270, Barra da Tijuca, Rio de Janeiro - RJ - CEP: 22621-090
Endereço: Avenida Fernando Matos, 270, Barra da Tijuca, Rio de
Janeiro - RJ - CEP: 22621-090
Advogado do(a) AUTOR: MAURICIO GUTERRES ROCHA RJ0128524
Requerido:
Nome:
TAMOYO
CONSTRUCOES
E
TERRAPLANAGEM LTDA - ME
Endereço: Av. Calama, 785, Porto Velho - RO - CEP: 76900-999
Endereço: Av. Calama, 785, Porto Velho - RO - CEP: 76900-999
Advogado do(a) RÉU:
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Vistos
1 - Considerando que a única credora da massa falida anuiu com a
proposta de acordo apresentada nos autos, intimem-se os terceiros
proponentes para acostarem o comprovante de pagamento, em 5
dias.
2 - Sem prejuízo, fixo a remuneração do administrador da falência
no importe de R$ 3.000,00 consoante disposto no art. 24 §1º da
Lei n. 11.101/05, que deverá ser pago pelos terceiros interessados
caso pretendam o levantamento da falência e a liberação dos bens.
Ariquemes, 12 de setembro de 2018.
DEISY CRISTHIAN LORENA DE OLIVEIRA FERRAZ
Juíza de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Processo n. 7012967-07.2016.8.22.0002
Classe: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
Requerente: Nome: MICAEL HANNIG MORETES
Endereço: Rua Rio Madeira, 2761, Maria Madalena, Alto Paraíso RO - CEP: 76862-000
Advogados do(a) AUTOR: DANIELLA PERON DE MEDEIROS RO0005764, KARINE DE PAULA RODRIGUES - RO0003140
Requerido: Nome: CNOVA COMERCIO ELETRONICO S.A.
Endereço: Avenida Brasil, 43609, parte B, Campo Grande, Rio de
Janeiro - RJ - CEP: 23078-002
Advogados do(a) RÉU: LEONARDO PLATAIS BRASIL TEIXEIRA
- RJ160435, WILSON BELCHIOR - RO0006484
Vistos
Considerando que a parte requerida promoveu o depósito judicial
da quantia fixada na SENTENÇA, tendo a parte autora concordado
com o pagamento, houve cumprimento da SENTENÇA de forma
voluntária, motivo pelo qual determino a expedição de alvará de
levantamento a favor da autora, e arquive-se.
Ariquemes, 12 de setembro de 2018.
DEISY CRISTHIAN LORENA DE OLIVEIRA FERRAZ
Juíza de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Processo n. 0010638-78.2015.8.22.0002
Classe: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
Requerente: Nome: Osvaldo de Alcântara
Endereço: Travessa Cedro Rosa, 1479, Setor 01, Ariquemes - RO
- CEP: 76870-000
Advogado do(a) AUTOR: DANYELE DE ALCANTARA - RO0005294
Requerido: Nome: KIRTON BANK S.A. - BANCO MULTIPLO
Endereço: Rua da Travessa Oliveira belo, 34, 4ª andar, Centro,
Curitiba - PR - CEP: 80020-030
Advogados do(a) RÉU: FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES MT016846A, DANIEL PENHA DE OLIVEIRA - RO0003434
Vistos
1 - Diante da inércia do autor, expeça-se alvará de levantamento a
seu favor da quantia depositada pelo requerido.
2 - Apure-se as custas processuais e intime-se a quem de direito
para efetuar o pagamento em 15 dias, sob pena de protesto e
inscrição em dívida ativa.
3 - Cumpridas as formalidades, arquive-se.
Ariquemes, 12 de setembro de 2018.
DEISY CRISTHIAN LORENA DE OLIVEIRA FERRAZ
Juíza de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Processo n. 7001319-30.2016.8.22.0002
Classe: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
Requerente: Nome: IVONE IANOWSKI ERCI
Endereço: Rua 15 de Novembro, Loteamento Boa Vista II, Monte
Negro - RO - CEP: 76888-000
Advogado do(a) AUTOR: WEVERTON JEFFERSON TEIXEIRA
HERINGER - RO0002514
Requerido: Nome: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO
SOCIAL
Endereço: desconhecido
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Advogado do(a) RÉU:
Vistos e examinados.
Trata-se de ação previdenciária ajuizada por IVONE IANOWSKI
ERCI em desfavor do INSS, em que veio aos autos a informação de
óbito da autora, oportunidade que os herdeiros formularam pedido
de habilitação nos próprios autos instruído com os documentos
necessários.
Intimada a se manifestar a respeito do pedido de habilitação o
requerido quedou-se inerte.
É o sucinto relato. DECIDO.
Preambularmente, cumpre ressaltar que o pedido de habilitação
foi apresentado pelos herdeiros da de cujus, devidamente
representados por patrono, já sob a vigência no Novo Código
de Processo Civil, que transformou o pedido de habilitação em
procedimento especial, exigindo assim o ajuizamento de ação
incidental. Todavia, em apreço aos princípios da instrumentalidade
das formas e da celeridade processual, considerando em especial
que apesar do pedido não atender à forma legal, o mesmo atingiu à
FINALIDADE do ato, pois trouxe aos autos a notícia do óbito, bem
como dos sucessores da de cujus e, ainda, permitiu o exercício
do contraditório pela parte contrária, tenho que o pedido deve ser
recebido e analisado na forma apresentada.
No MÉRITO, o pedido de habilitação é procedente, vez que
as habilitantes trouxeram aos autos documentos eficientes em
comprovar o óbito da autora e a qualidade de filhas da falecida,
sendo, por conseguinte, herdeiras legítimas, nos termos dos artigos
1.591 e 1.829, inciso I, ambos do Código Civil.
Intimada a se manifestar o INSS quedou-se inerte, não havendo
impugnação ao pedido, que preenche os requisitos legais, face a
comprovação da qualidade de sucessores da de cujus, sendo de
rigor o deferimento do pedido de habilitação. Registro que o estado
civil da falecida ao tempo do falecimento era ignorado e não restou
demonstrada a união estável declarada com Evandro Ferreira de
Nogueira, consoante documento do ID n. 18450857.
Ante o exposto, com fundamento no art. 687 e 688, inciso II, ambos
do NCPC, acolho o pedido de habilitação formulado por KINBERLI
ERCI NOGUEIRA e KELI ERCI VALANG, legítimas herdeiros de
Ivone Ianowski Erci, falecida em 24/04/2017.
Providencie a escrivania a inclusão de KINBERLI ERCI NOGUEIRA
e KELI ERCI VALANG no pólo ativo da ação, e promova o
processamento da apelação.
Intimem-se.
Ariquemes, 12 de setembro de 2018.
DEISY CRISTHIAN LORENA DE OLIVEIRA FERRAZ
Juíza de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Processo n.: 0016453-27.2013.8.22.0002
Classe: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
EXEQUENTE: L. E. BRASIL EIRELI - EPP
Advogado do(a) EXEQUENTE: LUCIENE PETERLE - RO0002760
EXECUTADO: INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MADEIRAS TOP LTDA
Advogado do(a) EXECUTADO:
Vistos.
1- A parte exequente não impulsionar o feito. C om fulcro no art.
921, inciso III e § 1º c/c o art. 513, ambos do NCPC, suspendo o
processo por 01 ano, período em que ficará suspenso o decurso do
prazo prescricional.
2- Fica a exequente desde já intimada de que decorrido o prazo,
caso se mantenha inerte, terá início o decurso do prazo da
prescrição intercorrente (art. 921, § 4º, do NCPC).
3- Não há óbice para que o feito, desde já, seja arquivado, pois
prejuízo algum trará à parte exequente, que a qualquer momento
poderá requerer o desarquivamento e prosseguimento da execução
à vista de localização de bens penhoráveis em nome da parte
executada (art. 921, §3º, NCPC).
4- Intime-se e arquive-se.
Ariquemes, 12 de setembro de 2018
Deisy Cristhian Lorena de Oliveira Ferraz
Juíza de Direito
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PODER JUDICIÁRIO
Processo n. 7004800-30.2018.8.22.0002
Classe: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
Requerente: Nome: CRISTIAN RODRIGO FIM
Endereço: Rua Fortaleza, 2155, Setor 03, Ariquemes - RO - CEP: 76870-505
Advogado do(a) AUTOR: CRISTIAN RODRIGO FIM - RO0004434
Requerido: Nome: OI S.A
Endereço: Rua do Lavradio, 71, 2 Andar, Centro, Rio de Janeiro RJ - CEP: 20230-070
Advogado do(a) RÉU: ROCHILMER MELLO DA ROCHA FILHO RO0000635
Vistos
Intime-se a parte autora para manifestar sobre a petição do ID n.
20756864, e os áudios que a instruem, em 5 dias.
Ariquemes, 12 de setembro de 2018.
DEISY CRISTHIAN LORENA DE OLIVEIRA FERRAZ
Juíza de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Processo n.: 7004674-14.2017.8.22.0002
Classe: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
EXEQUENTE: VOLPAR ASSISTENCIA TECNICA, TORNO E
SOLDA LTDA - ME
Advogado do(a) EXEQUENTE: DORIHANA BORGES BORILLE RO0006597
EXECUTADO: CARLOS FRUTUOSO DE FIGUEIREDO
Advogado do(a) EXECUTADO:
Vistos.
1- A parte exequente não impulsionou o feito. C om fulcro no art.
921, inciso III e § 1º c/c o art. 513, ambos do NCPC, suspendo o
processo por 01 ano, período em que ficará suspenso o decurso do
prazo prescricional.
2- Fica a exequente desde já intimada de que decorrido o prazo,
caso se mantenha inerte, terá início o decurso do prazo da
prescrição intercorrente (art. 921, § 4º, do NCPC).
3- Não há óbice para que o feito, desde já, seja arquivado, pois
prejuízo algum trará à parte exequente, que a qualquer momento
poderá requerer o desarquivamento e prosseguimento da execução
à vista de localização de bens penhoráveis em nome da parte
executada (art. 921, §3º, NCPC).
4- Intime-se e arquive-se.
Ariquemes, 12 de setembro de 2018
Deisy Cristhian Lorena de Oliveira Ferraz Juíza de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Processo n.: 7009058-54.2016.8.22.0002
Classe: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
EXEQUENTE: HENRIQUES INDUSTRIA E COMERCIO DE
MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA - EPP
Advogados do(a) EXEQUENTE: JUCYARA ZIMMER - RO0005888,
ANDREIA APARECIDA MATOS PAGLIARI - RO7964
EXECUTADO: ROBSON RIBEIRO
Advogado do(a) EXECUTADO:
Vistos.
1- A parte exequente postulou pela suspensão do feito com vistas
à localização de bens penhoráveis. Todavia, com fulcro no art.
921, inciso III e § 1º c/c o art. 513, ambos do NCPC, suspendo o
processo por 01 ano, período em que ficará suspenso o decurso do
prazo prescricional.
2- Fica a exequente desde já intimada de que decorrido o prazo,
caso se mantenha inerte, terá início o decurso do prazo da
prescrição intercorrente (art. 921, § 4º, do NCPC).
3- Não há óbice para que o feito, desde já, seja arquivado, pois
prejuízo algum trará à parte exequente, que a qualquer momento
poderá requerer o desarquivamento e prosseguimento da execução
à vista de localização de bens penhoráveis em nome da parte
executada (art. 921, §3º, NCPC).
4- Intime-se e arquive-se.
Ariquemes, 12 de setembro de 2018
Deisy Cristhian Lorena de Oliveira Ferraz
Juíza de Direito
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PODER JUDICIÁRIO
Processo n. 7009510-30.2017.8.22.0002
Classe: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159)
Requerente:
Nome:
RECON
ADMINISTRADORA
DE
CONSORCIOS LTDA
Endereço: AV. DARCIO CANTIERI, 1750, SÃO JOSE, São
Sebastião do Paraíso - MG - CEP: 37950-000
Advogado do(a) EXEQUENTE: ALYSSON TOSIN - MG0086925
Requerido: Nome: CLEIDIMAR BARBOSA DE ANDRADE
Endereço: Rua Francisco Alves Medes Filho, 1005, Nova Londrina,
Ariquemes - RO - CEP: 76877-110
Advogado do(a) EXECUTADO:
Vistos
1 - O comprovante das custas constante do ID indicado foi utilizado
para realizar a pesquisa BACENJUD.
2 - Caso a parte exequente objetive outras pesquisas deverá
acostar novas taxas correspondentes.
3 - Intime-se para impulsiono, em 5 dias.
Ariquemes, 12 de setembro de 2018.
DEISY CRISTHIAN LORENA DE OLIVEIRA FERRAZ
Juíza de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Processo n. 7012569-60.2016.8.22.0002
Classe: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159)
Requerente: Nome: COOPERATIVA DE CREDITO DO NORTE DE
RONDONIA LTDA. - CREDISIS CREDIARI
Endereço: Rua Heitor Villa Lobos, 3.613, Setor Institucional,
Ariquemes - RO - CEP: 76872-866
Advogados do(a) EXEQUENTE: WILLIAM ALVES JACINTHO
RODRIGUES
RO0003272,
VALDOMIRO
JACINTHO
RODRIGUES - RO0002368
Requerido: Nome: CLAUDIO DUPSKI
Endereço: Rodovia BR 421, Lote 11, Gleba 53, s/n, Zona Rural,
Monte Negro - RO - CEP: 76888-000
Advogado do(a) EXECUTADO:
Vistos
Segue anexo o espelho da pesquisa RENAJUD. Intime-se a parte
exequente.
Ariquemes, 12 de setembro de 2018.
DEISY CRISTHIAN LORENA DE OLIVEIRA FERRAZ
Juíza de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Processo n. 7002821-33.2018.8.22.0002
Classe: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
Requerente: Nome: GIZELLE LOPES SANTANA COSTA
Endereço: Rua Umuarama, 4858, - de 4780 a 4908 - lado par,
Setor 09, Ariquemes - RO - CEP: 76876-316
Advogado do(a) EXEQUENTE: EDSON LUIZ RIBEIRO BISSOLI RO0006464
Requerido: Nome: FUNDACAO UNIVERSIDADE DO TOCANTINS
- UNITINS
Endereço: Quadra 108 Sul Alameda 11, Plano Diretor Sul, Palmas
- TO - CEP: 77020-122
Advogado do(a) EXECUTADO:
Vistos
1 - Intime-se a parte exequente para manifestar acerca do pedido
retro formulado pela Procuradoria do Estado do Tocantins/RO, em
5 dias.
2 - Sem prejuízo, remetam-se os autos à Contadoria do Juízo para
elaborar o cálculo das verbas deferidas à exequente na SENTENÇA
transitada em julgado.
Ariquemes, 12 de setembro de 2018.
DEISY CRISTHIAN LORENA DE OLIVEIRA FERRAZ
Juíza de Direito
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PODER JUDICIÁRIO
Processo n. 7000914-57.2017.8.22.0002
Classe: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
Requerente: Nome: RILDO SOBREIRA DE OLIVEIRA - EPP
Endereço: Avenida Jamari, 3254, Sobreira Moveis, Áreas Especiais
02, Ariquemes - RO - CEP: 76873-008
Advogado do(a) EXEQUENTE: BRUNO ALVES DA SILVA
CANDIDO - RO0005825
Requerido: Nome: EDVANE FACHIN
Endereço: LT 20 LC 85, ZONA RURAL, BOA ESPERANCA, SN,
Rio Crespo - RO - CEP: 76863-000
Advogado do(a) EXECUTADO:
Vistos
Registro que a parte executada ainda não foi intimada para a fase
de cumprimento de SENTENÇA da monitória, motivo pelo qual
deve a parte exequente indicar seu paradeiro para este fim, em 5
dias.
Ariquemes, 12 de setembro de 2018.
DEISY CRISTHIAN LORENA DE OLIVEIRA FERRAZ
Juíza de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Processo n.: 7009555-68.2016.8.22.0002
Classe: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159)
EXEQUENTE: PATRICIA OLIVEIRA CORREIA EIRELI - ME
Advogado do(a) EXEQUENTE: JUCYARA ZIMMER - RO0005888
EXECUTADO: IARA ALVES DE OLIVEIRA SANTOS
Advogado do(a) EXECUTADO:
Vistos.
1- A parte exequente postulou pela suspensão do feito com vistas
à localização de bens penhoráveis. Todavia, com fulcro no art.
921, inciso III e § 1º c/c o art. 513, ambos do NCPC, suspendo o
processo por 01 ano, período em que ficará suspenso o decurso do
prazo prescricional.
2- Fica a exequente desde já intimada de que decorrido o prazo,
caso se mantenha inerte, terá início o decurso do prazo da
prescrição intercorrente (art. 921, § 4º, do NCPC).
3- Não há óbice para que o feito, desde já, seja arquivado, pois
prejuízo algum trará à parte exequente, que a qualquer momento
poderá requerer o desarquivamento e prosseguimento da execução
à vista de localização de bens penhoráveis em nome da parte
executada (art. 921, §3º, NCPC).
4- Intime-se e arquive-se.
Ariquemes, 12 de setembro de 2018
Deisy Cristhian Lorena de Oliveira Ferraz
Juíza de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Processo n. 7014163-12.2016.8.22.0002
Classe: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159)
Requerente: EXEQUENTE: NELIANE DO PRADO & CIA LTDA ME
Advogado do(a) EXEQUENTE: BRUNO ALVES DA SILVA
CANDIDO - RO0005825
Requerido: EXECUTADO: EDSON APARECIDO ANASTACIO DE
CASTRO
Advogado do(a) EXECUTADO:
Por ordem do(a) Exmo(a). Dr(a). Juiz(a) de Direito do Ariquemes
- 1ª Vara Cível, fica(m) a(s) parte(s) autora, intimada(s) para,
no prazo de 05 dias, manifestar sobre a certidão do oficial de
justiça.
O prazo será em dobro nos casos de: Curador, Defensoria Pública,
Ministério Público, União, Estados, Distrito Federal, Municípios e
suas respectivas autarquias e fundações de direito Público, nos
termos dos artigos 180, 183, 186 do NCPC.
Ariquemes, 13 de setembro de 2018.
GRACIELI LANDO
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PODER JUDICIÁRIO
Processo n. 7010128-09.2016.8.22.0002
Classe: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159)
Requerente: Nome: BANCO BRADESCO S.A.
Endereço: Banco Bradesco S.A., S/N, Cidade de Deus, Vila Yara,
Osasco - SP - CEP: 06029-900
Advogado do(a) EXEQUENTE: NELSON WILIANS FRATONI
RODRIGUES - RO0004875
Requerido: Nome: MADEIREIRA BANDOLIM LTDA - ME
Endereço: Avenida Cujubim, 14, Setor Industrial, Cujubim - RO CEP: 76864-000
Nome: EDUARDO CELESTINO DOS SANTOS
Endereço: Avenida Cujubim, 14-A, Setor Industrial, Cujubim - RO
- CEP: 76864-000
Advogados do(a) EXECUTADO: MAIELE ROGO MASCARO RO0005122, DENIS AUGUSTO MONTEIRO LOPES - RO0002433
Advogados do(a) EXECUTADO: MAIELE ROGO MASCARO RO0005122, DENIS AUGUSTO MONTEIRO LOPES - RO0002433
Vistos
Intime-se a parte exequente para manifestar quanto à manifestação
da parte executada, em 5 dias.
Ariquemes, 12 de setembro de 2018.
DEISY CRISTHIAN LORENA DE OLIVEIRA FERRAZ
Juíza de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Processo n. 7000922-68.2016.8.22.0002
Classe: ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68 (69)
Requerente: Nome: JOAO NICOLAS PEREIRA FRESNEDA
Endereço: Rua Cacaueiro, 1655, Setor 01, Ariquemes - RO - CEP:
76870-115
Nome: JOSE ADILSON FRESNEDA FILHO
Endereço: Rua Cacaueiro, 1655, Setor 01, Ariquemes - RO - CEP:
76870-115
Advogado do(a) AUTOR: BELMIRO ROGERIO DUARTE
BERMUDES NETO - RO0005890
Requerido: Nome: MATIAS FRESNEDA ITA
Endereço: Rua São Marcelino Champagnat, 1127, Zona 02,
Maringá - PR - CEP: 87010-430
Nome: MARIA SAMPAIO ITA
Endereço: Rua São Marcelino Champagnat, 1127, Zona 02,
Maringá - PR - CEP: 87010-430
Nome: MARIA EDNA PEREIRA
Endereço: CACOAL, 1698, SETOR 05, Cacaulândia - RO - CEP:
76889-000
Advogado do(a) RÉU: JOSE SEBASTIAO DE OLIVEIRA - PR05869
Vistos.
1- Fica a requerida Maria Sampaio Ita intimada na pessoa de seu
advogado a acostar aos autos, em 05 dias, a certidão de óbito do
requerido Matias Fresneda Ita.
2- Intime-se via DJE e via PJE.
Ariquemes, 11 de setembro de 2018.
DEISY CRISTHIAN LORENA DE OLIVEIRA FERRAZ
Juíza de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Processo n. 7015120-13.2016.8.22.0002
Classe: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159)
Requerente: Nome: BRADESCO ADMINISTRADORA DE
CONSORCIOS LTDA.
Endereço: Banco Bradesco S.A., S/N, AV. CIDADE DE DEUS
PREDIO PRATA 2 ANDAR, Vila Yara, Osasco - SP - CEP: 06029900
Advogado do(a) EXEQUENTE: AMANDIO FERREIRA TERESO
JUNIOR - SP0107414-A
Requerido: Nome: M. A. C. GASPAR & CIA LTDA - ME
Endereço: AC LINHA C-85, S/n, PERIMETRO URBANO, Alto
Paraíso - RO - CEP: 76862-000
Advogado do(a) EXECUTADO:
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Vistos
1 - Intime-se a parte exequente para acostar novo demonstrativo
atualizado do débito para fins de pesquisa BACENJUD, em 5 dias.
2 - Registro que houve juntada do comprovante de apenas
uma taxa de pesquisa, o que viabilizará apenas a pesquisa
BACENJUD. Caso a parte exequente tenha interesse nas demais
pesquisas requeridas (Renajud e Infojud), deverá acostar as taxas
correspondentes.
Ariquemes, 12 de setembro de 2018.
DEISY CRISTHIAN LORENA DE OLIVEIRA FERRAZ
Juíza de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Processo n. 7004614-07.2018.8.22.0002
Classe: EMBARGOS DE TERCEIRO (37)
Requerente: Nome: IRACEMA FRANCISCA PEREIRA
Endereço: Rua Beija Flor, 907, - até 1067/1068, Setor 02, Ariquemes
- RO - CEP: 76873-046
Advogado do(a) EMBARGANTE: DENIO FRANCO SILVA - RO0004212
Requerido: Nome: CARLINHOS CARNEIRO CANABRAVA
Endereço: Rua Beija Flor, 919, - até 1067/1068, Setor 02, Ariquemes
- RO - CEP: 76873-046
Nome: PROCURADORIA DA FAZENDA NACIONAL DO ESTADO
DE RONDONIA
Endereço: desconhecido
Advogados do(a) EMBARGADO: RODRIGO HENRIQUE
MEZABARBA - RO0003771, ADEUSAIR FERREIRA DOS ANJOS
- RO0003780
Vistos.
Intime-se a embargante para que se manifeste acerca do
reconhecimento do pedido em 05 dias, em especial quanto às
argumentações acerca dos ônus sucumbenciais, observando que
o requerido Carlinhos Carneiro Canabrava não ofereceu defesa no
prazo legal.
Ariquemes, 11 de setembro de 2018.
DEISY CRISTHIAN LORENA DE OLIVEIRA FERRAZ
Juíza de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Processo n. 7007568-94.2016.8.22.0002
Classe: BUSCA E APREENSÃO (181)
Requerente: REQUERENTE: CANOPUS ADMINISTRADORA DE
CONSORCIOS S. A.
Advogados do(a) REQUERENTE: DANIEL PENHA DE OLIVEIRA
- RO0003434, MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO - RO0004658,
MARCELO BRASIL SALIBA - RO0005258
Requerido: REQUERIDO: CLAUDINEI ANDRADE ENGLERTH
Advogado do(a) REQUERIDO:
Por ordem do(a) Exmo(a). Dr(a). Juiz(a) de Direito do Ariquemes
- 1ª Vara Cível, fica(m) a(s) parte(s) autora, intimada(s) para, no
prazo de 05 dias, manifestar sobre a certidão do oficial de justiça.
Não sendo justiça gratuita deverá a parte:
Caso pretenda pesquisa em órgãos conveniados (endereços,
bloqueio de bens e etc.) deverá recolher as custas de que trata
o artigo 17 da Lei 3.896/2016, devendo ser recolhido 1 taxa para
cada ato solicitado; O prazo será em dobro nos casos de: Curador,
Defensoria Pública, Ministério Público, União, Estados, Distrito
Federal, Municípios e suas respectivas autarquias e fundações de
direito Público, nos termos dos artigos 180, 183, 186 do NCPC.
Ariquemes, 13 de setembro de 2018.
GRACIELI LANDO
PODER JUDICIÁRIO
Processo n. 7008142-20.2016.8.22.0002
Classe: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159)
Requerente: Nome: BANCO BRADESCO S.A.
Endereço: Banco Bradesco S.A., S/N, Cidade de Deus, Vila Yara,
Osasco - SP - CEP: 06029-900
Advogado do(a) EXEQUENTE: NELSON WILIANS FRATONI
RODRIGUES - RO0004875
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Requerido: Nome: ZAVAGLIA & ZAVAGLIA LTDA - ME
Endereço: AC Monte Negro, 2475, Avenida Governador Jorge
Teixeira, Centro, Monte Negro - RO - CEP: 76888-970 Endereço:
AC Monte Negro, 2475, Avenida Governador Jorge Teixeira,
Centro, Monte Negro - RO - CEP: 76888-970
Nome: ARONILDO ZAVAGLIA
Endereço: av. Gov. Jorge Teixeira, 2475, centro, Monte Negro RO - CEP: 76888-000 Endereço: AC Monte Negro, 2475, Av. Gov.
Jorge Teixeira, Centro, Monte Negro - RO - CEP: 76888-970
Nome: VANESSA FERASSO ZAVAGLIA
Endereço:, Avenida Jorge Teixeira, n. 2342, Bairro Centro, Monte
Negro - RO - CEP: 76888-000
Advogado do(a) EXECUTADO:
Advogado do(a) EXECUTADO:
Advogado do(a) EXECUTADO:
Vistos
Intime-se a parte exequente para acostar novo demonstrativo
atualizado do débito para fins de pesquisa BACENJUD, em 5 dias.
Ariquemes, 12 de setembro de 2018.
DEISY CRISTHIAN LORENA DE OLIVEIRA FERRAZ
Juíza de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Processo n. 7011135-65.2018.8.22.0002
Classe: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
Requerente: Nome: TEREZINHA DOS SANTOS BARBOSA
Endereço: Avenida Capitão Sílvio, 4450, cond ana terra, Grandes
Áreas, Ariquemes - RO - CEP: 76876-656
Nome: CLEIDE APARECIDA BARBOSA SANTINI
Endereço: Avenida Capitão Sílvio, 4550, ana terra, Grandes Áreas,
Ariquemes - RO - CEP: 76876-656
Advogado do(a) AUTOR: FERNANDO SANTINI ANTONIO - RO0003084
Advogado do(a) AUTOR: FERNANDO SANTINI ANTONIO - RO0003084
Requerido: Nome: PEDRO DOMICIANO BARBOZA
Endereço: Avenida Capitão Sílvio, 4450, ana terra, Grandes Áreas,
Ariquemes - RO - CEP: 76876-656
Advogado do(a) RÉU:
Vistos.
1- Considerando que o requerido encontra-se acamado, com
dificuldades de locomoção para se apresentar na sede deste juízo,
deixo de designar entrevista.
2- Cite-se o requerido para impugnar o pedido no prazo de 15 dias
a contar da data entrevista (NCPC, art. 752).
3- Decorrido o prazo sem impugnação voluntária, nomeio como
curador quaisquer dos representantes da Defensoria Pública
Estadual atuantes nesta Comarca, que deverá ser intimado a
apresentar defesa no prazo legal.
4- Consoante parecer ministerial, defiro o pedido de antecipação
de tutela formulado pelas autoras para conceder-lhes a curatela
provisória de PEDRO DOMICIANO BARBOZA, filha e esposa,
respectivamente, CLEIDE APARECIDA BARBOSA SANTINI e
TEREZINHA DOS SANTOS BARBOSA, apenas para administração
de direitos de natureza patrimonial e negocial (art. 85, caput, lei
n. 13.146/2015), até o deslinde final do feito, com fundamento no
art. 300 do NCPC, considerando que os documentos acostados
aos autos são eficientes em demonstrar com eficiência a
verossimilhança da alegada incapacidade do requerido em reger
os atos da vida civil, bem como a premente necessidade de curador
que administre seus interesses até o deslinde do feito.
5- Determino, de plano, a realização de estudo social do caso
a ser elaborado pela assistente social do juízo, no prazo de 60
dias, com vistas a verificar as condições em que vive o requerido
e identificar qual ente familiar o tem amparado e prestado os
cuidados necessários.
6- Expeça-se termo provisório de curatela em favor das requerentes.
7- Ciência ao Ministério Público.
Ariquemes, 12 de setembro de 2018.
DEISY CRISTHIAN LORENA DE OLIVEIRA FERRAZ
Juíza de Direito
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PODER JUDICIÁRIO
Processo n. 7014993-41.2017.8.22.0002
Classe: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
Requerente: Nome: TEREZINHA MARCELINA CABRAL
Endereço: AC Alto Paraíso, Avenida Jorge Teixeira 3628, Centro,
Alto Paraíso - RO - CEP: 76862-000
Advogado do(a) AUTOR: LUCIANA PEREIRA DA SILVA - RO4422
Requerido: Nome: BANCO DO BRASIL SA
Endereço: AC Alto Paraíso, 3215, Avenida Jorge Teixeira 3628,
Centro, Alto Paraíso - RO - CEP: 76862-000
Advogados do(a) RÉU: SERVIO TULIO DE BARCELOS
- RO0006673, JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA RO0006676
Vistos
1 - Designo audiência de instrução para o dia 20 de novembro de
2018, às 8:30 horas.
2 - Intimem-se as partes nas pessoas de seus patronos.
3 - Fica a parte autora intimada de que deve intimar suas
testemunhas, acostando o comprovante nos autos até 5 dias antes
da solenidade.
Ariquemes, 12 de setembro de 2018.
DEISY CRISTHIAN LORENA DE OLIVEIRA FERRAZ
Juíza de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Processo n.: 7000111-40.2018.8.22.0002
Classe: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
AUTOR: AMANCIO NORBERTO DE CAMPOS
Advogado do(a) AUTOR: SIDNEI RIBEIRO DE CAMPOS RO0005355
RÉU: BANCO BRADESCO S.A.
Advogado do(a) RÉU: GUILHERME DA COSTA FERREIRA
PIGNANELI - RO0005546
Trata-se de ação consumerista ajuizada por AMÂNCIO NORBERTO
DE CAMPOS em face do BANCO BRADESCO S.A.
Narrou o autor que é aposentado e passou a sofrer descontos
mensais em sua conta-benefício, em virtude de tarifas bancárias
não autorizadas, denominadas cestas de serviço. Disse que utiliza
a conta unicamente para recebimento de seu benefício e que o
requerido, unilateralmente, desvirtuou a FINALIDADE de sua
conta-benefício, debitando valores relativos a tarifas bancárias
não contratadas. Alegou que tem direito à conta com tarifa zero
de manutenção, mas o requerido jamais atendeu seus pedidos
de liberação da tarifa. Destacou que por várias vezes procurou o
réu para corrigir o problema, mas sempre foi tratado com descaso.
Assim, postulou tutela provisória de urgência para cancelar a
cobrança das tarifas e requereu a condenação do réu à repetição
do indébito na forma dobrada, bem como na indenização por danos
morais. Juntou documentos.
Concedida a gratuidade de justiça e deferido a tutela provisória de
urgência no ID 15458904.
Citado, o requerido apresentou contestação no ID 17093243, rebatendo
os argumentos do requerente. Em sede de prejudicial de MÉRITO,
arguiu a prescrição trienal do direito autoral. No MÉRITO, alegou que
mantiveram negócio jurídico e que os débitos foram lícitos, pois o autor
aderiu o contrato de serviços. Destacou que não ocorreram condutas
que pudessem ofender o requerente ou qualquer ato ilícito de sua
parte que ensejasse reparação. Aduziu que a requerente não provou
os danos morais suportados, levantou a questão da impossibilidade de
restituição em dobro e da inversão do ônus da prova. Por fim, requereu
a improcedência da ação, juntando documentos.
No ID 17492860 o autor informou o descumprimento da tutela
provisória.
Réplica no ID 17512005, impugnando os termos da contestação e
reforçando o pleito inicial.
Oportunizada a especificação de provas (ID 17903611), as
partes informaram não ter mais provas a produzir (ID 18068616 e
18068616), sendo que o requerente reiterou o pedido de aplicação
de multa pelo descumprimento da tutela provisória.
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O requerido foi intimado a comprovar o cumprimento da tutela
provisória (ID 18244497), mas quedou silente.
Vieram os autos conclusos. DECIDO.
Cuida-se de ação em que o requerente alega sofrer descontos
ilícitos em sua conta de benefício, em virtude de tarifas bancárias
não autorizadas, razão pela qual pleiteia a condenação do
requerido à repetição dobrada dos descontos e na indenização por
danos morais.
O feito comporta julgamento imediato, pois os fatos e questões de
direito em debate não requerem a produção de outras provas além
das que já constam dos autos, consoante art. 355, I, do CPC.
Pois bem. Em sede de PREJUDICIAL DE MÉRITO, a parte ré
alegou a prescrição trienal das parcelas postuladas. O requerido,
por sua vez, arguiu a incidência da prescrição quinquenal do art.
27 do CDC.
Ocorre que os argumentos das partes merecem parcial acolhimento.
Em homenagem ao princípio actio nata, a prescrição da pretensão
de indenização pelos danos morais difere da pretensão de repetição
do indébito. In casu, a prescrição da indenização extrapatrimonial é
absoluta ou de fundo de direito, mas se renovando a cada desconto,
enquanto que a repetição dobrada é relativa ou progressiva,
prescrevendo cada parcela autonomamente.
Em adição a isso, verifica-se que deve ser aplicada a prescrição
quinquenal prevista no art. 27 do CDC à pretensão de reparação de
danos. Todavia, é impossível enquadrar o pedido de repetição em
dobro à hipótese descrita no CDC. Eis que a repetição do indébito
não decorre de fato do serviço, mas sim do pagamento indevido, o
enriquecimento sem causa do fornecedor, que atrai a incidência do
prazo prescricional do art. 206, § 3º, IV, do CC.
Sendo assim, porque entre o desconto da última parcela (termo
inicial) e a propositura da demanda não decorreu mais de cinco
anos, o pleito indenizatório não está prescrito. E como o prazo
prescricional para repetição do indébito é o trienal, a pretensão
em relação aos pagamentos pretéritos ao dia 05.01.2015 estão
prescritos.
No concernente ao MÉRITO, atinente aos DESCONTOS
INDEVIDOS, a presente demanda versa sobre a legalidade da
cobrança de tarifas bancárias de manutenção de conta e se o
réu tinha autorização para promover os respectivos descontos na
conta-benefício do requerente.
Alegou o autor que sua conta bancária é utilizada somente para o
recebimento de seu benefício previdenciário, mas que o requerido,
unilateralmente, passou a debitar valores relativos a tarifas
bancárias não contratadas.
Sendo assim, coube ao réu provar que houve, de fato, a contratação
contestada pelo demandante e que procedeu ao débitos licitamente
em sua conta bancária.
Ocorre que o requerido não apresentou documento firmado pelo
requerente. Não trouxe aos autos qualquer prova apta a demonstrar
a prévia ciência acerca das tarifas de manutenção cobradas,
limitando-se a fazer alegações genéricas.
Nesse trilhar, destaca-se que os extratos carreados pelo requerente
confirmaram suas alegações, que utiliza a sua conta unicamente
para recebimento de seu benefício, não fazendo uso de outros
tipos de transação, razão pela qual não era preciso contratar um
pacote de serviços superior à sua necessidade.
Assim, caberia ao réu comprovar que o autor, mesmo sem ter
necessidade dos serviços, teria optado por contratar o discutido
pacote, o que não ocorreu nos autos.
Aliás, sobre a oferta e cobrança da cesta, cita-se que o Banco
Central disciplinou a prestação de serviços de pagamento de
salários, aposentadorias, pensões e similares sem cobrança de
tarifas, obrigatoriedade que deve ser observada pelas Instituições
Financeiras, conforme inteligência da resolução 3.402/2006.
Consequentemente, por ser o autor aposentado, o requerido
tinha a obrigação de oferecer o pacote de serviços básicos, que
não onerasse o consumidor, sendo os pacotes superiores uma
faculdade do cliente, que deveria ser especificamente contratada.
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Então, por mais que o banco requerido negue, está claro que errou
e prejudicou a parte autora, pois implantou cesta de tarifas sem
o necessário respaldo documental e cuidado aos seus deveres
legais.
E em razão do que dispõe o art. 322, § 2º, do CPC, deve ser
declarada a nulidade dos débitos efetuados a título de cesta de
serviços, fazendo jus à repetição do indébito, observando-se o
prazo prescricional e o que dispõe o art. 323 do CPC.
Por conseguinte, atinente à REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA
FORMA DOBRADA, verifica-se o preenchimento dos requisitos
ensejadores da sanção prevista no CDC, a cobrança indevida, o
pagamento em excesso e a inexistência de engano justificável:
Art. 42, parágrafo único. O consumidor cobrado em quantia indevida
tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que
pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais,
salvo hipótese de engano justificável.
Isso se dá, pois há nos autos a prova da cobrança imprópria e
do pagamento pelo consumidor da importância indevidamente
cobrada, conforme extratos bancários de ID 15445241 a 15445331,
e comunicado do banco atestando a existência dos débitos (ID
15892326). Inclusive, o réu admitiu que debitou os valores, ao
argumento de que eram regulares.
Além disso, não houve demonstração de engano justificável
por parte do deMANDADO, afinal, não comprovou e nem teve
interesse de comprovar a licitude dos débitos efetuadas na conta
da parte autora, ficando evidenciado a negligência nos descontos/
pagamentos. Tais fatos, portanto, dão ensejo à punição do
requerido na restituição em dobro.
Por pertinência temática, ressalta-se que a jurisprudência firmou seu
entendimento nessa mesma linha, no sentido da obrigatoriedade
em dobro do valor cobrado indevidamente do consumidor, salvo
engano justificável - circunstância que não foi demonstrada no
caso:
RESPONSABILIDADE CIVIL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO
QUITADO. CONTINUIDADE DOS DESCONTOS. RESTITUIÇÃO
EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. ÔNUS
SUCUMBENCIAL. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. O desconto
indevido no contracheque, após a quitação do empréstimo, impõe
a restituição em dobro dos valores, ante a evidente má-fé, além
de ensejar o dever de indenizar pelos danos morais daí advindos.
Se a indenização por dano moral mostra-se suficiente ante a lesão
causada ao ofendido, impõe-se a manutenção do valor fixado,
sobretudo considerando que a reparação deve ser suficientemente
expressiva, a fim de compensar a vítima e desestimular o causador
do dano, objetivando evitar a repetição de conduta do mesmo
gênero, sem causar o enriquecimento indevido do vencedor da
demanda. Atendidos os preceitos da legislação processual vigente,
a condenação em honorários advocatícios, em 15% sobre o valor
da condenação, mostra-se adequada. (TJRO. Apelação, Processo
nº 0018301-18.2014.822.0001, 1ª Câmara Cível, Relator(a)
do Acórdão: Des. Raduan Miguel Filho, Data de julgamento:
06/09/2017)
Destarte, ante o preenchimento dos requisitos legais, é procedente
o pedido de repetição do indébito, na forma dobrada, das parcelas
descontadas indevidamente a partir de 05.01.2015, observando-se
o que dispõe o art. 323 do CPC. Assim, o autor faz jus ao importe
de R$ 1.732,80, conforme planilha abaixo.
Débito
Valor
Débito
Valor
Débito
Valor
30/01/15
R$ 19,80
15/03/16
R$ 22,75
30/05/17
R$ 27,00
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13/02/15
R$ 19,80
15/04/16
R$ 24,00
14/06/17
R$ 27,00
13/03/15
R$ 19,80
13/05/16
R$ 24,00
31/07/17
R$ 27,00
29/04/15
R$ 21,45
30/06/16
R$ 24,00
15/08/17
R$ 5,34
29/05/15
R$ 21,45
26/07/16
R$ 24,00
31/08/17
R$ 14,66
30/06/15
R$ 21,45
15/08/16
R$ 24,00
15/09/17
R$ 6,57
15/07/15
R$ 21,45
30/09/16
R$ 24,00
29/09/17
R$ 13,43
14/08/15
R$ 21,45
14/10/16
R$ 25,80
13/10/17
R$ 9,52
15/09/15
R$ 21,45
30/11/16
R$ 25,80
31/10/17
R$ 9,26
15/10/15
R$ 22,75
29/12/16
R$ 25,80
30/11/17
R$ 20,00
30/11/15
R$ 22,75
24/01/17
R$ 25,80
30/11/17
R$ 1,22
30/12/15
R$ 22,75
15/02/17
R$ 25,80
15/12/17
R$ 20,00
15/01/16
R$ 22,75
31/03/17
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R$ 25,80
15/01/18
R$ 20,00
17/02/16
R$ 22,75
13/04/17
R$ 27,00
15/02/18
R$ 15,00
Simples
R$ 866,40
Dobra
R$ 1.732,80
No concernente ao pedido de reparação, pretende o requerente
receber indenização pelos DANOS MORAIS que alegou ter
sofrido em razão da falha na prestação de serviços do requerido,
consistente no desconto indevido de valores na conta bancária.
Por sua vez, o deMANDADO alegou que a situação vivenciada pelo
autor não enseja reparação, pois sua atuação foi lícita e porque
não ocorreram condutas que pudessem ofender a parte requerente
ou qualquer ato ilícito de sua parte que ensejasse reparação.
Na hipótese, contudo, restou claro que a conduta do réu configurou
dano moral a impor o dever de indenizar.
De forma ilícita, o requerido constituiu dívida mensal no nome da
parte autora, que é pessoa idosa e hipossuficiente na relação;
descontou em sua conta de benefício por vários anos os valores
indevidos, sem tomar qualquer cautela eficaz comprovada; e mais,
a situação forçou o requerente a buscar o próprio requerido, auxílio
jurídico e a tutela estatal para tornar clara a situação.
No caso, portanto, se extrai que a conjuntura vivenciada pela parte
autora vulnerou seus atributos da personalidade e não deve ser
tratada como mero aborrecimento.
A supressão indevida de valores da conta que recebe benefício
previdenciário gera perplexidade, insegurança e revolta pela lesão
prolongada, pelo valor imposto e pelas consequências que a
retenção do dinheiro ocasiona.
Tais eventos acarretam angústia que abala sim a esfera emocional
do indivíduo, pois gera desgaste, interfere no equilíbrio psicológico
e afeta até mesmo orçamento familiar, prejudicando o bem-estar
da parte, sua dignidade humana.
Extrapola a questão um simples problema da contratualidade
ou um mero dissabor, pois adveniente da quebra de fidúcia,
da desonestidade nos descontos. Nesse mesmo sentido a
jurisprudência:
CONSUMIDOR. FINANCIAMENTO. QUITAÇÃO. DESCONTOS
INDEVIDOS EM CONTRACHEQUE. REPETIÇÃO EM DOBRO.
DANOS MORAIS COMPROVADOS. PROCESSUAL. LIMINAR.
POSSIBILIDADE. I. Inexiste vedação à concessão de medidas
liminares no processo do JEC. Enunciado 26/Fonaje. II. Caso
concreto em que o mesmo empréstimo consignado, a partir de falha
do serviço atinente à cobrança, gerou dois processos anteriores,
onde restou quitada a dívida. Persistência da falha, gerando
novo ilícito e novo processo. III. Viola a segurança patrimonial do
consumidor a falha do serviço de que resulta em desconto mensal
indevido na folha de pagamento da parte autora, eis que já quitado
o financiamento, comprometendo grande porção do rendimento
e desequilibrando a equação financeira do lesado. IV. Direito à
repetição, em dobro, dos valores descontados, uma vez indevidos.
V. Dano moral caracterizado, estando o quantum indenizatório
(R$ 3.000,00) suficiente para o caso e de acordo com os
princípios da proporcionalidade e razoabilidade, não comportando
redução. Recurso desprovido. Unânime. (TJRS. Recurso Cível
n. 71003481926, 2ª Turma Recursal Cível, Turmas Recursais,
Relator: João Pedro Cavalli Junior, Julgado em 28/09/2012)
Dessa forma, porque as circunstâncias descritas nos autos
inegavelmente ultrapassaram a seara dos meros dissabores,
contratempos e aborrecimentos da vida cotidiana, procedente
é o pedido indenizatório. Justifica-se assim o arbitramento de
indenização por danos morais.
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A indenização deve apresentar caráter de desestímulo, no
sentido de incentivar que os bancos adotem mecanismos que
impeçam a reiteração de condutas lesivas aos consumidores em
geral, além de mitigar o mal sofrido. Também não pode haver a
banalização econômica da reparação moral, de modo a desprezar
as consequências do fato e instigar a conduta irresponsável do
infrator.
Deve-se atentar para que um evento como a casuística dos autos
não gere indenização módica e nem exagerada, a configurar
enriquecimento sem relação com a gravidade do ocorrido.
Na espécie, o requerido consiste em pessoa jurídica de grande
abrangência, enquanto que a parte autora é simples consumidor
idoso. Os débitos efetivados ilicitamente na conta do benefício
decorreram exclusivamente da ingerência do réu, afligindo a parte
autora moralmente e seu orçamento familiar por longos anos.
Logo, a extensão do dano ultrapassou a esfera privada da parte
requerente.
Nesse cotejo, sopesadas as circunstâncias, tem-se por adequado
o montante indenizatório na quantia de R$ 8.000,00, pois o referido
é apropriado e suficiente à reparação do dano sofrido, com atenção
aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
Ressalta-se, que a presente ação foi ajuizada na vigência do
CPC de 2015, assim, a fixação do quantum indenizatório em valor
inferior ao indicado na inicial implicará a sucumbência parcial da
parte autora.
Finalmente, quanto à aplicação da MULTA pelo descumprimento
da tutela provisória de urgência, verifica-se que o deMANDADO
deve ser penalizado.
Isso, porque no dia 22.01.2018 (ID 16691806) foi intimado a
implementar o pacote de tarifa zero na conta do autor, cancelar os
descontos da cesta de serviço, mas no ID 17492860 a parte autora
comprovou que o banco não parou de debitar as tarifas.
Nessa toada, tratando-se de astreintes, salienta-se que o prazo para
cumprimento da ordem judicial inicia a partir da intimação pessoal
da parte obrigada e não da juntada aos autos do MANDADO:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. Aplicação
de multa no valor de R$5.000,00 pelo descumprimento da DECISÃO
que concedeu a tutela antecipada requerida pelo agravado.
Alegação de que a mera notícia de descumprimento por parte do
autor, desacompanhada de provas, não pode ensejar a incidência
da multa. Ônus probatório que incumbia à agravante, do qual ela
não se desincumbiu. A multa é devida desde o descumprimento,
mas só será exigível após o trânsito em julgado da SENTENÇA.
Recurso desprovido. (TJSP. Ag.I. 00824773220138260000 SP
0082477-32.2013.8.26.0000, Relator: Milton Carvalho, Data de
Julgamento: 25/07/2013, 4ª Câmara de Direito Privado, Data de
Publicação: 29/07/2013)
E ainda, há incidência da correção monetária e dos juros moratórios,
conforme jurisprudência:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUÇÃO DE ASTREINTES.
FIXAÇÃO CUMULATIVA. ATUALIZAÇÃO. POSSIBILIDADE.
Havendo o descumprimento da obrigação imposta em DECISÃO
antecipatória, é devida a execução da astreintes fixadas
cumulativamente, nos exatos termos impostos pelo juízo da causa.
Incide sobre a astreintes correção monetária e acréscimo de juros
legais desde a sua fixação. (TJRO. Ag.I., Processo nº 080353471.2016.822.0000, 1ª Câmara Cível, Relator(a) do Acórdão: Des.
Raduan Miguel Filho, Data de julgamento: 09/08/2017)
Portanto, considerando a requerida descumpriu obrigação imposta
na DECISÃO de ID 15458904, incorreu na multa de R$ 500,00.
POSTO ISSO, nos autos da ação ajuizada por AMÂNCIO
NORBERTO DE CAMPOS em desfavor de BANCO BRADESCO
S.A.:
a) ACOLHO a prescrição trienal da pretensão de repetição dobrada
anterior a 05.01.2015, razão por que, em relação a tais créditos,
JULGO EXTINTO o processo com resolução do MÉRITO, nos
termos do art. 487, II, do CPC.
b) JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial
formulado, e por essa razão:
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c) RATIFICO a DECISÃO de ID 15458904, tornando definitiva a
tutela provisória de urgência concedida;
d) DECLARO a nulidade dos débitos efetivados pelo requerido na
conta do autor, n. 660.276-2, agência 5889-0, a título de cesta de
serviços;
e) CONDENO o requerido à repetição em dobro dos valores
descontados indevidamente na conta de benefício do autor, no
montante de R$ 1.732,80 (um mil, setecentos e trinta e dois reais
e oitenta centavos), corrigidos monetariamente desde a data
dos descontos indevidos e acrescidos dos juros de 1% ao mês,
contados da citação;
f) CONDENO o requerido a pagar à parte autora o valor de R$
8.000,00 (oito mil reais), a título de danos morais, corrigido
monetariamente e acrescido do juro de mora de 1% ao mês a
contar desta data, pois trata de fixação de valor atualizado;
g) Via de consequência, declaro extinto o feito com resolução do
MÉRITO, nos termos do art. 487, I, do CPC.
h) Face ao descumprimento da tutela provisória de urgência,
CONDENO o requerido ao pagamento da multa de R$ 500,00
(quinhentos reais) em favor da parte autora, com correção
monetária e acréscimo de juros legais desde a sua fixação.
i) Tendo ocorrido sucumbência recíproca, nos termos do art. 86
do CPC, considerando as proporções de êxito das pretensões de
cada parte, CONDENO a parte autora a pagar 40% das custas
e despesas processuais, observada a gratuidade de justiça a ela
deferida e a inexigibilidade do art. 98, § 3º, do CPC; e a parte ré a
pagar os 60% restantes.
j) Quanto aos honorários sucumbenciais, CONDENO a parte autora
a pagar ao patrono da parte ré honorários advocatícios que arbitro
em 10% sobre a parte líquida que decaiu de seu pedido inicial,
observada a gratuidade de justiça a ela deferida e a inexigibilidade
do art. 98, § 3º, do CPC; e a parte ré a pagar ao patrono da parte
autora honorários advocatícios que arbitro em 10% sobre o valor
da condenação. Considerei, para tanto, o zelo dos procuradores
das partes, o fato de serem os serviços profissionais prestados do
foro da sede da advocacia deles, a relativa simplicidade da causa,
e a abreviação do trabalho pela necessidade de dilação probatória
curta.
k) Operado o trânsito em julgado: I. apure-se as custas e intimemse os sucumbentes na pessoa do patrono, para que providenciem
o respectivo recolhimento, em 15 dias, sob pena de protesto
e inscrição na dívida ativa; II. Intimem-se as partes para que
impulsionem o feito requerendo o cumprimento de SENTENÇA,
em 05 dias. Decorrido o prazo, sem manifestação, arquivem-se os
autos, atendidas as formalidades legais.
P. R. I. C.
Ariquemes/RO, 12 de setembro de 2018.
Deisy Cristhian Lorena de Oliveira Ferraz
Juíza de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Processo n.: 7014688-91.2016.8.22.0002
Classe: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159)
EXEQUENTE: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL
GAZIN LTDA
Advogado do(a) EXEQUENTE: PEDRO ROBERTO ROMAO SP0209551
EXECUTADO: ROZILANI VEIGA DE SOUZA
Advogado do(a) EXECUTADO:
Vistos.
A parte exequente informou que recebeu integralmente a importância
executada neste feito, conforme noticiado ID 21201745, sendo de
rigor a extinção do feito, face a satisfação integral do crédito.
Posto isso e com fulcro no artigo 924, inciso II, do Novo Código de
Processo Civil, declaro extinta a execução ante o pagamento do
débito.
Ante a preclusão lógica (art. 1.000, do NCPC), a presente DECISÃO
transita em julgado nesta data.
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Sem custas, nos termos do art. art. 8º, inciso I, da Lei Estadual de
Custas Forenses n. 3.896/2016.
Os honorários fixados pelo juízo já foram pagos.
Publique-se. Registre-se. Intime-se.
Observadas as formalidades legais, arquivem-se.
Ariquemes, 11 de setembro de 2018.
Deisy Cristhian Lorena de Oliveira Ferraz
Juíza de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Processo n. 7010809-42.2017.8.22.0002
Classe: MONITÓRIA (40)
Requerente: AUTOR: BONE DISTRIBUIDORA DE FERRAMENTAS
E ABRASIVOS LTDA
Advogado do(a) AUTOR: TAVIANA MOURA CAVALCANTI RO0005334
Requerido: RÉU: DULCINEIA ALVES DE MORAES BRATEK
Advogado do(a) RÉU:
Por ordem do(a) Exmo(a). Dr(a). Juiz(a) de Direito do Ariquemes 1ª Vara Cível, fica a parte autora intimada para, no prazo de 15 dias
apresentar réplica.
Obs: O prazo será em dobro nos casos de: Curador, Defensoria
Pública, Ministério Público, União, Estados, Distrito Federal,
Municípios e suas respectivas autarquias e fundações de direito
Público, nos termos dos artigos 180, 183, 186 do NCPC.
Ariquemes, 13 de setembro de 2018. ADRIANA FERREIRA
PODER JUDICIÁRIO
Processo n. 7007371-71.2018.8.22.0002
Classe: ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68 (69)
Requerente: AUTOR: J. C. D. S.
Advogados do(a) AUTOR: LUIS FERNANDO TAVANTI RO0002333, LUANA GOMES DOS SANTOS - RO8443
Requerido: RÉU: A. G.
Advogado do(a) RÉU:
Por ordem do(a) Exmo(a). Dr(a). Juiz(a) de Direito do Ariquemes
- 1ª Vara Cível, fica(m) a(s) parte(s) autora, intimada(s) para, no
prazo de 05 dias, manifestar sobre a certidão do oficial de justiça.
O prazo será em dobro nos casos de: Curador, Defensoria Pública,
Ministério Público, União, Estados, Distrito Federal, Municípios e
suas respectivas autarquias e fundações de direito Público, nos
termos dos artigos 180, 183, 186 do NCPC.
Ariquemes, 13 de setembro de 2018. GRACIELI LANDO

2ª VARA CÍVEL
2º Cartório Cível
2ª Vâra Cível, Infância e Juventude da Comarca de Ariquemes-RO.
Juiza de Direito Drª Elisangela Nogueira
Sugestões e reclamações façam-nas pessoalmente a Diretora
de Cartório Vânia de Oliveira ou via internet através do e-mail:
aqs2civel@tjro.jus.br
Proc.: 0018727-27.2014.8.22.0002
Ação:Procedimento Ordinário (Cível)
Requerente:Altair de Oliveira
Advogado:Pedro Riola dos Santos Junior. ( OAB/RO 2640)
Requerido:Instituto Nacional do Seguro Social - INSS
DESPACHO:
Considerando a implantação do PJE, bem como o teor da resolução
nº 37/2016-PR, que autoriza migrar processos físicos para o novo
sistema, determino a digitalização do feito e sua redistribuição no
PJE. Após, remetam-se os autos ao TJ para analise do recurso.
Cumprido e certificado, arquivem-se estes autos.Ariquemes-RO,
quarta-feira, 12 de setembro de 2018.Elisângela Nogueira Juíza
de Direito
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Proc.: 0016953-93.2013.8.22.0002
Ação:Desapropriação
Requerente:Canaã Geração de Energia Sa Antiga Mega Energia e
Investimentos e Participações S.a
Advogado:Richard Campanari (OAB/RO 2889), Erika Camargo
Gerhardt (RO 1911)
Requerido:Wilson Crispim Amaro, Maria José de Lima
Advogado:Juarez Barreto Macedo Junior (OAB/RO 334-B)
Laudo Pericial:
Fica a requerente intimada para manifestar, no prazo 15
(quinze) dias, quanto a complementação do laudo pericial de
fls.488/493.
Proc.: 0005883-79.2013.8.22.0002
Ação:Procedimento Ordinário (Cível)
Requerente:Marta Maria da Silva
Advogado:Maiele Rogo Mascaro Nobre (RO 5122), Denis Augusto
Monteiro Lopes. (OAB/RO 2433)
Litisconsorte Passiv:Eucatur Empresa União Cascavel Transporte
e Turismo Ltda, Companhia Mutual de Seguros
Advogado:Edson Ferreira do Nascimento (RO 296-B), Gilberto
Piselo do Nascimento. (RO 78-B), André Luiz Delgado. (OAB/RO
1825), Pedro Roberto Romão (SP 209.551), Andrea Tattini Rosa.
(SP 210.738)
Recurso de Apelação Partes:
Ficam as partes requeridas, por via de seu(uas) Advogados(as), no
prazo de 15 (quinze) dias, intimadas a se manifestarem sobre os
Recursos de Apelação apresentados.
Vânia de Oliveira
Diretora de Cartório
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
PODER JUDICIÁRIO
Ariquemes - 2ª Vara Cível
Avenida Tancredo Neves, 2606, Setor Institucional, Ariquemes RO - CEP: 76804-110 - Fone:(69) 35352493
Processo nº: 7007976-17.2018.8.22.0002
Classe: CÍVEL - BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO
FIDUCIÁRIA (81)
Protocolado em: 30/06/2018 13:45:59
Requerente: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
Advogado do(a) AUTOR: ANTONIO BRAZ DA SILVA - RO0006557
Requerido: JEREMIAS ANTONIO DE OLIVEIRA
DESPACHO
Ao requerente para cumprir integralmente o DESPACHO de ID
19482911, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de indeferimento
da inicial.
Ariquemes, 12 de setembro de 2018.
ELISANGELA NOGUEIRA
Juiz(a) de Direito
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
PODER JUDICIÁRIO
Ariquemes - 2ª Vara Cível
Avenida Tancredo Neves, 2606, Setor Institucional, Ariquemes RO - CEP: 76804-110 - Fone:(69) 35352493
Processo nº: 0003018-15.2015.8.22.0002
Classe: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
Protocolado em: 09/06/2017 16:59:58
Requerente: M. S. Comercial Importação e Exportação de
Alimentos Ltda
Advogado do(a) EXEQUENTE: ALINE ANGELA DUARTE RO0002095
Requerido: Olizeth Oliveira Rodrigues
DESPACHO
Verifica-se que a parte exequente, apesar de devidamente intimada
para dar andamento ao feito, permaneceu-se inerte, conforme
certidão do ID 21347888.
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Assim, tendo em vista se tratar de cumprimento de SENTENÇA,
deve o feito ser arquivado, facultado à parte interessada promover
o seu desarquivamento.
Procedidas as baixas e anotações necessárias, arquive-se.
Ariquemes, 12 de setembro de 2018.
ELISANGELA NOGUEIRA
Juiz(a) de Direito
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
PODER JUDICIÁRIO
Ariquemes - 2ª Vara Cível
Avenida Tancredo Neves, 2606, Setor Institucional, Ariquemes RO - CEP: 76804-110 - Fone:(69) 35352493
Processo nº: 7010671-75.2017.8.22.0002
Classe: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159)
Protocolado em: 01/09/2017 16:41:26
Requerente: COOPERATIVA DE CREDITO RURAL E DOS
EMPRESARIOS DO CENTRO DO ESTADO DE RONDONIA SICOOB CENTRO
Advogado do(a) EXEQUENTE: RODRIGO TOTINO - RO0006368
Requerido: ANDRE LUIZ ROSSETTO e outros
DESPACHO
1. Indefiro o pedido de bloqueio do veículo pelos mesmos
fundamentos da DECISÃO de ID 16177307.
2. Defiro a citação por edital, com prazo de 20 (vinte) dias, mediante
publicação no Diário Oficial da Justiça.
2.1. Esclareço à parte autora que se eventualmente estiver
alegando dolosamente a presença dos requisitos do artigo 256
do CPC, poderá incorrer em multa de 05 (cinco) vezes o valor
do salário mínimo vigente, nos termos do artigo 258 do mesmo
diploma legal.
3. Após, certificado o prazo e findando este in albis, à Defensoria
Pública Estadual para indicar um defensor para atuar como Curador
Especial e, se for o caso, apresentar defesa no prazo legal.
Ariquemes, 12 de setembro de 2018.
ELISANGELA NOGUEIRA
Juiz(a) de Direito
Tribunal de Justiça de Rondônia
PODER JUDICIÁRIO
Ariquemes - 2ª Vara Cível
Avenida Tancredo Neves, 2606, Setor Institucional, Ariquemes RO - CEP: 76804-110 - Fone:(69) 35352493
Processo nº 7002832-96.2017.8.22.0002
AUTOR: RONIVAN GOMES DE LIMA
RÉU: CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA SA CERON
Intimação
FICAM AS PARTES INTIMADAS PARA NO PRAZO LEGAL,
MANIFESTAREM SOBRE O LAUDO PERICIAL JUNTADO AOS
AUTOS.
Ariquemes, 12 de setembro de 2018
Chefe de Secretaria
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
PODER JUDICIÁRIO
Ariquemes - 2ª Vara Cível
Avenida Tancredo Neves, 2606, Setor Institucional, Ariquemes RO - CEP: 76804-110 - Fone:(69) 35352493
Processo nº: 7007986-32.2016.8.22.0002
Classe: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159)
Protocolado em: 18/07/2016 16:47:56
Requerente: RECON ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS
LTDA
Advogado do(a) EXEQUENTE: ALYSSON TOSIN - MG0086925
Requerido: VAGNER JOSE ALVES FERREIRA
DESPACHO
Esclareça o exequente se pretende a penhora do veículo encontrado
via RENAJUD, no prazo de 05 dias.
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Caso negativo, para expedição de novo MANDADO de penhora, o
exequente deverá indicar os bens que devem ser penhorados, no
mesmo prazo.
Caso positivo, expeça-se MANDADO, observando-se o endereço
informado.
Decorrido o prazo sem manifestação, suspenda-se o processo nos
termos do DESPACHO de ID 20322783.
Ariquemes, 12 de setembro de 2018.
ELISANGELA NOGUEIRA
Juiz(a) de Direito
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
PODER JUDICIÁRIO
Ariquemes - 2ª Vara Cível
Avenida Tancredo Neves, 2606, Setor Institucional, Ariquemes RO - CEP: 76804-110 - Fone:(69) 35352493
Processo nº: 7011739-26.2018.8.22.0002
Classe: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
Protocolado em: 12/09/2018 16:30:01
Requerente: ANTONIO ESTEVES DOS SANTOS
Advogado do(a) AUTOR: PAULO CESAR GONZAGA DA SILVA RO7803
Requerido: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
DESPACHO
Conforme se denota do documento de ID 21415686, o benefício
previdenciário de auxílio doença foi concedido ao autor pela
via administrativa até o dia 27/04/2018. Dessa forma, cabe ao
requerente formular novo pedido de concessão do benefício
administrativamente e, caso este seja indeferido, restará
demonstrado o interesse de agir para prosseguimento da presente
ação.
Dessa forma, intime-se o requerente para, no prazo de 15
(quinze) dias, emendar a inicial, a fim de juntar ao feito DECISÃO
administrativa que indeferiu a concessão do benefício ora pleiteado,
sob pena de indeferimento da inicial.
Ariquemes, 12 de setembro de 2018.
ELISANGELA NOGUEIRA
Juiz(a) de Direito
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
PODER JUDICIÁRIO
Ariquemes - 2ª Vara Cível
Avenida Tancredo Neves, 2606, Setor Institucional, Ariquemes RO - CEP: 76804-110 - Fone:(69) 35352493
Processo nº: 7010398-96.2017.8.22.0002
Classe: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159)
Protocolado em: 25/08/2017 15:32:48
Requerente: COOPERATIVA DE CREDITO RURAL E DOS
EMPRESARIOS DO CENTRO DO ESTADO DE RONDONIA SICOOB CENTRO
Advogado do(a) EXEQUENTE: RODRIGO TOTINO - RO0006368
Requerido: VALDEMAR DOS SANTOS
DESPACHO
Conforme certidão do Oficial de Justiça de ID 20435765, os bens
objeto de restrição RENAJUD não foram localizados em posse do
executado (ID 17752035).
Dessa forma, intime-se o exequente para, no prazo de 05 (cinco)
dias, informar se ainda possui interesse na penhora/avaliação dos
citados bens, sob pena de retirada da restrição RENAJUD.
Decorrido o prazo sem manifestação ou caso o exequente
manifeste desinteresse na penhora dos veículos, determino desde
já a baixa da restrição junto ao sistema RENAJUD.
Após, retorne concluso para análise do pedido de ID 21299323.
Ariquemes, 12 de setembro de 2018.
ELISANGELA NOGUEIRA
Juiz(a) de Direito
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Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
PODER JUDICIÁRIO
Ariquemes - 2ª Vara Cível
Avenida Tancredo Neves, 2606, Setor Institucional, Ariquemes RO - CEP: 76804-110 - Fone:(69) 35352493
Processo nº: 7005817-72.2016.8.22.0002
Classe: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
Protocolado em: 30/05/2016 08:26:49
Requerente: ANA MARCHIOLI LOPES
Advogados do(a) AUTOR: KARYNNA AKEMY HACHIYA
HASHIMOTO - RO0004664, PAULO PEDRO DE CARLI RO0006628, EDINERI MARCIA ESQUIVEL - RO7419
Requerido: BANCO BMG CONSIGNADO S/A
Advogado: CARLOS EDUARDO PEREIRA TEIXEIRA OAB:
SP0327026
SENTENÇA
Vistos,
Trata-se de cumprimento de SENTENÇA que ANA MARCHIOLI
LOPES move em face de BANCO BMG CONSIGNADO S/A, partes
qualificadas no feito.
Os documentos de IDs 20514256 e 20514297, comprovam o
efetivo cumprimento da obrigação.
Foram expedidos alvarás em favor da exequente para levantamento
dos valores bloqueados via BACENJUD (IDs 21162998 e.
21198401).
Instada a se manifestar, a exequente requereu a extinção do feito
(ID 21391596).
Assim, dou por cumprida a SENTENÇA.
P.R.I. Arquive-se.
Ariquemes, 12 de setembro de 2018.
ELISANGELA NOGUEIRA
Juiz(a) de Direito
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
PODER JUDICIÁRIO
Ariquemes - 2ª Vara Cível
Avenida Tancredo Neves, 2606, Setor Institucional, Ariquemes RO - CEP: 76804-110 - Fone:(69) 35352493
Processo nº: 7002456-47.2016.8.22.0002
Classe: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
Protocolado em: 05/03/2016 09:57:54
Requerente: LEONTINA APARECIDA MARTINS
Advogados do(a) EXEQUENTE: ELONETE GOMES LOIOLA RO0005583, ALFREDO JOSE CASSEMIRO - RO0005601
Requerido: JUVALIA COMERCIO DE ACESSORIOS S/A
Advogado: GABRIEL BURJAILI DE OLIVEIRA OAB: SP247968
DESPACHO
Vistos.
Verifica-se que a parte exequente, apesar de devidamente intimada
para dar andamento ao feito, permaneceu-se inerte, conforme
certidão do ID 21344777.
Assim, tendo em vista se tratar de cumprimento de SENTENÇA,
deve o feito ser arquivado, facultado à parte interessada promover
o seu desarquivamento.
Procedidas as baixas e anotações necessárias, arquive-se.
Ariquemes, 12 de setembro de 2018.
ELISANGELA NOGUEIRA
Juiz(a) de Direito
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
PODER JUDICIÁRIO
Ariquemes - 2ª Vara Cível
Avenida Tancredo Neves, 2606, Setor Institucional, Ariquemes RO - CEP: 76804-110 - Fone:(69) 35352493
Processo nº: 7011721-05.2018.8.22.0002
Classe: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
Protocolado em: 12/09/2018 09:39:18
Requerente: ADRIANO MELLO DO CARMO
Advogado do(a) AUTOR: FABIANO REGES FERNANDES RO0004806
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Requerido: BANCO BRADESCO S.A.
DECISÃO
1. Processe-se com gratuidade.
2. A parte autora alegou que, em síntese, a requerida a incluiu
indevidamente nos cadastros restritivo do Serasa/SPC, uma vez
que desconhece o débito. Requereu a concessão de tutela de
urgência com o fito de determinar a exclusão de seu nome do
cadastro restritivo do SERASA/SPC.
2.1 Para concessão da tutela de urgência deve ser demonstrado
pela parte a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco
ao resultado útil do processo, bem como a ausência de perigo de
reversibilidade dos efeitos da DECISÃO, conforme se depreende
da leitura do art. 300, caput, e §3º, do CPC.
2.2 A probabilidade do direito sobre o qual se baseia o pedido
de urgência decorre dos documentos juntados, notadamente
do extrato do Serasa, bem como pela análise das alegações do
requerente de que não pactuou nenhum contrato com a requerida.
2.3 De outro lado, o perigo de dano é inquestionável, pois a
permanência do nome do autor no cadastro restritivo do Serasa/
SPC, até o final da demanda, importará abalo de seu crédito frente
ao comércio e instituições bancárias.
2.4 Ainda, deve-se considerar que a providência pretendida não se
apresenta irreversível, pois no caso de improcedência, a requerida
poderá realizar cobrança com os devidos juros e correções.
2.5 Ante o exposto, DEFIRO o pedido de tutela de urgência para determinar
a retirada do nome do autor dos Cadastros do SPC/SERASA, no prazo de
48 horas, até o final da demanda, sob pena do pagamento da multa diária
no valor de R$ 300,00 até o limite de R$ 3.000,00.
2.6. Oficie-se aos órgãos de restrição ao crédito comunicando
desta DECISÃO.
2.7 Intime-se o requerido da DECISÃO.
3. Designo audiência de conciliação para o dia 30 de Outubro de
2018 às 11 30min, a ser realizada pelo CEJUSC, localizado na Rua
Fortaleza, nº 2178, Setor 03, em Ariquemes/RO (Telefone 3536-3937).
3.1 Intime-se o requerido da audiência.
3.2 Não havendo interesse pela realização da audiência de
conciliação, o requerido deverá peticionar pelo cancelamento, no
prazo antecedente de 10 dias (art. 334, §5º, CPC).
3.3 O não comparecimento injustificado das partes é considerado
ato atentatório à dignidade da justiça, e será sancionado multa de
até 2% do valor da causa (art. 334, §8º).
3.4 Consigno que as partes deverão estar acompanhadas por seus
advogados ou defensores públicos (art. 334, §9º).
4. CITE-SE o requerido para contestar a ação, no prazo de 15 dias,
contados a partir da data da audiência. Não havendo audiência,
será a partir da data do protocolo do pedido de cancelamento da
referida audiência. (art. 335, I e II).
4.1 O oficial deverá observar o prazo de 20 dias de antecedência
entre a citação e a audiência designada (art. 334, caput).
4.2 Caso reste infrutífera a conciliação, vindo a contestação, na
hipótese de defesa preliminar e/ou juntada de documentos com a
resposta, intime-se a parte autora para se manifestar em réplica.
5. Em seguida, intimem-se as partes para especificar as provas
que pretendem produzir, justificando a necessidade, em 5 dias.
6. Expeça-se o necessário.
SIRVA A PRESENTE COMO CARTA/MANDADO DE CITAÇÃO/
INTIMAÇÃO/OFICIO.
Ariquemes, 12 de setembro de 2018.
ELISANGELA NOGUEIRA
Juiz(a) de Direito
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
PODER JUDICIÁRIO
Ariquemes - 2ª Vara Cível
Avenida Tancredo Neves, 2606, Setor Institucional, Ariquemes RO - CEP: 76804-110 - Fone:(69) 35352493
Processo nº: 7005248-03.2018.8.22.0002
Classe: BUSCA E APREENSÃO (181)
Protocolado em: 30/04/2018 15:06:13
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Requerente: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS
LTDA.
Advogado do(a) REQUERENTE: AMANDIO FERREIRA TERESO
JUNIOR - SP0107414-A
Requerido: ZILDA RODRIGUES DE PALMA
SENTENÇA
Vistos examinados.
Trata-se de ação de busca e apreensão que BRADESCO
ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA endereça a ZILDA
RODRIGUES DE PALMA, partes qualificadas no feito.
Inicialmente, foi determinada a emenda da inicial para que o
requerente procedesse ao recolhimento das custas iniciais, bem
como comprovasse que o devedor foi notificado por um dos
meio disponíveis, a fim de comprovar a constituição da mora (ID
18024041). Devidamente intimada, a parte autora comprovou o
recolhimento das custas e requereu o prazo de 60 (sessenta) dias
para comprovação da mora (ID 18636421).
Foi concedido o prazo de 30 (trinta) dias ao requerente, tendo
este mantido-se inerte após o decurso do referido prazo, conforme
certidão cartorária de ID 21322323.
É o relatório. Decido.
Dispõe o art. 2º, §2º do Decreto Lei n. 911/1969:
“Art. 2º No caso de inadimplemento ou mora nas obrigações
contratuais garantidas mediante alienação fiduciária, o
proprietário fiduciário ou credor poderá vender a coisa a terceiros,
independentemente de leilão, hasta pública, avaliação prévia ou
qualquer outra medida judicial ou extrajudicial, salvo disposição
expressa em contrário prevista no contrato, devendo aplicar o
preço da venda no pagamento de seu crédito e das despesas
decorrentes e entregar ao devedor o saldo apurado, se houver,
com a devida prestação de contas.
§ 2o A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para
pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com
aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante
do referido aviso seja a do próprio destinatário.”
Dessa forma, verifica-se que a notificação do devedor é requisito
para a ação de busca e apreensão fundada em contrato de
financiamento com cláusula de alienação fiduciária.
Conforme se depreende do documento de ID 18008388, o AR
enviado ao endereço do devedor foi devolvido com a informação
de “não existe o número”.
Ademais, em análise a carta de notificação extrajudicial enviada
pelo requerente (ID 18008388 – pág. 1), verifica-se que o
endereço é diverso do constante no contrato (ID 18008388 – pág.
9/13), uma vez que na carta consta a cidade de Curitiba-PR e no
contrato a cidade de Ariquemes-RO.
Dessa forma, não restou demonstrada a notificação regular do
devedor para comprovação da constituição da mora, conforme
exigido para processamento de ação de busca e apreensão
Assim sendo, considerando a falta de pressuposto de validade,
a extinção do processo é medida que se impõe, já que o não
atendimento no prazo concedido pelo juiz acarreta a preclusão,
não sendo possível ao autor fazê-lo em momento posterior
(Código de Processo Civil, art. 321, caput c/c parágrafo único,
do CPC).
Ante o exposto, INDEFIRO A INICIAL, nos termos dos artigos 321,
330, VI, ambos do CPC, extinguindo o processo sem resolução de
MÉRITO, o que faço de acordo com o art. 485, I e IV, do mesmo
diploma processual.
P. R. I. Transitado em julgado, intime-se o requerido para ciência,
nos termos do art. 331, §3º do CPC.
Após, arquive-se.
VIAS DESTA SERVEM DE CARTA, MANDADO E OFÍCIO.
Ariquemes, 13 de setembro de 2018.
ELISANGELA NOGUEIRA
Juiz(a) de Direito
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Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
PODER JUDICIÁRIO
Ariquemes - 2ª Vara Cível
Avenida Tancredo Neves, 2606, Setor Institucional, Ariquemes RO - CEP: 76804-110 - Fone:(69) 35352493
Processo nº: 7011427-84.2017.8.22.0002
Classe: CÍVEL - BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO
FIDUCIÁRIA (81)
Protocolado em: 22/09/2017 15:18:03
Requerente: BANCO VOLKSWAGEN S.A.
Advogados do(a) AUTOR: MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO RO0004658, MARCELO BRASIL SALIBA - RO0005258
Requerido: CIMENPAR DISTRIBUIDORA DE CIMENTO LTDA
Advogado: BELMIRO ROGERIO DUARTE BERMUDES NETO
OAB: RO0005890 E
DECISÃO
Vistos e examinados.
Trata-se de embargos de declaração opostos por BANCO
VOLKSWAGEN S.A em face da SENTENÇA constante no
ID 19353491, sustentando omissão do Juízo em relação ao
prosseguimento do feito em relação ao bem indicado no contrato
n. 304656 (carroceria carga seca) que não houve apreendido até
o momento.
DECIDO.
Inicialmente, importa observar que segundo o artigo 1.022, do
Código de Processo Civil: “Cabem embargos de declaração
contra qualquer DECISÃO judicial para: I - esclarecer obscuridade
ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão
sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material.”
Assiste razão à embargante, haja vista que na inicial a
requerente, ora embargante, apresentou como objeto do litígio
dois contratos inadimplidos, sendo o primeiro de n. 299877, no
valor de R$ 139.950,00 a ser pago em 56 prestações, com início
em 15/04/2012 e final em 15/01/2017, referente a um caminhão
VW 15.180E CNM, placa OHL 7089, modelo 2011 e o contrato de
n. 304656, no valor de R$ 9.000,00, a ser pago em 56 prestações,
com início em 15/06/2012 e final em 15/05/2017, referente ao
acessório automotivo, carroceria carga seca, Série: NE 01022012,
nota fiscal 233, ano/modelo 2012/2012.
Contudo, conforme se verifica por meio do ID 15999544, foi
lavrado o auto de busca e apreensão, depósito e avaliação
apenas do bem relacionado ao contrato de n. 299877 (caminhão,
marca Volkswagem, modelo VW 15.180E CNM).
Na sequência, a SENTENÇA ora embargada foi proferida,
declarando rescindido o contrato e consolidando nas mãos do
autor o domínio e posse plenos e exclusivos do veículo apreendido
nas mãos do autor.
Destarte, mister reconhecer que houve uma omissão do Juízo
quanto a situação processual do bem descrito no segundo
contrato (n. 304656), qual seja, a carroceria de carga seca.
Assim, a fim de sanar a omissão suscitada, esclareço que, muito
embora tenha constando na inicial a menção de dois contratos e de
consequência o pleito de ambos os bens (caminhão e carroceria),
é de salutar importância observar que constitui requisito essencial
a constituição da mora a fim de legitimar o pedido de retomada do
bem dado em garantia fiduciária.
Pois bem. Da análise dos autos, nota-se que no ID 13340969
o documento encartado pela parte autora para demonstrar a
realização da constituição da mora, é claro em fazer constar
apenas a inadimplência em relação ao contrato de n. 299877,
vejamos:
NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL 02981337 JS646779323BR
São Paulo, 20 abril de 2017.
A CIMENPAR DISTRIBUIDORA DE CIMENTO LTDA
ROD BR 364, 4137 B
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SETOR DE AREAS ESPECIAIS
ARIQUEMES
RO 76870192
Ref. Contrato de Crédito nº 299877
BANCO VOLKSWAGEN S/A
Rua Volkswagen, 291,
JABAQUARA
SÃO PAULO SP - 04344020
CNPJ: 59.109.165/0001-49
Prezado(a) Senhor(a),
Servimo-nos da presente para cientificá-lo de que, até a presente
data, não acusamos recebimento da parcela com vencimento em
16/11/2015 a 16/01/2017 e as demais subsequentes, referentes
ao contrato acima referido, ficando V.Sa. constituído em mora,
nos termos do art. 2º, parágrafo 2º do Decreto-Lei 911/69, com
alteração da Lei 13.043/14.
Informamos ainda que, caso não haja o pagamento da(s)
referidas(s) parcelas (s) no prazo de 48 (quarenta e oito) horas a
contar do recebimento desta ocorrerá a negativação do seu nome
nos Órgãos de Proteção ao Crédito, caso ainda não tenha ocorrido,
e poderão ser ajuizadas as medidas judiciais cabíveis.
Para efetuar o pagamento, entre em contato com o seguinte
escritório:
MANOEL ARCHANJO ADVOGADOS ASSOCIADOS
RUA 52 Nº 653 EDIFÍCIO WORK SPACE
JARDIM GOIAS
GOIANIA GO - 74810200
Telefone: 6238780200
Por fim, fica consignado que efetivado somente o pagamento de
uma parcela vencida, e, deixando as demais parcelas também
vencidas sem o devido pagamento não haverá revogação
da presente notificação, pois serão compensados os valores
porventura pagos, e, permanecerá V.Sª em mora, validando-se a
presente para adoção dos procedimentos judiciais cabíveis.
Desta feita, muito embora a inicial tenha constado a existência e
inadimplência de dois contratos, faz-se necessário esclarecer que
não restou demonstrado a comprovação da constituição da mora
em relação ao contrato de n. 304656.
Neste contexto, não há que se falar em continuidade do processo
em relação ao bem descrito no contrato n. 304656, uma vez que
não restou demonstrado o preenchimento dos requisitos essenciais
para a legitimidade do pedido do autor em relação a tal bem.
Sobre o tema, oportuno citarmos os seguintes julgados:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO
CUMULADA COM PEDIDO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE E
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. IMPROCEDÊNCIA NA
ORIGEM POR FRAGILIDADE PROBATÓRIA. CONTRATO DE
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. SUPOSTO
INADIMPLEMENTO. AUSÊNCIA DE PRÉVIA INTERPELAÇÃO
DO DEVEDOR. CONSTITUIÇÃO EM MORA INOCORRENTE.
REQUISITO INDISPENSÁVEL PARA AJUIZAMENTO DE
AÇÃO QUE VISA À RESCISÃO CONTRATUAL. FALTA DE
PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO
VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. MATÉRIA DE ORDEM
PÚBLICA. ANÁLISE EX OFFICIO. SENTENÇA CASSADA.
EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ART. 267,
IV, DO CPC/73.RECURSO PREJUDICADO. “A prévia notificação
do devedor, para fins de sua constituição em mora, é indispensável
para o ajuizamento da ação de rescisão de contrato fundamentada
no inadimplemento das respectivas prestação, ainda que exista
cláusula resolutiva expressa no acordo. […] As condições da
ação são matéria de ordem pública a respeito da qual o juiz deve
pronunciar-se ex officio, a qualquer tempo e grau de jurisdição, pois
a matéria é insuscetível de preclusão (Nery Junior, Nelson; Nery,
Rosa Maria de Andrade. Código de Processo Civil Comentado.
9. ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2006, p. 436).
(TJSC – AC 20100077181 São Domingos 2010.007718-1. Câmara
Especial Regional de Chapecó. Julgamento: 25 de abril de 2016.
Relator: Hildemar Meneguzzi de Carvalho). Original sem grifos.
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AGRAVO DE INSTRUMENTO. ARRENDAMENTO MERCANTIL.
NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL REALIZADA POR INTERMÉDIO
DE ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA, COM ENTREGA VIA
POSTAL. AUSÊNCIA DE REGULAR CONSTITUIÇÃO DA
DEVEDORA. RECURSO PROVIDO PARA DESCONSTITUIR A
DECISÃO QUE DEFERIU A LIMINAR DE REINTEGRAÇÃO DE
POSSE, RECONHECENDO-SE A AUSÊNCIA DE REQUISITO
INDISPENSÁVEL À CONTINUIDADE DA AÇÃO. PRINCÍPIOS
DA CELERIDADE E ECONOMIA PROCESSUAIS. EXTINÇÃO DA
AÇÃO SEM ANÁLISE DO MÉRITO, COM FULCRO NO ARTIGO
267, IV, DO CPC. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL
PREJUDICADO. Notificação realizada sem observância dos
requisitos legais – expedição por intermédio de Cartório de Título
e Documentos ou pelo protesto do título – não tem o condão de
constituir o devedor em mora, à luiz do artigo 2º, § 2º, do Decreto-lei
n. 911/69. Imperiosa a declaração da carência da ação pela ausência
de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular
do processo, com a consequente extinção do feito, nos moldes do
artigo 267, IV, do CPC (TJSP – AGR 2231904352014826000. Órgão
Julgador: 31ª Câmara de Direito Privado. Julgamento dia 24 de
fevereiro de 2015. Relator: Armando Toledo). Original sem grifos.
Assim, reconheço a omissão apontada na SENTENÇA, contudo,
INDEFIRO o pedido prosseguimento do feito ou alteração do
DISPOSITIVO da SENTENÇA, uma vez que não há nos autos
prova suficiente da regular constituição da mora em relação a
carroceria de carga seca indicada pelo autor.
Isto posto, faço constar expressamente que o alcance jurídico da
declaração de rescisão do contrato e consolidação do domínio
e posse em favor do autor mencionado na SENTENÇA de ID
19353491 refere-se tão somente ao bem descrito no CONTRATO
DE N. 299877.
Neste diapasão, havendo interesse do banco em obter declaração
em relação ao bem do contrato n. 304656 nada obsta que este
ingresse com nova ação, demonstrando os requisitos essenciais
para o acolhimento da demanda.
Os demais termos da SENTENÇA permanecem inalterados.
Intimem-se a partes.
VIAS DESTA SERVIRÃO DE CARTA / MANDADO.
Ariquemes, 13 de setembro de 2018.
ELISANGELA NOGUEIRA
Juiz(a) de Direito
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
PODER JUDICIÁRIO
Ariquemes - 2ª Vara Cível
Avenida Tancredo Neves, 2606, Setor Institucional, Ariquemes RO - CEP: 76804-110 - Fone:(69) 35352493
Processo nº: 7007225-30.2018.8.22.0002
Classe: CÍVEL - BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO
FIDUCIÁRIA (81)
Protocolado em: 12/06/2018 14:01:11
Requerente: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
Advogado do(a) AUTOR: ANTONIO BRAZ DA SILVA - RO0006557
Requerido: DANIEL DE OLIVEIRA MOTA
DESPACHO
Ante o lapso temporal havido entre a petição de ID 19614715 e a
presente data, intime-se o requerente para, no prazo de 10 (dez)
dias, cumprir integralmente o DESPACHO de ID 19032365, sob
pena de indeferimento da inicial.
Ariquemes, 13 de setembro de 2018.
ELISANGELA NOGUEIRA
Juiz(a) de Direito
Publicação do Edital.
Intimação das partes, acerca do Leilão designado para o dia
18/10/2018, a partir das 10:20 horas, para o 1º leilão, no átrio
do Fórum Dr. Aluizio Sayol de Sá Peixoto, situado na Avenida
Tancredo Neves, n. 2606, nesta cidade de Ariquemes–RO, e se
necessário for, dia 18/10/2018, a partir das 10:20 horas, mesmo
local para o 2º leilão, nos autos de n. 7007568-26.2018.8.22.0002.
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PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ariquemes - 2ª Vara Cível
Avenida Tancredo Neves, 2606, Setor Institucional, Ariquemes RO - CEP: 76804-110 - Fone:(69) 35352493 Processo nº: 701087811.2016.8.22.0002
Classe: BUSCA E APREENSÃO (181)
Protocolado em: 16/09/2016 14:03:50
REQUERENTE: CAIXA CONSORCIOS S.A. ADMINISTRADORA
DE CONSORCIOS
REQUERIDO: ZEDEQUIAS MARTINS DE OLIVEIRA
DESPACHO
Expeça-se carta precatória de Busca e Apreensão conforme
requerido no ID. 11314994, constando que a diligencia deverá ser
cumprida no endereço sito a: Av. Daniel Comboni, nº 1242 – Jardim
Tropical – Ouro Preto do Oeste/RO – CEP 76.920-000.
Intime-se a requerente para proceder a retirada da deprecata e
comprovar nos autos sua distribuição no prazo de 10 dias.
SERVE A PRESENTE COMO CARTA PRECATÓRIA.
Ariquemes, 13 de setembro de 2018.
ELISANGELA NOGUEIRA
Juiz(a) de Direito
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
PODER JUDICIÁRIO
Ariquemes - 2ª Vara Cível
Avenida Tancredo Neves, 2606, Setor Institucional, Ariquemes RO - CEP: 76804-110 - Fone:(69) 35352493
Processo nº: 7000517-95.2017.8.22.0002
Classe: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159)
Protocolado em: 23/01/2017 11:20:41
Requerente: BIGSAL - INDUSTRIA E COMERCIO DE
SUPLEMENTOS PARA NUTRICAO ANIMAL LTDA.
Advogado do(a) EXEQUENTE: YURI ROBERT RABELO
ANTUNES - RO0004584
Requerido: JOEL BISPO DE SOUZA
SENTENÇA
Vistos,
Versam os presentes sobre ação de execução de título
extrajudicial movida por BIGSAL - INDUSTRIA E COMERCIO DE
SUPLEMENTOS PARA NUTRICAO ANIMAL LTDA em face de
JOEL BISPO DE SOUZA, partes qualificadas no feito.
Considerando o decurso do prazo do executado para pagamento do
débito, foi realizada pesquisa de valores via sistema BACENJUD, o
qual restou integramente frutífero (ID 13649342).
Intimado a se manifestar sobre o bloqueio, o executado manteve-se
inerte, oportunidade em que o bloqueio foi convertido em penhora,
tendo sido expedido alvará dos valores em favor do exequente
(ID 18429263), tendo posteriormente sido expedido ofício de
transferência, a pedido do exequente (ID 21323871).
Instado a impulsionar o feito, o exequente não se manifestou sobre
eventual saldo remanescente.
Assim, diante da satisfação da obrigação, JULGO EXTINTA a
presente execução, o que faço com lastro no art. 924, II, do CPC.
Custas indevidas.
P.R.I. Após o trânsito em julgado, arquive-se.
Ariquemes, 13 de setembro de 2018.
ELISANGELA NOGUEIRA
Juiz(a) de Direito
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
PODER JUDICIÁRIO
Ariquemes - 2ª Vara Cível
Avenida Tancredo Neves, 2606, Setor Institucional, Ariquemes RO - CEP: 76804-110 - Fone:(69) 35352493
Processo nº: 7000776-56.2018.8.22.0002
Classe: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
Protocolado em: 24/01/2018 10:35:03
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Requerente: M. D. C. L. S.
Advogado do(a) AUTOR: LUISA PAULA NOGUEIRA RIBEIRO
MELO - RO0001575
Requerido: G. G. D. S.
SENTENÇA
Trata-se de ação de reconhecimento e dissolução de união estável
c/c partilha de bens ajuizada por MARIA DO CARMO FERREIRA
LOPES em face de GILEU GONSALVES DA SILVA, partes
qualificadas no feito.
Sustenta a requerente que conviveu com o requerido em união
estável durante o período de julho de 2010 até dezembro de 2017,
tendo partilhado os bens descritos na petição inicial.
Posteriormente, sobreveio ao feito petição noticiando a entabulação
de acordo entre as partes com relação ao reconhecimento e
dissolução da união estável e também à partilha de bens, nos
termos do termo de acordo de ID 19551161.
Dessa forma, considerando que as partes entabularam acordo em
relação ao objeto da presente, HOMOLOGO o acordo entabulado
no ID 19551161 e via de consequência JULGO EXTINTO os
presentes, com resolução do MÉRITO, o que faço com arrimo no
artigo 487, inciso III, alínea “b” do CPC.
Isto posto, com lastro nos arts. 226, §3º da CF e 1.725 do Código
Civil, declaro a existência de união estável entre o casal, MARIA
DO CARMO FERREIRA LOPES e GILEU GONSALVES DA SLVA,
e decreto a dissolução da união estável estabelecida entre as
partes no período compreendido entre julho de 2010 até dezembro
de 2017.
Custas indevidas.
Considerando a preclusão lógica, o feito transita em julgado nesta
data (CPC, artigo 1.000).
P. R. I. Após as providências de praxe, arquive-se.
Ariquemes, 13 de setembro de 2018.
ELISANGELA NOGUEIRA
Juiz(a) de Direito
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
PODER JUDICIÁRIO
Ariquemes
2ª Vara Cível
Avenida Tancredo Neves, 2606, Setor Institucional, Ariquemes RO - CEP: 76804-110 - Fone:(69) 35352493
Processo nº: 7005977-29.2018.8.22.0002
Classe: FAMÍLIA- DIVÓRCIO LITIGIOSO (99)
Protocolado em: 16/05/2018 13:00:57
Requerente: N. X. R. e outros (2)
Requerido: E. V.
Advogado: SILAS CAVALO MARQUES OAB: RO8636
SENTENÇA
Vistos, etc.
Trata-se de ação de divórcio litigioso ajuizada por NILVA XAVIER
ROSA em face de EMERSON VARGAS, partes qualificadas no
feito.
Sustenta a requerente que se casou com o requerido em
23 de Março de 2015, sob regime de Comunhão Parcial de
Bens. Dessa união tiveram dois filhos, Vitor Rosa Vargas e
Emerson Vargas Filho, nascidos aos 23/10/2008 e 04/08/2012,
respectivamente. Não amealharam bens passíveis de partilha,
nem dívidas.
Durante a audiência de conciliação, as partes convencionaram da
seguinte maneira: a guarda será exercida de forma compartilhada,
fixando como domicílio o da genitora; as visitas serão exercidas
de forma livre. O genitor pagará a título de pensão alimentícia o
montante de 31,5% do salário mínimo, além de arcar com 50% das
despesas com consultas, internações, odontologia, medicamentos,
material escolar e uniformes, a serem pagos todo dia 15 de cada
mês.
Instado a se manifestar, o Ministério Público opinou pela
homologação do acordo (ID 20084944).
Vieram-me conclusos.
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É o relatório. DECIDO.
ANTE O EXPOSTO, HOMOLOGO o acordo entabulado entre
as partes, para que produza os seus jurídicos e legais efeitos,
decretando o divórcio consensual do casal, declarando dissolvido o
vínculo matrimonial e cessado o regime matrimonial de bens, com
fulcro no artigo 226, § 6º da Constituição da República e no art.
1.571, IV do Código Civil, e Julgo extinto o feito, com base no art.
487, III, “b”, do CPC.
As partes são beneficiários da Justiça Gratuita, sendo isentos de
eventuais custas de ato notarial e registral (Prov. n. 013/2009 – CG
de 29/05/2009).
AVERBE-SE/INSCREVA-SE o divórcio à margem do assento de
casamento no Cartório de Notas e Registro Civil das Pessoas
Naturais, município de Monte Negro/RO, matrícula 096222 01 55
2015 2 00007 078 0001763 81.
Considerando a preclusão lógica, o feito transita em julgado nesta
data, por força do art. 1.000, parágrafo único, do CPC.
P. R. I. Expeça-se o necessário e arquive-se.
SERVE DE MANDADO /INTIMAÇÃO/OFÍCIO/CARTA/MANDADO
DE AVERBAÇÃO.
Ariquemes, 13 de setembro de 2018.
ELISANGELA NOGUEIRA
Juiz(a) de Direito
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
PODER JUDICIÁRIO
Ariquemes - 2ª Vara Cível
Avenida Tancredo Neves, 2606, Setor Institucional, Ariquemes RO - CEP: 76804-110 - Fone:(69) 35352493
Processo nº: 7002677-59.2018.8.22.0002
Classe: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
Protocolado em: 08/03/2018 14:22:51
Requerente: T. V. C. e outros
Advogado do(a) AUTOR: CLEMIRENE DE JESUS SILVA - RO5347
Requerido: J. N. F. C.
Advogado: CLEMIRENE DE JESUS SILVA OAB: RO5347
SENTENÇA
Trata-se de ação de reconhecimento e dissolução de união
estável c/c partilha de bens e alimentos ajuizada por LÚCIA DE
SOUZA VIEIRA e outros em face de JOSÉ NILTON FRANCISCO
CAETANO, partes qualificadas no feito.
Alimentos provisórios concedidos, conforme DECISÃO de ID
16763369.
Posteriormente, sobreveio ao feito termo de acordo entabulado
entre as partes, requerendo a homologação do reconhecimento e
dissolução da união estável, a partilha dos bens e a fixação dos
alimentos em favor de Thailan Vieira Caetano no importe de 47,5%
do salário mínimo vigente no País, além de arcar com 50% dos
gastos com educação e saúde (ID 17793152).
Em seguida, ante a manifestação do Ministério Público de que o
reconhecimento e dissolução da união estável demanda instrução
probatória, as partes desistiram de tal pedido, sendo mantido
apenas o acordo com relação à partilha dos bens e aos alimentos
(ID 19507051).
Após, o Ministério Público manifestou-se pela homologação do
acordo (ID 20589206).
Ante o exposto, HOMOLOGO por SENTENÇA o acordo entabulado
entre as partes, conforme documento de ID 19507051), para que
surtam seus jurídicos e legais efeitos.
Oficie-se a Secretaria do Estado da Administração (Departamento
Pessoal da Polícia Militar), para que proceda mensalmente o
desconto do valor equivalente a 47,5% do salário-mínimo da
folha de pagamento de JOSÉ NILTON FRANCISCO CAETANO
(matrícula 100086522, CPF 672.802.852-87), os quais deverão ser
depositados diretamente na conta bancária de THAILAN VIEIRA
CAETANO, CPF nº 028.591.002-70, na Agência 1831, Operação
013, Conta Poupança nº 00085717-6, junto à Caixa Econômica
Federal.
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JULGO EXTINTO o feito com resolução do MÉRITO, o que faço
com lastro no art. 487, III, b, do CPC.
Considerando a preclusão lógica, o feito transita em julgado nesta
data, por força do art. 1.000, parágrafo único, CPC.
P. R. I. Após as providências de praxe, arquive-se.
VIAS DESTA SERVEM DE CARTA, MANDADO E OFÍCIO/CARTA
Ariquemes, 13 de setembro de 2018.
ELISANGELA NOGUEIRA
Juiz(a) de Direito
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
PODER JUDICIÁRIO
Ariquemes
2ª Vara Cível
Avenida Tancredo Neves, 2606, Setor Institucional, Ariquemes RO - CEP: 76804-110 - Fone:(69) 35352493
Processo nº: 7010071-88.2016.8.22.0002
Classe: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
Protocolado em: 02/09/2016 18:06:02
Requerente: RAFAELLA BALOTARI DOS SANTOS
Advogados
do(a)
AUTOR:
LEONARDO
HENRIQUE
BERKEMBROCK - RO0004641, ADRIANA KLEINSCHMITT
PINTO - RO0005088
Requerido: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
DESPACHO
Altere-se a classe processual para Cumprimento de SENTENÇA.
O executado apresentou os cálculos devidos na modalidade de
execução invertida (ID 19993564), tendo o exequente concordado
com os valores apresentados (ID 21249199).
Dessa forma, homologo os cálculos apresentados pelo executado.
Providencie e expeça-se o necessário para pagamento da RPV/
precatório, aguardando-se o respectivo pagamento em arquivo
provisório.
Com a informação concernente ao pagamento do RPV/Precatório,
expeça-se alvará.
Em seguida, não havendo manifestação das partes em 5 dias, dou
por satisfeita a obrigação e determino o arquivamento do feito.
Ariquemes, 13 de setembro de 2018.
ELISANGELA NOGUEIRA
Juiz(a) de Direito
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
PODER JUDICIÁRIO
Ariquemes
2ª Vara Cível
Avenida Tancredo Neves, 2606, Setor Institucional, Ariquemes RO - CEP: 76804-110 - Fone:(69) 35352493
Processo nº: 7003468-96.2016.8.22.0002
Classe: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
Protocolado em: 31/03/2016 19:27:43
Requerente: L. F. G. F.
Advogados do(a) AUTOR: JUAREZ ROSA DA SILVA - RO0004200,
ANTONIO MAX ROSSENDY ROSA - RO0007024, NATHALIA
FRANCO BORGHETTI - RO0005965, JULINE ROSSENDY ROSA
- RO4957
Requerido: R. F. F.
Advogado: GILSON ALVES DE OLIVEIRA OAB: RO000549A
DESPACHO
Nos termos do artigo 485, §4º o CPC, intime-se o requerido para,
no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar-se sobre o pedido de
desistência da ação formulado pela requerente (IDs 20363876 e
20363959).
Cumpre mencionar que seu silêncio será entendido como
concordância com o citado pedido.
Decorrido o prazo com ou sem manifestação, retorne concluso.
Ariquemes, 13 de setembro de 2018.
ELISANGELA NOGUEIRA
Juiz(a) de Direito
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Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
PODER JUDICIÁRIO
Ariquemes - 2ª Vara Cível
Avenida Tancredo Neves, 2606, Setor Institucional, Ariquemes RO - CEP: 76804-110 - Fone:(69) 35352493
Processo nº: 7014479-88.2017.8.22.0002
Classe: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
Protocolado em: 01/12/2017 10:34:00
Requerente: ROSENI SOARES DE OLIVEIRA
Advogado do(a) AUTOR: CRISTIAN RODRIGO FIM - RO0004434
Requerido: TELEFONICA BRASIL S.A.
Advogado: ALAN ARAIS LOPES OAB: RO0001787
Advogado: JOSE ALBERTO COUTO MACIEL OAB: DF00513
Advogado: DANIEL FRANCA SILVA OAB: DF0024214
DECISÃO
Vistos e examinados.
Trata-se de embargos de declaração opostos por ROSENI
SOARES DE OLIVEIRA em face da SENTENÇA constante no ID
19411499, sustentando a obscuridade na SENTENÇA proferida
uma vez que a DECISÃO prolatada julgou parcialmente procedente
os pedidos iniciais, declarando a inexistência do débito discutido
e tornando definitivo o cancelamento da restrição negativa bem
como condenou a requerida ao pagamento de indenização por
danos morais no valor de R$ 8.000,00, contudo, ao final, constou
que houve sucumbência recíproca, entendendo que o autor decaiu
de significativa parte do pedido e condenou o autor na proporção
de 60% das custas e honorários advocatícios.
DECIDO.
Inicialmente, importa consignar que muito embora os embargos
tenham sido opostos no mês de julho, somente nesta data chegou
ao conhecimento deste Juízo referida peça processual.
Pois bem. Segundo o artigo 1.022, do Código de Processo Civil:
“Cabem embargos de declaração contra qualquer DECISÃO judicial
para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o
juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material.”
Da análise dos autos vislumbro razão não assiste ao embargante,
notadamente porque ao que se percebe dos embargos declaratórios
em comento, o ponto combatido não se trata de correção, exposição
e/ou esclarecimento de determinado ponto da SENTENÇA e sim
de evidente intuito reformatório da decisum.
Desta feita, diante da inadequação da via eleita do uso dos embargos
declaratórios para fins de reforma da DECISÃO, oportuno citarmos
o posicionamento do egrégio Tribunal de Justiça de Rondônia:
TJRO - Embargos de declaração em apelação. Inexistência dos
vícios apontados. Rediscussão da matéria. Embargos rejeitados.
Rejeitam-se os embargos de declaração que não demonstram
efetiva omissão, contradição ou obscuridade, tendo apenas o
intuito de encobrir o propósito de rediscutir questões já decididas,
pois o provimento dos embargos de declaração condiciona-se à
existência efetiva dos defeitos. (Embargos de Declaração 000456940.2014.822.0010, Rel. Des. Isaias Fonseca Moraes, Tribunal
de Justiça do Estado de Rondônia: 2ª Câmara Cível, julgado em
19/07/2018. Publicado no Diário Oficial em 27/07/2018.) Original
sem grifos.
TJRO - Embargos de declaração. Discordância e rediscussão
do julgado. Vícios previstos na lei. Demonstração. Ausência.
Impossibilidade de ampliação. A discordância da parte quanto ao
conteúdo da DECISÃO e a pretensão de revisão do julgado que
lhe foi desfavorável não autoriza a interposição de embargos de
declaração, que têm pressupostos específicos (demonstração de
algum dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC/15), os quais não
podem ser ampliados.Rejeitam-se os embargos de declaração,
ainda que manejados com a FINALIDADE de prequestionamento,
pois esse recurso só se presta a sanar obscuridade, omissão ou
contradição e erro material porventura existentes no acórdão,
não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso.
(Embargos de Declaração 0012778-88.2015.822.0001, Rel. Des.
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Sansão Saldanha, Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia: 1ª
Câmara Cível, julgado em 04/07/2018. Publicado no Diário Oficial
em 12/07/2018.) Original sem grifos.
Isto posto, RECEBO os embargos declaratórios e REJEITO o
argumento de obscuridade, uma vez que a SENTENÇA é clara em
suas exposições, sendo certo que eventual irresignação da parte
deve esta se socorrer da via recursal cabível.
Certificado o trânsito em julgado, considerando que a requerida
apresentou comprovante de pagamento dos valores arbitrados
na SENTENÇA (ID 20744116), intime-se a autora para, no prazo
de 15 dias, se manifestar quanto ao cumprimento voluntário da
SENTENÇA pela ré.
Decorrido o prazo para manifestação, voltem os autos conclusos.
Intimem-se as partes.
Ariquemes, 13 de setembro de 2018.
ELISANGELA NOGUEIRA
Juiz(a) de Direito
fa
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
PODER JUDICIÁRIO
Ariquemes - 2ª Vara Cível
Avenida Tancredo Neves, 2606, Setor Institucional, Ariquemes RO - CEP: 76804-110 - Fone:(69) 35352493
Processo nº: 7014939-75.2017.8.22.0002
Classe: MONITÓRIA (40)
Protocolado em: 11/12/2017 16:52:48
Requerente: AMAURI SUPLIANO DA SILVA
Advogado do(a) AUTOR: REGINA MARTINS FERREIRA - RO8088
Requerido: ALEXSANDRO XAVIER DE OLIVEIRA
Advogado: LEANDRO DE SOUZA MARTINS OAB: AC3368
DESPACHO
Considerando que é incumbência do juiz promover a
autocomposição das partes em qualquer fase processual (art.139,
V, do CPC), designo audiência de conciliação para o dia 30 de
outubro de 2018, as 11 horas, a ser realizada no CEJUSC,
localizado na Rua Fortaleza, nº 2178, Setor 03, em Ariquemes/RO
(Telefone 3536-3937).
Não havendo acordo, as partes ficam intimadas para especificarem
as provas que ainda pretendem produzir, sem prejuízo de eventual
julgamento antecipado da lide, apresentando eventual rol de
testemunhas, no prazo de 05 dias, a contar da data da audiência,
indicando com objetividade a sua pertinência, sob pena de
indeferimento.
Intime-se.
Ariquemes, 13 de setembro de 2018.
ELISANGELA NOGUEIRA
Juiz(a) de Direito
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
PODER JUDICIÁRIO
Ariquemes - 2ª Vara Cível
Avenida Tancredo Neves, 2606, Setor Institucional, Ariquemes RO - CEP: 76804-110 - Fone:(69) 35352493
Processo nº: 7010594-32.2018.8.22.0002
Classe: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
Protocolado em: 19/08/2018 17:33:14
Requerente: GESSICA PATRICIA OLIVEIRA SILVA
Advogado do(a) AUTOR: FELIPE TIAGO GONZAGA DOS
SANTOS - SP371846
Requerido: SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO
DPVAT SA
Advogado: ALVARO LUIZ DA COSTA FERNANDES OAB:
RO0005369
DESPACHO
Considerando que as duas partes manifestaram o desinteresse
em autocomposição, retire-se de pauta a audiência de conciliação
designada no ID 20828835.
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Aguarde-se o prazo de contestação, ficando ciente o requerente
que o início do prazo se deu no dia 10/09/2018, data do protocolo
do pedido de cancelamento da audiência, nos termos do artigo
335, II do CPC.
No mais, cumpram-se os itens 4 e seguintes do DESPACHO inicial.
Intimem-se.
Ariquemes, 13 de setembro de 2018.
ELISANGELA NOGUEIRA
Juiz(a) de Direito
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
PODER JUDICIÁRIO Ariquemes - 2ª Vara Cível
Avenida Tancredo Neves, 2606, Setor Institucional, Ariquemes RO - CEP: 76804-110 - Fone:(69) 35352493
Processo nº: 7011751-40.2018.8.22.0002
Classe: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159)
Protocolado em: 12/09/2018 19:27:48
Exequente: UNICRED PORTO VELHO - COOPERATIVA DE
CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DE PORTO
VELHO E REGIAO NORTE DE RONDONIA LTDA
Advogado do(a) EXEQUENTE: KENIA FRANCIELI DOMBROSKI
DOS SANTOS - RO9154
Executado: ANA MARIA SARAIVA
DESPACHO
1. Intime-se o exequente para, no prazo de 15 (quinze) dias,
emendar a inicial, sob pena de indeferimento, a fim de comprovar
o recolhimento das custas iniciais, no montante equivalente a
2% sobre o valor da causa, nos termos do artigo 12, I da Lei n.
3.896/2016 (Lei de Custas), eis que nesse tipo de ação não será
designada audiência de conciliação.
1.1 Decorrido o prazo do item 1 sem a comprovação do pagamento
das custas, venham conclusos para extinção.
1.2 Comprovado o recolhimento das custas, cumpram-se os itens 2
e seguintes do presente DESPACHO.
2. Cite(m)-se o(s) executado(s) para, no prazo de 3 (três) dias,
contado da citação, efetuar o pagamento da dívida, com juros e
encargos (art. 829, CPC) ou opor embargos em 15 (quinze) dias,
independentemente de penhora, depósito ou caução.
2.1 Arbitro honorários em 10% do valor do débito.
2.2 Caso o executado pague o valor integral no aludido prazo, o
valor dos honorários advocatícios serão reduzidos pela metade
(art. 827, §1º, CPC).
2.3 Do MANDADO ou carta de citação deverá constar, também,
a ordem de penhora e avaliação a ser cumprida pelo Oficial de
Justiça tão logo verificado o não pagamento no prazo assinalado,
de tudo lavrando-se auto, com intimação do executado.
2.4 Fica(m) o(s) executado(s) advertido(s) que a rejeição dos
embargos, ou, ainda, inadimplemento das parcelas, poderá
acarretar na elevação dos honorários advocatícios, multa em favor
da parte, além de outras penalidades previstas em lei.
3. No prazo dos embargos, reconhecendo o crédito do exequente,
poderá requerer, desde que comprove o depósito de 30% do
valor da execução, inclusive custas e honorários, o parcelamento
do restante em até 6 parcelas mensais, acrescidas de correção
monetária e de juros de 1% ao mês (CPC, art. 916), o que importará
em renúncia ao direito de opor embargos (CPC, art. 916, §6º).
3.1 Em seguida, intime-se o exequente para se manifestar sobre
o preenchimento dos pressupostos contidos no item 2, ocasião
em que poderá levantar os valores depositados, vindo os autos
conclusos para DECISÃO (CPC, art. 916, §1º).
3.2 Enquanto não sobrevier DECISÃO da proposta de parcelamento, o
executado deverá depositar as parcelas vincendas (CPC, art. 916, §2º).
3.3 Sendo deferido o parcelamento, os atos executivos restarão
suspensos. Caso indeferido, os atos executivos seguirão, e os
depósitos convertidos em penhora. (CPC, 916, §§3º e 4º).
4. Caso o executado não pague em 3 (três) dias, PENHOREM-SE
tantos bens quantos bastem para a garantia da execução e eventual
bem indicado pelo exequente descrito na exordial, lavrando-se o
respectivo auto, avalie-se e intime-se a parte executada (art. 829,
§1º, CPC).

SEXTA-FEIRA, 14-09-2018

811

4.1 O Oficial de Justiça deverá observar, por ocasião da penhora, a
ordem preferencial prevista no art. 835, do CPC.
4.2 Recaindo sobre imóvel ou direito real sobre imóvel, intime-se
também o cônjuge do executado, salvo se casados em regime de
separação absoluta de bens (CPC, art. 842).
4.3 Recaindo a penhora sobre móveis e semoventes, serão os
bens depositados em poder do exequente, devendo este fornecer
os meios para a remoção do bem, diligenciando previamente junto
ao oficial de justiça cumpridor da ordem, salvo em casos de difícil
remoção ou quando anuir o exequente, os bens serão depositados
em poder do executado (art. 840, §§1º e 2º, CPC).
5. Não encontrado(s) o(s) executado(s), havendo bens de sua
titularidade, o Oficial de Justiça deverá proceder ao arresto de
tantos quanto bastem para garantir a execução, seguindo o
processo na forma do art. 830 e §§, do CPC.
6. Para fins de cumprimento do ato expropriatório, defiro, se
necessário, o emprego da força policial e ordem de arrombamento,
na forma do art. 846, §§1º e 2º, do CPC.
7. Havendo pedido de substituição do bem penhorado e desde que
observado o artigo 847, caput e §2º, do CPC, intime-se a parte
contrária para se manifestar no prazo de 05 (cinco) dias.
7.1 Aceita a substituição ou não havendo manifestação no prazo,
tome-se ela por novo termo (CPC, art. 849).
8. Se a parte executada estiver se ocultando, proceda-se à citação
com hora certa (art. 830, §1º, CPC).
9. Não localizado o(s) executado(s), o exequente deverá, na
primeira oportunidade, requerer as medidas necessárias para a
viabilização da citação, inclusive realizar o pagamento do valor da
diligência negativa, sendo o caso.
10. Tratando-se de pessoa jurídica, deverá, desde logo,
providenciar a juntada de certidão de breve relato obtida junto à
Junta Comercial ou semelhante, diligenciando, ainda, perante os
cadastros processuais do juízo onde a empresa tem sede ou filial.
11. Expeça-se o necessário.
VIAS DESTE SERVIRÃO COMO MANDADO, CITAÇÃO/
INTIMAÇÃO/OFÍCIO CARTA E CARTA PRECATÓRIA/PENHORA/
AVALIAÇÃO e INTIMAÇÃO.
Ariquemes, 13 de setembro de 2018.
ELISANGELA NOGUEIRA
Juiz(a) de Direito
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
PODER JUDICIÁRIO
Ariquemes - 2ª Vara Cível
Avenida Tancredo Neves, 2606, Setor Institucional, Ariquemes RO - CEP: 76804-110 - Fone:(69) 35352493
Processo nº: 7011939-67.2017.8.22.0002
Classe: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
Protocolado em: 06/10/2017 10:00:10
Requerente: F. M. O.
Advogado do(a) AUTOR: ARLINDO FRARE NETO - PR0040665
Requerido: L. C. L.
DESPACHO
Vistos, etc.
Defiro o pedido de dilação para comprovação da distribuição
da carta precatória para citação do requerido pleiteado no ID
21383520.
Desta feita, aguarde-se o prazo de 15 dias para a comprovação da
distribuição da carta precatória pela autora.
Neste mesmo prazo, deverá a autora manifestar-se em relação as
informações contidas nos IDs 14309905 e 15649312
Em tempo, consigno que nesta data respondi as informações
requisitadas nos autos do agravo de instrumento n. 080285197.2017.8.22.0000 conforme ofício em anexo.
VIAS DESTE DESPACHO SERVIRÃO DE MANDADO DE
INTIMAÇÃO.
Ariquemes, 13 de setembro de 2018.
ELISANGELA NOGUEIRA
Juiz(a) de Direito
fa
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3ª VARA CÍVEL
3º Cartório Cível
3ª Vara Cível
Proc.: 0005779-92.2010.8.22.0002
Ação:Execução de Título Extrajudicial
Exequente:Banco do Brasil S.a Matriz Brasília
Advogado:Reynaldo Augusto Ribeiro Amaral. (OAB/RO 4507),
Louise Rainer Pereira Gionédis (OAB/PR 8.123)
Executado:Park Promoções e Eventos Ltda, Joel Coelho Leal
Filho, Celene Maria da Costa Leal
Advogado:Juarez Rosa da Silva. (OAB/RO 4200), Nathalia Franco
Borghetti (OAB/RO 5965)
Fica a parte executada, por via de seu Advogado(a), no prazo
de 15 dias, intimada a juntar o comprovante de transferência dos
valores pagos a título de quitação de dívida, conforme requerido
pela parte autora.
Proc.: 0001209-58.2013.8.22.0002
Ação:Procedimento Ordinário (Cível)
Requerente:L. A. B.
Advogado:Nelson Barbosa. (OAB/RO 2529)
Requerido:L. E. B. G. S. B.
Advogado:Luciana Arantes Granzotto. (RO 4316), Brian Griehl.
(OAB/RO 261B), Luciana Arantes Granzotto. (RO 4316), Brian
Griehl. (OAB/RO 261B)
Fica a parte autora intimada, por via de seu(s) procurador(es),
para, no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o pagamento das custas
processuais, sob pena de Protesto e posterior em inscrição na
Dívida Ativa.
Proc.: 0008704-85.2015.8.22.0002
Ação:Procedimento Ordinário (Cível)
Requerente:Valdirene Lima Davi
Advogado:Lilian Maria Sulzbacher. ( OAB/RO 3225)
Requerido:Instituto Nacional do Seguro Social - INSS
Advogado:Advogado Não Informado ( )
Vistos.Atendendo a determinação de folhas 119, designo audiência
de instrução para o dia 07 de novembro de 2018, às 11h00min.,
onde será realizada a oitiva das testemunhas arroladas, bem
como tomado o interrogatório da parte autora.Intimem-se as
partes para que, no prazo de 10 (dez) dias, a contar da publicação
desta DECISÃO, apresentem rois de testemunhas, com a devida
qualificação, sob pena de preclusão e consequente perda do direito
de Caso necessário, depreque-se a oitiva de eventual testemunha
arrolada pelas partes.Ressalto que, de acordo com o art. 455 do
CPC, a intimação da testemunha é ônus daquele que a requer, ou
seja, dispensa-se a intimação do juízo.Assim, devem, as partes,
comprovar a intimação de suas testemunhas, conforme preconiza
o § 1º do art. 455 do CPC, no prazo de 3 (três) dias, antes da
audiência, ou comprometer-se a trazê-las na solenidade (§ 2º do
art. 455 do CPC), sob pena de desistência da inquirição (§§ 1º e 2º
do art. 455 do CPC).Insta destacar que a intimação de testemunha
só será feita pela via judicial quando: I - for frustrada a intimação
prevista no § 1o deste artigo; II - sua necessidade for devidamente
demonstrada pela parte ao juiz; III - figurar no rol de testemunhas
servidor público ou militar, hipótese em que o juiz o requisitará ao
chefe da repartição ou ao comando do corpo em que servir; IV - a
testemunha houver sido arrolada pelo Ministério Público ou pela
Defensoria Pública; V - a testemunha for uma daquelas previstas no
art. 454. (CPC, art. 455, §4º), devendo a parte interessada requerer,
por escrito, a intimação da testemunha, justificando, desde logo, a
necessidade dessa oitiva.Advirto, por oportuno que, deverá a parte
autora, na solenidade em referência, apresentar os documentos que
instruíram a petição inicial (vias originais), ficando, desde já ciente
de, possível determinação de perícia, para atestar a veracidade
da aludida prova. Os atos devem ser expedidos pela escrivania
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de modo que o feito deve estar apto à instrução, aguardando a
solenidade indicada, com o prazo mínimo de 72 horas.Noto que
a(s) testemunha(s) deverá(ão) portar documento de identificação,
advertindo-se que o não comparecimento espontâneo implicará
em crime de desobediência e condução coercitiva. Observo, por
fim, que as testemunhas serão dispensadas em caso de ausência
injustificada do advogado. Intimem-se.Pratique-se e expeça-se o
necessário.SERVE A PRESENTE COMO OFÍCIO/ MANDADO
DE CITAÇÃO/ INTIMAÇÃO/ NOTIFICAÇÃO E/OU CARTA
PRECATÓRIA
Ariquemes-RO, quarta-feira, 29 de agosto de 2018.
Marcus Vinícius dos Santos de Oliveira
Juiz de Direito
Proc.: 0278100-83.2006.8.22.0002
Ação:Procedimento Ordinário (Cível)
Requerente:Luiz Carlos da Silva Neto
Advogado:Cloves Gomes de Souza. (OAB/RO 385B)
Requerido:Instituto Nacional do Seguro Social - INSS
Manifeste a parte interessada sobre o retorno dos autos do Tribunal
de Justiça. Ficam as partes devidamente intimadas para comprovar,
no prazo de 15 dias, o cumprimento dos atos, bem como, a parte
sucumbente, quanto ao pagamento das custas processuais, sob
pena de encaminhamento do débito judicial ao Tabelionato de
Protesto e posterior inscrição em dívida ativa.
Proc.: 0039931-74.2007.8.22.0002
Ação:Execução Contra a Fazenda Pública
Exequente:Ataíde Rodrigues Campos
Advogado:Cloves Gomes de Souza. (OAB/RO 385B)
Executado:Instituto Nacional do Seguro Social - INSS
Vistos.Defiro o pedido retro, mediante a substituição por cópia.Após,
nada mais pendente, arquive-se.SERVE A PRESENTE COMO
OFÍCIO/ MANDADO DE CITAÇÃO/ INTIMAÇÃO/ NOTIFICAÇÃO
E/OU CARTA PRECATÓRIA
Ariquemes-RO, segunda-feira, 3 de setembro de 2018.
Marcus Vinícius dos Santos de Oliveira
Juiz de Direito
Proc.: 0010382-72.2014.8.22.0002
Ação:Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária
Requerente:Banco Bradesco Financiamentos S.a Matriz de Osasco
Advogado:Roberta Beatriz do Nascimento (OAB/RO 8599), José
Lídio Alves dos Santos. ( OAB/RO 8598)
Requerido:Loremar Kalke
Advogado:Corina Fernandes Pereira. ( OAB/RO 2074)
Fica a parte Autora, por via de seu Advogado, no prazo de 05
dias, intimada sobre a certidão de fl: “Certifico e dou fé que não
há valores depositados nos autos, ficando prejudicada o pedido do
autor para levantamento de valores”. Ficando, desde já, intimado
para dar o devido andamento processual, sob pena de retorno dos
autos ao arquivo
Proc.: 0015632-57.2012.8.22.0002
Ação:Cautelar Inominada (Cível)
Requerente:Renascer Comércio de Materiais Para Construção
Ltda
Advogado:Edinara Regina Colla (OAB/RO 1123)
Requerido:Fausto Sereia, Juranice Terezinha Sereia
Advogado:Débora Aparecida Marques (RO 4988), Luís Cláudio
Gerhardt Steglich (RS 59.579), Débora Aparecida Marques (RO
4988), Luís Cláudio Gerhardt Steglich (RS 59.579)
Vistos.Intime-se a parte ré a fim de esclarecer sua pretensão com
os aclaratórios opostos retro.Intimem-se.SERVE A PRESENTE
COMO OFÍCIO/ MANDADO DE CITAÇÃO/ INTIMAÇÃO/
NOTIFICAÇÃO E/OU CARTA PRECATÓRIAAriquemes-RO,
segunda-feira, 3 de setembro de 2018.Marcus Vinícius dos Santos
de Oliveira
Juiz de Direito
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Proc.: 0010622-32.2012.8.22.0002
Ação:Procedimento Ordinário (Cível)
Requerente:Jair da Costa Pereira, Geides Soares Pereira, Fabiola
Cardoso Soares Pereira, Josiane Linhares Pereira
Advogado:Maiele Rogo Mascaro Nobre (RO 5122), Defensoria
Pública. ( )
Requerido:Instituto Nacional do Seguro Social - INSS
Com a implantação do novo Sistema de Acompanhamento
Processual nesta comarca, na data de 21/10/2015, todas as novas
demandas deverão ser protocoladas diretamente no PJe (Sistema
Processual Judicial eletrônico), nos termos da Resolução 185/2013
do CNJ.Desta feita, proceda a escrivania com o desentranhamento
da referida peça, procedendo a entrega ao advogado subscritor,
o qual deverá, no prazo de 10 (dez) dias, providenciar o referido
protocolo junto ao Sistema Pje.Após, nada mais pendente,
arquive-se.SERVE A PRESENTE COMO OFÍCIO/ MANDADO
DE CITAÇÃO/ INTIMAÇÃO/ NOTIFICAÇÃO E/OU CARTA
PRECATÓRIAAriquemes-RO, segunda-feira, 3 de setembro de
2018.Marcus Vinícius dos Santos de Oliveira Juiz de Direito
Proc.: 0000604-49.2012.8.22.0002
Ação:Procedimento Ordinário (Cível)
Requerente:Sirley Francisca Cayres, Débora Francisca Cayres,
Leila Francisca Cayres, Samira Francisca Cayres
Advogado:Fernando Martins Gonçalves. (OAB/RO 834)
Litisconsorte Passiv:Michel Dávila Cayres, José Nepomuceno dos
Santos
Advogado:Brian Griehl. (OAB/RO 261B), Defensoria Pública. ( )
Vistos e etc.Diante da implantação do PJe neste Juízo, no
mesmo prazo supracitado, a parte Exequente deverá proceder à
distribuição desta execução via PJe, com direcionamento a este
juízo, instruindo com cópia integral dos autos, comunicando nestes
autos, em 10 dias.Uma vez que no PJe há uma praticidade nas
intimações e consultas processuais, bem como não há necessidade
de precatória no Estado, sendo o MANDADO encaminhado para
cumprimento em qualquer comarca do Estado, os atos de avaliação
e intimação serão realizados pelo Juízo, retirando da parte o ônus
de distribuição de precatória e recolhimento da respectiva taxa.
Da mesma forma a distribuição destes autos no PJE, continuará
a partir do ultimo movimento impulsionado nos autos físico.
Ocorrendo a redistribuição, a manifestação da parte Exequente,
será via PJe, quanto ao prosseguimento do feito.Expeça-se o
necessário.Intimem-se, na pessoa dos Procuradores constituídos
nos autos (art’s. 272 e 273 do NCPC e Capítulo II, Seção III, item
44, das Diretrizes Gerais Judiciais).Ariquemes-RO, quinta-feira, 30
de agosto de 2018.Marcus Vinícius dos Santos de Oliveira Juiz de
Direito
Douglas Júnior Azevedo Simões
Diretor de Cartório
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ariquemes - 3ª Vara Cível
Avenida Tancredo Neves, 2606, Setor Institucional, Ariquemes RO - CEP: 76804-110 - Fone:(69) 35352493 Processo: 700866391.2018.8.22.0002
Classe: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
Valor da Causa: R$ 615.824,67
Nome: MARIA LAURA SANTOS
Endereço: 10ª RUA CASSTANHEIRA, 1826, SETOR 01, Ariquemes
- RO - CEP: 76870-000
Nome: JULIANA SANTOS RODRIGUES
Endereço: RUA PEDRO NAVA, 3248, SETOR 06, Ariquemes - RO
- CEP: 76870-000
Nome: BRUNA SANTOS
Endereço: RUA COSTA MARQUES, 3093, SETOR BNH,
Ariquemes - RO - CEP: 76870-000
Advogado do(a) EXEQUENTE: JONIS TORRES TATAGIBA RO0004318
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Advogado do(a) EXEQUENTE: JONIS TORRES TATAGIBA RO0004318
Advogado do(a) EXEQUENTE: JONIS TORRES TATAGIBA RO0004318
Nome: BENEDITO CARLOS DA SILVA
Endereço: Rua Terezina, 321, - de 175/176 a 524/525, Nova
Brasília, Ji-Paraná - RO - CEP: 76908-330
Advogado do(a) EXECUTADO:
DESPACHO
Vistos.
Intime-se o executado, na pessoa de seu advogado ou
pessoalmente, caso não tenha advogado constituído ou
representado pela Defensoria Pública, para pagar em 15 (quinze)
dias, o débito executado, ATUALIZADO na data do pagamento,
sob pena de multa de 10% sobre o valor da execução e honorários
advocatícios no importe de 10%, nos termos do artigo 523, §1º, do
CPC.
Caso tenha sido citado por edital na fase de conhecimento, intimese por edital, conforme art. 513, §2º, IV do CPC.
Advirta-se que transcorrido o prazo para pagamento voluntário,
iniciar-se-á o prazo de 15 (quinze) dias para que o executado,
independentemente de penhora ou nova intimação, apresente,
nos próprios autos, sua impugnação à execução como técnica de
defesa (art. 525 do CPC).
Fica o executado ainda ciente que, havendo pagamento parcial
no prazo previsto acima, a multa e os honorários incidirão sobre
o remanescente do débito e de que transcorrido o prazo para
pagamento voluntário, iniciar-se-á o prazo para impugnação, que
deverá ser realizada em observância ao disposto no artigo 525 do
CPC.
Em não havendo pagamento, certifique-se e intime-se o credor
para, no prazo de 05 (cinco) dias, atualizar o débito, acrescendo
aos cálculos a multa de 10% (dez por cento), inclusive com os
honorários de advogado, fixados em 10% (dez por cento) sobre o
valor excutido, bem como para requerer o que entender pertinente
para a satisfação de seu crédito.
Sem prejuízo, desde logo, caso requerido pela parte, autorizo
a expedição da certidão do teor da DECISÃO, que deverá ser
fornecida conforme artigo 517, § 2º, do CPC, após o decurso do
prazo para pagamento voluntário, de modo a permitir que a parte
efetue o protesto da DECISÃO.
Em sendo efetuado o pagamento no prazo legal, expeça-se alvará
judicial em nome da(o) Exequente.
Pratique-se e expeça-se o necessário.
SERVE A PRESENTE COMO OFÍCIO/ MANDADO DE CITAÇÃO/
INTIMAÇÃO/ NOTIFICAÇÃO E/OU CARTA PRECATÓRIA
Ariquemes, 19 de julho de 2018
MARCUS VINICIUS DOS SANTOS DE OLIVEIRA
Juiz de Direito
Assinado eletronicamente por: MARCUS VINICIUS DOS SANTOS
DE OLIVEIRA
http://pje.tjro.jus.br/pg/Processo/ConsultaDocumento/listView.
seam
ID do documento: 19900573
Data de assinatura: Quinta-feira, 19/07/2018 18:58:14
18071918581167500000018560390
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ariquemes - 3ª Vara Cível
Avenida Tancredo Neves, 2606, Setor Institucional, Ariquemes RO - CEP: 76804-110 - Fone:(69) 35352493 e-mail: aqs3civel@
tjro.jus.br
Processo: 7011527-73.2016.8.22.0002
Classe: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
AUTOR: JULIANO BARBOSA DA CRUZ
Advogado do(a) AUTOR: MARINALVA DE PAULO - RO0005142
RÉU: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Advogado do(a) RÉU:

Este diário foi assinado digitalmente consoante a Lei 11.419/06. O documento eletrônico pode ser encontrado no sítio do Tribunal de Justiça do Estado de
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INTIMAÇÃO
Fica a parte autora, por via de seu representante legal, INTIMADA
acerca do documento juntado aos autos para, querendo, se
manifestar no prazo legal.
Ariquemes/RO, Quinta-feira, 13 de Setembro de 2018.
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ariquemes - 3ª Vara Cível
Avenida Tancredo Neves, 2606, Setor Institucional, Ariquemes RO - CEP: 76804-110 - Fone:(69) 35352493 e-mail: aqs3civel@
tjro.jus.br
Processo: 0011424-59.2014.8.22.0002
Classe: CÍVEL - BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO
FIDUCIÁRIA (81)
AUTOR: BV FINANCEIRA S/A
Advogados do(a) AUTOR: MOISES BATISTA DE SOUZA SP0149225, FERNANDO LUZ PEREIRA - RO0004392
RÉU: Arno Gromann. Espólio
Advogado do(a) RÉU:
INTIMAÇÃO
Por determinação do Juiz de Direito da 3ª Vara Cível desta comarca,
fica a parte autora INTIMADA para, no prazo de 05 (cinco) dias,
proceder ao recolhimento das custas para a publicação do edital, o
qual poderá ser emitido mediante o acesso ao link:https://www.tjro.
jus.br/boleto/pages/boletoGraficaOrgaosForm.xhtml
Ariquemes-RO, 13 de setembro de 2018
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ariquemes - 3ª Vara Cível
Avenida Tancredo Neves, 2606, Setor Institucional, Ariquemes RO - CEP: 76804-110 - Fone:(69) 35352493 e-mail: aqs3civel@
tjro.jus.br
Processo: 7010678-67.2017.8.22.0002
Classe: FAMÍLIA- EXECUÇÃO DE ALIMENTOS (1112)
EXEQUENTE: T. B. D. S. e outros
Advogados do(a) EXEQUENTE: MARCOS RODRIGUES
CASSETARI JUNIOR - RO0001880, ALINE ANGELA DUARTE RO0002095
Advogados do(a) EXEQUENTE: MARCOS RODRIGUES
CASSETARI JUNIOR - RO0001880, ALINE ANGELA DUARTE RO0002095
EXECUTADO: A. M. B.
Advogado do(a) EXECUTADO:
INTIMAÇÃO
Fica a parte autora, por via de seu representante legal, INTIMADA
acerca do documento juntado aos autos para, querendo, se
manifestar no prazo legal.
Ariquemes/RO, Quinta-feira, 13 de Setembro de 2018.
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ariquemes - 3ª Vara Cível
Avenida Tancredo Neves, 2606, Setor Institucional, Ariquemes RO - CEP: 76804-110 - Fone:(69) 35352493 e-mail: aqs3civel@
tjro.jus.br
Processo: 7011356-82.2017.8.22.0002
Classe: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
AUTOR: PAULO ALVES
Advogado do(a) AUTOR: JOSE CARLOS SABADINI JUNIOR RO8698
RÉU: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Advogado do(a) RÉU:
INTIMAÇÃO
Fica a parte autora, por via de seu representante legal, INTIMADA
acerca do documento juntado aos autos para, querendo, se
manifestar no prazo legal.
Ariquemes/RO, Quarta-feira, 12 de Setembro de 2018.

SEXTA-FEIRA, 14-09-2018

814

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ariquemes - 3ª Vara Cível
Avenida Tancredo Neves, 2606, Setor Institucional, Ariquemes RO - CEP: 76804-110 - Fone:(69) 35352493
e-mail: aqs3civel@tjro.jus.br
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
3ª Vara Cível da Comarca de Ariquemes/RO
Processo: 7005923-63.2018.8.22.0002
Requerente: SELMA PINHEIRO DOS SANTOS
Advogado do(a) AUTOR: VINICIUS VECCHI DE CARVALHO
FERREIRA - RO0004466
Requerido: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Advogado do(a) RÉU:
Fica a parte autora, através de seu advogado, INTIMADA da
apresentação da contestação para, querendo, apresentar
impugnação no prazo legal.
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ariquemes - 3ª Vara Cível
Avenida Tancredo Neves, 2606, Setor Institucional, Ariquemes RO - CEP: 76804-110 - Fone:(69) 35352493
e-mail: aqs3civel@tjro.jus.br
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
3ª Vara Cível da Comarca de Ariquemes/RO
Processo: 7008954-91.2018.8.22.0002
Requerente: PAULA GONCALVES REZENDE
Advogado do(a) EXEQUENTE: MAIELE ROGO MASCARO RO0005122
Requerido: JANIO MENDONCA DE SOUSA
Advogado do(a) EXECUTADO: MARCOS PEDRO BARBAS
MENDONCA - RO0004476
Fica a parte autora, através de seu advogado, INTIMADA da
apresentação da contestação para, querendo, apresentar
impugnação no prazo legal.
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ariquemes - 3ª Vara Cível
Avenida Tancredo Neves, 2606, Setor Institucional, Ariquemes RO - CEP: 76804-110 - Fone:(69) 35352493 e-mail: aqs3civel@
tjro.jus.br
Processo: 7005537-04.2016.8.22.0002
Classe: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
EXEQUENTE: EXATA BOMBAS INJETORAS LTDA - ME
Advogado do(a) EXEQUENTE: EDINARA REGINA COLLA RO0001123
EXECUTADO: VIANA E OLIVEIRA INDUSTRIA E COMERCIO DE
CABOS PARA FERRAMENTAS LTDA - ME
Advogado do(a) EXECUTADO:
INTIMAÇÃO
Fica a parte autora, por via de seu representante legal, INTIMADA
acerca do documento juntado aos autos para, querendo, se
manifestar no prazo legal.
Ariquemes/RO, Quarta-feira, 12 de Setembro de 2018.
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ariquemes - 3ª Vara Cível
Avenida Tancredo Neves, 2606, Setor Institucional, Ariquemes RO - CEP: 76804-110 - Fone:(69) 35352493 e-mail: aqs3civel@
tjro.jus.br
Processo: 7006593-04.2018.8.22.0002
Classe: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159)
EXEQUENTE: BANCO BRADESCO S.A.
Advogado do(a) EXEQUENTE: MAURO PAULO GALERA MARI RO0004937
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EXECUTADO: ZILAH MONTEIRO DA COSTA
Advogado do(a) EXECUTADO:
INTIMAÇÃO
Fica a parte exequente, por intermédio de seu advogado,
devidamente intimada para comprovar o recolhimento das custas
da diligência requerida.
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ariquemes - 3ª Vara Cível
Avenida Tancredo Neves, 2606, Setor Institucional, Ariquemes RO - CEP: 76804-110 - Fone:(69) 35352493 e-mail: aqs3civel@
tjro.jus.br
Processo: 7004999-57.2015.8.22.0002
Classe: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
EXEQUENTE: LIDER BOMBAS INJETORES LTDA - EPP
Advogado do(a) EXEQUENTE: DORIHANA BORGES BORILLE RO0006597
EXECUTADO: MARMORARIA MINEIRA LTDA - ME e outros
Advogado do(a) EXECUTADO:
Advogado do(a) EXECUTADO:
INTIMAÇÃO
Por ordem do(a) Exmo(a). Dr(a). Juiz(a) de Direito do Ariquemes
- 3ª Vara Cível, fica a parte exequente, por intermédio de seu
advogado, devidamente intimada para proceder ao recolhimento
das custas pertinentes ao pagamento da diligência pleiteada, nos
termos do art. 2°, VIII, c/c art. 17, ambos da Lei 3.896/2016.
Ariquemes-RO, 12 de setembro de 2018
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ariquemes - 3ª Vara Cível
Avenida Tancredo Neves, 2606, Setor Institucional, Ariquemes RO - CEP: 76804-110 - Fone:(69) 35352493 e-mail: aqs3civel@
tjro.jus.br
Processo: 7004300-32.2016.8.22.0002
Classe: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
EXEQUENTE: LOURIVAL C. DE SOUZA - ME
Advogado do(a) EXEQUENTE: CLECIO SILVA DOS SANTOS RO0004993
EXECUTADO: ROMI GRACIELA BRITEZ TORRES
Advogado do(a) EXECUTADO:
INTIMAÇÃO
Por determinação do Juiz de Direito da 3ª Vara Cível desta
comarca, fica a(s) parte(s) interessada INTIMADA para dar regular
andamento ao feito, no prazo de 05 (cinco) dias, ou 10 (dez), caso
Fazenda Pública, tendo em vista que até a presente data não veio
aos autos informação de pagamento da dívida.
Ariquemes-RO, 12 de setembro de 2018
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ariquemes - 3ª Vara Cível
Avenida Tancredo Neves, 2606, Setor Institucional, Ariquemes RO - CEP: 76804-110 - Fone:(69) 35352493
e-mail: aqs3civel@tjro.jus.br
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
3ª Vara Cível da Comarca de Ariquemes/RO
Processo: 7007698-16.2018.8.22.0002
Requerente: YASUDA MARITIMA SEGUROS S.A.
Advogados do(a) AUTOR: ANTONIO CHAVES ABDALLA
- MG66493, MARIA CAROLINA BRUNHAROTTO GARCIA SP250695
Requerido: M F TRANSPORTES LTDA - EPP
Advogado do(a) RÉU:
Fica a parte autora, através de seu advogado, INTIMADA da
apresentação da contestação para, querendo, apresentar
impugnação no prazo legal.
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PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ariquemes - 3ª Vara Cível
Avenida Tancredo Neves, 2606, Setor Institucional, Ariquemes RO - CEP: 76804-110 - Fone:(69) 35352493 e-mail: aqs3civel@
tjro.jus.br
Processo: 7013810-35.2017.8.22.0002
Classe: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
AUTOR: MARIO LUCIO SOUSA DOS SANTOS
Advogado do(a) AUTOR: BELMIRO ROGERIO DUARTE
BERMUDES NETO - RO0005890
RÉU: LOJAS RENNER S.A.
Advogado do(a) RÉU: JULIO CESAR GOULART LANES RO0004365
INTIMAÇÃO
Fica a parte Requerente intimada a, no prazo de 15 dias, apresentar
contrarrazões ao recurso de apelação.
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ariquemes - 3ª Vara Cível
Avenida Tancredo Neves, 2606, Setor Institucional, Ariquemes RO - CEP: 76804-110 - Fone:(69) 35352493
e-mail: aqs3civel@tjro.jus.br
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
3ª Vara Cível da Comarca de Ariquemes/RO
Processo: 7012120-68.2017.8.22.0002
Requerente: MIRIAN APARECIDA FERREIRA NEVES - ME
Advogado do(a) REQUERENTE: RAFAEL OLIVEIRA CLAROS RO0003672
Requerido: SILVIO CELSO CASARIN
Advogado do(a) REQUERIDO:
Fica a parte autora, através de seu advogado, INTIMADA da
apresentação da contestação para, querendo, apresentar
impugnação no prazo legal.
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ariquemes - 3ª Vara Cível
Avenida Tancredo Neves, 2606, Setor Institucional, Ariquemes RO - CEP: 76804-110 - Fone:(69) 35352493 e-mail: aqs3civel@
tjro.jus.br
Processo: 7002397-59.2016.8.22.0002
Classe: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159)
EXEQUENTE: BANCO BRADESCO S.A.
Advogado do(a) EXEQUENTE: MAURO PAULO GALERA MARI RO0004937
EXECUTADO: VALMIR JOSE BALTHAZAR
Advogado do(a) EXECUTADO:
INTIMAÇÃO
Fica a parte exequente, por intermédio de seu advogado,
devidamente intimada para comprovar o recolhimento das custas
da diligência requerida
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ariquemes - 3ª Vara Cível
Avenida Tancredo Neves, 2606, Setor Institucional, Ariquemes RO - CEP: 76804-110 - Fone:(69) 35352493 e-mail: aqs3civel@
tjro.jus.br
Processo: 7004837-62.2015.8.22.0002
Classe: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
AUTOR: JOSENEI MENDES FERREIRA
Advogado do(a) AUTOR: KELLY RENATA DE JESUS
DAMASCENO - RO0005090
RÉU: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Advogado do(a) RÉU:
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INTIMAÇÃO
Fica a parte autora, por via de seu representante legal, INTIMADA
acerca do documento juntado aos autos para, querendo, se
manifestar no prazo legal.
Ariquemes/RO, Quarta-feira, 12 de Setembro de 2018.
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ariquemes - 3ª Vara Cível
Avenida Tancredo Neves, 2606, Setor Institucional, Ariquemes RO - CEP: 76804-110 - Fone:(69) 35352493 e-mail: aqs3civel@
tjro.jus.br
Processo: 7008750-81.2017.8.22.0002
Classe: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159)
EXEQUENTE: THIAGO VENTURA MAXIMO
Advogados do(a) EXEQUENTE: PAULA ISABELA DOS SANTOS
- RO0006554, ISABEL MOREIRA DOS SANTOS - RO0004171,
HEDERSON MEDEIROS RAMOS - RO0006553
EXECUTADO: ROQUE STOCHERO
Advogado
do(a)
EXECUTADO:
HAMILTON
JUNIOR
CONSTANTINO ANDRADE TRONDOLI - RO0006856
INTIMAÇÃO
Fica a parte requerida, por via de seu representante
legal, INTIMADA acerca do acordo juntado aos autos para,
querendo, se manifestar no prazo legal.
Ariquemes/RO, Quarta-feira, 12 de Setembro de 2018.
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ariquemes - 3ª Vara Cível
Avenida Tancredo Neves, 2606, Setor Institucional, Ariquemes RO - CEP: 76804-110 - Fone:(69) 35352493
e-mail: aqs3civel@tjro.jus.br
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
3ª Vara Cível da Comarca de Ariquemes/RO
Processo: 7009859-33.2017.8.22.0002
Requerente: M. R.
Advogado do(a) EXEQUENTE: AMANDA LARAY GAMA - AM10960
Requerido: A. B.
Advogado do(a) EXECUTADO: MARCIA REJANE WAGNER ES11231
Fica a parte Requerente, através de seu procurador, INTIMADA
para, no prazo de 15 dias, se manifestar sobre a petição ID n.
19605217 e demais documentos apresentados pelo requerido.
Tribunal de Justiça de Rondônia
PODER JUDICIÁRIO
Ariquemes - 4ª Vara Cível
Avenida Tancredo Neves, 2606, Setor Institucional, Ariquemes RO - CEP: 76804-110 - Fone:(69) 35352493
Processo: 7011372-02.2018.8.22.0002
Classe: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
AUTOR: MAYCON GOMES
Advogado do(a) AUTOR: MARILIA LISBOA BENINCASA MORO
- RO0002252
RÉU: JAQUELINE MARTINS DA SILVA
Advogado do(a) RÉU:
Vistos.
1.Embora a inicial tenha sido endereçada à 4ª Vara Cível, não há
na hipótese conexão com os autos 7009855-93.2017.8.22.0002,
ação de Alimentos, que tramitaram nesta Vara e já se encontra
sentenciado e arquivado, não havendo risco de prolação de
decisões conflitantes, o que descaracteriza a conexão (art. 55, §1º,
NCPC). Assim, correta a distribuição por sorteio.
2. Remeta-se à 3ª Vara Cível, com urgência.
Ariquemes, 12 de setembro de 2018.
EDILSON NEUHAUS
Juiz de Direito
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PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ariquemes - 3ª Vara Cível
Avenida Tancredo Neves, 2606, Setor Institucional, Ariquemes RO - CEP: 76804-110 - Fone:(69) 35352493
e-mail: aqs3civel@tjro.jus.br
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
3ª Vara Cível da Comarca de Ariquemes/RO
Processo: 7007701-39.2016.8.22.0002
Requerente: BATISTA & BRITO LTDA
Advogado do(a) EXEQUENTE: EDAMARI DE SOUZA - RO0004616
Requerido: EUGENIA LEITE DE ARAUJO
Advogado do(a) EXECUTADO:
Fica a parte Requerente através de seu procurador, INTIMADA a
pagar as custas do edital.
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ariquemes - 3ª Vara Cível
Avenida Tancredo Neves, 2606, Setor Institucional, Ariquemes RO - CEP: 76804-110 - Fone:(69) 35352493 e-mail: aqs3civel@
tjro.jus.br
Processo: 7013069-29.2016.8.22.0002
Classe: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
EXEQUENTE: PLACIDINO RIBEIRO
Advogado do(a) EXEQUENTE: SILVANA FERREIRA - RO0006695
EXECUTADO: OI / SA
Advogados do(a) EXECUTADO: ROCHILMER MELLO DA ROCHA
FILHO - RO0000635, MARCELO LESSA PEREIRA - RO0001501
Intimação
Por ordem do(a) Exmo(a). Dr(a). Juiz(a) de Direito do Ariquemes
- 3ª Vara Cível, fica a parte exequente, por intermédio de seu
advogado, devidamente intimada para se manifestar em relação a
petição Id 20104432.
Ariquemes-RO, 12 de setembro de 2018
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ariquemes - 3ª Vara Cível
Avenida Tancredo Neves, 2606, Setor Institucional, Ariquemes RO - CEP: 76804-110 - Fone:(69) 35352493 e-mail: aqs3civel@
tjro.jus.br
Processo: 7001157-98.2017.8.22.0002
Classe: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
EXEQUENTE: ALDAIR JOSE GOMES
Advogado do(a) EXEQUENTE: LEVI GUSTAVO ALVES DE
FREITAS - RO0004634
EXECUTADO: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO
SOCIAL e outros
Advogado do(a) EXECUTADO:
Advogado do(a) EXECUTADO:
INTIMAÇÃO
Fica a parte autora, por via de seu representante legal, INTIMADA
acerca do documento juntado aos autos para, querendo, se
manifestar no prazo legal.
Ariquemes/RO, Quarta-feira, 12 de Setembro de 2018.
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ariquemes - 3ª Vara Cível
Avenida Tancredo Neves, 2606, Setor Institucional, Ariquemes RO - CEP: 76804-110 - Fone:(69) 35352493 e-mail: aqs3civel@
tjro.jus.br
Processo: 7010259-81.2016.8.22.0002
Classe: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159)
EXEQUENTE: BANCO BRADESCO S.A.
Advogado do(a) EXEQUENTE: MAURO PAULO GALERA MARI RO0004937
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EXECUTADO: E. M. DE MOURA & CIA LTDA - ME e outros
Advogado do(a) EXECUTADO:
Advogado do(a) EXECUTADO:
Por determinação do Juiz de Direito da 3ª Vara Cível desta
comarca, fica a(s) parte(s) exequente INTIMADA para, NO PRAZO
DE 05 (CINCO) DIAS, proceder o recolhimento das custas para
publicação do edital de citação.
Ariquemes-RO, 13 de setembro de 2018
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia Ariquemes - 3ª Vara Cível
Avenida Tancredo Neves, 2606, Setor Institucional, Ariquemes RO - CEP: 76804-110 - Fone:(69) 35352493
e-mail: aqs3civel@tjro.jus.br
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
3ª Vara Cível da Comarca de Ariquemes/RO
Processo: 7010063-43.2018.8.22.0002
Requerente: ERALDO SANTOS ANDRADE
Advogados do(a) AUTOR: BELMIRO ROGERIO DUARTE
BERMUDES NETO - RO0005890, VICTOR HUGO PILGER RO9501
Requerido: FRANCISCO ALVES BARRETO e outros
Advogado do(a) RÉU:
Advogado do(a) RÉU:
Fica a parte Requerente, através de seu procurador, INTIMADA a
apresentar novamente os anexos referente a ultima petição, pois
não constam nos autos.
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia Ariquemes - 3ª Vara Cível
Avenida Tancredo Neves, 2606, Setor Institucional, Ariquemes RO - CEP: 76804-110 - Fone:(69) 35352493 Processo: 700843383.2017.8.22.0002
Classe: FAMÍLIA- EXECUÇÃO DE ALIMENTOS (1112)
Valor da Causa: R$ 2.341,24
Nome: ALMIR EDUARDO BUENO PIMENTA
Endereço: Rua dos Rubis, 1522, Parque das Gemas, Ariquemes RO - CEP: 76875-832
Advogado do(a) EXEQUENTE:
Nome: LENY PIMENTA
Endereço: LINHA C 85 TRAVESSAO B 20 KM 27,5 GLEBA 46,
ZONA RURAL, Alto Paraíso - RO - CEP: 76862-000
Advogado do(a) EXECUTADO: EDAMARI DE SOUZA - RO0004616
SENTENÇA
Vistos.
Conforme se verifica dos autos, na petição de ID Num.19719427,
a parte exequente apresentou o valor de R$1.094,26 como saldo
a ser excutido.
Efetuada a penhora em ativos da parte executada, esta não
apresentou impugnação, tornando, portanto, definitiva a penhora.
Assim, considerando a manifestação da exequente informando o
pagamento integral do débito, entendo por satisfeita a obrigação
executada nestes autos.
Posto isto, JULGO EXTINTA A EXECUÇÃO, com arrimo no artigo
924, II, do Código de Processo Civil, em razão da satisfação da
obrigação executada.
Antecipo o trânsito em julgado nesta data e homologo, desde já,
eventual pleito de desistência do prazo recursal.
Ciência ao Ministério Público.
SERVIRÁ A PRESENTE SENTENÇA COMO OFÍCIO/ MANDADO
DE INTIMAÇÃO/NOTIFICAÇÃO E/OU CARTA PRECATÓRIA.
P.R.I.C e, oportunamente, arquivem-se.
Ariquemes, 11 de setembro de 2018
MARCUS VINICIUS DOS SANTOS DE OLIVEIRA
Juiz de Direito
Assinado eletronicamente por: MARCUS VINICIUS DOS SANTOS
DE OLIVEIRA
http://pje.tjro.jus.br/pg/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam
ID do documento: 21358655
Data de assinatura: Terça-feira, 11/09/2018 12:17:53
18091112175351100000019949161
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PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ariquemes - 3ª Vara Cível
Avenida Tancredo Neves, 2606, Setor Institucional, Ariquemes RO - CEP: 76804-110 - Fone:(69) 35352493 e-mail: aqs3civel@
tjro.jus.br
Processo: 7005179-39.2016.8.22.0002
Classe: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
AUTOR: ADAO PRADO BARBOSA
Advogado do(a) AUTOR: VALDECIR BATISTA - RO0004271
RÉU: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL e
outros
Advogado do(a) RÉU:
Advogado do(a) RÉU:
INTIMAÇÃO
Por ordem do(a) Exmo(a). Dr(a). Juiz(a) de Direito do Ariquemes 3ª Vara Cível, fica a parte autora, por intermédio de seu advogado,
devidamente intimada da petição Id 21205464.
Ariquemes-RO, 13 de setembro de 2018
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ariquemes - 3ª Vara Cível
Avenida Tancredo Neves, 2606, Setor Institucional, Ariquemes RO - CEP: 76804-110 - Fone:(69) 35352493 e-mail: aqs3civel@
tjro.jus.br
Processo: 7005648-17.2018.8.22.0002
Classe: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
AUTOR: JOAO BATISTA FIALHO
Advogado do(a) AUTOR: ROBSON SANCHO FLAUSINO VIEIRA
- RO0004483
RÉU: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Advogado do(a) RÉU:
INTIMAÇÃO
Por ordem do(a) Exmo(a). Dr(a). Juiz(a) de Direito do Ariquemes 3ª Vara Cível, fica a parte autora, por intermédio de seu advogado,
devidamente intimada para se manifestar em relação a proposta
de acordo.
Ariquemes-RO, 13 de setembro de 2018
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ariquemes - 3ª Vara Cível
Avenida Tancredo Neves, 2606, Setor Institucional, Ariquemes RO - CEP: 76804-110 - Fone:(69) 35352493 e-mail: aqs3civel@
tjro.jus.br
Processo: 7010508-95.2017.8.22.0002
Classe: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
EXEQUENTE: MARCOS ALVES FERREIRA
Advogados do(a) EXEQUENTE: SILMAR KUNDZINS - RO8735,
SIDNEI DONA - RO000377B
EXECUTADO: YMPACTUS COMERCIAL S/A
Advogado do(a) EXECUTADO:
INTIMAÇÃO
Por ordem do(a) Exmo(a). Dr(a). Juiz(a) de Direito do Ariquemes
- 3ª Vara Cível, fica a parte exequente, por intermédio de seus
advogados, devidamente intimada do documento juntado, devendo
requerer o que de direito.
Ariquemes-RO, 13 de setembro de 2018
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ariquemes - 3ª Vara Cível
Avenida Tancredo Neves, 2606, Setor Institucional, Ariquemes RO - CEP: 76804-110 - Fone:(69) 35352493
e-mail: aqs3civel@tjro.jus.br
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
3ª Vara Cível da Comarca de Ariquemes/RO
Processo: 0000348-38.2014.8.22.0002
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Requerente: J. M. B.
Advogados do(a) EXEQUENTE: RODRIGO PETERLE RO0002572, LUCIENE PETERLE - RO0002760, SEVERINO
JOSE PETERLE FILHO - RO0000437
Requerido: S. J. D. S. e outros
Advogado do(a) EXECUTADO:
Advogado do(a) EXECUTADO:
Fica a parte Requerente, através de seu procurador, INTIMADA
para se manifestar sobre a juntada do ofício ID n. 21430859 e dar o
devido andamento ao feito, conforme determinado no DESPACHO
ID n. 19782970.
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ariquemes - 3ª Vara Cível
Avenida Tancredo Neves, 2606, Setor Institucional, Ariquemes RO - CEP: 76804-110 - Fone:(69) 35352493
e-mail: aqs3civel@tjro.jus.br
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
3ª Vara Cível da Comarca de Ariquemes/RO
Processo: 7007779-96.2017.8.22.0002
Requerente: EDUARDO JOSE INOCENCIO
Advogado do(a) EXEQUENTE: JULIANE SILVEIRA DA SILVA RO0002268
Requerido: COMETA DISTRIBUIDORA FERRAGENS &
ABRASIVOS LTDA - ME
Advogado do(a) EXECUTADO:
Fica a parte Requerente, através de seu procurador, INTIMADA
para, no prazo de 05 dias, dar o devido andamento ao feito e
requerer o que entender de direito.
Tribunal de Justiça de Rondônia
PODER JUDICIÁRIO
Ariquemes - 3ª Vara Cível
Avenida Tancredo Neves, 2606, Setor Institucional, Ariquemes RO - CEP: 76804-110 - Fone:(69) 35352493
EDITAL DE CITAÇÃO
PRAZO: 30 (TRINTA) DIAS
FINALIDADE: CITAÇÃO do executado PAULO CEZAR ALVES,
inscrito no CPF nº 653.709.539-53, atualmente em lugar incerto e
não sabido, para, no prazo de 05 (cinco) dias, a contar do término
do prazo de publicação deste edital, pagar a respectiva dívida
acrescida de juros, correção monetária e honorários advocatícios
atribuídos em 10%, ou no mesmo prazo, oferecer bens à PENHORA,
sob pena de lhe ser penhorado ou arrestado bens suficientes que
garantam a dívida.
Processo: 0009124-90.2015.8.22.0002
Classe: EXECUÇÃO FISCAL (1116)
Exequente: Estado de Rondônia
Executado: Alternativa Indústria e Comércio de Madeiras Ltda e
outros
Valor da causa: R$ 7.400,38 (sete mil, quatrocentos reais e trinta e
oito centavos), atualizado em 20/08/2018.
CDA: 20150205812369
Data de Inscrição: 29/06/2015
Ariquemes-RO, 13 de setembro de 2018.
Ítalo Renato Ferreira
Técnico Judiciário
(assinado por autorização da Direção)
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ariquemes - 3ª Vara Cível
Avenida Tancredo Neves, 2606, Setor Institucional, Ariquemes RO - CEP: 76804-110 - Fone:(69) 35352493
e-mail: aqs3civel@tjro.jus.br
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
3ª Vara Cível da Comarca de Ariquemes/RO
Processo: 0011502-19.2015.8.22.0002
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Requerente: Maria Bezerra Pereira
Advogado do(a) AUTOR: CORINA FERNANDES PEREIRA RO0002074
Requerido: BANCO BRADESCO S.A.
Advogado do(a) RÉU: MAURO PAULO GALERA MARI RO0004937
Ficam as partes, por via de seu Advogado(a), no prazo de 05 dias,
intimada a se manifestar sobre a certidão do(a) Oficial de Justiça
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ariquemes - 3ª Vara Cível
Avenida Tancredo Neves, 2606, Setor Institucional, Ariquemes RO - CEP: 76804-110 - Fone:(69) 35352493 e-mail: aqs3civel@
tjro.jus.br
Processo: 7006615-33.2016.8.22.0002
Classe: CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO (32)
AUTOR: HENRIQUE & RIBEIRO LTDA - EPP
Advogados do(a) AUTOR: FLAVIO SILAS SILVA AFFONSO
LAMOUNIER - RO0007226, ANDREIA ALVES DOS SANTOS RO0004878
RÉU: OI MOVEL S.A
Advogado do(a) RÉU: ALESSANDRA MONDINI CARVALHO RO0004240
Intimação
Por ordem do(a) Exmo(a). Dr(a). Juiz(a) de Direito do Ariquemes
- 3ª Vara Cível, ficam as partes, por intermédio de seus
procuradores, devidamente intimadas dos cálculos apresentados
pela contadoria.
Ariquemes-RO, 13 de setembro de 2018
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ariquemes - 3ª Vara Cível
Avenida Tancredo Neves, 2606, Setor Institucional, Ariquemes RO - CEP: 76804-110 - Fone:(69) 35352493 e-mail: aqs3civel@
tjro.jus.br
Processo: 7007239-14.2018.8.22.0002
Classe: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
AUTOR: REGIANE GONCALVES LEAL
Advogados do(a) AUTOR: LILIAN MARIA SULZBACHER RO0003225, VIVIANE MATOS TRICHES - RO0004695
RÉU: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Advogado do(a) RÉU:
INTIMAÇÃO
Fica a parte autora, por via de seu representante legal, INTIMADA
acerca do documento juntado aos autos para, querendo, se
manifestar no prazo legal.
Ariquemes/RO, Quinta-feira, 13 de Setembro de 2018.
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ariquemes - 3ª Vara Cível
Avenida Tancredo Neves, 2606, Setor Institucional, Ariquemes RO - CEP: 76804-110 - Fone:(69) 35352493
e-mail: aqs3civel@tjro.jus.br
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
3ª Vara Cível da Comarca de Ariquemes/RO
Processo: 7003279-55.2015.8.22.0002
Requerente: AGUILERA & CIA LTDA
Advogado do(a) EXEQUENTE: MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA
LOPES - RO0001706
Requerido: J. C. RODRIGUES TRANSPORTE ESCOLAR - EPP
Advogado do(a) EXECUTADO:
Fica a parte Autora, por via de seu Advogado(a), no prazo de 05
dias, intimada a se manifestar sobre a certidão do(a) Oficial de
Justiça
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PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ariquemes - 3ª Vara Cível
Avenida Tancredo Neves, 2606, Setor Institucional, Ariquemes RO - CEP: 76804-110 - Fone:(69) 35352493 Processo: 701010932.2018.8.22.0002
Classe: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
Valor da Causa: R$ 1.774,63
Nome: RENATA ALICE PESSOA RIBEIRO DE CASTRO STUTZ
Endereço: R DOS ZORÓS, 220, URUPÁ, Ji-Paraná - RO - CEP:
76900-190
Advogado do(a) EXEQUENTE: RENATA ALICE PESSOA RIBEIRO
DE CASTRO STUTZ - RO0001112
Nome: C. L. DE SOUZA RODRIGUES GONCALVES
Endereço: Avenida Canaã, 1702, - de 1376 a 1718 - lado par, Áreas
Especiais, Ariquemes - RO - CEP: 76870-240
Advogado do(a) EXECUTADO:
DESPACHO
Vistos.
Intime-se o executado, na pessoa de seu advogado ou
pessoalmente, caso não tenha advogado constituído ou
representado pela Defensoria Pública, para pagar em 15 (quinze)
dias, o débito executado, ATUALIZADO na data do pagamento,
sob pena de multa de 10% sobre o valor da execução e honorários
advocatícios no importe de 10%, nos termos do artigo 523, §1º, do
CPC.
Caso tenha sido citado por edital na fase de conhecimento, intimese por edital, conforme art. 513, §2º, IV do CPC.
Advirta-se que transcorrido o prazo para pagamento voluntário,
iniciar-se-á o prazo de 15 (quinze) dias para que o executado,
independentemente de penhora ou nova intimação, apresente,
nos próprios autos, sua impugnação à execução como técnica de
defesa (art. 525 do CPC).
Fica o executado ainda ciente que, havendo pagamento parcial
no prazo previsto acima, a multa e os honorários incidirão sobre
o remanescente do débito e de que transcorrido o prazo para
pagamento voluntário, iniciar-se-á o prazo para impugnação, que
deverá ser realizada em observância ao disposto no artigo 525 do
CPC.
Em não havendo pagamento, certifique-se e intime-se o credor
para, no prazo de 05 (cinco) dias, atualizar o débito, acrescendo
aos cálculos a multa de 10% (dez por cento), inclusive com os
honorários de advogado, fixados em 10% (dez por cento) sobre o
valor excutido, bem como para requerer o que entender pertinente
para a satisfação de seu crédito.
Sem prejuízo, desde logo, caso requerido pela parte, autorizo
a expedição da certidão do teor da DECISÃO, que deverá ser
fornecida conforme artigo 517, § 2º, do CPC, após o decurso do
prazo para pagamento voluntário, de modo a permitir que a parte
efetue o protesto da DECISÃO.
Em sendo efetuado o pagamento no prazo legal, expeça-se alvará
judicial em nome da(o) Exequente.
Pratique-se e expeça-se o necessário.
SERVE A PRESENTE COMO OFÍCIO/ MANDADO DE CITAÇÃO/
INTIMAÇÃO/ NOTIFICAÇÃO E/OU CARTA PRECATÓRIA
Ariquemes, 13 de agosto de 2018
MARCUS VINICIUS DOS SANTOS DE OLIVEIRA
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ariquemes - 3ª Vara Cível
Avenida Tancredo Neves, 2606, Setor Institucional, Ariquemes RO - CEP: 76804-110 - Fone:(69) 35352493 e-mail: aqs3civel@
tjro.jus.br
Processo: 7006638-42.2017.8.22.0002
Classe: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159)
EXEQUENTE: K.L.Y INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES
LTDA
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Advogado do(a) EXEQUENTE: ELEN FABIA RAK MAMUS
BARRACHI - PR34842
EXECUTADO: BARRETO E SOUZA LTDA - ME e outros (2)
Advogado do(a) EXECUTADO:
Advogado do(a) EXECUTADO:
Advogado do(a) EXECUTADO:
INTIMAÇÃO
Fica a parte autora, por intermédio de seu advogado, intimada
para se manifestar sobre a certidão do Oficial de Justiça com
diligência negativa. Caso requeira nova diligência, se for o caso,
deverá efetuar o pagamento das custas referente à renovação da
diligência solicitada, atentando-se a natureza da diligência (Urbana
Simples,Urbana Composta... )
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ariquemes - 3ª Vara Cível
Avenida Tancredo Neves, 2606, Setor Institucional, Ariquemes RO - CEP: 76804-110 - Fone:(69) 35352493 e-mail: aqs3civel@
tjro.jus.br
Processo: 7004663-48.2018.8.22.0002
Classe: MONITÓRIA (40)
AUTOR: BOASAFRA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
Advogado do(a) AUTOR: GIANE ELLEN BORGIO BARBOSA RO0002027
RÉU: VALDISON MARQUES DA SILVA
Advogado do(a) RÉU:
INTIMAÇÃO
Fica a parte exequente, por intermédio de seu advogado,
devidamente intimada para comprovar o recolhimento das custas
da diligência.
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ariquemes - 3ª Vara Cível
Avenida Tancredo Neves, 2606, Setor Institucional, Ariquemes RO - CEP: 76804-110 - Fone:(69) 35352493 e-mail: aqs3civel@
tjro.jus.br
Processo: 7005535-63.2018.8.22.0002
Classe: ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68 (69)
AUTOR: J. A. D. C.
Advogado do(a) AUTOR: FERNANDO SANTINI ANTONIO RO0003084
RÉU: C. J. D. S. D. C.
Advogado do(a) RÉU:
INTIMAÇÃO
Por ordem do(a) Exmo(a). Dr(a). Juiz(a) de Direito do Ariquemes 3ª Vara Cível, fica a parte autora, por intermédio de seu advogado,
devidamente intimada para proceder ao recolhimento das custas
para a publicação do edital.
Ariquemes-RO, 13 de setembro de 2018
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ariquemes - 3ª Vara Cível
Avenida Tancredo Neves, 2606, Setor Institucional, Ariquemes RO - CEP: 76804-110 - Fone:(69) 35352493 Processo: 000367843.2014.8.22.0002
Classe: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159)
Valor da Causa: R$ 110.166,41
Nome: BANCO DA AMAZONIA SA
Endereço:, Ariquemes - RO - CEP: 76870-970
Advogado do(a) EXEQUENTE: GILBERTO SILVA BOMFIM RO0001727
Nome: JOSE PEDRO RODRIGUES
Endereço:, Ariquemes - RO - CEP: 76870-970
Nome: GLAUCIA BEGALLI
Endereço:, Ariquemes - RO - CEP: 76870-970
Advogado do(a) EXECUTADO:
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Advogados do(a) EXECUTADO: ANTONIO MAX ROSSENDY
ROSA - RO0007024, LAERCIO MARCOS GERON - RO0004078
DESPACHO
Vistos.
Considerando os valores apresentados pela arrematante
(R$22.131,36), oficie-se a JUCER para que promova a transferência
da quantia suficiente para pagamento do arrematante ou, por
equidade, que seja realizado o rateio da caução existente entre
os arrematantes lesados com a prática negligente da leiloeira, no
prazo de 30 dias.
Quando ao pedido de homologação de acordo, anexo ao id
16493097, determino a intimação do executado para se manifestar
a respeito dos pedidos referentes aos honorários de sucumbência,
a fim de evitar surpresas (artigo 10, CPC), no prazo de 15 dias.
Em seguida, voltem os autos conclusos.
Pratique-se e expeça-se o necessário.
SERVE A PRESENTE COMO OFÍCIO/ MANDADO DE CITAÇÃO/
INTIMAÇÃO/ NOTIFICAÇÃO E/OU CARTA PRECATÓRIA
Ariquemes, 27 de agosto de 2018
MARCUS VINICIUS DOS SANTOS DE OLIVEIRA
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ariquemes - 3ª Vara Cível
Avenida Tancredo Neves, 2606, Setor Institucional, Ariquemes RO - CEP: 76804-110 - Fone:(69) 35352493 e-mail: aqs3civel@
tjro.jus.br
Processo: 7015235-34.2016.8.22.0002
Classe: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
EXEQUENTE: MEGA FRALDAS E CONFECCOES LTDA - EPP
Advogado do(a) EXEQUENTE: JUCYARA ZIMMER - RO0005888
EXECUTADO: SIRLEY MARTINS
Advogado do(a) EXECUTADO:
INTIMAÇÃO
Por ordem do(a) Exmo(a). Dr(a). Juiz(a) de Direito do Ariquemes
- 3ª Vara Cível, fica a parte exequente, por intermédio de seu
advogado, devidamente intimada para requerer o que de direito.
Ariquemes-RO, 13 de setembro de 2018
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ariquemes - 3ª Vara Cível
Avenida Tancredo Neves, 2606, Setor Institucional, Ariquemes RO - CEP: 76804-110 - Fone:(69) 35352493 e-mail: aqs3civel@
tjro.jus.br
Processo: 7001495-38.2018.8.22.0002
Classe: MONITÓRIA (40)
AUTOR: ELIZEU DE SOUZA
Advogado do(a) AUTOR: DAYANE DA SILVA MARTINS - RO7412
RÉU: GENIANI DE SOUZA FERREIRA
Advogado do(a) RÉU:
INTIMAÇÃO
Por determinação do Juiz de Direito da 3ª Vara Cível desta
comarca, fica a parte autora INTIMADA para dar andamento ao
feito, sob pena de extinção e arquivamento.
Ariquemes-RO, 13 de setembro de 2018
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ariquemes - 3ª Vara Cível
Avenida Tancredo Neves, 2606, Setor Institucional, Ariquemes RO - CEP: 76804-110 - Fone:(69) 35352493 e-mail: aqs3civel@
tjro.jus.br
Processo: 7002593-58.2018.8.22.0002
Classe: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
AUTOR: VALDEIR FERREIRA LEMES
Advogado do(a) AUTOR: ALINE ANGELA DUARTE - RO0002095
RÉU: VANESSA MARIA DA PAIXÃO e outros
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Advogado do(a) RÉU:
Advogado do(a) RÉU:
INTIMAÇÃO
Fica a parte autora, por via de seu representante legal, INTIMADA
do r. DESPACHO Id. 21356689 para, se manifestar no prazo legal.
Ariquemes/RO, Quinta-feira, 13 de Setembro de 2018.
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ariquemes - 3ª Vara Cível
Avenida Tancredo Neves, 2606, Setor Institucional, Ariquemes RO - CEP: 76804-110 - Fone:(69) 35352493 e-mail: aqs3civel@
tjro.jus.br
Processo: 7010145-74.2018.8.22.0002
Classe: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159)
EXEQUENTE: RONDOTINTAS COMERCIO DE TINTAS LTDA
Advogado do(a) EXEQUENTE: THIAGO APARECIDO MENDES
ANDRADE - RO9033
EXECUTADO: ALISSON NOGUEIRA DOS SANTOS
Advogado do(a) EXECUTADO:
INTIMAÇÃO
De ordem, fica a parte exequente, por intermédio de seus
advogados, devidamente intimada para efetuar o recolhimento das
custas para a renovação da diligência mediante o Cód 1008.3 Oficial de Justiça (renovação de diligência) - Urb.Comp.

4ª VARA CÍVEL
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Ariquemes - 4ª Vara Cível
Avenida Tancredo Neves, 2606, Setor Institucional, Ariquemes RO - CEP: 76804-110, (69) 35352493,.
Processo n.: 7010762-68.2017.8.22.0002.
Classe: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156).
Assunto: [Juros de Mora - Legais / Contratuais, Antecipação de
Tutela / Tutela Específica].
EXEQUENTE: SERAFIM RODRIGUES CHAVES.
Advogados do(a) EXEQUENTE: BELMIRO ROGERIO DUARTE
BERMUDES NETO - RO0005890, LEDIANE TAVARES ROSA RO8027
EXECUTADO: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL.
Advogado do(a) EXECUTADO:
Intimação
Fica A PARTE AUTORA intimada quanto a(s) Impugnação(ões)
interposta(s), bem como, querendo, apresentar réplica ou
manifestar concordância.
Ariquemes, 13 de setembro de 2018
VALMIR CORREIA
Técnico Judiciário
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Ariquemes - 4ª Vara Cível
Avenida Tancredo Neves, 2606, Setor Institucional, Ariquemes RO - CEP: 76804-110, (69) 35352493,.
Processo n.: 7004945-86.2018.8.22.0002.
Classe: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7).
Assunto: [Revisão].
AUTOR: J. S. R., L. S. A. V., M. S. A. V..
Advogado do(a) AUTOR: JOSE ASSIS DOS SANTOS - RO0002591
RÉU: O. R. V..
Advogados do(a) RÉU: ROBSON NETO BARRETO - RJ163467,
CLAUDIA MARCIA OLIVEIRA SILVA - RJ87202
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INTIMAÇÃO
Intimação das partes, por via de seus patronos, quanto à audiência
designada na Comarca de Campos dos Goytacazes, 2ª Vara de
família, para oitiva das testemunhas da parte requerido, sendo o
dia 26/09/2018, às 15h40min.
Ariquemes, 13 de setembro de 2018
CLEUSA REGINALDO PEREIRA
Chefe de Cartório
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Ariquemes - 4ª Vara Cível
Avenida Tancredo Neves, 2606, Setor Institucional, Ariquemes RO - CEP: 76804-110, (69) 35352493,.
PROCESSO: 7008543-19.2016.8.22.0002.
AUTOR: ROSIVALDO RODRIGUES BASTO.
Advogado do(a) AUTOR: JAQUELINE VIEIRA CARDOSO RO0005455
RÉU: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL.
Advogado do(a) RÉU:
Vistos, etc.
O INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS interpôs
IMPUGNAÇÃO AOS CÁLCULOS em desfavor de EROSIVALDO
RODRIGUES BASTO, ambos qualificados nos autos, alegando
excesso da execução, em razão de estarem incorretos os cálculos,
tendo em vista que o beneficio de auxilio doença começou a ser
pago em 01/03/2017, além disso, o exequente teria sido beneficiado
no período compreendido em 08/10/2012 a 30/11/2016, devendo
assim, haver desconto das parcelas que a parte autora já recebeu
administrativamente.
Cálculo da contadoria (Num. 8568612 / 8568619).
DECIDO.
O exequente é credor da autarquia federal em razão de acordo
estabelecido entre as partes (ID n. 13439129 - Pág. 1/3),
apresentando planilha de calculo de execução, requerendo que
o executado efetue o pagamento de retroativos no valor de R$
25.821,66.
Instado a manifestar-se o INSS impugnou os cálculos, aduzindo
que o exequente comete excesso de execução, apresentando
novos cálculos elaborados pela autarquia previdenciária com base
nos parâmetros fixados no acordo, no valor de R$ 3.541,45 (ID n.
18402250 - Pág. 1).
Para evitar maiores indagações, o feito foi encaminhado à
contadoria do Juízo, para elaboração do cálculo (ID n. 19020537
- Pág. 1).
Retornando os autos, as partes permaneceram inertes deixando
transcorrer in albis o prazo para manifestação (ID n. 19879771 /
19879773).
Verifica-se que nos autos que a contadoria utilizou os parâmetros
estabelecidos no acordo entabulado entre as partes, assim como,
os demonstrativos de valores que já foram pagos pela autarquia,
sendo a data inicial 30/06/2016 e final 01/10/2017, aferindo como
valor devido a quantia de R$ 3.465,31, o que muito se aproximou
do apresentado pelo INSS, o que demonstra assistir razão ao
executado.
Sendo assim, não há como reconhecer que os valores apresentados
pela autarquia e ainda, pela contadora do Juízo estejam incorretos.
ANTE O EXPOSTO, acolho integralmente a impugnação
apresentada e determino o prosseguimento do feito em seus
ulteriores termos.
Intime-se.
Decorrido o prazo e não havendo recurso, intime-se o exequente
para requerer o que de direito, em 10 (dez) dias, sob pena de
arquivamento do feito.
Sem custas e sem honorários de sucumbência.
Ariquemes, 13 de setembro de 2018
EDILSON NEUHAUS
Juiz de Direito
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PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Ariquemes - 4ª Vara Cível
Avenida Tancredo Neves, 2606, Setor Institucional, Ariquemes RO - CEP: 76804-110, (69) 35352493,.
Processo n.: 7013032-02.2016.8.22.0002.
Classe: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7).
Assunto:
[Aposentadoria
por
Invalidez,
Auxílio-Doença
Previdenciário].
AUTOR: SIRLEI PEREIRA DE MELO.
Advogado do(a) AUTOR: ELIEL LENI MESTRINER BARBOSA RO0005970
RÉU: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL.
Advogado do(a) RÉU:
INTIMAÇÃO DA AUTORA
Quanto ao retorno dos autos da instância Superior.
Ariquemes, 13 de setembro de 2018
VALMIR CORREIA
Técnico Judiciário
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Ariquemes - 4ª Vara Cível
Avenida Tancredo Neves, 2606, Setor Institucional, Ariquemes RO - CEP: 76804-110, (69) 35352493,.
Processo n.: 7009120-94.2016.8.22.0002.
Classe: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7).
Assunto: [Aposentadoria por Invalidez, Auxílio-Doença Acidentário,
Data de Início de Benefício (DIB), Complementação de
Aposentadoria / Pensão, Assistência Judiciária Gratuita, Honorários
Advocatícios, Antecipação de Tutela / Tutela Específica].
AUTOR: MARIA APARECIDA DELANES MARTINS.
Advogado do(a) AUTOR: SIDNEI DONA - RO000377B
RÉU: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL.
Advogado do(a) RÉU:
INTIMAÇÃO DA AUTORA
Quanto ao retorno dos autos da instância Superior.
Ariquemes, 13 de setembro de 2018
VALMIR CORREIA
Técnico Judiciário
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Ariquemes - 4ª Vara Cível
Avenida Tancredo Neves, 2606, Setor Institucional, Ariquemes RO - CEP: 76804-110, (69) 35352493,.
Processo n.: 7003439-12.2017.8.22.0002.
Classe: AVERIGUAÇÃO DE PATERNIDADE (123).
Assunto: [Investigação de Paternidade].
REQUERENTE: M. R. C..
Advogado do(a) REQUERENTE:
REQUERIDO: T. D. O. G. e outros (4).
Advogados do(a) REQUERIDO: STEPHANI ALICE OLIVEIRA
VIAL - RO0004851, MARINALVA DE PAULO - RO0005142,
LUIS ROBERTO DEBOWSKI - RO0000211, HELENA MARIA
PIEMONTE PEREIRA DEBOWSKI - RO0002476
Advogados do(a) REQUERIDO: STEPHANI ALICE OLIVEIRA
VIAL - RO0004851, MARINALVA DE PAULO - RO0005142,
LUIS ROBERTO DEBOWSKI - RO0000211, HELENA MARIA
PIEMONTE PEREIRA DEBOWSKI - RO0002476
Advogados do(a) REQUERIDO: STEPHANI ALICE OLIVEIRA
VIAL - RO0004851, MARINALVA DE PAULO - RO0005142,
LUIS ROBERTO DEBOWSKI - RO0000211, HELENA MARIA
PIEMONTE PEREIRA DEBOWSKI - RO0002476
Advogados do(a) REQUERIDO: CAMILLA DA SILVA ARAUJO RO0008266, VANESSA ANGELICA DE ARAUJO CLEMENTINO
- RO0004722
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Advogado do(a) REQUERIDO:
INTIMAÇÃO DOS REQUERIDOS
Quanto aos documentos e resultado de exame juntado aos autos.
Ariquemes, 13 de setembro de 2018
VALMIR CORREIA
Técnico Judiciário
Tribunal de Justiça de Rondônia
PODER JUDICIÁRIO
Ariquemes - 4ª Vara Cível
Avenida Tancredo Neves, 2606, Setor Institucional, Ariquemes RO - CEP: 76804-110 - Fone:(69) 35352493
Processo nº: 7011752-25.2018.8.22.0002
Classe:EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159)
UNICRED PORTO VELHO - COOPERATIVA DE CREDITO DE
LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DE PORTO VELHO E
REGIAO NORTE DE RONDONIA LTDA
Advogado do(a) EXEQUENTE: KENIA FRANCIELI DOMBROSKI
DOS SANTOS - RO9154
EXECUTADA: CHICAO MOTORES EIRELI - ME
Endereço: Rodovia BR-364, 1463, Apoio BR-421, Ariquemes - RO
- CEP: 76877-070
Vistos.
1. Considerando que não será designada audiência de conciliação,
à parte autora para promover o recolhimento das custas (2%
sobre o valor da causa), nos termos do Art. 12, inc. I, e § 1º, da Lei
Estadual n. 3.896/2016, sob pena de indeferimento.
2. Havendo a complementação das custas, CITE-SE a parte
executada para, no prazo de 3 (três) dias, efetuar o pagamento da
dívida, no valor de R$ 6.507,59, com juros e encargos, contados
do recebimento do MANDADO pelo(a) executado(a) ou opor
embargos em 15 (quinze) dias, contados da juntada do presente
MANDADO aos autos, independentemente de penhora, depósito
ou caução.
3. Arbitro honorários em 10% do valor do débito.
4. Em caso de pagamento integral, no prazo de 3 (três) dias, a
verba honorária será reduzida pela metade.
5. Caso a parte executada reconheça o débito, poderá requerer
seu parcelamento no prazo de 15 dias, contados da juntada do
presente MANDADO aos autos, desde que promova o pagamento
à vista de 30% do débito, mais custas e honorários de advogado,
e o saldo remanescente em até 6 parcelas mensais, acrescidas de
correção monetária e juros de 1% ao mês (NCPC, art. 916).
6. Caso a dívida não seja paga em 3 (três) dias, PENHOREM-SE
tantos bens quantos bastem para a garantia da execução, lavrandose o respectivo auto, avalie-se e intime-se a parte executada.
7. Caso a penhora recaia sobre bem imóvel e se casada a parte
executada, intime-se o cônjuge.
8. Na hipótese da parte executada não ser encontrada para citação
ou não tiver domicílio certo, arreste-se e avalie-se.
9. Se a parte executada estiver se ocultando, proceda-se à citação
com hora certa (830, §1º, NCPC).
SIRVA O PRESENTE DE MANDADO DE CITAÇÃO, PENHORA,
INTIMAÇÃO e AVALIAÇÃO.
Ariquemes, 13 de setembro de 2018.
EDILSON NEUHAUS
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Ariquemes - 4ª Vara Cível
Avenida Tancredo Neves, 2606, Setor Institucional, Ariquemes RO - CEP: 76804-110, (69) 35352493,.
Processo n.: 7009082-14.2018.8.22.0002.
Classe: FAMÍLIA- INVENTÁRIO (39).
Assunto: [Inventário e Partilha].
REQUERENTE: JOSEFA ANA DOS SANTOS.
Advogado do(a) REQUERENTE: JOSE ASSIS DOS SANTOS RO0002591
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INVENTARIADO: CARLITO JOSE DE JESUS DOS SANTOS.
Advogado do(a) INVENTARIADO:
INTIMAÇÃO
Fica a INVENTARIANTE intimada a prestar compromisso em 5
dias.
Ariquemes, 13 de setembro de 2018
RAMON GONCALVES DE SOUZA
Técnico Judiciário
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Ariquemes - 4ª Vara Cível
Avenida Tancredo Neves, 2606, Setor Institucional, Ariquemes RO - CEP: 76804-110, (69) 35352493,.
Processo n.: 7010644-92.2017.8.22.0002.
Classe: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7).
Assunto: [Indenização por Dano Material].
AUTOR: JOSE EVOERON ROCKENBACH.
Advogados do(a) AUTOR: JULIANA PATRICIA ROCKENBACH
- RO8404, SEVERINO JOSE PETERLE FILHO - RO0000437,
RODRIGO PETERLE - RO0002572, LUCIENE PETERLE RO0002760
RÉU: TERAPEUTICA ACREDITE EIRELI - ME e outros.
Advogado do(a) RÉU: CARLOS CARMELO NUNES - SP31956
INTIMAÇÃO DO RÉU
Fica a parte RÉ intimada para comprovar a distribuição da CARTA
PRECATÓRIA ID 18142835, conforme já intimada em 07/05/2018,
ID 18162628.
Ariquemes, 13 de setembro de 2018
RAMON GONCALVES DE SOUZA
Técnico Judiciário
Tribunal de Justiça de Rondônia
PODER JUDICIÁRIO
Ariquemes - 4ª Vara Cível
Avenida Tancredo Neves, 2606, Setor Institucional, Ariquemes RO - CEP: 76804-110 - Fone:(69) 35352493
Processo: 7006078-66.2018.8.22.0002
Classe: FAMÍLIA- INVENTÁRIO (39)
AUTOR: LUIZ BENITEZ e outros (8)
Advogado do(a) REQUERENTE:
RÉU: ERNESTO BENITES e outros
Advogado do(a) INVENTARIADO:
Vistos,
Intime-se o inventariante, conforme requerido (ID n. 21132909 –
Pág. 1).
Ariquemes, 13 de setembro de 2018.
EDILSON NEUHAUS
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Ariquemes - 4ª Vara Cível
Avenida Tancredo Neves, 2606, Setor Institucional, Ariquemes RO - CEP: 76804-110, (69) 35352493,.
PROCESSO: 7000809-46.2018.8.22.0002.
AUTOR: ALOIZIO MAIA DE MOURA.
Advogados do(a) AUTOR: MARCIO APARECIDO MIGUEL RO0004961, ELZA APARECIDA RODRIGUES - RO7377
RÉU: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL.
Advogado do(a) RÉU:
Vistos,
ALOIZIO MAIA DE MOURA, opôs EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
em razão de suposta contradição deste Juízo, em tornar definitiva
tutela de urgência, sem que houvesse inicialmente concedido (ID
n. 20313572 - Pág. 1/3).
Os embargos foram interpostos dentro do prazo de 05 (cinco) dias,
previsto no artigo 1.023 do Código de Processo Civil.
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É o relatório.
DECIDO.
Os embargos de declaração estão previstos no artigo 1.022 do
Código de Processo Civil, podendo ser interpostos quando houver,
na SENTENÇA ou acórdão, erro, obscuridade, contradição ou
omissão.
Os embargos declaratórios opostos merecem acolhimento, pois
houve, de fato, contradição na DECISÃO embargada.
Julgada procedente a ação este Juízo tornou definitiva tutela de
urgência, sem contudo, concedê-la.
Nada obstante, não há nos autos pedido de tutela provisória de
urgência, requerendo a imediata restabelecimento do beneficio de
auxilio doença e/ou implementação de aposentadoria por invalidez.
Contudo, vislumbrando presentes os pressupostos estabelecidos
no art. 300 do CPC, quais sejam, a probabilidade do direito e perigo
do dano, visto que, aferido pelo laudo pericial a incapacidade do
autor e, sendo ele, segurado da previdência social, concedo de
ofício a tutela de urgência determinando a imedita implementação
do benefício de aposentadoria por invalidez ao autor.
Destarte, conheço dos embargos, na forma do artigo 1.022, inciso
II, do Código de Processo Civil, e os ACOLHO, para modificar a
parte final da DECISÃO, passando a ser da seguinte forma:
“Isto posto e por tudo o mais que consta dos autos, julgo
PROCEDENTE o pedido formulado por ALOIZIO MAIA DE
MOURA, com fulcro nos artigos 42 a 47, da Lei n. 8.213/91, para
condenar o INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL INSS à obrigação de fazer consistente na implantação do benefício
previdenciário de aposentadoria por invalidez, bem como a pagar
ao autor as parcelas retroativas a partir 12/08/2017 (data do pedido
administrativo – ID n. 15781844 – Pág. 9), inclusive 13º salário, no
valor de 100% do salário-benefício, incidindo correção monetária a
partir do vencimento de cada parcela, procedendo-se à atualização
em consonância com os índices legalmente estabelecidos, tendo
em vista o período compreendido entre o mês que deveria ter sido
pago e o mês do referido pagamento, bem como a incidência de
juros de mora de 1% ao mês a partir a partir da citação. Presentes
os requisitos legais, concedo de ofício a antecipação dos efeitos
da tutela, determinando a imediata implementação do benefício.”
Com relação às demais determinações, persiste a DECISÃO tal
como está lançada.
Intimem-se.
Ariquemes, 12 de setembro de 2018
EDILSON NEUHAUS
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Ariquemes - 4ª Vara Cível
Avenida Tancredo Neves, 2606, Setor Institucional, Ariquemes RO - CEP: 76804-110, (69) 35352493,.
Processo: 7011576-80.2017.8.22.0002.
REQUERENTE: ZILDA VICENTIM e outros (3).
Advogados do(a) REQUERENTE: ALEXANDRE ALVES RAMOS RO0001480, SIMONE DA SILVA VICENTIN - RO8244
INVENTARIADO: ARMELINDO VICENTIN.
Advogado do(a) INVENTARIADO:
Vistos,
Trata-se de Inventário proposto por ZILDA VICENTIM e outros
visando a partilha dos bens deixados pelo falecimento de
ARMELINDO VICENTIM.
São herdeiros do de cujus, os constantes nos autos (ID n. 21119259
- Pág. 1/6), os quais requereram a partilha dos bens inventariados.
Foram juntados os documentos pertinentes, quais sejam, certidão
de óbito e documentos pessoais do autor da herança (ID n.
13442178 / 13442129), documentos pessoais dos herdeiros (ID n.
1344221 / 13442316), documento dos bens deixado pelo falecido
(ID n. 14333861 - Pág. 1) e certidões negativas de titularidade do
de cujus (ID n. 14333851 / 14333855).
Estão comprovados nos autos quitação do ITCD (ID n. 20086703
/ 20086705).
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Em suma, foram juntados todos os documentos necessários para
a instrução do feito.
ANTE AO EXPOSTO, JULGO POR SENTENÇA, para que produza
seus legais e jurídicos efeitos, a partilha apresentada através do
esboço (ID n. 21119259 - Pág. 1/6), destes autos de inventário
dos bens deixados por ocasião do falecimento de ARMELINDO
VICENTIM, atribuindo aos nela contemplados os respectivos
quinhões, salvo erro ou omissão e ressalvados direitos de terceiros,
nos termos do artigo 656 do Código de Processo Civil.
Expeça-se formal de partilha e arquivem-se os autos, observadas
as formalidades legais.
Custas na forma da lei, observada a gratuidade da justiça.
P.R.I.C e, após o trânsito em julgado desta, arquive-se.
Ariquemes, 13 de setembro de 2018
EDILSON NEUHAUS
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Ariquemes - 4ª Vara Cível
Avenida Tancredo Neves, 2606, Setor Institucional, Ariquemes RO - CEP: 76804-110, (69) 35352493,.
Processo n.: 7001222-59.2018.8.22.0002.
Classe: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7).
Assunto: [Prescrição e Decadência].
AUTOR: JOSE BERNINI.
Advogado do(a) AUTOR: WILLIAM ALVES JACINTHO
RODRIGUES - RO0003272
RÉU: MERCK SHARP & DOHME FARM E VET LTDA.
Advogado do(a) RÉU:
INTIMAÇÃO
Fica A PARTE AUTORA intimada, dada a expedição do OFICIO
ao cartório de IMÓVEIS, a promover o envio do ofício e o devido
pagamento de custas cartórarias para o ato, conforme DESPACHO
ID 20583749.
Ariquemes, 13 de setembro de 2018
RAMON GONCALVES DE SOUZA
Técnico Judiciário
Tribunal de Justiça de Rondônia
PODER JUDICIÁRIO
Ariquemes - 4ª Vara Cível
Avenida Tancredo Neves, 2606, Setor Institucional, Ariquemes RO - CEP: 76804-110 - Fone:(69) 35352493
Processo: 7007803-61.2016.8.22.0002
Classe: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
AUTOR: C. M. C. D. M. E. P. L.
Advogado do(a) EXEQUENTE: DENIO FRANCO SILVA RO0004212
RÉU: E. C. O. D. S.
Advogado do(a) EXECUTADO:
Vistos,
1. Revogo o DESPACHO ID n. 209909423 – Pág. 1.
2. Defiro o pedido de retificação do valor da causa.
3. Intime-se a executada, para o pagamento do valor apontado pela
exequente (ID n. 20793766 – Pág. 1).
Ariquemes, 13 de setembro de 2018.
EDILSON NEUHAUS
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Ariquemes - 4ª Vara Cível
Avenida Tancredo Neves, 2606, Setor Institucional, Ariquemes RO - CEP: 76804-110, (69) 35352493,.
PROCESSO: 7011513-55.2017.8.22.0002.
AUTOR: VALDINEIA DE ANDRADE.
Advogado do(a) AUTOR: KELLY RENATA DE JESUS
DAMASCENO - RO0005090
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RÉU: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL.
Advogado do(a) RÉU:
Vistos.
VALDINEIA DE ANDRADE, qualificado nos autos, propôs a
presente ação para o RESTABELECIMENTO DE BENEFÍCIO
PREVIDENCIÁRIO em face do INSTITUTO NACIONAL DO
SEGURO SOCIAL - INSS, pessoa jurídica de direito público.
Argumenta, em síntese, que é segurada do INSS e ingressou
com pedido administrativo para o restabelecimento do beneficio
de auxilio-doença, o qual foi indeferido. Alega que permanece
inapta para exercer suas funções habituais, por ser portadora de
doença que a torna incapaz. Requer a concessão do benefício
auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez, caso demonstrada
sua incapacidade permanente para o trabalho. Com a inicial foram
juntados documentos (ID n. 13383525 - Pág. 1/4).
Laudo médico pericial (ID n. 17487471 - Pág. 1/4).
Citado, o INSS apresentou proposta de acordo (ID n. 18954902 Pág. 1/3), que foi recusada pela autora (ID n. 20281602 - Pág. 1).
É o relatório.
DECIDO.
Trata-se de pedido de restabelecimento de benefício previdenciário,
aposentadoria por invalidez ou, na hipótese de não ficar
demonstrada a incapacidade permanente, auxílio-doença.
1. DA QUALIDADE DE SEGURADA.
A autora comprovou sua qualidade de segurada especial, conforme
documentos juntado aos autos (ID n. 13383593 / 13384010).
Ademais, o requerido concedeu o benefício, pela via administrativa,
reconhecendo tacitamente a qualidade de segurada do autora (ID
n. 13383749 =- Pág. 1), não contestando o pedido, apresentado
por sua vez proposta de acordo (ID n. 18954902 - Pág. 3).
2. DA INCAPACIDADE.
Com relação ao estado de saúde da autora, o perito nomeado nos
autos concluiu que ela apresenta espondilodiscopatia degenerativa
da coluna lombar com abaulamentos discais protrusão discal no
nível L5-S1, associada à obesidade (laudo de ID n. 17487471).
O perito ressalta, ainda, que a incapacidade do autor é parcial e
temporária (resposta ao 5º quesito), sendo passível de tratamento.
Desta forma não há que se falar em aposentadoria por invalidez,
mas no benefício auxílio-doença.
O benefício auxílio-doença tem caráter eminentemente temporário.
Se o doente não puder ser reabilitado em alguma outra função ele
é aposentado por invalidez. Se for possível a reabilitação, tão logo
isso ocorra ele deixa de receber o benefício.
ISTO POSTO e por tudo o mais que consta dos autos, julgo
PROCEDENTE o pedido de VALDINEIA DE ANDRADE,
condenando o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL –
INSS, ao pagamento de auxílio-doença, no valor equivalente a 91%
do salário de beneficio, observado o limite mínimo de uma salário
mínimo, inclusive 13º salário, pelo período de um ano, a contar
da emissão do laudo pericial (24/03/2018), retroagindo o início do
pagamento à data do recebimento do último pagamento feito pela
via administrativa, qual seja, 25/07/2017 (ID n. 13383727 - Pág.1).
As prestações em atraso deverão ser pagas de uma só vez,
monetariamente corrigidas de acordo com a Lei 6.899/81, pelos
índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal,
aprovado pelo Conselho da Justiça Federal, incidindo tal correção
desde a data de vencimento de cada parcela em atraso (Súmula
n.s 148 do STJ e 19 do TRF-1ª Região). Juros de mora, devidos
em 1%(um por cento) ao mês a contar da citação até o advento
da Lei 11.960/09, a partir de quando incidirão à razão de 0,5%
(meio por cento) ao mês ou outro índice de juros remuneratórios
das cadernetas de poupança que eventualmente venha a ser
estabelecido, até a apuração definitiva dos cálculos de liquidação.
Considerando que a SENTENÇA é ilíquida, atento ao inciso II do §4º
do art. 85 do Código de Processo Civil os honorários advocatícios
serão fixados por ocasião da liquidação da SENTENÇA.
Sem custas, nos termos do artigo 5º, inciso I, da Lei Estadual nº
3.896/16.
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Por derradeiro, tendo em vista o caráter alimentar da prestação
buscada no presente caso, bem como a presença de prova
inequívoca e perigo de dano irreparável, defiro o pedido de
antecipação de tutela, determinado a imediata implementação do
benefício, tendo em vista que eventuais recursos, são desprovidos
de efeito suspensivo.
Inaplicável, à espécie, o reexame necessário.
P. R. I.
Após o trânsito em julgado, aguarde-se em cartório, por 5 dias.
Nada sendo requerido, arquive-se.
Ariquemes, 13 de setembro de 2018.
EDILSON NEUHAUS Juiz de Direito
Tribunal de Justiça de Rondônia
PODER JUDICIÁRIO Ariquemes - 4ª Vara Cível
Avenida Tancredo Neves, 2606, Setor Institucional, Ariquemes RO - CEP: 76804-110 - Fone:(69) 35352493
Processo: 7001767-32.2018.8.22.0002
Classe: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159)
AUTOR: RENASCER - COMERCIO DE MATERIAIS PARA
CONSTRUCAO LTDA
Advogado do(a) EXEQUENTE: JUCYARA ZIMMER - RO0005888
RÉU: EDMAR DOS SANTOS GOMES
Advogado do(a) EXECUTADO:
Vistos.
1. Indefiro o pedido de ID n. 21425293 tendo em vista que os
bens que guarnecem a residência do devedor são, em regra,
impenhoráveis.
2. Não havendo efetiva indicação de bens, arquive-se.
Ariquemes, 13 de setembro de 2018.
EDILSON NEUHAUS
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia Ariquemes - 4ª Vara Cível
Avenida Tancredo Neves, 2606, Setor Institucional, Ariquemes RO - CEP: 76804-110 - Fone:(69) 35352493
Processo nº: 7000601-62.2018.8.22.0002
AUTOR: BOI VERDE PRODUTOS DO CAMPO LTDA - EPP
REQUERIDO: FERNANDO ERIC FERNANDES
DESPACHO
1. Cite-se a parte requerida por edital, com prazo de 20 dias.
2. Caso a parte ré não constitua advogado, desde já nomeio
curador um dos representantes da DPE local, sob a fé de seu grau,
que deverá ser intimado a oferecer a resposta.
Ariquemes,13 de setembro de 2018
EDILSON NEUHAUS
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Ariquemes - 4ª Vara Cível
Avenida Tancredo Neves, 2606, Setor Institucional, Ariquemes RO - CEP: 76804-110, (69) 35352493,.
Processo n.: 7003638-97.2018.8.22.0002.
Classe: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7).
Assunto: [Benefício Assistencial (Art. 203,V CF/88)].
AUTOR: ALESSANDRO SOARES MIRANDA.
Advogado do(a) AUTOR: LEVI GUSTAVO ALVES DE FREITAS RO0004634
RÉU: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL.
Advogado do(a) RÉU:
INTIMAÇÃO do AUTOR
Tendo em vista a determinação de realização de Estudo Social, ao
autor para complementar seu endereço nos autos, de forma que
seja possível sua localização, tendo em vista não haver nos autos
a indicação de numeração da sua residência.
Ariquemes, 13 de setembro de 2018
VALMIR CORREIA
Técnico Judiciário
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PODER JUDICIÁRIO
Ariquemes - 4ª Vara Cível
Avenida Tancredo Neves, 2606, Setor Institucional, Ariquemes RO - CEP: 76804-110 - Fone:(69) 35352493
Processo: 7010621-83.2016.8.22.0002
Classe: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
AUTOR: SEBASTIAO ANTUNES ARRUDA
Advogado do(a) EXEQUENTE: CRISTIAN RODRIGO FIM RO0004434
RÉU: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Advogado do(a) EXECUTADO:
Vistos,
1. Revogo o DESPACHO ID n. 20367280 – Pág. 1.
2. Ao exequente para atualizar os cálculos, tomando como base
os valores apresentados pela contadoria do Juízo (ID n. 8568589
/ 8568619).
3. Com a apresentação dos cálculos, de vistas ao INSS.
Ariquemes, 5 de setembro de 2018.
EDILSON NEUHAUS
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Ariquemes - 4ª Vara Cível
Avenida Tancredo Neves, 2606, Setor Institucional, Ariquemes RO - CEP: 76804-110 - Fone:(69) 35352493
Processo: 7014578-58.2017.8.22.0002
Classe: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
AUTOR:FATIMA IZIDORO DE LIMA
Advogados do(a) AUTOR: FERNANDO MARTINS GONCALVES RO0000834, SERGIO GOMES DE OLIVEIRA FILHO - RO0007519
RÉU: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Advogado do(a) RÉU:
Vistos.
FATIMA IZIDORO DE LIMA, ajuizou ação para concessão de
benefício previdenciário em face de INSTITUTO NACIONAL DE
SEGURO SOCIA – INSS. Aduz que é beneficiária da previdência;
está com problemas de saúde e impossibilitada de trabalhar.
Requer a procedência da presente ação, condenando o Instituto
Réu, à concessão do auxílio-doença, a data em que foi requerido
o beneficio 09/10/2017. Requer, caso seja comprovado a
incapacidade total comprovada pelo laudo pericial, seja concedido
o benefício de aposentadoria por invalidez.
Laudo pericial ID.
Contestação do INSS (ID. 18775359), alegando falta de qualidade
de segurado e carência.
É o relatório, decido.
A autora pretende o reconhecimento do seu direito ao benefício
previdenciário denominado auxílio-doença, com a posterior
conversão em aposentadoria por invalidez.
A Lei 8.213/91, prevê nos artigos 42 e 43:
“Art. 42. A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando
for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado que,
estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz
e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que
lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer
nesta condição.
§ 1º A concessão de aposentadoria por invalidez dependerá da
verificação da condição de incapacidade mediante exame médicopericial a cargo da Previdência Social, podendo o segurado, às
suas expensas, fazer-se acompanhar de médico de sua confiança.
§ 2º A doença ou lesão de que o segurado já era portador ao
filiar-se ao Regime Geral de Previdência Social não lhe conferirá
direito à aposentadoria por invalidez, salvo quando a incapacidade
sobrevier por motivo de progressão ou agravamento dessa doença
ou lesão.
Art. 43. A aposentadoria por invalidez será devida a partir do dia
imediato ao da cessação do auxílio-doença, ressalvado o disposto
nos §§ 1º, 2º e 3º deste artigo.”
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Já o artigo 25, estabelece o período de carência:
“Art. 25. A concessão das prestações pecuniárias do Regime
Geral de Previdência Social depende dos seguintes períodos de
carência, ressalvado o disposto no art. 26:
I - auxílio-doença e aposentadoria por invalidez: 12 (doze)
contribuições mensais;
(...).”
1. Da qualidade de segurada.
O CNIS (Cadastro Nacional de Informações Sociais) juntado no
ID. 18775360 - Pág. 1/8 comprova que a autora era segurado da
previdência social, facultativo, procedendo os recolhimentos de
01/82014 a 30/11/2014 e 01/1/2015 a 30/4/2018.
Fez prova da qualidade de segurada, bem como das 12
contribuições mensais.
2. Da incapacidade.
O laudo médico pericial, realizado nos autos, concluiu que:
“Trata-se de processo degenerativo dos joelhos (gonartrose
bilateral) com acentuados sinais de condromalácia patelofemural
com dor crônica incapacitante e resistente ao tratamento clínico
+ obesidade. Ao exame clínico diminuição dos movimentos
habituais dos joelhos, sinais de derrame articular bilateral com
cisto de Baker palpável a esquerda + marcha muito dificultosa +
obesidade. O caso é associação de patologias inter-relacionadas
(a obesidade agrava continuamente o quadro dos joelhos) de
caráter irreversível, severo, causador de dores e altamente
incapacitante, de péssimo prognóstico em periciada de 58 anos.
O tratamento,inclusive cirúrgico, servirá para qualidade de vida,
mas não para recuperação da capacidade laboral. Incapacidade
total e definitiva.”
Nos quesitos afirma que a patologia é grave, evolutiva, degenerativa
e irreversível; que está totalmente incapaz, permanentemente, e
que não haverá recuperação.
O benefício devido ao segurado da Previdência Social tem natureza
alimentar, assim, conforme dispõe o artigo 100 da Constituição
Federal e artigo 128 da Lei n. 8.213/91, devem ser quitadas
imediatamente, não se lhe aplicando a ordem de preferência por
precatório.
Isto posto e por tudo o mais que consta dos autos, julgo
PROCEDENTE o pedido de FATIMA IZIDORO DE LIMA,
condenando o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
– INSS, ao pagamento de aposentadoria por invalidez, no valor
correspondente a 100% do salário de benefício ou salário
de contribuição, a partir da data do indeferimento do pedido
administrativo (09/10/2017 - ID. 15002422 - Pág. 1).
Concedo a antecipação dos efeitos da tutela, determinando a
imediata implementação do benefício.
As prestações em atraso deverão ser pagas de uma só vez. Juros e
correção monetária devem incidir na forma do Manual de Cálculos
da Justiça Federal.
Sem custas, nos termos do art. 5º, da Lei Estadual nº 3896/2016.
Considerando que a SENTENÇA é ilíquida, atento ao inciso II
do § 4º, do art. 85 do CPC, postergo a fixação dos honorários
advocatícios quando da liquidação da SENTENÇA.
DECISÃO não sujeita ao reexame necessário, embora ilíquida,
tendo em vista que, de acordo com o novo CPC, a SENTENÇA
não está sujeita a duplo grau de jurisdição quando a condenação
for de valor inferior a 1.000 (mil) salários-mínimos (art. 496, § 3º,
inc. I). Assim, considerando a idade da autora e que 1.000 saláriosmínimos equivalem ao ganho que esta terá ao longo de 76 (setenta
e seis) anos, é óbvio que a condenação não atinge o patamar
mínimo exigido pela nova Lei.
P. R. I.
Após o trânsito em julgado, aguarde-se em cartório, por 5 dias, a
provocação da parte interessada. Nada sendo requerido, arquivese.
Ariquemes, 12 de setembro de 2018
EDILSON NEUHAUS
Juiz de Direito
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PODER JUDICIÁRIO
Ariquemes - 4ª Vara Cível
Avenida Tancredo Neves, 2606, Setor Institucional, Ariquemes RO - CEP: 76804-110 - Fone:(69) 35352493
Processo: 7003067-29.2018.8.22.0002
Classe: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
AUTOR:JOSE BATISTA DONATO
Advogado do(a) AUTOR: PEDRO RIOLA DOS SANTOS JUNIOR
- AC0002195
RÉU: BANCO BMG CONSIGNADO S/A
Advogado do(a) RÉU: ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO
- PE0023255
Vistos.
JOSÉ BATISTA DONATO, qualificado nos autos, propôs pretensão
anulatória c/c pedidos indenizatórios em face de BANCO BMG S/A.
Alega, em síntese, que celebrou com o banco requerido contrato
de empréstimo consignado, contudo, não teria tido acesso prévio
às informações contidas no custo efetivo total do acordo, a teor
do que dispõe as resoluções exaradas pelo Conselho Monetário
Nacional e o Banco Central do Brasil. Requer a condenação do
requerido em dano morais e materiais, assim como, a liberação da
reserva de margem. Com a inicial foram juntados documentos (ID
n. 16936327 / 16936443).
Citado, o requerido apresentou contestação alegando em
preliminares, falta de interesse de agir, e no MÉRITO, assegura
que o desconto questionado pelo autor não se trata de operação de
empréstimo consignado, mas sim de cartão de crédito, com reserva
de margem consignável. Juntou documentos (ID n. 17617522 /
17617550).
Houve réplica (ID n. 19495916 - Pág. 1/8).
Instadas as partes quanto a produção de provas, o autor quedouse inerte, pugnando o banco pelo julgamento antecipado da lide.
É o breve relatório.
DECIDO.
Passo ao julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 355,
I, do CPC, pois as questões em debate são unicamente de direito
e os fatos relevantes para o seu deslinde tem prova documental
encartada nos autos.
1. Inicialmente, a preliminar de falta de interesse de agir não
comporta acolhimento, porquanto o ato de contratar não suprime
o direito do tomador do empréstimo buscar judicialmente a revisão
de seu contrato, bem como a adequação deste aos parâmetros
legais, mormente o relativo à margem consignável.
Além disso, cabe ao banco que empresta o dinheiro verificar, de
forma minuciosa, se há ou não respeito ao limite consignável do
contracheque da pessoa que toma o dinheiro emprestado.
2. Quanto ao desconto debatido, denominado reserva de margem
Consignável (RMC), possui previsão legal.
Com efeito, o artigo 6º da Lei nº 10.820/03, com redação dada pela
Lei nº 13.175/2015, assim preconiza:
“Art. 6o Os titulares de benefícios de aposentadoria e pensão
do Regime Geral de Previdência Social poderão autorizar o
Instituto Nacional do Seguro Social - INSS a proceder aos
descontos referidos no art. 1º e autorizar, de forma irrevogável
e irretratável, que a instituição financeira na qual recebam seus
benefícios retenha, para fins de amortização, valores referentes ao
pagamento mensal de empréstimos, financiamentos, cartões de
crédito e operações de arrendamento mercantil por ela concedidos,
quando previstos em contrato, nas condições estabelecidas em
regulamento, observadas as normas editadas pelo INSS.”
O INSS, de seu turno, expediu a Instrução Normativa INSS/
DC nº 121, de 1º/07/2005, alterada pela Instrução Normativa n.
25, de 07/01/2008, que estabelece expressamente, em art. 1º,
a possibilidade de concessão de até dez por cento do valor do
benefício para operações com cartão de crédito, como reserva
de margem consignável, exclusivamente para pagamentos das
operações de crédito (inciso VI), observado o limite total de 30%
do benefício (§ 2º).
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In casu, não obstante a negativa da parte autora, sob o fundamento
de que não recebeu/utilizou o cartão de crédito fornecido pelo
requerido, verifica-se que o banco réu se desincumbiu do ônus
que lhe cabia (art. 373, II, do CPC) e comprovou a regularidade da
dívida, visto que coligiu aos autos a anuência da parte autora às
propostas de Cartões de Crédito (ID n. 17617522 – Pág. 1/6) e não
há indícios de que foram firmadas com vício de consentimento, a
inquiná-las de nulidade.
Insta consignar que a contratação é legítima frente ao Código de
Defesa do Consumidor e as normas civis.
Oportunamente, esclarece-se, ainda, que os contratos de adesão
são plenamente válidos perante o ordenamento jurídico brasileiro
e constituem meio de viabilizar as operações negociais de valores.
Assim, não significa que por ser contrato de adesão, trata-se de
cláusulas abusivas, estando cientes aqueles que o assinam, devendo,
pois, observar o que do contrato consta. Assim, a prova documental
apresentada é suficiente para demonstrar a falta de verossimilhança
das alegações da parte requerente, demonstrando que esta, ao
assinar os contratos, tinha plena ciência do sistema de pagamento.
Além disso, como já mencionado, os documentos carreados
com a defesa estão assinados pelo autor, que não impugnou as
assinaturas, correspondentes àquelas opostas nos documentos que
acompanharam a contestação. Tampouco nega que efetivamente
teve disponibilizado o crédito constante do negócio celebrado, muito
embora queira, com o beneplácito judicial, furtar-se ao pagamento
do valor mensal efetivamente contratado, obter a devolução da
pequena parte amortizada e, ainda, uma reparação de supostos
danos morais, o que, por evidente, não merece prosperar.
Assim, não vislumbro ilegalidade na reserva mensal de crédito junto
ao benefício do autor, bem como nos descontos questionados,
posto que decorrem de obrigação voluntariamente contraída.
Consequentemente, não se cogita indenização por danos morais,
porquanto ausente a prática de ato ilícito pelo banco réu.
Caso pretenda cancelar a margem de renda consignada em
seu benefício, basta solicitar o cancelamento do contrato. Desta
forma, por qualquer ângulo que se examine a questão, irá ser
improcedente os pedidos do autor.
Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado
por JOSÉ BATISTA DONATO em face do BANCO BMG S/A,
resolvendo assim, o MÉRITO da contenda, com fulcro no artigo
487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil.
Condeno o autor ao pagamento das despesas processuais, além
de honorários de advogado, arbitrados em 10% do valor da causa
(artigo 82 §2º, do CPC), verbas estas que só serão exigíveis nos
termos do artigo 98 do Código de Processo Civil, em razão do
benefício da gratuidade processual concedido.
P. R. I. C. e, após o trânsito em julgado, arquive-se.
Ariquemes, 11 de setembro de 2018.
EDILSON NEUHAUS
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Ariquemes - 4ª Vara Cível
Avenida Tancredo Neves, 2606, Setor Institucional, Ariquemes RO - CEP: 76804-110 - Fone:(69) 35352493
Processo: 7001651-60.2017.8.22.0002
Classe: EXECUÇÃO FISCAL (1116)
AUTOR: MUNICIPIO DE ARIQUEMES
Advogado do(a) EXEQUENTE:
RÉU: E J CONSTRUTORA LTDA - ME
Advogados do(a) EXECUTADO: GUSTAVO GEROLA MARSOLA
- RO0004164, RENATA FABRIS PINTO - RO0003126, JOSE
MANOEL ALBERTO MATIAS PIRES - RO0003718
Vistos,
Em que pese a manifestação do Município, mantenho a DECISÃO,
tal como foi lançada.
Ariquemes, 3 de setembro de 2018
EDILSON NEUHAUS
Juiz de Direito

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

ANO XXXVI

NÚMERO 172

DIARIO DA JUSTIÇA

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Ariquemes - 4ª Vara Cível
Avenida Tancredo Neves, 2606, Setor Institucional, Ariquemes RO - CEP: 76804-110, (69) 35352493,.
PROCESSO: 7006447-60.2018.8.22.0002.
AUTOR: ANDREIA TEREZINHA DALLAZEM MAFFINI.
Advogado do(a) AUTOR: BELMIRO ROGERIO DUARTE
BERMUDES NETO - RO0005890
RÉU: CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA SA CERON.
Advogado do(a) RÉU: ERICA CRISTINA CLAUDINO - RO0006207
Vistos.
ANDREIA TEREZINHA DALLAZEM MAFFINI, qualificada nos
autos ajuizou AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE
DÉBITO C/C DANOS MORAIS em face de CENTRAIS ELÉTRICAS
DE RONDÔNIA S/A - CERON.
Diz a autora, em síntese, que é usuária dos serviços fornecidos
pela requerida, titular do código único nº. 0568908-2, e, mesmo
estando com todas as faturas mensais quitadas, fora surpreendida
com uma cobrança no importe de R$ 9.827,67. Razão disso, fora
notificada pela requerida, que o não pagamento da fatura acarretaria
a suspendeu o fornecimento de energia, em sua residência, assim
como a inscrição do seu nome no cadastro de maus pagadores.
Em tutela pretende a imediata religação da energia. Ao final,
seja declarado inexistente o débito e que a ré seja condenada
em indenização por danos morais. Com a inicial foram juntados
documentos (ID n. 18638360 / 18638758).
O pedido de antecipação da tutela foi deferido (ID n. 18642939 Pág. 1/2).
Em contestação (ID n. 19224330 - Pág. 1/10), a ré argumenta que foi
constatado que a Unidade Consumidora não estava registrando o
consumo correto; o pagamento da recuperação de consumo decorre
da utilização da energia fornecida e não registrada corretamente,
impondo-se a responsabilização do usuário pelo proveito que teve
da irregularidade; foram obedecidos todos os trâmites previsto na
ANEEL; a suspensão do fornecimento da energia é autorizada pelo
artigo 171, da Resolução 414/2014; inexistência de dano moral.
Houve Réplica (ID. 20592535 - Pág. 1/21).
É o relatório.
DECIDO.
Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito, cumulada
com pedido de indenização por danos morais, em virtude da ré
ter emitido fatura cobrando valores indevidos, sob o argumento de
fraude no medidor, bem como notificado a autora, sob o argumento
de que o não pagamento da fatura, esejaria a interrupção no
fornecimento de energia.
1. O artigo 186 do Código Civil estabelece que aquele que, por
ação ou omissão voluntária, negligência, ou imprudência, violar
direito, e causar dano a outro, ainda que exclusivamente moral,
comete ato ilícito.
São pressupostos da responsabilidade civil: a) ação ou omissão
do agente; b) culpa do agente; c) relação de causalidade; d) dano
experimentado pela vítima.
A autora se enquadra como consumidora e a ré prestadora de
serviços, (arts. 2º e 3º do CDC), respondendo objetivamente pelos
danos que seus agentes causarem a terceiro, conforme art. 14 do
CDC, não havendo necessidade de se perquirir sobre a existência
de culpa.
1.1 Aduz a autora que foi surpreendida notificação para o pagamento
de fatura no valor de R$ 9.827,67, referente a recuperação de
consumo.
Em defesa a ré alega que os fiscais constataram que havia
problemas na Unidade Consumidora, que apresentava desvio de
energia (o medidor estava danificado), o que gerava registros a
menor, razão pela qual foi substituído.
Logo após, abriu processo administrativo a fim de apurar o real
consumo, vez que o faturamento estava sendo feito muito abaixo
do consumo real; o corte é lícito pois fundamentado no artigo 171
da Resolução 414/2010.
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1.2 Cobrança.
Relativamente a cobrança em razão da recuperação do consumo,
própria autora anexou a ordem de serviço “Comunicação de
Realização de Verificação Técnica de Medidor” - ID n. 18638390
- Pág. 6, realizada em 25/03/2014, onde constou que o medidor
estava danificado. Nesta ocasião o medidor foi substituído.
Apresentou também o termo de ocorrência e inspeção por
irregularidade (TOI – ID. n. 18638390 - Pág. 5).
Não obstante a Resolução 414/2010, da ANEEL, em seu artigo
129, exigir um procedimento pré determinado a ser adotado, em
caso de irregularidade, sendo reconhecido que o procedimento de
recuperação de energia com base somente na perícia unilateral
é ilícito, verifico que existem outros elementos nos autos que
demonstram a irregularidade na medição do consumo anterior.
Vejamos.
O documento ID. 18638390 - Pág. 3, faz prova de que após a
substituição/regularização do medidor (04/2014) houve a alteração
do consumo de energia, indicando o real consumo da unidade
consumidora em questão.
No mês de março/2014 o consumo faturado foi de 746kwh. Notese que entre os meses de 04/2013 a 03/2014 foi faturado apenas
o mínimo (50Kwh).
Já nos períodos anteriores a 05/2016, o consumo variava entre 100
a 97 kwh.
A Turma Recursal do nosso E. Tribunal tem entendido:
“JUIZADO
ESPECIAL
CÍVEL
RECURSO.
RECURSO
INOMINADO. FATURAS DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO.
DECLARATÓRIA
DE
INEXIGIBILIDADE
DE
DÉBITOS.
POSSIBILIDADE RECUPERAÇÃO DESDE DE QUE PRESENTES
OUTROS ELEMENTOS ALÉM DA PERÍCIA UNILATERAL PARA
CONSTATAÇÃODAIRREGULARIDADEEMMEDIÇÃOPRETÉRITA.
INSCRIÇÃO INDEVIDA CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO
MORAL IN RE IPSA. FIXAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO.
RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. 1. É possível que a
concessionária de serviço público proceda a recuperação de consumo
de energia elétrica em razão da constatação de inconsistências no
consumo pretérito, desde que haja outros elementos suficientes para
demonstrar a irregularidade na medição, a exemplo do histórico de
consumo, levantamento carga, variações infundadas de consumo,
entre outros. 2. É ilegítima a recuperação de consumo quando
ausente a comprovação de irregularidade de medição no período
recuperado em razão da inexistência de outros elementos capazes
de indicar a irregularidade na medição pretérita, ou quando baseada
exclusivamente em perícia unilateral. [Recurso Inominado 100085267.2014.8.22.0021, Relatora: Juíza Euma Mendonça Tourinho,
Publicado em: 21/3/2016.(grifei)”.
Ficou comprovado que por alguns meses (04/2013 a 03/2014) o
medidor não estava registrando o consumo real, tanto que a autora
pagava apenas a taxa mínima.
A ré, por sua vez, utilizou o parâmetro correto para calcular a média
de consumo, qual seja, as três maiores médias dos últimos meses.
O artigo 130, inciso III da Resolução 414, assim disciplina;
“Art. 130. Comprovado o procedimento irregular, para proceder à
recuperação da receita, a distribuidora deve apurar as diferenças
entre os valores efetivamente faturados e aqueles apurados por
meio de um dos critérios descritos nos incisos a seguir, aplicáveis
de forma sucessiva, sem prejuízo do disposto nos arts. 131 e 170:
(...)
III – utilização da média dos 3 (três) maiores valores disponíveis de
consumo de energia elétrica, proporcionalizados em 30 dias, e de
demanda de potências ativas e reativas excedentes, ocorridos em
até 12 (doze) ciclos completos de medição regular, imediatamente
anteriores ao início da irregularidade; (...)”
Não há qualquer elemento, nem mesmo indício, de que a cobrança é
abusiva. Aliás, se houve falha, foi no período em que estava havendo
desvio no consumo de energia elétrica, uma vez que a consumidora
estava pagando o consumo mínimo, e tinha ciência de que a energia
consumida não estava sendo faturada (todos os meses aparecia
zerada, e a concessionária lançava o mínimo de 50kwh).
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Saliento que o pagamento da recuperação de consumo decorre
da utilização da energia fornecida e não registrada corretamente,
impondo-se a responsabilização do usuário pelo proveito que teve
da irregularidade, não importando a sua autoria. Não se trata de
penalidade, uma vez que, nos termos do artigo 105 da Resolução
n. 456/00 e do art. 167 da Resolução 414/10, ambas da ANEEL,
o titular da unidade consumidora é responsável pela guarda e
conservação dos referidos equipamentos.
Vale frisar que a ocorrência de fraudes penaliza os consumidores
em geral, tendo em vista que as empresas distribuidoras repassam
o prejuízo sofrido para os demais usuários de seus serviços.
Assim, demonstrado nos autos que houve medição incorreta, não
é sequer razoável isentar o consumidor de pagamento dos valores
devidos, repassando o ônus à sociedade em geral e estimulando a
continuidade de práticas que, inclusive, podem representar crime.
É certo que em muitos casos não há como aferir a real existência
de desvios (quando há uma diferença pequena entre o consumo
anterior a substituição do relógio medidor e o que é feito
posteriormente), hipóteses em que o laudo pericial é imprescindível.
Em muitas outras hipóteses, porém (a exemplo do caso em tela),
a irregularidade da medição é flagrante e notória, dispensando o
laudo para sua constatação.
Embora a má fé não possa ser presumida, não é sequer razoável
crer que a autora desconhecesse a irregularidade na medição de
seu consumo de energia, considerando que as faturas de energia
vinham “zeradas”, sendo cobrado apenas o consumo mínimo.
Nesse sentido, a jurisprudência do TJ/RS:
“APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. AÇÃO ORDINÁRIA.
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. FRAUDE NO
MEDIDOR COMPROVADA, COM LAUDO DO LABELO/PUCRS.
A RECUPERAÇÃO DE CONSUMO É RESPONSABILIDADE
DAQUELE QUE APROVEITOU DA IRREGULARIDADE. Verificada
a fraude, diante do contexto probatório dos autos, o consumidor é o
responsável pelo adimplemento do excedente, independentemente
de ser ou não o autor, pois não se está examinando a questão sob
a esfera penal, uma vez que foi ele que tirou proveito do consumo
não registrado. (...) NEGARAM PROVIMENTO A AMBOS OS
RECURSOS. UNÂNIME. (Apelação Cível Nº 70052550167, Quarta
Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Agathe Elsa
Schmidt da Silva, Julgado em 24/07/2013)”
“ENERGIA ELÉTRICA. RECUPERAÇÃO DE CONSUMO.
CRITÉRIO DE ARBITRAMENTO. LEGALIDADE. CUSTO
ADMINISTRATIVO. MOTIVAÇÃO. SUSPENSÃO DO SERVIÇO.
(...) 2. O registro a menor do consumo de energia elétrica em razão
da manipulação dos mecanismos internos do medidor autoriza
a concessionária do serviço público a proceder à recuperação
do consumo pretérito a ser suportada pelo usuário que dele se
beneficiou, forte no princípio que veda o enriquecimento sem
causa. (...) Negado seguimento ao agravo retido e ao recurso de
apelação adesivo. (Apelação Cível Nº 70055289292, Vigésima
Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Maria
Isabel de Azevedo Souza, Julgado em 09/07/2013).”
2. Dano moral.
A autora formulou, ainda, pedido de indenização pelos danos
morais que teria sofrido.
Sem razão, pois não comprovou que a retirada do relógio e a alegação
de suposta fraude e cobrança indevida atingiu a sua honra, que
poderia resultar em um abalo de crédito, ou mesmo abalo do nome.
Sequer alega em sua inicial que a retirada do relógio lhe causou
algum transtorno ou mesmo que foi presenciada por terceiros,
tampouco que seu nome foi negativado. Não apresentou documento
de restrição do crédito, o qual deveria estar anexado à inicial, por
não se tratar de documento novo.
Posto isto e por tudo o mais que dos autos constam, JULGO
IMPROCEDENTE o pedido declaratório e indenização pelos danos
morais ajuizados por ROSANA PATRICIA PEGO DE FREITAS
em face de CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA S/A CERON,
devendo ser mantido o valor e a cobrança da recuperação de
consumo.
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Julgo o feito, com resolução de MÉRITO, com fundamento no art.
487, inciso I, e art. 373, I e II, do Código de Processo Civil, artigo
186 do Código Civil, artigos 2º e 3º do CDC e Resolução 414/2010
da ANEEL.
Condeno a requerente ao pagamento de custas processuais e
honorários que fixo em 10% sobre o valor da causa (art. 85, § 2º).
A autora é beneficiária da gratuidade, ficando a cobrança suspensa,
ante o teor do artigo 98, § 3º, CPC.
P. R. I. C. e, após o trânsito em julgado, arquive-se.
Ariquemes, 3 de setembro de 2018.
EDILSON NEUHAUS
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Ariquemes - 4ª Vara Cível
Avenida Tancredo Neves, 2606, Setor Institucional, Ariquemes RO - CEP: 76804-110, (69) 35352493,.
Processo n.: 7012493-02.2017.8.22.0002.
Classe: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7).
Assunto: [].
AUTOR: VALTER COSTA RIBEIRO.
Advogado do(a) AUTOR: KARINE DE PAULA RODRIGUES RO0003140
RÉU: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL.
Advogado do(a) RÉU:
INTIMAÇÃO
Quanto ao Alvará expedido.
Ariquemes, 12 de setembro de 2018
VALMIR CORREIA
Técnico Judiciário
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Ariquemes - 4ª Vara Cível
Avenida Tancredo Neves, 2606, Setor Institucional, Ariquemes RO - CEP: 76804-110, (69) 35352493,.
Processo n.: 7000881-33.2018.8.22.0002.
Classe: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156).
Assunto: [Assistência Judiciária Gratuita, Honorários Advocatícios,
Valor da Execução / Cálculo / Atualização, Correção Monetária,
Causas Supervenientes à SENTENÇA ].
EXEQUENTE: ALINE JESUS DE ALENCAR.
Advogado do(a) EXEQUENTE: SIDNEI DONA - RO000377B
EXECUTADO: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO
SOCIAL.
Advogado do(a) EXECUTADO:
INTIMAÇÃO
Quanto aos Alvarás expedidos.
Ariquemes, 12 de setembro de 2018
VALMIR CORREIA
Técnico Judiciário
PODER JUDICIÁRIO
Ariquemes - 4ª Vara Cível
Avenida Tancredo Neves, 2606, Setor Institucional, Ariquemes RO - CEP: 76804-110 - Fone:(69) 35352493
Processo: 7006135-84.2018.8.22.0002
Classe: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
AUTOR: JOSE CICERO RODRIGUES DE MATOS
Advogado do(a) AUTOR: SELVA SIRIA SILVA CHAVES
GUIMARAES - RO0005007
RÉU: MUNICÍPIO DE MONTE NEGRO/RO
Advogado do(a) RÉU:
Vistos,
Concedo o prazo de 10 dias requerido pelo autor (ID n. 21089999 –
Pág. 1). Com ajuntada do Laudo Pericial, dê-se vistas ao requerido.
Ariquemes, 12 de setembro de 2018.
EDILSON NEUHAUS
Juiz de Direito
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PODER JUDICIÁRIO
Ariquemes - 4ª Vara Cível
Avenida Tancredo Neves, 2606, Setor Institucional, Ariquemes RO - CEP: 76804-110 - Fone:(69) 35352493
Processo: 7009940-45.2018.8.22.0002
Classe: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
AUTOR: COMETA CENTER CAR VEICULOS LTDA
Advogado do(a) AUTOR: PATRICIA JORGE DA CUNHA VIANA
DANTAS - RO0006644
RÉU: VALDEVINO ALVES BENTO DOS REIS
Advogado do(a) RÉU:
Vistos.
1. O autor pede tutela antecipada para que lhe seja feito o arresto
de valores, via BACENJUD, em contas bancárias do requerido.
2. INDEFIRO, por ora, o pedido de tutela provisória formulado, ante
a falta de verossimilhança de suas alegações.
3. Designo nova audiência de conciliação, a ser realizada no
CEJUSC, para o dia 30 de OUTUBRO de 2018, às 11h15m.
4. Cite-se o requerido no endereço informado pelo autor, após o
pagamento da taxa de nova diligência.
Ariquemes, 12 de setembro de 2018.
EDILSON NEUHAUS
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Ariquemes - 4ª Vara Cível
Avenida Tancredo Neves, 2606, Setor Institucional, Ariquemes RO - CEP: 76804-110 - Fone:(69) 35352493
Processo: 7007741-50.2018.8.22.0002
Classe: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
AUTOR:EDILEI ALVES DOS REIS
Advogado do(a) AUTOR: TACIO AUGUSTO MORENO DE FARIAS
- AC4924
RÉ: FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA, com
endereço na cidade de Betim/ MG, Avenida Contorno, nº 3455,
CEP: 32669-900.
Vistos.
1. Considerando que houve o recolhimento das custas,CITE-SE a
parte requerida para, nos termos do art. 334 do CPC, comparecer à
audiência de conciliação a ser realizada no dia 06 de NOVEMBRO
de 2018, às 11h15m, na sede do Centro Judiciário de solução de
conflitos e Cidadania - CEJUSC, localizado na Rua Fortaleza, 2178,
setor 03, Ariquemes/RO. Fone: 3536-3937, devendo as partes se
fazer acompanhadas por seus patronos (art. 334, §9º). Ficam as
partes advertidas, desde já, que o não comparecimento na audiência
será considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será
sancionado com multa de até 2% do valor da causa (art. 334, §8º).
2.O prazo de 15(quinze) dias para contestar (CPC, art. 335) fluirá
da data da realização da audiência designada, ou, caso a parte
requerida manifeste o desinteresse na composição consensual,
da data da apresentação do pedido de cancelamento da audiência
(art. 335, I e II), que deverá ser apresentado com antecedência
mínima de 10 (dez) dias da data da audiência (art. 334, §5º).
3.A parte autora fica intimada, quanto a audiência designada,
através de seu patrono.
SIRVA O PRESENTE COMO CARTA/MANDADO DE CITAÇÃO E
INTIMAÇÃO.
Ariquemes, 12 de setembro de 2018.
EDILSON NEUHAUS
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Ariquemes - 4ª Vara Cível
Avenida Tancredo Neves, 2606, Setor Institucional, Ariquemes RO - CEP: 76804-110, (69) 35352493,.
Processo n.: 7011982-04.2017.8.22.0002.
Classe: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156).
Assunto: [].

SEXTA-FEIRA, 14-09-2018

829

EXEQUENTE: MAURICIO INACIO DE OLIVEIRA.
Advogado do(a) EXEQUENTE: JULIANA DA SILVA - RO7162
EXECUTADO: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO
SOCIAL.
Advogado do(a) EXECUTADO:
INTIMAÇÃO
Quanto ao Alvará expedido.
Ariquemes, 12 de setembro de 2018
VALMIR CORREIA
Técnico Judiciário
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Ariquemes - 4ª Vara Cível
Avenida Tancredo Neves, 2606, Setor Institucional, Ariquemes RO - CEP: 76804-110, (69) 35352493,.
Processo n.: 7013646-70.2017.8.22.0002.
Classe: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156).
Assunto: [Crédito Complementar].
EXEQUENTE: ANA MARIA DE JESUS.
Advogado do(a) EXEQUENTE: LUIZ HENRIQUE DE LIMA
VERGILIO - RO0003885
EXECUTADO: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO
SOCIAL.
Advogado do(a) EXECUTADO:
INTIMAÇÃO DO AUTOR
Retirar o Alvará de ID 21408295, referente aos honorários e
proceder o levantamento dos valores.
Ariquemes, 12 de setembro de 2018
VALMIR CORREIA
Técnico Judiciário
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Ariquemes - 4ª Vara Cível
Avenida Tancredo Neves, 2606, Setor Institucional, Ariquemes RO - CEP: 76804-110, (69) 35352493,.
Processo n.: 7005709-09.2017.8.22.0002.
Classe: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156).
Assunto: [Requisição de Pequeno Valor - RPV].
EXEQUENTE: ANA KELLI DOS SANTOS, ANA CLAUDIA DOS
SANTOS.
Advogado do(a) EXEQUENTE: VINICIUS VECCHI DE CARVALHO
FERREIRA - RO0004466
Advogado do(a) EXEQUENTE: VINICIUS VECCHI DE CARVALHO
FERREIRA - RO0004466
EXECUTADO: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO
SOCIAL.
Advogado do(a) EXECUTADO:
INTIMAÇÃO
Quanto aos Alvarás expedidos.
Ariquemes, 12 de setembro de 2018
VALMIR CORREIA
Técnico Judiciário
PODER JUDICIÁRIO
Ariquemes - 4ª Vara Cível
Avenida Tancredo Neves, 2606, Setor Institucional, Ariquemes RO - CEP: 76804-110 - Fone:(69) 35352493
Processo: 7005217-80.2018.8.22.0002
Classe: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
AUTOR:CLAUDETE TITON
Advogado do(a) AUTOR: EVANETE REVAY - RO0001061
RÉU: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Advogado do(a) RÉU:
Vistos.
CLAUDETE TITON, propôs a presente ação previdenciária para
a concessão de APOSENTADORIA POR INVALIDEZ, em face
de INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, todos
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qualificados nos autos, alegando, em apertada síntese, que está
acometida de doença incapacitante, que a impossibilita de exercer
suas atividades laborais, tendo formulado pedido administrativo
junto ao INSS em 15/03/2018, tendo sido negada a sua pretensão,
sob o argumento de que não foi contatada a alegada incapacidade
da autora para o trabalho. Requer a condenação da autarquia, na
concessão de aposentadoria por invalidez e/ou alternativamente
o benefício de auxílio-doença. Com a inicial foram juntados
documentos (ID n. 17981822 / 17981860).
Citada a autarquia apresentou contestação alegando a perda
da qualidade de segurada da autora e que a recuperação da
qualidade de segurada não gera a imediata recuperação da
carência, devendo ter realizado ao menos metade do número de
contribuições exigidas para o benefício (ID n. 18834848 - Pág.
1/3).
Laudo pericial (ID n. 20660096 - Pág. 1/13), do qual ambas as
partes se manifestaram.
É o relatório.
DECIDO.
Conheço diretamente da demanda, nos termos do artigo 355,
inciso I, do Código de Processo Civil, uma vez que desnecessária
dilação probatória, por conta das provas documental e pericial
coligidas aos autos, as quais se mostram suficientes para a
solução das questões fáticas controvertidas, sendo prescindível
a produção de prova testemunhal.
Cuida-se de ação previdenciária em que se alega a incapacidade
da parte autora para o trabalho, razão pela qual se pleiteia o
benefício previdenciário de aposentadoria por invalidez e/ou
subsidiariamente auxílio-doença.
Presentes os pressupostos processuais de constituição e de
desenvolvimento válido do processo, além de reunidas às
condições da ação, passo ao exame de MÉRITO.
Nos termos dos arts. 25, I, 26, II, 42 e 43, todos da Lei 8.213/91, a
concessão do benefício de aposentadoria por invalidez depende
do preenchimento dos seguintes requisitos: a) comprovação da
qualidade de segurado à época do requerimento do benefício;
b) cumprimento da carência de 12 (doze) contribuições mensais,
excetuados os casos legalmente previstos; c) incapacidade
laborativa total (incapacidade para o exercício de toda e qualquer
atividade que garanta a subsistência do trabalhador) e permanente
(prognóstico negativo de recuperação do segurado); d) ausência
de doença ou lesão anterior à filiação, salvo se a incapacidade
sobrevier por motivo de agravamento daquelas.
Para a concessão do benefício de auxílio-doença são exigidos os
mesmos requisitos, com a ressalva de que a incapacidade há de
ser temporária ou, embora permanente, que seja apenas parcial
para o exercício das atividades profissionais habituais ou, ainda,
que haja a possibilidade de reabilitação para outra atividade que
garanta o sustento do segurado, conforme combinação dos arts.
25, I, 26, II, e 59, todos da Lei 8.213/91.
No pertinente ao cumprimento da carência, necessário se faz a
prova do recolhimento de 12 (doze) contribuições mensais para
a concessão do benefício de auxílio-doença e aposentadoria por
invalidez ora buscados.
Consoante se pode verificar na CTPS apresentada pela autora,
esta iniciou suas atividades laborativas, como auxiliar de serviços
gerais, na empresa CASCALHO E TERRA RIO BRANCO LTDA,
em 14/08/2011, com encerramento do seu contrato de trabalho
23/05/2012, ou seja, trabalhou durante 9 meses e 9 dias.
A autora laborou ainda como empregada doméstica, para a
empregadora ANASTACIA ROSARIA DA SILVA, em curto espaço
de tempo, qual seja, 07/07/2016 a 30/10/2016, somando assim 4
meses e 23 dias de contribuição para com o INSS (ID n. 17981826
- Pág. 3).
Após esse período, a autora passou a recolher de forma individual,
iniciando em 03/2017 até o mês 07/2017, contribuindo durante 5
meses com a Previdência Social.
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Somados os períodos a autora recolheu aproximadamente 19
meses e dois dias para o INSS, o que, em tese supera os 12 meses
de carência necessários para a concessão do benefício.
Contudo, nos termos do artigo 15, inciso II, da Lei nº 8.213/91
o segurado que deixar de exercer atividade remunerada abrangida
pela Previdência Social manterá a qualidade de segurado até
12 meses após a cessação de recolhimento das contribuições,
podendo esse prazo, nos termos do § 1º do indicado artigo,
ser prorrogado por mais 12 meses se o segurado já tiver pago
mais de 120 (cento e vinte) contribuições mensais sem interrupção
que acarrete à perda da qualidade de segurado.
Conforme informações contidas no CNIS a parte autora verteu
contribuições individuais, facultativas, dentre outras, ao INSS.
Contudo, não chegou a completar as 12 contribuições exigidas
para a concessão do beneficio.
Assim, embora o Laudo Médico tenha apontado para uma
incapacidade, consignando que a parte autora apresenta
discopatia degenerativa, não podendo exercer as atividades
habituais, ressaltando que há incapacidade total e permanente
(ID n. 20660096 - Pág. 1/13), cotejando a perícia judicial e os
demais elementos de prova, a parte autora não possui a qualidade
de segurada, visto que, contava com 5 contribuições individuais,
número insuficiente para restabelecer sua qualidade de segurado e
carência exigidas por lei para gozo do benefício pretendido.
Portanto, restando comprovado que a autora não possui o período
mínimo de carência exigido para a concessão do benefício
pleiteado, desnecessária a análise dos documentos relacionados
a incapacidade laborativa da autora para o exercício de toda e
qualquer atividade que garanta a sua subsistência.
Dessa forma, não preenchidos o primeiro requisito necessários para
a concessão do benefício pleiteado, é de rigor a improcedência da
ação.
PELO EXPOSTO, e por tudo mais que dos autos constam, com
apoio no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO
IMPROCEDENTE, o pedido formulado por CLAUDETE TITON em
face de INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS,
condenando a autora no pagamento das custas processuais e
honorários advocatícios, este que fixo em 10% do valor da causa
atualizado, nos termos do art. 85, § 3º, I, do CPC, cuja exigibilidade
fica condicionada à ocorrência da circunstância prevista no art. 98,
§ 3º, do CPC.
P. R. I. C., e, após o trânsito em julgado, arquive-se, com as
cautelas devidas.
Ariquemes, 12 de setembro de 2018
EDILSON NEUHAUS
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Ariquemes - 4ª Vara Cível
Avenida Tancredo Neves, 2606, Setor Institucional, Ariquemes RO - CEP: 76804-110, (69) 35352493,.
Processo n.: 7005095-67.2018.8.22.0002.
Classe: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156).
Assunto: [Causas Supervenientes à SENTENÇA ].
EXEQUENTE: MARIA JOSE DE ARAUJO.
Advogado do(a) EXEQUENTE: DEBORA APARECIDA MARQUES
DE ALBUQUERQUE - RO0004988
EXECUTADO: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO
SOCIAL.
Advogado do(a) EXECUTADO:
INTIMAÇÃO
Quanto aos alvarás expedidos.
Ariquemes, 12 de setembro de 2018
VALMIR CORREIA
Técnico Judiciário
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PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Ariquemes - 4ª Vara Cível
Avenida Tancredo Neves, 2606, Setor Institucional, Ariquemes RO - CEP: 76804-110, (69) 35352493,.
Processo n.: 7008784-22.2018.8.22.0002.
Classe: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159).
Assunto: [Espécies de Títulos de Crédito, Cédula de Crédito Bancário,
Constrição / Penhora / Avaliação / Indisponibilidade de Bens].
EXEQUENTE: UNICRED PORTO VELHO - COOPERATIVA DE
CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DE PORTO
VELHO E REGIAO NORTE DE RONDONIA LTDA.
Advogado do(a) EXEQUENTE: KENIA FRANCIELI DOMBROSKI
DOS SANTOS - RO9154
EXECUTADO: ALCIONE BAIETA DA SILVA BOHRER.
Advogado do(a) EXECUTADO:
INTIMAÇÃO
Fica A PARTE AUTORA intimada a manifestar quanto ao
prosseguimento do feito.
Ariquemes, 12 de setembro de 2018
RAMON GONCALVES DE SOUZA
Técnico Judiciário
PODER JUDICIÁRIO
Ariquemes - 4ª Vara Cível
Avenida Tancredo Neves, 2606, Setor Institucional, Ariquemes RO - CEP: 76804-110 - Fone:(69) 35352493
Processo nº: 7011732-34.2018.8.22.0002
Classe:MONITÓRIA (40)
PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE
ADMISSAO DO VALE DO JAMARI - SICOOB VALE DO JAMARI
Advogado do(a) AUTOR: SELVA SIRIA SILVA CHAVES
GUIMARAES - RO0005007
Réu: CLEBER MODESTO DA SILVA
Endereço: Rua Lajes, 4698, Setor 09, Ariquemes - RO - CEP:
76876-334
Vistos.
1. Considerando que não será designada audiência de conciliação,
à parte autora para promover o recolhimento das custas (2%
sobre o valor da causa), nos termos do Art. 12, inc. I, e § 1º, da Lei
Estadual n. 3.896/2016, sob pena de indeferimento
2. Com o recolhimento das custas, cumpra-se como determinado.
3. A pretensão visa ao cumprimento de obrigação adequada ao
procedimento e vem em petição devidamente instruída por prova
escrita, sem eficácia de título executivo, de modo que a ação
monitória é pertinente (CPC, art. 700).
4. Cite-se a parte ré dos termos da presente ação para, no prazo de
15 dias, efetuar o pagamento da dívida no valor de R$ 13.270,27,
a entrega da coisa ou o adimplemento de obrigação de fazer ou de
não fazer (CPC, art. 701, caput).
4.1. Conste, ainda, do MANDADO que, nesse mesmo prazo, a parte
ré poderá oferecer embargos, e que, caso não haja o cumprimento
da obrigação ou o oferecimento de embargos, constituir-se-á, de
pleno direito, o título executivo judicial, independente de qualquer
formalidade. O prazo para embargar contar-se-á a partir da juntada
do MANDADO aos autos, devendo a exequente ser intimada para
apresentar os cálculos atualizados (CPC, 701, §2º c/c 702).
5. Optando o réu pelo pagamento integral ou cumprimento integral
da obrigação deverá efetuar também o pagamento de honorários
advocatícios de 5% sobre o valor da causa, hipótese em que ficará
isento do pagamento de custas processuais (art. 701, §1º, CPC).
6. Caso a parte ré reconheça o débito, poderá, desde que
comprove o depósito de 30% do valor da execução, inclusive
custas e honorários, requerer o parcelamento do restante em até 6
parcelas mensais, acrescidas de correção monetária e de juros de
1% ao mês (CPC, art. 916 c/c o art. 701, §5º, CPC), no prazo de
15 dias, contados da juntada do presente MANDADO aos autos,
o que importará em renúncia ao direito de opor embargos (CPC,
916, §6º).
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6.1 Em seguida, intime-se a parte autora para se manifestar sobre
o preenchimento dos pressupostos contidos no item 3, ocasião
em que poderá levantar os valores depositados, vindo os autos
conclusos para DECISÃO (CPC, 916, §1º).
6.2 Enquanto não sobrevier DECISÃO da proposta de parcelamento,
o executado deverá depositar as parcelas vincendas (CPC, 916,
§2º).
6.3 Sendo deferido o parcelamento, os atos executivos serão
suspensos.
7. Havendo oposição de embargos ou reconvenção, intime-se o
autor para responder em 15 dias (art. 702, §5º, CPC).
8. Decorrido o prazo e havendo inércia do réu, constituo de pleno
direito o título executivo judicial, convertendo o MANDADO inicial
em MANDADO de execução (art. 701, §2º, CPC).
8.1. Neste caso, a parte autora deverá apresentar cálculo atualizado
do débito, acrescido dos honorários fixados inicialmente (5%).
8.2. Após a vinda do cálculo, intime-se pessoalmente a parte ré
para que, no prazo de 15 dias, cumpra a obrigação exigida na
inicial, sob pena de multa de 10% e honorários, também de 10%
(art. 523, §1º, CPC).
9. Decorrido o prazo, sem pagamento ou manifestação, intimese o exequente para apresentar novo demonstrativo discriminado
e atualizado do crédito e indicar bens passíveis de penhora, nos
termos do art. 523 c/c 524, do CPC.
10. Após, realize-se pesquisa via convênios (BACENJUD/
RENAJUD), se for o caso, ou expeça-se MANDADO de penhora/
avaliação, penhorando-se tantos bens quantos bastem para
garantia do Juízo, seguindo os atos de expropriação (art. 523, §3º,
CPC).
SIRVA O PRESENTE COMO MANDADO DE CITAÇÃO/
INTIMAÇÃO/CARTA PRECATÓRIA.
Ariquemes, 12 de setembro de 2018
EDILSON NEUHAUS
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Ariquemes - 4ª Vara Cível
Avenida Tancredo Neves, 2606, Setor Institucional, Ariquemes RO - CEP: 76804-110, (69) 35352493,.
PROCESSO: 7002293-96.2018.8.22.0002.
AUTOR: KEILA TATIANE DA ROCHA AQUINO.
Advogado do(a) AUTOR: GRACILENE MARIA DE SOUZA
ZIMMER - RO0005902
RÉU: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL.
Advogado do(a) RÉU:
Vistos,
1. Trata-se de ação previdenciária ajuizada por KEILA TATIANE DA
ROCHA AQUINO, qualificada nos autos, em face do INSTITUTO
NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, com vistas a concessão
de Benefício Assistencial.
2. Não tendo sido apresentada ao Juízo, para homologação,
delimitação consensual das questões de fato e de direito a que
alude o art. 357, § 2º do Código de Processo Civil, e considerando
que a presente causa não apresenta complexidade em matéria de
tato ou de direito, deixo de designar audiência de saneamento em
cooperação e passo ao saneamento e organização do feito em
gabinete (art. 357, §§ do CPC).
3. A autarquia requerida não apresentou nenhuma matéria preliminar
em sua defesa. As partes são legítimas e estão adequadamente
representadas nos autos, inexistindo, por ora, outras questões
processuais a serem abordadas.
4. Processo em ordem. Não ocorrendo qualquer das hipóteses de
extinção (art. 354, CPC) julgamento antecipado e/ou julgamento
antecipado parcial (art. 355 e 356, CPC), preliminares, nulidades,
tampouco questões prejudiciais a serem solucionadas de modo
que por conta disso, DECLARO O PROCESSO SANEADO.
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5. Na forma dos incisos contidos no artigo 357, Código de Processo
Civil, fixo como ponto controvertido da lide, bem como sobre as
questões de fato sobre as quais recairá a atividade probatória a
capacidade da autora e seus familiares em promover o seu sustento
e a renda per capita do núcleo familiar.
6. Diante do disposto nos artigos 357, inciso III, do Código de
Processo Civil, distribuo o ônus da prova conforme previsto no
artigo 373, incisos I e II, cabendo a parte autora comprovar a
existência do fato constitutivo de seu direito e ao réu comprovar
a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito
da autora.
7. Os meios de prova relevante para o julgamento da lide são a
documental, testemunhal e pericial, pelo que, nos termos do artigo
357, inciso II, do Código de Processo Civil, admito a produção
dessas provas. A prova documental já foi produzida, sendo
facultado às partes juntarem documentos novos no decorrer da
instrução.
8. Defiro a produção de prova testemunhal requerida pela parte
autora. Para tanto, designo audiência de instrução para o dia 29 DE
NOVEMBRO DE 2018, ÀS 09H40MIN, devendo as partes, no prazo
comum de 10 dias, apresentarem rol de testemunhas (art. 357, §
4º, c/c e art. 358, do CPC). O número de testemunhas arroladas
não poderá ser superior a 10 (dez) sendo 03 (três) no máximo, para
a prova de cada fato (art. 357, § 6º, CPC).
9. Cabe ao advogado da parte informar ou intimar as testemunhas
por ela arrolada do dia, hora e local da audiência designada,
dispensando-se a intimação pelo juízo, na forma do art. 455,
Código de Processo Civil.
10. A parte autora fica intimada, quanto a audiência designada,
através de seu patrono.
Ariquemes, 12 de setembro de 2018
EDILSON NEUHAUS
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Ariquemes - 4ª Vara Cível
Avenida Tancredo Neves, 2606, Setor Institucional, Ariquemes RO - CEP: 76804-110 - Fone:(69) 35352493
Processo: 7014585-50.2017.8.22.0002
Classe: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
AUTOR: VALDETE APARECIDA COELHO
Advogados do(a) AUTOR: FERNANDO MARTINS GONCALVES RO0000834, SERGIO GOMES DE OLIVEIRA FILHO - RO0007519
RÉU: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Advogado do(a) RÉU:
Vistos,
Em que pese a manifestação do autor o feito não comporta o
julgamento antecipado, uma vez que os elementos existentes nos
autos não são suficientes à solução da controvérsia estabelecida,
havendo portanto a necessidade de produção de provas em
audiência. No mais, sendo o Juiz destinatário da prova, somente
a ele cumpre aferir sobre a necessidade ou não de sua realização.
Ariquemes, 12 de setembro de 2018.
EDILSON NEUHAUS
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Ariquemes - 4ª Vara Cível
Avenida Tancredo Neves, 2606, Setor Institucional, Ariquemes RO - CEP: 76804-110 - Fone:(69) 35352493
Processo: 7011994-52.2016.8.22.0002
Classe: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159)
AUTOR: BANCO BRADESCO S.A.
Advogado do(a) EXEQUENTE: MAURO PAULO GALERA MARI RO0004937
RÉU: A. C. DE JESUS - ME e outros (2)
Advogado do(a) EXECUTADO:
Advogado do(a) EXECUTADO:
Advogado do(a) EXECUTADO:
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Vistos.
1.Quanto às informações de endereços obtidas através do SIEL e
INFOJUD, diga a parte autora.
2. Havendo pedido de nova citação, desde já fica deferido, ante o
pagamento das custas de renovação de diligência.
Ariquemes, 12 de setembro de 2018.
EDILSON NEUHAUS
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO Ariquemes - 4ª Vara Cível
Avenida Tancredo Neves, 2606, Setor Institucional, Ariquemes RO - CEP: 76804-110 - Fone:(69) 35352493
Processo: 7004423-59.2018.8.22.0002
Classe: EMBARGOS DE TERCEIRO (37)
AUTOR: BRUNNA LUIZA LEMES CAMPOS
Advogado
do(a)
EMBARGANTE:
NOIVE
ALEXANDRE
RODRIGUES - GO48840
RÉU: NOEL DE JESUS LARA
Advogados do(a) EMBARGADO: EVANETE REVAY - RO0001061,
CYNTHIA PATRICIA CHAGAS MUNIZ DIAS - RO0001147
Vistos.
Indefiro o pedido de julgamento antecipado da lide, tendo em vista
que o exequente, nos autos 7007736-96.2016.8.22.0002, ainda está
dentro do prazo para sua manifestação (art. 313, §2º, I do CPC),
razão pela qual mantenho a audiência de instrução já designada.
Ariquemes, 12 de setembro de 2018.
EDILSON NEUHAUS
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Ariquemes - 4ª Vara Cível
Avenida Tancredo Neves, 2606, Setor Institucional, Ariquemes RO - CEP: 76804-110 - Fone:(69) 35352493
Processo: 7014433-36.2016.8.22.0002
Classe: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
AUTOR: TANIA DE FATIMA VIANA DE FREITAS
Advogado do(a) AUTOR: PEDRO RIOLA DOS SANTOS JUNIOR
- AC0002195
RÉU: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Advogado do(a) RÉU:
Vistos,
Em que pese a manifestação do autor o feito não comporta o
julgamento antecipado, uma vez que os elementos existentes nos
autos não são suficientes à solução da controvérsia estabelecida,
havendo portanto a necessidade de produção de provas em
audiência. No mais, sendo o Juiz destinatário da prova, somente a
ele cumpre aferir sobre a utilidade ou não de sua realização. Pelo
que, mantenho a audiência de instrução de determinada.
Ariquemes, 12 de setembro de 2018.
EDILSON NEUHAUS
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia Ariquemes - 4ª Vara Cível
Avenida Tancredo Neves, 2606, Setor Institucional, Ariquemes RO - CEP: 76804-110, (69) 35352493,.
Processo n.: 7004962-59.2017.8.22.0002.
Classe: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156).
Assunto: [Requisição de Pequeno Valor - RPV].
EXEQUENTE: DAMIAO CABRAL MACHADO.
Advogado do(a) EXEQUENTE: VINICIUS VECCHI DE CARVALHO
FERREIRA - RO0004466
EXECUTADO: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO
SOCIAL.
Advogado do(a) EXECUTADO:
INTIMAÇÃO do PROCURADOR
Retirar o alvará expedido e proceder o levantamento dos valores.
Ariquemes, 12 de setembro de 2018
VALMIR CORREIA
Técnico Judiciário

Este diário foi assinado digitalmente consoante a Lei 11.419/06. O documento eletrônico pode ser encontrado no sítio do Tribunal de Justiça do Estado de
Rondônia, endereço: http://www.tjro.jus.br/novodiario/
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PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Ariquemes - 4ª Vara Cível
Avenida Tancredo Neves, 2606, Setor Institucional, Ariquemes RO - CEP: 76804-110, (69) 35352493,.
Processo: 7005278-38.2018.8.22.0002.
AUTOR: ALMERINDA BENEDITA DOS REIS SILVA.
Advogado do(a) AUTOR: NEILA SILVA FAGUNDES - RO0007444
RÉU: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL.
Advogado do(a) RÉU:
Vistos.
ALMERINDA BENEDITA DOS REIS SILVA, qualificada nos autos,
propôs a presente pretensão DECLARATÓRIA DE CONCESSÃO
DE BENEFICIO, em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO
SOCIAL - INSS, pessoa jurídica de direito público. Aduz a autora
em apertada síntese que, gestante de 28 semanas, foi contratada
de forma temporária, pelo prazo de 30 dias. Em 05/12/2016
teve seu filho, requerendo o beneficio em 03/06/2017. O pedido
foi negado sob o argumento de que responsabilidade pelo
pagamento do salário-maternidade é da empresa empregadora,
razão da dispensa arbitraria. Requer a concessão do benefício,
devidamente atualizado. Com a inicial foram juntados documentos
(ID n. 18022197 / 18022223)
O INSS contestou o pedido (ID n. 18660410 - Pág. 1/2) e, juntou
documentos (ID n. 18660412 - Pág. 1/3.
Houve réplica (ID n. 20247978 - Pág. 1/2)
É o relatório.
DECIDO.
A lide comporta julgamento antecipado, nos termos do que dispõe
o artigo 355, I, do Código de Processo Civil, sendo desnecessárias
a produção de outras provas.
A requerente pretende a concessão do benefício saláriomaternidade. O requerido, administrativamente, negou o pleito da
autora sob a alegação de ser responsabilidade do empregador o
pagamento do benefício, haja vista, a dispensa indevida.
A Lei n. 8.213/91, em seu artigo 71, dispõe:
“Art. 71. O salário-maternidade é devido à segurada empregada,
à trabalhadora avulsa, à empregada doméstica e à segurada
especial, observado o disposto no parágrafo único do art. 39 desta
Lei, durante 120 (cento e vinte) dias com início no período entre
28 (vinte e oito) dias antes do parto e a data de ocorrência deste,
observadas as situações e condições previstas na legislação no
que concerne à proteção à maternidade”.
Dentre os direitos fundamentais assegurados pela Constituição da
República, o legislador houve por bem incluir o direito social de
proteção à maternidade (art. 6º, caput, da CF/88).
A excepcionalidade da tutela constitucional conferida
à maternidade, particularmente à gestante, está evidenciada na
vedação à despedida arbitrária ou sem justa causa da empregada
gestante, desde a confirmação da gravidez até cinco meses após
o parto (art. 10, II, “b”, do ADCT - CF/88) e na licença à gestante,
sem prejuízo do emprego e do salário, com a duração de cento e
vinte dias (art. 7º, XVIII, da CF/88).
O fato de o vínculo da autora com a empresa LIFE TECNOLOGIA
E CONSULTORIA LTDA - ME ser de natureza temporária, não
obsta de modo algum seu direito fundamental de proteção
à maternidade, tendo em vista que este decorre de norma
constitucional.
Havendo dispensa imotivada da empregada, o período de
estabilidade deve ser indenizado pela empresa, englobando o que
seria pago pelo INSS a título de salário-maternidade.
Nesse caso, não se paga o beneficio, estando a empregada
protegida pela indenização. Se fosse pago, haveria bis in idem.
Por isso, o beneficio somente é devido enquanto existir relação
de emprego, pois a gestante, mesmo sob a regência de contrato
temporário, tem direito à estabilidade prevista no ADCT.
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Chama a atenção o fato da autora ter sido contratada por apenas
30 dias, no mês de 09/2016, quando já estava gestante, tendo seu
filho 03 meses após sua contratação, 05/12/2016 (ID n. 18022198
- Pág. 1), e requerido o beneficio de salário maternidade junto
ao INSS somente em 03/06/2017, ou seja, aproximadamente 06
meses após ter dado a luz (ID n. 18022198 - Pág. 1).
Em suma, conclui-se que a autora fora dispensada arbitrariamente,
sendo competência do empregador e não da autarquia indeniza-la,
sendo inviável a concessão do beneficio de salário-maternidade.
Isto posto e por tudo o mais que consta dos autos, nos termos
do artigo art. 6º, caput e 7º, da CF/88 e 71 da Lei 8.213/91, julgo
IMPROCEDENTE o pedido de ALMERINDA BENEDITA DOS
REIS SILVA, formulado em desfavor INSTITUTO NACIONAL DO
SEGURO SOCIAL - INSS, tendo em vista a dispensa arbitraria,
ante a estabilidade adquirida em razão do estado gestacional.
Condeno a autora no pagamento das custas processuais e
honorários advocatícios, este que fixo em 10% do valor da causa
atualizado, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC, cuja exigibilidade
fica condicionada à ocorrência da circunstância prevista no art. 98,
§ 3º, do CPC.
Extingo o processo com resolução do MÉRITO, nos termos do
artigo 487, inciso I do CPC.
P. R. I. C., e, após o trânsito em julgado, arquive-se, com as
cautelas devidas.
Ariquemes, 12 de setembro de 2018
EDILSON NEUHAUS
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Ariquemes - 4ª Vara Cível
Avenida Tancredo Neves, 2606, Setor Institucional, Ariquemes RO - CEP: 76804-110, (69) 35352493,.
Processo n.: 7010448-25.2017.8.22.0002.
Classe: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156).
Assunto: [].
EXEQUENTE: SEBASTIAO PEREIRA DUARTE.
Advogado do(a) EXEQUENTE: JOSE CARLOS SABADINI JUNIOR
- RO8698
EXECUTADO: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO
SOCIAL.
Advogado do(a) EXECUTADO:
INTIMAÇÃO
Quanto aos Alvarás expedidos.
Ariquemes, 12 de setembro de 2018
VALMIR CORREIA
Técnico Judiciário
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Ariquemes - 4ª Vara Cível
Avenida Tancredo Neves, 2606, Setor Institucional, Ariquemes RO - CEP: 76804-110, (69) 35352493,.
Processo n.: 0011679-80.2015.8.22.0002.
Classe: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156).
Assunto: [Antecipação de Tutela / Tutela Específica].
EXEQUENTE: MARIA APARECIDA FERREIRA VAZ.
Advogado do(a) EXEQUENTE: BELMIRO ROGERIO DUARTE
BERMUDES NETO - RO0005890
EXECUTADO: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO
SOCIAL.
Advogado do(a) EXECUTADO:
INTIMAÇÃO
Quanto aos Alvarás expedidos.
Ariquemes, 12 de setembro de 2018
VALMIR CORREIA
Técnico Judiciário

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

ANO XXXVI

NÚMERO 172

DIARIO DA JUSTIÇA

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Ariquemes - 4ª Vara Cível
Avenida Tancredo Neves, 2606, Setor Institucional, Ariquemes RO - CEP: 76804-110, (69) 35352493,.
Processo n.: 7006003-27.2018.8.22.0002.
Classe: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159).
Assunto: [Correção Monetária].
EXEQUENTE: ANDRADE E ANDRADE COM. DE MAQUINAS E
PECAS PESADAS S/A.
Advogados do(a) EXEQUENTE: LEONARDO HENRIQUE
BERKEMBROCK - RO0004641, JULIANO DIAS DE ANDRADE RO0005009
EXECUTADO: JAIME VALENTIM MORGAN.
Advogado do(a) EXECUTADO: LUCIENE PETERLE - RO0002760
Intimação
Fica A PARTE AUTORA intimada quanto a(s) Impugnação(ões)
interposta(s), bem como, querendo, apresentar réplica.
Ariquemes, 13 de setembro de 2018
VALMIR CORREIA
Técnico Judiciário
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Ariquemes - 4ª Vara Cível
Avenida Tancredo Neves, 2606, Setor Institucional, Ariquemes RO - CEP: 76804-110, (69) 35352493,.
Processo n.: 7006524-69.2018.8.22.0002.
Classe: MONITÓRIA (40).
Assunto: [Cheque, Nota Promissória, Promessa de Compra e
Venda].
AUTOR: CIRENE ALESSIO DE BARROS.
Advogado do(a) AUTOR: FERNANDO DA SILVA MAIA RO0000452
RÉU: GABRIEL AMORIM LOPES e outros.
Advogado do(a) RÉU:
Advogado do(a) RÉU:
INTIMAÇÃO
Fica A PARTE AUTORA intimada a manifestar quanto ao
prosseguimento do feito.
Ariquemes, 13 de setembro de 2018
VALMIR CORREIA
Técnico Judiciário
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Ariquemes
4ª Vara Cível
Avenida Tancredo Neves, 2606, Setor Institucional, Ariquemes RO - CEP: 76804-110, (69) 35352493,.
Processo n.: 7004945-86.2018.8.22.0002.
Classe: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7).
Assunto: [Revisão].
AUTOR: J. S. R., L. S. A. V., M. S. A. V..
Advogado do(a) AUTOR: JOSE ASSIS DOS SANTOS RO0002591
Advogado do(a) AUTOR: JOSE ASSIS DOS SANTOS RO0002591
Advogado do(a) AUTOR: JOSE ASSIS DOS SANTOS RO0002591
RÉU: O. R. V..
Advogados do(a) RÉU: ROBSON NETO BARRETO - RJ163467,
CLAUDIA MARCIA OLIVEIRA SILVA - RJ87202
INTIMAÇÃO DO AUTOR
Manifestar-se quanto aos documentos juntados aos autos.
Ariquemes, 13 de setembro de 2018
VALMIR CORREIA
Técnico Judiciário
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PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Ariquemes - 4ª Vara Cível
Avenida Tancredo Neves, 2606, Setor Institucional, Ariquemes RO - CEP: 76804-110, (69) 35352493,.
Processo n.: 7009373-48.2017.8.22.0002.
Classe: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159).
Assunto: [Contratos Bancários].
EXEQUENTE: BANCO DO BRASIL S.A..
Advogado do(a) EXEQUENTE: RAFAEL SGANZERLA DURAND
- SP0211648
EXECUTADO: COMERCIO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS
SORAYA LTDA - ME e outros (2).
Advogado do(a) EXECUTADO:
Advogado do(a) EXECUTADO:
Advogado do(a) EXECUTADO:
Intimação
Por ordem do(a) Exmo(a). Dr(a). Juiz(a) de Direito, fica A PARTE
AUTORA intimada, para no prazo de 05 dias, proceder o prévio
recolhimento das custas referente ao ato processual solicitado, nos
termos do Artigo 17, da Lei 3.896/2016 , fixador das custas dos
serviços forenses no âmbito do Estado de Rondônia, apresentando,
inclusive, cálculo atualizado do débito.
R$ 15,29 para cada ato solicitado.
Ariquemes, 13 de setembro de 2018.
VALMIR CORREIA
Técnico Judiciário
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Ariquemes - 4ª Vara Cível
Avenida Tancredo Neves, 2606, Setor Institucional, Ariquemes RO - CEP: 76804-110, (69) 35352493,.
Processo n.: 7009570-66.2018.8.22.0002.
Classe: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA
PÚBLICA (12078).
Assunto: [Invalidez Permanente].
EXEQUENTE: VALMIR COSTA.
Advogado do(a) EXEQUENTE: ALLAN SOUZA DE MORAES
SARKIS - RO0002682
EXECUTADO: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO
SOCIAL.
Advogado do(a) EXECUTADO:
INTIMAÇÃO DO AUTOR
Manifestar-se quanto as informações trazidas pelo INSS.
Ariquemes, 13 de setembro de 2018
VALMIR CORREIA
Técnico Judiciário
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Ariquemes - 4ª Vara Cível
Avenida Tancredo Neves, 2606, Setor Institucional, Ariquemes RO - CEP: 76804-110, (69) 35352493,.
Processo n.: 7006205-04.2018.8.22.0002.
Classe: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7).
Assunto:
[Aposentadoria
por
Invalidez,
Auxílio-Doença
Previdenciário].
AUTOR: HELENA ALVES SOBRAL DE OLIVEIRA.
Advogado do(a) AUTOR: CLEONICE DA SILVA LACHESKI RO0004703
RÉU: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL.
Advogado do(a) RÉU:
Intimação
Fica A PARTE AUTORA intimada quanto a(s) Contestação(ões)
interposta(s), bem como, querendo, apresentar réplica.
Ariquemes, 13 de setembro de 2018
VALMIR CORREIA
Técnico Judiciário

Este diário foi assinado digitalmente consoante a Lei 11.419/06. O documento eletrônico pode ser encontrado no sítio do Tribunal de Justiça do Estado de
Rondônia, endereço: http://www.tjro.jus.br/novodiario/
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PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia Ariquemes - 4ª Vara Cível
Avenida Tancredo Neves, 2606, Setor Institucional, Ariquemes RO - CEP: 76804-110, (69) 35352493,.
Processo n.: 7003017-37.2017.8.22.0002.
Classe: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159).
Assunto: [Constrição / Penhora / Avaliação / Indisponibilidade de Bens].
EXEQUENTE: UNICRED PORTO VELHO - COOPERATIVA DE
CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DE PORTO
VELHO E REGIAO NORTE DE RONDONIA LTDA.
Advogado do(a) EXEQUENTE: VALERIANO LEAO DE CAMARGO
- MT013732O
EXECUTADO: ILSON PINAFFI.
Advogado do(a) EXECUTADO:
Intimação
Fica A PARTE AUTORA intimada quanto a(s) Defesa
apresentada(s), bem como, querendo, apresentar réplica.
Ariquemes, 13 de setembro de 2018
VALMIR CORREIA
Técnico Judiciário

Assunto: [Inadimplemento, Alienação Fiduciária].
EXEQUENTE: CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS
S. A..
Advogados do(a) EXEQUENTE: MANOEL ARCHANJO DAMA
FILHO - RO0004658, MARCELO BRASIL SALIBA - RO0005258
EXECUTADO: ETT EMPRESA DE EXTRACAO, TRANSPORTE E
TERRAPLANAGEM LTDA - ME.
Advogados do(a) EXECUTADO: JEAN LEOMAR PEREIRA SC23908, SILVANA FERREIRA - RO0006695
Intimação
Por ordem do(a) Exmo(a). Dr(a). Juiz(a) de Direito, fica A PARTE
AUTORA intimada, para no prazo de 05 dias, proceder o prévio
recolhimento das custas referente ao ato processual solicitado, nos
termos do Artigo 17, da Lei 3.896/2016 , fixador das custas dos
serviços forenses no âmbito do Estado de Rondônia, apresentando,
inclusive, cálculo atualizado do débito.
R$ 15,29 para cada ato solicitado.
Ariquemes, 13 de setembro de 2018.
VALMIR CORREIA
Técnico Judiciário

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia Ariquemes - 4ª Vara Cível
Avenida Tancredo Neves, 2606, Setor Institucional, Ariquemes RO - CEP: 76804-110, (69) 35352493,.
Processo n.: 7006051-83.2018.8.22.0002.
Classe: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159).
Assunto: [Nota Promissória].
EXEQUENTE: BANCO BRADESCO S.A..
Advogado do(a) EXEQUENTE: MAURO PAULO GALERA MARI RO0004937
EXECUTADO: AUTO ELETRICA ARIQUEMES LTDA - ME.
Advogado do(a) EXECUTADO:
INTIMAÇÃO
Fica A PARTE AUTORA intimada a manifestar quanto ao
prosseguimento do feito.
Com a indicação de novo endereço, deverá recolher as custas da
renovação do ato.
Ariquemes, 13 de setembro de 2018
VALMIR CORREIA
Técnico Judiciário

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Ariquemes - 4ª Vara Cível
Avenida Tancredo Neves, 2606, Setor Institucional, Ariquemes RO - CEP: 76804-110, (69) 35352493,.
Processo n.: 7008923-71.2018.8.22.0002.
Classe: MONITÓRIA (40).
Assunto: [Cheque].
AUTOR: RIGON & RIGON LTDA.
Advogados do(a) AUTOR: RENATO AUGUSTO PLATZ
GUIMARAES JUNIOR - SP0142953, DIEGO FERNANDO
MOLLERO BRUSTOLON - RO9446
RÉU: ERALDO ALVES LIMA.
Advogado do(a) RÉU:
INTIMAÇÃO
Fica A PARTE AUTORA intimada a manifestar quanto ao
prosseguimento do feito.
Com a indicação de novo endereço, deverá recolher as custas da
renovação do ato.
Ariquemes, 13 de setembro de 2018
VALMIR CORREIA
Técnico Judiciário

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia Ariquemes - 4ª Vara Cível
Avenida Tancredo Neves, 2606, Setor Institucional, Ariquemes RO - CEP: 76804-110, (69) 35352493,.
Processo n.: 7009266-67.2018.8.22.0002.
Classe: MONITÓRIA (40).
Assunto: [Nota Promissória].
AUTOR: RIGON TRATOR PECAS LTDA - EPP.
Advogados do(a) AUTOR: RENATO AUGUSTO PLATZ
GUIMARAES JUNIOR - SP0142953, DIEGO FERNANDO
MOLLERO BRUSTOLON - RO9446
RÉU: CELIO GOMES DA SILVA.
Advogado do(a) RÉU:
INTIMAÇÃO
Fica A PARTE AUTORA intimada a manifestar quanto ao
prosseguimento do feito.
Com a indicação de novo endereço, deverá trazer as devidas
custas de renovação do ato.
Ariquemes, 13 de setembro de 2018
VALMIR CORREIA
Técnico Judiciário
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia Ariquemes - 4ª Vara Cível
Avenida Tancredo Neves, 2606, Setor Institucional, Ariquemes RO - CEP: 76804-110, (69) 35352493,.
Processo n.: 7003132-29.2015.8.22.0002.
Classe: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159).

EDITAL DE CITAÇÃO
PRAZO: 30 Dias
4ª Vara Cível da Comarca de Ariquemes-RO
Sugestões ou reclamações, façam-nas pessoalmente ao juiz ou
contate-nos via internet, endereço eletrônico
Juiz de Direito: Dr Edilson Neuhaus
Diretora de Cartório: Ivanilda Maria dos Santos
e-mail: aqs4civel@tjro.jus.br
FINALIDADE: CITAÇÃO DO(A) EXECUTADO(A) para no prazo
de 05 (cinco) dias, pagar a respectiva dívida acrescida de juros,
correção monetária e demais encargos ou no mesmo prazo, ofereça
querendo, bens à PENHORA sob pena de lhe ser penhorado ou
arrestado, bens suficientes que garantam a dívida.
EXECUTADO: MARIA ROSINEI SANTOS DA COSTA, brasileira,
inscrita no CPF sob o n. 899.774.592-15, estando atualmente em
lugar incerto e não sabido.
Processo n.: 7007388-10.2018.8.22.0002.
Classe: EXECUÇÃO FISCAL (1116).
Assunto: [Multas e demais Sanções].
Exequente: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO.
Executado: MARIA ROSINEI SANTOS DA COSTA.
Valor da dívida: R$ 1.031,22 + acréscimos legais
Número da CDA: 20150205852859 Natureza da Dívida: Dívida não
tributária.

Este diário foi assinado digitalmente consoante a Lei 11.419/06. O documento eletrônico pode ser encontrado no sítio do Tribunal de Justiça do Estado de
Rondônia, endereço: http://www.tjro.jus.br/novodiario/
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Obs. Não sendo contestada a ação, lhes será nomeado curador
especial.
Ariquemes/RO, 6 de setembro de 2018.
IVANILDA MARIA DOS SANTOS
Diretora de Cartório
(Art. 62 das DGJ)
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia Ariquemes - 4ª Vara Cível
Avenida Tancredo Neves, 2606, Setor Institucional, Ariquemes RO - CEP: 76804-110, (69) 35352493,.
Processo n.: 7007118-83.2018.8.22.0002.
Classe: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156).
Assunto: [Juros, Correção Monetária].
EXEQUENTE: M B MIRANDA - ME.
Advogados do(a) EXEQUENTE: CORINA FERNANDES PEREIRA
- RO0002074, GISLENE TREVIZAN - RO7032
EXECUTADO: GREIF EMBALAGENS INDUSTRIAIS DO BRASIL
LTDA..
Advogados do(a) EXECUTADO: ORLY CORREIA DE SANTANA
- SP246127, RAFAEL BALIEIRO SANTOS - RO0006864, PAULO
AUGUSTO GRECO - SP119729
INTIMAÇÃO do AUTOR
Quanto ao pagamento efetuado.
Ariquemes, 13 de setembro de 2018
VALMIR CORREIA Técnico Judiciário
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia Ariquemes - 4ª Vara Cível
Avenida Tancredo Neves, 2606, Setor Institucional, Ariquemes RO - CEP: 76804-110, (69) 35352493,.
Processo n.: 7002875-96.2018.8.22.0002.
Classe: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159).
Assunto: [Cédula de Crédito Bancário].
EXEQUENTE: COOPERATIVA DE CREDITO RURAL E DOS
EMPRESARIOS DO CENTRO DO ESTADO DE RONDONIA SICOOB CENTRO.
Advogado do(a) EXEQUENTE: RODRIGO TOTINO - RO0006368
EXECUTADO: ANA PAULA THOMES - ME e outros.
Advogado do(a) EXECUTADO:
Advogado do(a) EXECUTADO:
INTIMAÇÃO
Fica A PARTE AUTORA intimada a manifestar quanto ao
prosseguimento do feito.
Ariquemes, 13 de setembro de 2018
VALMIR CORREIA
Técnico Judiciário

COMARCA DE CACOAL
1ª VARA CRIMINAL
1º Cartório Criminal
Proc.: 0000642-36.2018.8.22.0007
Ação:Ação Penal - Procedimento Ordinário (Réu Solto)
Autor:Ministério Público
Denunciado:Glauber Otávio Tabalipa
Advogado:Eder Junior Matt. (RO 3660), Daiane Glowasky (OAB/
RO 7953)
Expedição de Carta Precatória
Fica(m) o(s) Advogado(a)(os-as) supra, intimado(s) da expedição
da carta precatória com a FINALIDADE de intimar e inquerir a
testemunha, RODRIGO ANTÔNIO DOS SANTOS, na comarca
de Santa Luzia do Oeste/RO, devendo para tanto, em querendo,
acompanhar o trâmite da mesma até o cumprimento final.
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2ª VARA CRIMINAL
2º Cartório Criminal
EDITAL DE INTIMAÇÃO
Prazo: 60 (sessenta) dias
Proc.: 1001551-95.2017.8.22.0007
Ação:Ação Penal - Procedimento Sumário (Réu Solto)
Autor:Ministerio Publico do Estado de Rondonia
Advogado:Promotor de Justiça
Condenado: Anderson Rafael de Oliveira, brasileiro, prof. vaqueiro,
filho de Sebastião Santana de Oliveira e Tereza Lima de Oliveira,
natural de Ji-Paraná ao15/12/1984, portador do RG. nº 880468SSP/RO, residente em local incerto e não sabido.
INTIMAÇÃO DO RÉU qualificado acima, do inteiro teor da
SENTENÇA abaixo transcrita.
SENTENÇA RELATÓRIO O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DE RONDÔNIA, no uso de suas atribuições legais, ofereceu
denúncia contra ANDERSON RAFAEL DE OLIVEIRA, já
qualificado, imputando-lhe a prática das condutas tipificadas nos
arts. 129, § 9º, e 147, ambos do Código Penal, c/c os arts. 5º e 7º
da Lei 11340/06.Narra a inicial acusatória:“1º Fato...no dia
31/05/2017, por volta da 1h, na Rua Itapemirim, Bairro Brizon,
nesta cidade e comarca, o denunciado, ofendeu a integrida de
corporal da vítima Solange Conceição dos Santos, sua companheira,
causando-lhe lesões corporais. Por ocasião dos fatos, após uma
discussão, o denunciado veio a agredir sua companheira apertandolhe o pescoço, causando assim as lesões descritas no Laudo de
Exame de Lesão Corporal de fls. 28/29, tendo em seguida se
apossado de uma faca, instante em que a vítima fugiu correndo em
direção a (sic) Rodoviária. 2º Fato...no mesmo dia, horário e local,
logo após a agressão narrada no 1º fato, o denunciado ameaçou a
vítima Solange Conceição dos Santos, sua companheira, de
causar-lhe mal injusto e grave.Segundo restou apurado, após
agredir a vítima, o denunciado correu atrás dela com uma faca,
tendo dito à Solange que a mataria, bem como toda sua família,
caso ela o denunciasse à polícia.”A denúncia foi recebida em
20/06/2017 (fl. 43).Citado (fl. 45), o réu apresentou resposta à
acusação (fls. 47/48).Afastada a hipótese de absolvição sumária
(fls. 49/50), o processo foi instruído com a oitiva da vítima e de duas
testemunhas, além do interrogatório do réu, conforme termos, atas
e mídias de fls. 55/57 e 64/66.Alegações finais do Ministério Público
requerendo a procedência total da denúncia, aduzindo provadas a
autoria e a materialidade do crime (fls. 69/72).Alegações finais da
Defensoria Pública às fls. 73/76, requerendo a absolvição do réu
pela insuficiência de provas. É o relatório.FUNDAMENTAÇÃO Do
crime previsto no art. 129, § 9º, do CP.A materialidade do delito
está consubstanciada no Auto de Prisão em Flagrante de fls. 02/03,
na Ocorrência Policial de fls. 09/10, Laudo preliminar de fls. 16 e
Laudo de Exame de Lesão Corporal de fls. 28/29.Quanto à autoria,
restou igualmente comprovada e recai sobre o réu. Em juízo, a
vítima confirmou a prática criminosa descrita na denúncia, dizendo
que no dia dos fatos o réu a pegou pelo pescoço, encostando uma
faca, ocasião em que pedia-lhe que a soltasse, pois estava
machucando. Disse que em dado momento o réu a empurrou,
fazendo com que batesse com a cabeça e que todo tempo Anderson
dizia que iria matá-la, bem como às suas filhas e genitora. Que em
razão das ameaças, saiu correndo. Ato contínuo, relata a vítima
que chegando à rodoviária novamente o réu a agrediu com um
empurrão, fazendo com que caísse e batesse a cabeça numa
pedra, e que mais uma vez encostou a faca em seu pescoço,
momento em que foram abordados pelos policiais e conduzidos à
Delegacia. Informou que o réu é usuário de drogas e que no dia dos
fatos foi localizada substância entorpecente em seu bolso, junto
com um cachimbo. Além disso, relatou que na ocasião dos fatos
estavam juntos há três meses e que sofreu outras três agressões
por parte de Anderson.O policial Chrisley Armondes, ouvido em
juízo, disse que a vítima estava lesionada quando do atendimento
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da ocorrência e que segundo populares que estavam na rodoviária
e segundo a própria vítima, o réu estava de posse de uma faca,
porém, que livrou-se dela e por isso não foi apreendida. Disse
ainda que uma testemunha que trabalha na rodoviária e presenciou
os fatos lhe relatou que o réu estava bastante alterado e que
agrediu a vítima lá mesmo, que a empurrou, o que fez com que
batesse a cabeça ao cair no chão. O réu, em seu interrogatório,
negou que tenha agredido ou ameaçado Solange no dia dos fatos.
Disse que apenas discutiram e que na verdade era a vítima quem
estava alterada e que os fatos da denúncia foram inventados por
Solange. Confirmou que fez uso de substância entorpecente
naquela ocasião, porém, disse que estava lúcido.No que pese os
argumentos da defesa, tenho que o depoimento da vítima não vai
de encontro aos fatos narrados na denúncia, tampouco a fala em
juízo contradiz o que foi relatado na Delegacia.No mais, verifico
que as lesões descritas pelo perito no laudo de fls. 28/29 são
compatíveis com as mencionadas pela vítima, especialmente
porque relata lesões na região cervical e braços, sugestivas de
movimentos de defesa. Dessa forma, não obstante as declarações
do réu, a palavra da vítima se coaduna com a prova produzida,
notadamente porque laudo juntado aos autos indica, claramente,
que Solange apresentava lesão no pescoço e braços, compatível
com o relato de violência descrito na denúncia. Nesse sentido, a
despeito da ausência de testemunhas presenciais ouvidas em
juízo, a procedência da acusação em relação ao delito de lesão
corporal pode estear-se na palavra da vítima, veja-se:VIOLÊNCIA
DOMÉSTICA. VIAS DE FATO. AUSÊNCIA DE LESÃO. PALAVRA
DA VÍTIMA. MANUTENÇÃO SENTENÇA.Merece maior relevância
a palavra da vítima nos casos de delitos cometidos no ambiente
doméstico, pois, via de regra, são cometidos na intimidade familiar,
longe de testemunhas oculares, aproveitando-se o agente do
vínculo estabelecido com a vítima. (TJRO, 2ª Câmara Criminal,
Apelação n. 0079836-10.2008.8.22.0501, Relator: Desembargador
Miguel Monico Neto, Data de julgamento:11/05/2011)Por fim, nada
foi ventilado nos autos, tampouco o réu ou a defesa cuidaram de
explicar os motivos pelos quais a vítima poderia querer prejudicá-lo
ao imputar-lhe uma prática criminosa.Assim, comprovada a autoria
e materialidade do delito e inexistindo causas excludentes da
antijuridicidade ou que isente o réu de pena, impõe-se a sua
condenação quanto ao crime de lesão corporal.Do crime previsto
no Art. 147, caput, do CP.A materialidade do crime de ameaça
resta configurada pela ocorrência policial e também pela prova oral
colacionada aos autos, já que a ameaça constitui delito de mera
conduta no qual a consumação independe da produção de
resultado material. No que diz respeito à autoria, restou comprovado
pelo conjunto probatório a tipicidade da conduta do réu, vez que
agiu dolosamente e nos exatos termos dispostos na denúncia, no
sentido de intimidar a vítima, sua ex-companheira, prometendo
causar-lhe mal futuro, injusto e grave, no sentido de ceifar sua vida
e de seus familiares. Como já mencionado acima, as ameaças
irrogadas pelo réu estão bem delineadas no depoimento prestado
pela vítima, em especial quando relata que saiu correndo quando
Anderson, de posse de uma faca, dizia que iria matá-la, o que
demonstra o temor da vítima. Aliado a isso, cumpre mencionar que
no dia dos fatos a vítima requereu medidas protetivas em seu favor,
o que novamente leva a concluir que temia que o réu concretizasse
as ameaças.O réu, como no primeiro fato, negou ter proferido
ameaças. Contudo, não há nos autos qualquer indício de que a
vítima esteja buscando incriminá-lo de forma gratuita.Novamente
há que se considerar o valor probatório da palavra da vítima. De
acordo com os julgados: Estima-se fidedigna a palavra da vítima
quando nada se demonstra contra sua lealdade, pois, no processo
contemporâneo, o ofendido é também um órgão de prova; suas
declarações, meios provativos. (Revisão nº 349.014/2 - São Paulo
- 6º Grupo de Câmaras - Relator: Ricardo Dip - 20/12/99 - V.U.
(Voto nº 7.156); Inexiste, em nosso sistema, restrição legal ao
jurisprudencial no sentido de não se admitir, como elemento de
convicção, a palavra da vítima, em sede penal (JTAERGS 85/97);
A palavra incriminatória da vítima constitui prova de valor quando
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corroborada pelos fatos e pelo conjunto probatório (...) (RT
721/512). No mais, o réu é plenamente imputável, dotado de plena
capacidade de compreensão e entendimento da ameaça que
realizou, não havendo nos autos qualquer prova ou invocação
capaz de eximir-lhe a culpa. Assim, presentes a autoria e
materialidade, inexistindo causas excludentes da antijuridicidade
ou que isente o réu de pena, impõe-se a sua condenação.
DISPOSITIVO Pelo exposto, julgo procedente a denúncia para
condenar ANDERSON RAFAEL DE OLIVEIRA, já qualificado, pela
prática dos delitos tipificados nos arts. 129, § 9º, e 147, caput,
ambos do Código Penal, c.c. a Lei 11.340/06. Critérios de
individualização da pena. Art. 129, § 9º, do CP.Considerando as
diretrizes do art. 59, do Código Penal, tem-se que o réu agiu com
grau de culpabilidade inerente ao crime praticado.Ostenta
antecedente criminal referente a crime de mesma natureza do
apurado nos presentes autos, nos autos n. 100066936.2017.8.22.0007, que, embora já condenado com trânsito em
julgado, é tecnicamente primário.Os motivos dos crimes, segundo
restou apurado, são injustificáveis.As circunstâncias e
consequências, embora reconhecidamente danosas, são comuns
ao delito.Não há que se falar em conduta da vítima. Com efeito, fixo
a pena-base um pouco acima do mínimo, em 03 (três) meses e 15
(quinze) dias de detenção, tornando-a definitiva nesse patamar
ante a ausência de qualquer outra causa modificadora.Art. 147,
caput, do CP.O réu agiu com o grau de culpabilidade inerente ao
crime.Como mencionado acima, possui condenação nos autos n.
1000669-36.2017.8.22.0007, por crime da mesma natureza, sendo,
porém, tecnicamente primário.Não há nos autos elementos
concretos para se avaliar a sua conduta social e personalidade.Os
motivos do crime são injustificáveis.As circunstâncias são comuns
à espécie, assim como as consequências. A vítima em nada
contribuiu para o evento. Com efeito, sopesadas as circunstâncias
judiciais, fixo a pena-base em 01 (um) mês e 10 (dez) dias de
detenção, tornando-a definitiva nesse patamar ante a ausência de
qualquer outra causa modificadora.CONCURSO DE CRIMES Na
medida em que as ações foram praticadas com desígnios
autônomos, promovo a somatória das penas, nos termos do art. 69,
do Código Penal, ficando o réu definitivamente condenado a 04
(quatro) meses e 25 (vinte e cinco) dias de detenção.REGIME DE
CUMPRIMENTO DA PENA A pena privativa será cumprida
inicialmente no regime aberto, nos termos do art. 33, § 2º, “c”, do
Código Penal.Não obstante a prática de crime mediante violência,
dadas as particularidades do caso e por tratar-se de medida
socialmente recomendável, substituo a pena privativa de liberdade
por uma restritiva de direitos, a ser especificada em ulterior
audiência admonitória.DISPOSIÇÕES FINAIS Faculto ao réu o
direito de apelar em liberdade.Sem custas (art. 8º, § único, da Lei
n. 301/90).Transitada em julgado, expeça-se Guia de Execução
Definitiva, lance-se o nome dos réus no Rol dos Culpados,
comunique-se
ao
TRE/RO,
INI/DF
e
II/RO
e
arquive-se.P.R.I.Cacoal-RO, quinta-feira, 1 de março de 2018.
Ivens dos Reis Fernandes Juiz de Direito
EDITAL DE INTIMAÇÃO
Proc.: 1000410-41.2017.8.22.0007
Ação:Ação Penal - Procedimento Sumário (Réu Solto)
Autor:Ministerio Publico do Estado de Rondonia
Advogado:Promotor de Justiça
Condenado:Uadson Condaque de Lima
INTIMAÇÃO DA vítima, Aline Santos Cristaldo, brasileira, portadora
do RG n. 000998029 e CPF n. 002.781.802-05, do inteiro teor da
SENTENÇA
transcrita
abaixo.SENTENÇA
RELATÓRIOO
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE RONDÔNIA, no uso de
suas atribuições legais, ofereceu denúncia contra UADSON
CONDAQUE DE LIMA, já qualificado, imputando-lhe a prática da
conduta tipificada no art. 129, § 9º e art. 147 (duas vezes), ambos do
CP, c/c a Lei nº 11.340/06. Narra a inicial acusatória:1º FATONo dia
06/01/2017, em horário indeterminado, mas certo que no período
vespertino, na Avenida das Comunicações, em frente a praça, bairro
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Teixeirão, nesta cidade e comarca, o denunciado UADSON
CONDAQUE DE LIMA, livre e consciente, no âmbito familiar, ofendeu
a integridade corporal da vítima Ieda dos Santos Nascimento de
Souza, sua sogra, causando-lhe as lesões descritas no laudo de
exame de lesão corporal (fls. 14/15).Consta que no dia 05/01/2017,
a vítima solicitou ao denunciado os documentos originais dos filhos,
para iniciar o processo de divórcio do casal e da guarda dos filhos,
todavia, o denunciado se recusou a entregar os referidos documentos.
Na data dos fatos, o denunciado estava em um salão cortando os
cabelos, e então a vítima Aline adentrou no caminhão pertencente
ao casal e pegou os documentos originais dos filhos que ali se
encontravam. O denunciado tentou impedi-la segurando-a pelos
braços, ocasião em que a vítima Aline jogou os documentos pela
janela do caminhão os quais foram pegos pela vítima Ieda. Ato
continuo, o denunciado desferiu um soco na boca da vítima Ieda, a
estrangulou e a atirou no chão.2º FATONo mesmo dia, horário e
local do 1º fato, o denunciado UADSON CONDAQUE DE LIMA, livre
e consciente, no âmbito familiar, ameaçou por meio de palavras, a
causar mal injusto e grave as vítimas Aline Santos Nascimento de
Souza, sua ex-esposa, e Ieda dos Santos Nascimento de Souza, sua
sogra.Por ocasião do narrado no 1º fato, após o denunciado agredir
a vítima Ieda, ameaçou esta dizendo o seguinte: se cuida que eu vou
te matar. Em seguida, o denunciado repetiu a mesma ameaça para
a vítima Aline.A denúncia foi recebida (fl. 26), e após ser citado
pessoalmente (fl. 31), o acusado apresentou resposta à acusação (fl.
32).Afastada a hipótese de absolvição sumária, foi designada
audiência de instrução e julgamento (fl. 37), ocasião em que foi
ouvida uma testemunha (fls. 44/45) e a vítima Ieda dos Santos
Nascimento de Souza (fls. 53/55).O réu não compareceu para
interrogatório, sendo decretada a sua revelia com base no art. 367
do CPP (fl. 44).Alegações finais do Ministério Público pugnando pela
procedência da peça acusatória e condenação do réu nos termos da
denúncia (fls. 56/59).Alegações finais da defesa, postulando, em
síntese, pela absolvição do réu pela insuficiência de provas (fls.
60/61).É o relatório. FUNDAMENTAÇÃO1º Fato – (art. 129, 9º, do
CP)A materialidade da lesão corporal está devidamente comprovada
pela ocorrência policial de (fl. 03/ 03v); Laudo de exame de lesão
corporal definitivo (14/15); e pelos depoimentos acostados aos
autos.Quanto a autoria, a vítima Ieda confirmou em seu depoimento
judicial que o acusado é seu ex-genro, e que estava separado de sua
filha Aline, vítima do segundo fato, há alguns meses, sendo que em
razão da separação Aline foi morar em Porto Velho com os filhos do
casal. Narrou que havia uma situação conflituosa entre o casal, pois
o acusado havia buscado as crianças e não as levou de volta,
retendo também os documentos dos menores, o que impedia sua
filha Aline de ingressar em juízo requerendo a regularização da
guarda dos filhos. Disse ainda que no dia dos fatos o acusado estava
em uma barbearia cortando o cabelo e que havia estacionado seu
caminhão na frente do estabelecimento. Que sua filha entrou no
caminhão para pegar os documentos, ocasião em que o acusado
percebeu e saiu correndo, momento em que Aline jogou os
documentos para si, tendo-os guardado dentro de sua roupa. Que
em razão disso, o acusado lhe deu uma “gravata”, por trás, a jogou
no chão e lhe deu um soco na boca, no meio da rua. O depoimento
judicial da vítima Ieda está em consonância com o depoimento
prestado por ela na fase policial, e também de acordo com as
declarações da vítima Aline, na fase inquisitorial. A testemunha
Jenival Correia da Silva disse não ter presenciado as agressões,
pois o caminhão lhe cobria a visão, mas confirmou as circunstâncias
fáticas que precederam a conduta criminosa, tal como narrado pela
vítima. O acusado não compareceu em juízo para dar a sua versão.
Na Delegacia, negou ter realizado qualquer agressão, porém, não há
nenhum outro elemento no processo, tampouco a defesa cuidou de
apresentar qualquer elemento que indique que as vítimas estejam
faltando com a verdade ou tentando prejudicar o réu gratuitamente.
No mais, as declarações da vítima corroboram com a prova material
produzida, notadamente o Laudo de fls. 14/15, na medida que este
relata a existência de lesão corporal – “ferimento corto-contuso na
parte interna de lábio inferior”. Por fim, não podemos nos distanciar
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da relevância da palavra da vítima em casos como o presente. Vejase a orientação jurisprudencial:Apelação criminal. Ameaça. Palavra
da vítima.Em crimes de violência doméstica, via de regra perpetrados
no ambiente familiar, sem outras testemunhas, a palavra firme e
convicta da vítima assume especial relevância, especialmente se
confortada por provas circunstanciais, não se cogitando de fragilidade
probatória.(TJRO,
Apelação
Criminal
n.0006099692011.8.22.0015,Rel. Des. Daniel Ribeiro Lagos,J. 13/03/2013).
Comprovada, pois, a materialidade e a autoria do crime de lesão
corporal, bem assim presentes os pressupostos da culpabilidade, a
condenação do réu é medida que se impõe.2º Fato – (art. 147, do
CP)A denúncia narra dois crimes de ameaça praticados pelo réu,
sendo um deles contra a vítima Ieda e outro contra a vítima Aline. A
materialidade dos crimes de ameaça resta configurada pela
ocorrência policial e também pela prova oral colacionada aos autos,
já que a ameaça constitui delito de mera conduta, no qual a
consumação independe da produção de resultado material. No que
diz respeito à autoria, restou comprovado pelo conjunto probatório a
tipicidade da conduta do réu, vez que agiu dolosamente e nos exatos
termos dispostos na denúncia, no sentido de intimidar as vítimas,
Aline sua ex-esposa, e sua ex-sogra Ieda, prometendo causar-lhes
mal futuro, injusto e grave, no sentido de ceifar suas vidas.As
ameaças irrogadas pelo réu estão bem delineadas no depoimento
prestado pela vítima Ieda, em especial quando relata que após a
agressão sofrida, o réu teria lhe dito que “sua hora vai chegar, mais
cedo ou mais tarde”, pois a mataria, bem como à sua filha. Declarou
que mesmo após os fatos o réu continuou fazendo ameaças diretas
à Aline. Aliado a isso, cumpre mencionar que no dia dos fatos a
vítima Ieda requereu medidas protetivas em seu favor, o que
novamente leva a concluir que temia que o réu concretizasse as
ameaças.A vítima Aline, embora não tenha sido ouvida em juízo,
disse na delegacia que foi ameaçada de morte pelo réu, depoimento
de vai ao encontro das declarações da vítima Ieda. O réu, como no
primeiro fato, negou ter proferido ameaças. Contudo, como já
mencionado acima, não há nos autos qualquer indício de que as
vítimas estejam buscando incriminá-lo. No mais, o réu é plenamente
imputável, dotado de plena capacidade de compreensão e
entendimento das ameaças que realizou, não havendo nos autos
qualquer prova ou invocação capaz de eximir-lhe a culpa. Assim,
presentes a autoria e materialidade, inexistindo causas excludentes
da antijuridicidade ou que isente o réu de pena, impõe-se a sua
condenação também pelos crimes de ameaça. DISPOSITIVO Pelo
exposto, julgo procedente a denúncia para condenar UADSON
CONDAQUE DE LIMA, já qualificado, como incurso no art. 129, §9º
e art. 147 (por duas vezes), ambos do CP, c/c a Lei 11.340/06.
CRITÉRIOS DE INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA Art. 129, §9º, do CP
(1º fato)Analisando as circunstâncias do art. 59 do Código Penal,
verifico que o réu agiu com grau de culpabilidade inerente ao crime
praticado. Os antecedentes criminais não serão considerados nesta
fase. Os motivos dos crimes, segundo restou apurado, são
injustificáveis.Quanto à sua conduta social e personalidade, nada foi
apurado.As
circunstâncias
e
consequências,
embora
reconhecidamente danosas, são comuns ao delito.Não há que se
falar em conduta da vítima.Com efeito, fixo a pena base no mínimo
legal, ou seja, em 03 (três) meses de detenção.Art. 147 do CP (2º
fato) por duas vezes.Analisando as circunstâncias do art. 59 do
Código Penal, verifico que a ré agiu com grau de culpabilidade
inerente aos crimes praticados. Novamente, os antecedentes
criminais não serão considerados nesta fase.Os motivos dos crimes,
segundo restou apurado, são injustificáveis. Quanto à sua conduta
social e personalidade, nada foi apurado.As circunstâncias e
consequências são comuns ao delito.Não há que se falar em conduta
das vítimas.Com efeito, fixo a pena base para cada um dos crimes,
eis que autônomos, no mínimo legal, ou seja, em 01 (um) mês de
detenção, eis que inexistem outras causas modificadoras a serem
consideradas.CONCURSO DE CRIMES Nos termos do art. 69, do
Código Penal, promovo a somatória das penas, ficando o réu
definitivamente condenado a 5 (cinco) meses de detenção.REGIME
DE CUMPRIMENTO DA PENAO regime para início do cumprimento
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de todas as penas será o aberto, conforme artigo 33, § 2º, “c”, do
Código Penal. Por entender socialmente recomendável, nos termos
do art. 44, do Código Penal, substituo a pena privativa de liberdade
por uma restritiva de direitos, a ser especificada em ulterior audiência
admonitória.Nesse sentido: PENAL. PENA RESTRITIVA DE
DIREITOS. ART. 44 DO CP. POSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO.
VIOLÊNCIA.1. A violência de menor potencial ofensivo não impede
a substituição da pena privativa de liberdade pela pena restritiva de
direitos. 2. Ordem concedida.(HC 209.154/MS, Rel. Ministro OG
FERNANDES, Rel. p/ Acórdão Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR,
SEXTA TURMA, julgado em 11/10/2011, DJe 28/05/2012)
DISPOSIÇÕES FINAIS Sem custas (art. 8º, § único, da Lei n.
301/90). Faculto ao réu o direito de aguardar em liberdade o trânsito
em julgado da SENTENÇA. Serve cópia da presente de MANDADO
de intimação para o réu e as vítimas. APÓS O TRÂNSITO EM
JULGADO: 1) Seja o nome da ré lançado no Rol dos Culpados; 2)
Comunique-se o INI e o TRE/RO, para o fim do artigo 15, III, da
CF/88; 3) Expeça-se guia de execução e mais o que necessário se
fizer ao cumprimento da pena; 4) Concluídas as providências,
inexistindo pendências, arquive-se. P.R.I. Cacoal-RO, segundafeira, 2 de abril de 2018.Ivens dos Reis Fernandes Juiz de Direito
EDITAL DE INTIMAÇÃO
Proc.: 0002930-25.2016.8.22.0007
Ação:Ação Penal - Procedimento Ordinário (Réu Solto)
Autor:Ministerio Publico do Estado de Rondonia
Denciado:Flavio de Paulo Matheus, brasileiro, portador do RG. n.
1282614 SSP/RO e CPF n. 548.167.182-49, filho de Daniel Mateus
e Iderci de Paulo Oliveira, residente em local incerto e não sabido.
Advogado: Defensoria Pública
INTIMAÇÃO do reú acima qualificado, do inteiro teor a SENTENÇA,
tendo o mesmo o prazo de 5 (cinco) dias para recorrer, caso queira.
SENTENÇA: RELATÓRIO O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DE RONDÔNIA, no uso de suas atribuições legais, ofereceu
denúncia contra FLÁVIO DE PAULO MATHEUS, já qualificado,
imputando-lhe a prática do crime previsto no art. 15 da Lei 10.826/03.
Narra a inicial acusatória: No dia 13/08/2016, por volta das 22h50min,
na Linha 03, Gleba 03, Lote 47, antigo Bar da Gracinha, zona rural,
município de Ministro Andreazza/RO, o denunciado FLÁVIO DE
PAULO MATEUS disparou arma de fogo em lugar habitado.Segundo
apurado, quando Cleber chegou no Bar do Lazaro por volta das
15h00min, o denunciado já estava no local ingerindo bebida alcoólica,
e só foi embora um pouco antes das 20h00min, horário que Lazaro
fechou o estabelecimento.Extrai do caderno inquisitivo que, o
denunciado deslocou-se até a casa da vítima e de posse de uma
arma de fogo, tentou coagi-los a abrir o Bar e vender uma garrafa de
pinga, porém as vítimas se recusaram, correram e se esconderam
dentro da residência, momento que escutaram o estampido do
disparo da arma. A denúncia foi recebida em 11/07/2017 (fl. 70). O
réu foi citado (fl. 74v) e apresentou resposta à acusação (fl. 75).
Afastada a hipótese de absolvição sumária (fls. 76/77) o processo foi
instruído com a oitiva das vítimas, testemunhas e o interrogatório do
réu, conforme ata, termo e mídia de fls. 80/82. Alegações finais do
Ministério Público às fls. 83/84, pela condenação do réu nos termos
da denúncia.Alegações finais da Defensoria Pública às fls. 85/88,
requerendo a absolvição do réu por falta de provas e, subsidiariamente
a fixação da pena no mínimo legal, com os benefícios daí
decorrentes.É o relatório. FUNDAMENTAÇÃO A materialidade do
crime está evidenciada na Ocorrência Policial de fls. 03/04, Relatório
Policiais de fls. 08/09, 16, 51, 55 e 61, Auto Circunstanciado de
Busca e Apreensão de fls. 17/18, Auto de Apresentação e Apreensão
de fl. 25 e Laudo de Exame de Eficiência de fls. 31/33.Quanto à
autoria, em juízo, o réu negou a prática do delito, informando, de
início, que sequer ingere bebida alcoólica. Disse que Lázaro e Ana
Ricardo trabalhavam para uma pessoa chamada Djalma Adalto e
roubavam gado nelore, vendiam, e colocavam “gado cruzado” no
lugar. Contou esse fato ao seu patrão, também fazendeiro, e este
passou a “apertar” Lázaro de Ana. Depois desse dia os dois ficaram
com raiva do réu. Argumentou que sequer esteve no bar por ocasião
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dos fatos. Naquele dia esteve na casa de sua genitora e de sua irmã.
Não obstante a negativa do réu, a prova dos autos indica com clareza
a autoria delitiva.Lázaro de Souza e Ana Ricardo da Silva disseram
que o réu passou o dia todo ingerindo bebida alcoólica no bar de
propriedade deles. Fecharam o bar por volta de 22h30m e quando já
estavam em casa o réu chegou, bastante embriagado, e perguntou
para Lázaro: vamos abrir o boteco Lázaro respondeu que não e
então o réu perguntou: você vai abrir por bem ou por mal Quando
Lázaro disse que não abriria o bar nem por bem, nem por mal, o réu
sacou a espingarda, apontou para ele. Ana Ricardo disse que ligaria
para que Joaquim buscasse o réu, mas ele disse que não estava no
local. Seguidamente ela disse que ligaria para a polícia, então o réu
respondeu que tinha cinco cartuchos e mataria cinco pessoas da
família. Depois disso o réu saiu correndo e efetuou o disparo.De
igual modo, a desconstituir a versão apresentada pelo réu, a
testemunha Cleber Ferreira de Souza disse que esteve no bar do
Lázaro durante a tarde e o réu estava lá bebendo cerveja. Já de noite
o réu saiu do bar e depois voltou. Especificamente quanto ao delito
narrado na denúncia, a testemunha disse que tomou conhecimento
do disparo de arma de fogo através de terceiros.Os Policiais Militares
Reginaldo Kester e PM Fabrício Ferreira Garcia disseram que as
“vítimas”, a saber, Lázaro e Ana Ricardo, relataram os fatos tal como
narrado na denúncia. Revelaram, ainda, o réu pretendia que eles
abrissem o bar novamente, os ameaçou e efetuou um disparo de
arma de fogo.Luiz Pereira das Neves, à época vizinho do réu, disse
ter ouvido comentários de que Flávio esteve no bar das “vítimas” e
que posteriormente foi até a residência de Lázaro para que ele
abrisse novamente o bar. Edílson Ferreira de Souza, padrasto do
réu, disse que não presenciou os fatos e que a arma encontrada na
sua residência pertencia ao seu pai e não estava na residência dele
por ocasião dos fatos. Somente pegou a arma de volta após o
ocorrido.Ocorre que Gislaine de Paulo Mateus, irmã do réu, disse
que apesar de não ter presenciado os fatos, acredita que a espingarda
de sua avô estava na residência de seu padrasto. De outro vértice,
ainda a contrariar a versão defensiva, disse que o réu esteve na sua
residência, mas isso foi antes do dia dos fatos.Ainda a confirmar os
termos da denúncia, após o cumprimento do MANDADO judicial de
busca e apreensão, foi localizada na residência do padrasto do réu,
uma espingarda, tipo cartucheira, bem como cartuchos recarregados
e outros vazios.Com efeito, a prova dos autos é certa no sentido de
que o réu esteve na residência de Lázaro e Ana Ricardo pretendendo
que estes reabrissem o bar de que são proprietários e diante da
negativa, armado, o réu efetuou um disparo.Saliente-se que além
das informações prestadas pelas testemunhas, no sentido de que
Lázaro e Flávio eram amigos desde a infância e Lázaro e Ana
Ricardo são pessoas idôneas, não há evidências nos autos, sequer
indiciárias, de que o réu tenha sido acusado de forma leviana.E
restando demonstrado que o réu efetuou um disparo com arma de
fogo, em local habitado, cumpre consignar que o delito em questão é
conteúdo variado, classificado como de mera conduta, pois
independe de qualquer resultado naturalístico, ou seja, a ofensa ao
bem jurídico é presumida pelo tipo penal, bastando, para tanto, que
o agente venha disparar arma de fogo, ficando relegado qualquer
outro resultado. Acerca ainda da periculosidade da conduta, impõese observar que a objetividade jurídica é múltipla. Há uma objetividade
principal e imediata, que é a incolumidade pública; e outra mediata e
secundária, visando a norma proteger a vida, a incolumidade física e
a saúde dos cidadãos, sendo esta compreendida como a segurança
pública a serviço dos interesses jurídicos individuais: vida, saúde,
integridade física e patrimonial, etc.O artigo 15 da Lei 10.826/03, traz
previsão específica, sendo que o simples fato de o agente disparar
arma de fogo em via pública já caracteriza a conduta incriminada,
pois, trata-se, em verdade, de crime de mera conduta, que independe
da ocorrência de qualquer efetivo prejuízo para a sociedade, e de
perigo presumido pela lei. No mais, o motivo da conduta incriminada
é irrelevante. Considerando, pois, que estão devidamente
comprovadas a autoria e materialidade do ilícito e que não restou
configurada qualquer das causas excludentes da antijuridicidade ou
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que o isentem de pena, a condenação é medida que se impõe.
DISPOSITIVO Pelo exposto, julgo procedente a denúncia para
condenar FLÁVIO DE PAULO MATHEUS, já qualificado, pela prática
do crime previsto no art. 15 da Lei 10.826/03.Critérios de
individualização da pena Analisando as diretrizes do art. 59 do
Código Penal, verifico que a culpabilidade não extrapolou o que já é
constitutivo do tipo penal.Não registra antecedentes criminais.Não
há nos autos elementos que possam detalhar com segurança a sua
personalidade e conduta social.Os motivos do crime são irrelevantes,
já que se trata do dito crime “de mera conduta”.As circunstâncias e
consequências não apresentaram gravidade superior a suportada
pelo ilícito penal.Não há que se falar na concorrência da vítima.Com
efeito, fixo a pena-base no mínimo legal, ou seja, em 02 (dois) anos
de reclusão e multa de R$ 293,00 (duzentos e noventa e três reais),
equivalente a 10 (dez) dias-multa à razão de 1/30 (um trigésimo) do
salário-mínimo vigente à época dos fatos, a qual torno definitiva ante
a ausência de qualquer outra causa modificadora de pena. REGIME
DE CUMPRIMENTO DA PENA A pena será cumprida inicialmente
no regime aberto.Preenchidos os pressupostos legais, substituo a
pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, que serão
especificadas em ulterior audiência admonitória.DISPOSIÇÕES
FINAISNa medida em que o réu respondeu solto ao processo,
concedo-lhe o direito de aguardar em liberdade o trânsito em julgado
da SENTENÇA.Encaminhe-se a arma e as munições ao Exército
Brasileiro, via Polícia Militar, fazendo constar que a destruição ou a
doação deverá observar o disposto no art. 25 da Lei 10.826/03.A
mochila deverá ser restituída ao réu, mediante termo nos autos.Os
demais bens apreendidos deverão ser destruídos por qualquer meio.
Custas pelo réu.APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO:1) Lance-se o
nome do réu no rol dos culpados; 2) Comunique-se o INI e o TRE/
RO, para o fim do artigo 15, III, da CF/88;3) Expeça-se Guia de
Execução.4) Fica o réu intimado para efetuar o pagamento da multa
em 10 dias, sob pena de inscrição em dívida ativa;5) Concluídas as
providências, inexistindo pendências, arquive-se.PRI.Cacoal-RO,
sexta-feira, 20 de abril de 2018.Ivens dos Reis Fernandes Juiz de
Direito
Proc.: 0001187-09.2018.8.22.0007
Ação:Ação Penal - Procedimento Ordinário (Réu Solto)
Autor:Ministerio Publico do Estado de Rondonia
Advogado:Promotor de Justiça
Denunciado:Edineus Máximo dos Santos, Alcides Nogueira
Advogado:Advogado Não Informado
DESPACHO:Vistos.Recebo a denúncia, por verificar que a inicial
preenche os requisitos formais previstos no art. 41 do CPP,
narrando, em tese, a prática de crime, e não se enquadrando,
a princípio, em nenhuma das hipóteses previstas no art. 395 do
mesmo Diploma Legal, o que arreda a inépcia formal.Da análise
da prova inquisitorial, mesmo perfunctoriamente, confirmam-se os
indícios de autoria e materialidade. Pelo menos para esta fase,
não há excesso de acusação e nem se trata de inépcia material
da denúncia.As outras questões escapam da cognição preliminar
e ficam relegadas ao MÉRITO, portanto:1- Citem-se os acusados
para responderem à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez)
dias, devendo ser indagados, no ato, se possuem defensor
constituído. Declarando o réu não ter defensor, nem condições
financeiras para constituí-lo, ou ainda, quedando-se inerte, fica
nomeada a Defensoria Pública para atuar em sua defesa, devendo
o processo, após a citação do réu, ser encaminhado para a
Defensoria Pública.2- Na resposta, os acusados poderão argüir
preliminares e alegar tudo o que interesse à sua defesa, oferecer
documentos e justificações, especificar as provas pretendidas e
arrolar testemunhas, qualificando-as e requerendo sua intimação,
quando necessário (Artigo 396-A do CPP). Com a resposta, voltem
os autos para análise quanto ao previsto no artigo 397 e 399 do
Código de Processo Penal.3- Junte-se os antecedentes criminais
locais.4- Serve cópia da presente de MANDADO. Cumpra-se.
Cacoal-RO, sexta-feira, 8 de junho de 2018.Luis Delfino Cesar
Júnior Juiz de Direito
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EDITAL DE CITAÇÃO
PRAZO: 10 (DEZ) DIAS
Proc.: 0010736-19.2013.8.22.0007
Ação:Ação Penal - Procedimento Sumário (Réu Solto)
Autor:Ministerio Publico do Estado de Rondonia
Advogado:Promotor de Justiça
Denunciado:Saulo Correa Soares, brasielrio, casado, nascido
aos 01/09/1983, natural de Ji-Paraná/RO, filho de José Soares
e Izuleide Correa de Miranda, residentae em local incerto e não
sabido.
CITAÇÃO do denunciado acima qualificado, para, no prazo
de 10(dez) dias, responder por escrito, à acusação constante
na denúncia a seguir transcrita.DENÚNCIA. “...Pela prática do
seguinte crime:No mês de dezembro, na Rua dos Pioneiros, nº2407,
Bairro Centro, no Despachante Global, nesta cidade e Comarca,
o denunciado SAULO CORREA SOARES, livre e consciente,
apropriou-se, indevidamente, do valor total de R$1.089,00(mil
e oitenta e nove reais)o qual tinha a posse em razão da sua
profissão, conforme consta na Ocorrência Policial nº4646-2013....
Assim, estando SAULO CORREA SOARES incurso no art. 168,
§1º, III, do Código Penal, requer-se a instauração da ação penal,
citando-se o denunciado para acompanhar todos os seus termos,
até final julgamento e condenação, sob pena de revelia, ouvindose, ainda, a vítima a seguir indicada para depor, nos termos do
art.394 e seguintes do Código de Processo Penal.” DESPACHO:
Vistos.Recebo a denúncia, por verificar que a inicial preenche os
requisitos formais previstos no art. 41 do CPP, narrando, em tese,
a prática de crime, e não se enquadrando, a princípio, em nenhuma
das hipóteses previstas no art. 395 do mesmo Diploma Legal, o
que arreda a inépcia formal. Da análise da prova inquisitorial,
mesmo perfunctoriamente, confirmam-se os indícios de autoria
e materialidade. Pelo menos para esta fase, não há excesso de
acusação e nem se trata de inépcia material da denúncia.As outras
questões escapam da cognição preliminar e ficam relegadas
ao MÉRITO, portanto:1- Cite-se o acusado para responder à
acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias, devendo ser
indagado, no ato, se possui defensor constituído. Declarando o
réu não ter defensor, nem condições financeiras para constituí-lo,
ou ainda, quedando-se inerte, fica nomeada a Defensoria Pública
para atuar em sua defesa, devendo o processo, após a citação do
réu, ser encaminhado para a Defensoria Pública.2- Na resposta, o
acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo o que interesse
à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar
as provas pretendidas e arrolar testemunhas, qualificando-as e
requerendo sua intimação, quando necessário (Artigo 396-A do
CPP). Com a resposta, voltem os autos para análise quanto ao
previsto no artigo 397 e 399 do Código de Processo Penal.3- Juntese os antecedentes criminais locais.4- Serve cópia da presente de
MANDADO. Cumpra-se. Cacoal-RO, quarta-feira, 23 de maio de
2018.Ivens dos Reis Fernandes Juiz de Direito
EDITAL DE CITAÇÃO
PRAZO: 10 (DEZ) DIAS
Proc.: 0013975-94.2014.8.22.0007
Ação:Ação Penal - Procedimento Sumário (Réu Solto)
Autor:Ministerio Publico do Estado de Rondonia
Advogado:Promotor de Justiça
Denunciado: Rafael Batista Félix, brasileiro, solteiro, preparador de
veículos, nascido aos 30/08/1993, natural de Cacoal/RO, filho de
Ananias Feliz e Ivany Batista de Oliveira, residente em local incerto
e não sabido.
CITAÇÃO do denunciado acima qualificado, para, no prazo de
10 (dez) dias, responder por escrito, à acusação constante na
denúncia a seguir transcrita. DENÚNCIA. “...Pela prática do
seguinte fato delituoso: No dia 05/10/2014, por volta da 19h50min.
Avenida Primavera, nº980, Bairro Vista Alegre, nesta Comarca, o
denunciado RAFAEL BATISTA FELIX, livre e consciente, subtraiu
para si, coisa alheia móvel, consistente em 01 (uma) motocicleta
marca Honda, modelo CG 125 Titan KS, ano 2001/2001, cor
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vermelha, placa NCL-7900, de Cacoal-RO, pertencente à vítima
Iriel Samartin Figueiredo....Assim agindo, RAFAEL BATISTA
FELIX, está incurso no art. 155, caput do Código Penal Brasileiro.
Ante o exposto, requer-se o recebimento da presente denúncia,
ordenando a citação do acusado para apresentar defesa preliminar
(art.396, CPP), intimando-se as vítimas e testemunhas arroladas
e prosseguindo-se até final julgamento e condenação, seguindo
nos demais termos do procedimento ordinário (art.394, § 1º, I
CPP).”DESPACHO:Vistos.Recebo a denúncia, por verificar que a
inicial preenche os requisitos formais previstos no art. 41 do CPP,
narrando, em tese, a prática de crime, e não se enquadrando,
a princípio, em nenhuma das hipóteses previstas no art. 395 do
mesmo Diploma Legal, o que arreda a inépcia formal.Da análise
da prova inquisitorial, mesmo perfunctoriamente, confirmam-se os
indícios de autoria e materialidade. Pelo menos para esta fase, não
há excesso de acusação e nem se trata de inépcia material da
denúncia.As outras questões escapam da cognição preliminar e
ficam relegadas ao MÉRITO, portanto: 1- Cite-se o acusado para
responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias,
devendo ser indagado, no ato, se possui defensor constituído.
Declarando o réu não ter defensor, nem condições financeiras
para constituí-lo, ou ainda, quedando-se inerte, fica nomeada a
Defensoria Pública para atuar em sua defesa, devendo o processo,
após a citação do réu, ser encaminhado para a Defensoria
Pública.2- Na resposta, o acusado poderá argüir preliminares e
alegar tudo o que interesse à sua defesa, oferecer documentos
e justificações, especificar as provas pretendidas e arrolar
testemunhas, qualificando-as e requerendo sua intimação, quando
necessário (Artigo 396-A do CPP). Com a resposta, voltem os autos
para análise quanto ao previsto no artigo 397 e 399 do Código de
Processo Penal.3- Junte-se os antecedentes criminais locais.4Expeça-se carta precatória para citação do réu (em consulta ao
SAP, verificou-se que atualmente cumpre pena na VEPEMA de
Porto Velho). Cumpra-se.Cacoal-RO, sexta-feira, 4 de maio de
2018.Ivens dos Reis Fernandes Juiz de Direito
EDITAL DE CITAÇÃO
PRAZO 10(DEZ) DIAS
Proc.: 1003314-34.2017.8.22.0007
Ação:Ação Penal - Procedimento Sumário (Réu Solto)
Autor:Ministerio Publico do Estado de Rondonia
Advogado:Promotor de Justiça
Denunciado: Rodrigo Oyperewepixalob Suruí, brasileiro, nascido
aos 25/07/1998 em Cacoal/RO, filho de Dikimatara Surui e Rosilda
Cinta Larga, prtador do RG. n.1331360SESDEC/RO e CPF n.
036.814.932-35.
CITAÇÃO do denunciado acima qualificado, para, no prazo de
10 (dez) dias, responder por escrito, à acusação constante na
denúncia a seguir transcrita. DENÚNCIA. “... Consta dos autos
que, no dia 2/0/2017, por volta das 20hs, na Rua Mato Grosso,
1393, Bairro Liberdade, nesta cidade e comarca, o denunciado
ofendeu a integridade corporal da vítima Sidimari Souza Barcelo,
sua companheira, causando-lhe lesões corporais....Assim agindo,
o denunciado incorreu nas sanções do art. 129,§ 9º, do Código
Penal, combinado com os arts. 5º e 7º, da Lei 11.340/2006, pelo que
oferece o Ministério Público a presente denúncia, requerendo que,
recebida e autuada, seja o denunciado citado para o interrogatório
e defesa que tiver, inquirida a vítima e as testemunhas, adiante
arroladas, preenchidas as demais formalidades legais, até final
julgamento e condenação.”DESPACHO:Vistos. Recebo a denúncia,
por verificar que a inicial preenche os requisitos formais previstos
no art. 41 do CPP, narrando, em tese, a prática de crime, e não
se enquadrando, a princípio, em nenhuma das hipóteses previstas
no art. 395 do mesmo Diploma Legal, o que arreda a inépcia
formal.Da análise da prova inquisitorial, mesmo perfunctoriamente,
confirmam-se os indícios de autoria e materialidade. Pelo menos
para esta fase, não há excesso de acusação e nem se trata de
inépcia material da denúncia.As outras questões escapam da
cognição preliminar e ficam relegadas ao MÉRITO, portanto:1- Cite-
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se o acusado para responder à acusação, por escrito, no prazo de
10 (dez) dias, devendo ser indagado, no ato, se possui defensor
constituído. Declarando o réu não ter defensor, nem condições
financeiras para constituí-lo, ou ainda, quedando-se inerte,
fica nomeada a Defensoria Pública para atuar em sua defesa,
devendo o processo, após a citação do réu, ser encaminhado para
a Defensoria Pública. 2- Na resposta, o acusado poderá argüir
preliminares e alegar tudo o que interesse à sua defesa, oferecer
documentos e justificações, especificar as provas pretendidas e
arrolar testemunhas, qualificando-as e requerendo sua intimação,
quando necessário (Artigo 396-A do CPP). Com a resposta, voltem
os autos para análise quanto ao previsto no artigo 397 e 399 do
Código de Processo Penal.3- Junte-se os antecedentes criminais
locais.4- Serve cópia da presente de MANDADO. Cumpra-se.
Cacoal-RO, segunda-feira, 16 de abril de 2018.Ivens dos Reis
Fernandes Juiz de Direito
EDITAL DE CITAÇÃO
PRAZO 10(DEZ) DIAS
Proc.: 0001021-45.2016.8.22.0007
Ação:Ação Penal - Procedimento Ordinário (Réu Solto)
Autor:Ministerio Publico do Estado de Rondonia
Advogado:Promotor de Justiça
Denunciado: Clovis Santo Borella Filho, brasileiro, casado,
Engenheiro Agrônomo, portador do RG. nº0655203-SSP/RO e
CPF nº 732.372.302-78, nascido aos 07/10/1982, natural de São
João/PR, filho de Clovis Santos Borella e de Elena LLinir Lorini
Borella, residente em local incerto e não sabido.
CITAÇÃO do denunciado acima qualificado, para, no prazo de 10
(dez) dias, responder por escrito, à acusação constante na denúncia
a seguir transcrita. DENÚNCIA. “... pela prática do seguinte fato
delituoso: No dia 27/04/2016, por volta das 09h40min, na Rua
Deomiro João da Silva c. Av. Amazonas, Bairro Brizon, nesta
cidade e Comarca, o denunciado CLOVIS SANTOS BORELLA
FILHO, portava arma de fogo e munições de uso permitido, em
desacordo com determinação legal ou regulamentar....Assim,
estando CLOVIS SANTO BORELLA FILHO incurso no art. 14 da Lei
nº 10.826/03, o Ministério Público do Estado de Rondônia requer
a instauração da presente ação penal, citando-se denunciado
para acompanhar todos os seus termos, até o final, julgamento e
condenação, sob pena de revelia, ouvindo-se ainda, as vítimas e
testemunhas a seguir indicadas, para deporem, nos termos do art.
394 e seguintes do Código do Processo Penal.”DESPACHO:Vistos.
Recebo a denúncia, por verificar que a inicial preenche os
requisitos formais previstos no art. 41 do CPP, narrando, em tese,
a prática de crime, e não se enquadrando, a princípio, em nenhuma
das hipóteses previstas no art. 395 do mesmo Diploma Legal, o
que arreda a inépcia formal. Da análise da prova inquisitorial,
mesmo perfunctoriamente, confirmam-se os indícios de autoria
e materialidade. Pelo menos para esta fase, não há excesso de
acusação e nem se trata de inépcia material da denúncia. As
outras questões escapam da cognição preliminar e ficam relegadas
ao MÉRITO, portanto:1- Cite-se o acusado para responder à
acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias, devendo ser
indagado, no ato, se possui defensor constituído. Declarando o
réu não ter defensor, nem condições financeiras para constituí-lo,
ou ainda, quedando-se inerte, fica nomeada a Defensoria Pública
para atuar em sua defesa, devendo o processo, após a citação do
réu, ser encaminhado para a Defensoria Pública.2- Na resposta, o
acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo o que interesse
à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar
as provas pretendidas e arrolar testemunhas, qualificando-as e
requerendo sua intimação, quando necessário (Artigo 396-A do
CPP). Com a resposta, voltem os autos para análise quanto ao
previsto no artigo 397 e 399 do Código de Processo Penal.3- Juntese os antecedentes criminais locais.4- Expeça-se carta precatória
para citação do acusado. Cumpra-se.Cacoal-RO, sexta-feira, 4 de
maio de 2018.Ivens dos Reis Fernandes Juiz de Direito
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EDITAL DE CITAÇÃO
PRAZO: 05 (CINCO) DIAS
Proc.: 0001578-71.2012.8.22.0007
Ação:Ação Penal - Procedimento Ordinário (Réu Solto)
Autor:Ministério Público do Estado de Rondônia
Advogado:Promotor de Justiça
Denunciado:Madebem Comércio de Madeiras Ltda, Gecivaldo
Souza Meira, Lindomar Alves da Silva, J.n.da Silva Madeireiras
Me, José Nilton da Silva, F.j.b. Santos Comércio de Madeiras Me,
Francisco José Batista dos Santos, Laminados Andreazza Ltda,
Everson Rufino da Silva, Emiliane Mendonça de Negreiros
Advogado:Não Informado ( ), Amaury Adao de Souza (RO. 279 A),
Não Informado ( ), Roseane Maria Vieira Tavares Fontana (OAB/
RO 2209), Nádia Pinheiro Costa (OAB/RO 7035), Roseane Maria
Vieira Tavares Fontana (OAB/RO 2209), Nádia Pinheiro Costa
(OAB/RO 7035), Não Informado ( ), Defensoria Pública ( ), Elson
Beleza de Souza (RO 5435), Não Informado ( )
CITAÇÃO da empresa ré LAMINADOS ANDREAZZA LTDA, inscrita
no CNPJ n.05.399.341/0001-03, estabelecida em lugar incerto e não
sabido; ÁLVARO PEREIRA DE ARAÚJO, filho de Manuel Nazareno
de Araújo e Maria Pereira da Silva, nascido aos 18/03/1961, natural de
Porto Velho, inscrito no CPF n. 107.060.032-68 e RG n. 146753 SSP/
RO e SILVINO CARDOSO DE MOURA, filho de Paulino Cardoso de
Moura e Maria Gonçalves Moura, inscrito no CPF n. 199.985.639-34,
ambos os réus residente em lugar incerto e não sabido, para no prazo de
5 (cinco) dias, responder por escrito, à acusação constante na denúncia
a seguir transcrita. DENÚNCIA. “.... Em sendo assim, o MINISTÉRIO
PÚBLICO adita a denúncia em face de: LAMINADOS ANDREAZZA
LTDA...ÁLVARO PEREIRA DE ARAÚJO...SILVINO CARDOSO
DE MOURA...pela prática dos seguintes atos delituosos:1º fato No
período compreendido entre os anos de 2007 e 2011, na Rodovia
471, Km26, Ministro Andreazza, nesta Comarca, os denunciados
LAMINADOS ANDREAZZA LTDA, ÁLVARO PEREIRA DE ARAÚJO
E SILVINO CARDOSO DE MOURA inseriram declaração falsa em
documento público, consistente no sistema SISFLORA/SEDAM-RO,
com o fim de alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante.
Segundo consta do parecer. 2º fato No período compreendido entre
os anos de 2007 e 2010 na rodovia 471, Km 26, Ministro Andreazza,
nesta Comarca, os denunciados adquiriram e venderam madeiras
sem licença válida e outorgada pela autoridade competente...EX
POSITIS, denuncio LAMINADOS ANDREAZZA LTDA, ÁLVARO
PEREIRA DE ARAÚJO E SILVINO CARDOSO DE MOURA como
incursos no art. 299 do Código Penal (1º fato) e art. 46, parágrafo
único, da lei 9.605/1998 (Lei de Crimes Ambientais), todos c.c art. 69
do Código Penal requerendo seja o aditamento recebido e levado a
conhecimento da defesa, prosseguindo-se até a final condenação nos
termos do aditamento.”DESPACHO:Vistos.Vieram os autos conclusos
com aditamento à denúncia.Pugna o Parquet pelo aditamento da
denúncia, estando perfeitamente de acordo com a previsão do art.
384 do CPP.Portanto, RECEBO O ADITAMENTO, por verificar que
preenche os requisitos formais, e os demais requisitos do art. 41 CPP,
não se enquadrando, outrossim, em nenhuma das hipóteses previstas
no art. 395 do mesmo Diploma Legal, o que arreda a inépcia formal.
Visando proteger o direito à ampla defesa e ao contraditório, citemse os réus nos termos do aditamento.Após a citação, vistas à defesa
da Empresa ré LAMINADOS ANDREAZZA LTDA para manifestar,
no prazo de cinco dias, nos termos do 384 § 4º do CPP, bem ainda,
se ratificam as provas até então produzidas.Após, venham conclusos
para deliberação nos termos do art. 384, § 2º, do CPP, e quanto à
abertura de prazo para as alegações finais em relação aos demais
réus.Expeça-se o necessário.Cacoal-RO, quinta-feira, 5 de abril de
2018.Ivens dos Reis Fernandes Juiz de Direito
Gabarito
Proc.: 0001860-02.2018.8.22.0007
Ação:Execução da Pena
Autor:Ministério Público do Estado de Rondônia
Advogado:Promotor de Justiça
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Réu:Diogo Henrique Valim da Paz
Advogado:José Jair Rodrigues Valim (OAB/RO 7868)
DESPACHO: Vistos. Considerando que o apenado foi agraciado
com a aplicação de pena restritiva de direitos e que a transferência
da presente execução de pena não acarreta aumento da população
carcerária, uma vez que será cumprida em liberdade, encaminhemse os autos ao Juízo responsável pelas Execuções Penais de
Porto Velho-RO. Ciência ao MP. Cacoal-RO, segunda-feira, 10 de
setembro de 2018.Ivens dos Reis Fernandes Juiz de Direito
EDITAL DE INTIMAÇÃO
PRAZO: 60 (SESSENTA) DIAS
Proc.: 0024209-87.2004.8.22.0007
Ação:Ação Penal - Procedimento Ordinário (Réu Solto)
Autor:Ministério Público do Estado de Rondônia
Advogado:Promotor de Justiça
Réu com processo extinto: Wildney Roberto da Silva; Ivan Carlos
de Oliveira; Gilberto Antonio Diniz; Floro da Silva Ferreira Filho
Advogado:Alex Souza de Moraes Sarkis (OAB/RO 1423), Paulo
Jorge Ferreira do Nascimento (RO 99)
INTIMAÇÃO dos réus: Wildiney Roberto da Silva, brasileiro,
filho de Antônio Antunes da Silva e de Noemia Labegaline da
Silva, nascido aos 28/07/1969, natural de Paranavaí/PR e Ivan
Carlos de Oliveira, brasileiro, filho de Laercio de Oliveira e de
Neuza Luíza de Gouveia, natural de São Paulo/SP, nascido aos
26/09/1971, do inteiro teor da sentança abaixo transcrita, para
querendo, recorrer no prazo de 60 (sessenta) dias.Vistos.Trata-se
de ação penal proposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DE RONDÔNIA, no uso de suas atribuições legais, que ofertou
denúncia contra as pessoas de WILDNEY ROBERTO DA SILVA,
IVAN CARLOS DE OLIVEIRA, FLORO DA SILVA FERREIRA
FILHO, GILBERTO ANTÔNIO DINIZ, imputando-lhes a prática do
crime de estelionato por 22 (vinte e duas) vezes em continuidade
delitiva (artigo 171, caput (22 vezes), na forma do art. 71, caput,
ambos do Código Penal.Conforme DECISÃO de fls. 1016/1018 o
feito foi desmembrado em relação ao réu Ivan Carlos de Oliveira,
seguindo-se o presente somente contra Wildney, Floro e Gilberto.
Em síntese, a inicial acusatória narra que os denunciados,
irmanados ao mesmo fim delituoso, de forma continuada, obtiveram
para si ou para outrem vantagens ilícitas em prejuízo alheio,
induzindo e mantendo em erro diversas pessoas que, de boafé, adquiriram consórcios de motocicletas, pagaram as parcelas
regularmente, mas não receberam o bem pretendido nem foram
ressarcidas.Assim é a denúncia:Durante os anos de 2000 a 2004,
em dias e meses diversos, no Município de Cacoal/RO, na sede
da filial da empresa Amazon Motos Ltda, WILDNEY ROBERTO
DA SILVA, IVAN CARLOS DE OLIVEIRA, FLORO DA SILVA
FERREIRA FILHO e GILBERTO ANTONIO DINIZ, irmanados ao
mesmo fim delituoso, de forma continuada, obtiveram para si ou
para outrem vantagens ilícitas em prejuízo alheio, induzindo e
mantendo em erro diversas pessoas que, de boa-fé, adquiriram
consórcios de motocicletas, pagaram as parcelas regularmente,
mas não receberam o bem pretendido nem foram ressarcidas.
Consta nos autos que WILDNEY ROBERTO DA SILVA e IVAN
CARLOS DE OLIVEIRA, sócios constituintes da empresa Amazon
Motos, conscientes da ilicitude de suas condutas e cientes da
irregularidade da atividade frente ao Banco Central, eis que
não possuíam qualquer registro ou autorização para a venda de
cotas no sistema de consórcios, planejaram e instalaram a filial
no Município de Cacoal, dando início à celebração de inúmeros
contratos com pessoas inocentes, que aderiam ao consórcio,
pagavam as parcelas e não eram nunca contempladas, ou
quando contempladas, não tinham à disposição o bem pelo qual
pagaram. Em alguns casos, era providenciada a aquisição de
outra motocicleta em consórcios regulares, que eram repassadas
aos então contemplados, porém com o ônus de pagamento do
consórcio regular, sempre com perda dos valores pagos à Amazon
Motos.Para tanto, WILDNEY ROBERTO DA SILVA e IVAN
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CARLOS DE OLIVEIRA contaram com a participação de FLORO
DA SILVA FERREIRA FILHO, que gerenciou a loja da Amazon
Motos em Cacoal até dezembro de 2001, quando se tornou
sócio contratual da empresa, permanecendo nessa condição
até seu fechamento, em 2004. FLORO DA SILVA FERREIRA
FILHO também funcionou como orientador de GILBERTO
ANTONIO DINIZ, funcionário sem registro em carteira, que
assumiu a gerência da loja nos meses de fevereiro e março de
2004, já próximo ao fechamento. Ambos tinham plena ciência da
irregularidade dos consórcios e das falcatruas perpetradas na loja.
Embora sabendo que os clientes, mesmo se contemplados, não
receberiam as motocicletas, continuaram a vender e a negociar
consórcios, valendo-se de artimanhas e engôdos para ludibriarem
aqueles que se mostravam insatisfeitos com as demoras da
empresa na entrega dos bens. FLORO DA SILVA FERREIRA
FILHO e GILBERTO ANTONIO DINIZ, no intuito de aumentarem
as vantagens ilícitas obtidas, ainda orientavam alguns clientes a
ofertarem lances de maior valor, que eram pagos diretamente a
eles, sem passarem pelo “caixa” de faturamento da loja (fls. 103
e 339).Os documentos que dão sustentação à presente denúncia
indicam, de forma individualizada, as seguintes práticas pelos
acusados [...]:A denúncia foi recebida em 14/04/2008 (fl. 508 –
volume 03 – ANEXO III).O acusado Wildney tomou conhecimento
da ação penal e compareceu em juízo com advogado constituído,
conforme ata de fls. 538/540 – vol. 03 – Anexo III, oportunidade
que foi interrogado.Wildney apresentou resposta à acusação às
fls. 542/546 – vol.03 - ANEXO III.O réu Floro foi citado às fls.
582 do vol. 3 e apresentou resposta à acusação de fls. 585/588
O acusado Gilberto tomou conhecimento da ação penal e
compareceu em juízo com Defensor Público, conforme ata de
fls. 533 - vol. 03, oportunidade que foi interrogado (08/05/2007).
Gilberto apresentou resposta à acusação fls. 536 – vol.03.
Afastada a hipótese de absolvição sumária, determinou-se a oitiva
das testemunhas e interrogatório dos réus (fls. 622, 647/661,
673, 796/798, 810, 869/871, 878).Em sede de alegações finais
o Ministério Público Federal pugnou pela condenação dos réus
nos moldes da denúncia. As alegações foram ratificadas pelo
Ministério Público Estadual.A Defensoria Pública, em favor de
Wildney, Gilberto e Floro, pugnou pela extinção da punibilidade
em face da prescrição da pretensão punitiva em perspectiva e
subsidiariamente pela absolvição por falta de provas.É o relatório.
Preliminarmente, passo a analisar a ocorrência da prescrição como
ventilada pela defesa.A denúncia narra a prática de vinte e dois
crimes de estelionato, em continuidade delitiva. (Art. 171, caput,
do CP c/c Art. 71 do CP).É pacífico na doutrina e jurisprudência
de que a análise da prescrição deve ser feita em cada crime de
forma isolada, não se computando o acréscimo decorrente da
continuidade, pela inteligência do art. 119 do CP e da súmula
497 do STF.Art. 119 - No caso de concurso de crimes, a extinção
da punibilidade incidirá sobre a pena de cada um, isoladamente.
Súmula 497 Quando se tratar de crime continuado, a prescrição
regula-se pela pena imposta na SENTENÇA, não se computando
o acréscimo decorrente da continuação.Analisando com vagar
os autos, verifico que a denúncia foi recebida em 14/04/2008.O
crime de estelionato é punido com pena de reclusão de 1 a 5 anos
(art. 171 do CP).Segundo o art. 109 do CP, os delitos cuja pena
máxima é de 5 anos, prescrevem em 12 anos. Caso o a pena não
ultrapasse 4 anos, a prescrição opera em 8 anos.Considerando a
primariedade dos réus, bem ainda as circunstâncias do art. 59 do
CP, é certo que a pena não se afastaria do mínimo legal, e ainda
que fosse aumentada, certamente não ultrapassaria o patamar
de 4 anos (equivalente a 4/5 da pena máxima).Desta feita, resta
evidente a prescrição da pretensão punitiva em perspectiva, já
que a SENTENÇA deveria ter sido prolatada até 14/04/2012
(utilizando padrões de referência de uma pena até dois anos provável) e até 14/04/2016 (caso a pena chegasse ao patamar de
quatro anos, diga-se, 4/5 da pena máxima)Assim, considerando
que a prescrição regula-se pena concretizada na SENTENÇA
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(s. 146 do STF) e que a pena certamente não ultrapassaria o
patamar de quatro anos, considerando o grande volume de
processos na comarca, em nome da economia processual,
deve ser reconhecida a prescrição antecipada com extinção
do feito, pois operou-se em 14/04/2016.Pelo exposto, declaro
antecipadamente e por SENTENÇA, extinta a pretensão punitiva
do Estado contra os acusados WILDNEY ROBERTO DA SILVA,
IVAN CARLOS DE OLIVEIRA, FLORO DA SILVA FERREIRA
FILHO, GILBERTO ANTÔNIO DINIZ, em virtude de haver
decorrido prazo da prescrição pela pena em perspectiva, para,
em consequência, decretar extinta a punibilidade dos acusados,
com base no art. 107, inciso IV, e art. 109, IV e V, ambos do
Código Penal.Expeçam-se as comunicações necessárias.Não
havendo pendências, arquivem-se.Cacoal-RO, quinta-feira, 9 de
agosto de 2018.Ivens dos Reis Fernandes Juiz de Direito
Jusciley da Cunha Costa
Diretor de Cartório

1º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
Escrivão: Francisco Antônio Lima
CWLje@tjro.jus.br
Expediente 02de dezembro de 2015
Juizado Especial Cível, Criminal e faz. Pública
Proc: 1000470-19.2014.8.22.0007
Ação:Procedimento do Juizado Especial Cível
Jacira Delfina Machado(Requerente)
Advogado(s): Nerli Tereza Fernandes Santos(OAB 4014 RO)
Nipponflex Industria e Comercio de Colchões Ltda(Requerido),
Aymoré Crédito Financiamento e Investimento S. A.(Requerido)
Advogado(s): OAB:15.311 RJ
Jacira Delfina Machado(Requerente)
Advogado(s): Nerli Tereza Fernandes Santos(OAB 4014 RO)
Nipponflex Industria e Comercio de Colchões Ltda(Requerido),
Aymoré Crédito Financiamento e Investimento S. A.(Requerido)
Advogado(s): OAB:15.311 RJ
Intimação do autor quanto ao DESPACHO proferido nos autos:
DESPACHO: “Vistos O feito foi desarquivado por constar em
relatório da Corregedoria com pendência referente a depósito
judicial. Conforme se verifica da petição (mov. 49), verifica-se o
valor depositado se refere ao pagamento do montante solidário da
condenação, pago pela requerida Aymoré. Portanto, se trata de
valor pertencente à requerente. Intime-se (DJ) a requerente para
tomar ciência desta DECISÃO e expeça-se alvará de levantamento/
transferência do valor pendente em nome do advogado/requerente.
Ressalte-se à agência bancária a necessidade de encerramento da
conta judicial. Com o cumprimento, voltem os autos ao arquivo.
Cacoal, data certificada pelo sistema Juíza de Direito - ANITA
MAGDELAINE PEREZ BELEM”.
Proc: 1001055-08.2013.8.22.0007
Ação:Procedimento do Juizado Especial Cível
Geneci Barbosa da Silva(Reclamante)
Advogado(s): Rosemeiry Maria de Lima(OAB 2504 RO), Miguel
Antonio Paes de Barros Filho(OAB 7046 RO)
W. R. Colchões e Eletrodomésticos Ltda.(Reclamado), Whirlpool
S. A. - Consul(Reclamado), CARDIF do Brasil Seguros e Garantias
S/A(Reclamado)
Advogado(s): OAB:154.694 SP, Flávio Luis dos Santos(OAB 2238
RO)OAB:123514 SP
Geneci Barbosa da Silva(Reclamante)
Advogado(s): Rosemeiry Maria de Lima(OAB 2504 RO), Miguel
Antonio Paes de Barros Filho(OAB 7046 RO)
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W. R. Colchões e Eletrodomésticos Ltda.(Reclamado), Whirlpool
S. A. - Consul(Reclamado), CARDIF do Brasil Seguros e Garantias
S/A(Reclamado)
Advogado(s): OAB:154.694 SP, Flávio Luis dos Santos(OAB 2238
RO); ANTONIO ARY FRANCO CESAR (OAB/SP 123.514)
Intimação das partes quanto ao r. DESPACHO proferido:
DESPACHO: “Vistos CARDIF DO BRASIL SEGUROS E
GARANTIAS S/A opôs IMPUGNAÇÃO À PENHORA alegando
que a multa calculada pela contadoria judicial não condiz com a
realidade, sendo, portanto, excessiva. Requer o desbloqueio da
quantia impugnada. DECIDO Correto está o cálculo da contadoria
judicial, que levou em consideração os parâmetros estabelecidos
na SENTENÇA com relação à aplicação dos juros e correção
monetária. Ademais, conforme se verifica da DECISÃO da Turma
Recursal, a requerida foi condenada ao pagamento das custas
recursais e honorários advocatícios em duas oportunidades, a
primeira em 15% (mov. 64.1 pág. 4) e a segunda em 10% (mov.
64.1 pág. 21), ou seja, 25% de honorários advocatícios. Registrese que não há possibilidade da requerida discutir tal condenação
neste estágio do processo, pois eventual irresignação deveria
ter sido feita na Turma Recursal. Posto isso, rejeito a presente
IMPUGNAÇÃO, homologando o cálculo da contadoria judicial.
Posto isso: 1- Intimem-se as partes (DJ). 2- Expeça-se alvará de
levantamento da importância bloqueada em nome do advogado do
requerente, bem como intime-se (DJ) para retirada no prazo de 05
(cinco) dias. 3- Tendo em vista que o valor bloqueado ainda não foi
no montante indicado pela contadoria, voltem os autos conclusos
para nova pesquisa bacenjud. Cacoal/RO, data certificada pelo
sistema Juíza de Direito ANITA MAGDELAINE PEREZ BELEM”.
Proc: 1001798-81.2014.8.22.0007
Ação:Procedimento do Juizado Especial Cível
Wgeziamar Batista de Souza(Requerente)
Advogado(s): João Francisco Pinheiro Oliveira(OAB 1512 RO)
Banco do Brasil S/A(Requerido)
Advogado(s): Gustavo Amato Passini(OAB 4567 RO), OAB:6.673-A
RO, OAB:6.676-A RO
Wgeziamar Batista de Souza(Requerente)
Advogado(s): João Francisco Pinheiro Oliveira(OAB 1512 RO)
Banco do Brasil S/A(Requerido)
Advogado(s): SERVIO TÚLIO DE BARCELOS, OAB/RS 95.803-A
e JOSÉ ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA OAB/RS 95.750-A
FINALIDADE: Fica o(a) promovido(a) intimado, através de seu
advogado, para tomar conhecimento do extrato da conta judicial
nº 01518006-5 juntado aos autos no mov. 45, (conta sem saldo
disponível), podendo no prazo de 5 dias se manifestar, sob pena
de arquivamento dos autos.
Proc: 1001425-21.2012.8.22.0007
Ação:Petição (Juizado Cível)
Willian Simão de Lima(Requerente)
Advogado(s): Thiago Caron Fachetti(OAB 4252 RO)
Banco do Brasil S/A (Ag. Colorado do Oeste-RO)(Requerido)
Advogado(s): servio tulio de barcelos(OAB 6673 RO), jose arnaldo
janssen nogueira(OAB 6676 RO)
Willian Simão de Lima(Requerente)
Advogado(s): Thiago Caron Fachetti(OAB 4252 RO)
Banco do Brasil S/A (Ag. Colorado do Oeste-RO)(Requerido)
Advogado(s): servio tulio de barcelos(OAB 6673 RO), jose arnaldo
janssen nogueira(OAB 6676 RO)
FINALIDADE: Fica o(a) promovido(a) intimado, através de seu
advogado, para tomar conhecimento do extrato da conta judicial
nº 01510260-9 juntado aos autos no mov. 48, (conta sem saldo
disponível), podendo no prazo de 5 dias se manifestar, sob pena
de arquivamento dos autos.
Proc: 1001798-52.2012.8.22.0007
Ação:Procedimento do Juizado Especial Cível
Demilson Martins Pires(Reclamante)
Advogado(s): Rosemeiry Maria de Lima(OAB 2504 RO)
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Intelliclick Informatica Ltda - ME(Reclamado), Banco do Brasil
S/A(Reclamado)
Advogado(s): Flávio Luis dos Santos(OAB 2238 RO)Gustavo
Amato Passini(OAB 4567 RO)
Demilson Martins Pires(Reclamante)
Advogado(s): Rosemeiry Maria de Lima(OAB 2504 RO)
Intelliclick Informatica Ltda - ME(Reclamado), Banco do Brasil
S/A(Reclamado)
Advogado(s): Flávio Luis dos Santos(OAB 2238 RO)Gustavo
Amato Passini(OAB 4567 RO), JOSÉ ARNALDO JANSSEN
NOGUEIRA, (OAB/RO 6676-A), SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS,
(OAB/RO 6673-A)
FINALIDADE: Fica o(a) promovido(a) intimado, através de seu
advogado, para tomar conhecimento do extrato da conta judicial
nº 01514691-6 juntado aos autos no mov. 79, (conta sem saldo
disponível), podendo no prazo de 5 dias se manifestar, sob pena
de arquivamento dos autos.
Proc: 1000952-06.2010.8.22.0007
Ação:Cumprimento de SENTENÇA (Juizado Cível)
Antônio
Júlio
Ribeiro(Exequente),
Raimundo
Reis
de
Azevedo(Exequente)
Advogado(s): Viviane Ramires da Silva(OAB 1360 RO)Karina
Rocha Prado(OAB 1776 RO), OAB:572 RO
Associação dos Policiais Militares do Ex-Território Federal de
RO -ASSPOMETRON(Requerido), ASSPOM - Associação dos
Subtenentes e Sargentos da PMRO(Executado), ADRECS Assoc.
Esp. e Rep. de Cabos e Soldados da PM e Bombeiros Estado São
Paulo(Executado)
Advogado(s): ARCELINO LEON(OAB 991 RO)João Marcos de
Oliveira Dias(OAB 823 RO)
Antônio
Júlio
Ribeiro(Exequente),
Raimundo
Reis
de
Azevedo(Exequente)
Advogado(s): Viviane Ramires da Silva(OAB 1360 RO)Karina
Rocha Prado(OAB 1776 RO), OAB:572 RO
Associação dos Policiais Militares do Ex-Território Federal de
RO -ASSPOMETRON(Requerido), ASSPOM - Associação dos
Subtenentes e Sargentos da PMRO(Executado), ADRECS Assoc.
Esp. e Rep. de Cabos e Soldados da PM e Bombeiros Estado São
Paulo(Executado)
Advogado(s): ARCELINO LEON(OAB 991 RO)João Marcos de
Oliveira Dias(OAB 823 RO)
Intimação das partes para tomarem conhecimento do r. DESPACHO
proferido que segue descrito abaixo, bem como, dois cálculos
apresentados pela Contadoria (mov. 256), podendo as partes se
manifestarem no prazo de 5 dias:
DESPACHO: Vistos Encaminhe-se os autos à Contadoria Judicial
para que se manifeste quanto a eventual duplicidade de dedução
dos alvarás judiciais expedidos ao mov. 212 e 213, no cálculo
realizado ao mov. 245, haja vista que já teriam sido deduzidas
no cálculo de mov. 226. Constatado equívoco, deverá apresentar
novo cálculo com o valor correto. Após, intimem-se as partes para
manifestação em 5 dias. Decorrido o prazo sem manifestação,
diante da determinação de redistribuição dofeito junto ao PJe,
arquive-se. Cacoal/RO, data certificada pelo sistema Juíza de
Direito, ANITA MAGDELAINE PEREZ BELEM .
Proc: 1001032-28.2014.8.22.0007
Ação:Petição (Juizado Cível)
Edney Cícero de Souza(Autor)
Advogado(s): Marcus Aurélio Carvalho de Sousa(OAB 2940 RO)
José Mauro Santos(Réu)
Edney Cícero de Souza(Autor)
Advogado(s): Marcus Aurélio Carvalho de Sousa(OAB 2940 RO)
José Mauro Santos(Réu)
FINALIDADE: Intimação da parte autora, através de seu(s)
advogado(s) para, no prazo de 10 (dez) dias, indicar bens do
executado passíveis de penhora, sob pena de extinção.
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1ª VARA CÍVEL
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia Cacoal - 1ª Vara Cível
Rua dos Pioneiros, 2425, Centro, Cacoal - RO - CEP: 76960-790 Fone:(69) 34412297.
Processo nº: 7004886-20.2017.8.22.0007
+Classe: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
AUTOR: JEFERSON PARTELLI DA SILVA
Advogados do(a) AUTOR: JEFFERSON WILLIAN DALLA COSTA
- RO0006074, JOAQUIM JOSE DA SILVA FILHO - RO0003952
RÉU: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
DECISÃO
Designo o dia 30/10/2018, às 10:30 horas para audiência de
instrução e julgamento, para coleta de prova testemunhal apta a
corroborar a qualidade de segurado especial do autor.
As partes deverão comparecer acompanhadas de seus
procuradores, independentemente de intimação pessoal.
Concedo o prazo de 05 dias para apresentação do rol de
testemunhas.
Nos termos do artigo 455 do NCPC, os advogados das partes deverão
intimar a(s) testemunha(s) por eles arrolada(s), comprovando nos autos
em 10 dias o envio de carta com AR ou manifestar o compromisso
de trazer a(s) testemunha(s) à audiência independentemente de
intimação. Sua inércia implica desistência de tal prova.
Ainda, o requerido apresentou preliminar de coisa julgada, contudo
não apresentou cópia das peças processuais necessárias para
análise de sua pertinência.
Desta forma, concedo ao requerido o prazo de 15 dias para
apresentar cópia da inicial e documentos que instruíram a ação
0000956-38.2016.4.01.3606.
Intimem-se, via PJE.
Cacoal/RO, 11 de setembro de 2018.
EMY KARLA YAMAMOTO ROQUE
Juíza de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Cacoal - 1ª Vara Cível
Rua dos Pioneiros, 2425, Centro, Cacoal - RO - CEP: 76960-790 Fone:(69) 34412297.
Processo nº: 7000486-60.2017.8.22.0007
+Classe: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
AUTOR: ROBERTO CARLOS DOS SANTOS
Advogado do(a) AUTOR: THALITA CANOLA FABRICIO RO0006939
RÉU: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
DESPACHO
Cuida-se de pedido de concessão de benefício previdenciário,
no qual, para comprovação da qualidade de segurado especial,
a prova testemunhal é imprescindível, conforme entendimento
assente do TRF da 1ª Região. Confira-se:
PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. UNIÃO ESTÁVEL.
POSSIBILIDADE
DE
COMPROVAÇÃO
POR
PROVA
TESTEMUNHAL. QUALIDADE DE SEGURADO ESPECIAL.
TRABALHADOR RURAL. INÍCIO DE PROVA MATERIAL.
NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL.
ANULAÇÃO DA SENTENÇA. REABERTURA DA INSTRUÇÃO.
1. No que se refere à qualidade de segurado do instituidor da
pensão e à condição de dependente da autora, foram juntados
aos autos os seguintes documentos com a FINALIDADE de
comprovar as alegações da inicial: certidões de nascimento de
Luciana Ferreira e Maria Aparecida Ferreira, constando como pais
de ambas, Bendito Ferreira e Maria de Lourdes Silva; certidão de
óbito do falecido, constando a profissão do de cujus como lavrador
e indicando endereço rural; nota fiscal da funerária que realizou
serviços em decorrência do óbito do falecido, emitida em nome da
autora e constando o mesmo endereço da certidão de óbito. 2. Os
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documentos elencados pela autora não comprovam sua condição
de dependente do falecido, pois há divergência entre o nome da
mãe constante das certidões de nascimento de fls. 20 e 21 e o nome
da autora, além de constar na certidão de casamento de fls. 19 que
a autora possui vínculo matrimonial com João Martin Costa. No
entanto, tais incongruências poderiam ser esclarecidas pela prova
testemunhal a ser produzida na fase de instrução. 3. Da mesma
forma, em que pese a documentação acostada possa ser utilizada
como início de prova material da atividade rural exercida pelo
falecido, faz-se imprescindível a produção da prova testemunhal
capaz de sustentar a veracidade das informações constantes dos
referidos documentos. 4. Anulação da SENTENÇA, retornando
os autos 5. ao juízo de origem para reabertura da instrução
probatória. Apelação provida. SENTENÇA anulada. (TRF-1 – AC:
00025003920114019199 0002500-39.2011.4.01.9199, Relator:
JUIZ FEDERAL RÉGIS DE SOUZA ARAÚJO, Data de Julgamento:
07/10/2015, PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: 28/10/2015
e-DJF1 P. 728) (grifo nosso)
PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. TRABALHADOR
RURAL. ÓBITO DO CÔNJUGE ANTERIOR À LEI 8.213/91.
APLICAÇÃO DAS LEIS COMPLEMENTARES 11/71 E 16/73.
VIÚVA. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA PRESUMIDA. QUALIDADE
DE SEGURADO. ATIVIDADE RURAL. INÍCIO RAZOÁVEL DE
PROVA MATERIAL. AUSÊNCIA DE PROVA TESTEMUNHAL.
NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. JULGAMENTO
ANTECIPADO DA LIDE. INCABÍVEL. SENTENÇA ANULADA. 1.
A pensão por morte é regida pela legislação vigente à época do
falecimento do instituidor. 2. A dependência econômica da esposa,
do marido inválido, da companheira mantida há mais de 5 (cinco)
anos, do filho de qualquer condição menor de 18 (dezoito) anos
ou inválido e da filha solteira de qualquer condição menor de 21
(vinte e um) anos ou inválida, é presumida (Decretos 73.617/74,
83.080/79 e 89.312/84), conquanto cabível prova em contrário. 3. A
jurisprudência admite que a comprovação da condição de rurícola
seja feita com base em quaisquer documentos que contenham fé
pública, sendo que a qualificação constante dos dados do registro
civil, como certidão de casamento ou de nascimento dos filhos e,
ainda, em assentos de óbito, no caso de pensão, é extensível ao
cônjuge. 4. Na presente hipótese, a parte autora juntou aos autos
documento, o qual, supostamente, configuraria início razoável de
prova material do efetivo exercício de atividade rural. 5. Observase, contudo, que o início de prova material pretensamente
produzido deve ser corroborado por prova testemunhal, e, por isso,
necessário que o processo siga seu curso normal até o julgamento
do MÉRITO. 6. Não tendo sido colhida a prova testemunhal,
indispensável à espécie, forçoso anular a SENTENÇA, e determinar
a remessa dos autos à Vara de origem para tal FINALIDADE e
examinar a Precedentes desta Corte. 7. Apelação pretensão como
de direito. da parte autora a que se dá parcial provimento. (TRF1 - AC: 200901990670796 MG 2009.01.99.067079-6, Relator:
DESEMBARGADOR FEDERAL NÉVITON GUEDES, Data de
Julgamento: 30/10/2013, PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação:
e-DJF1 p.80 de 17/12/2013) (grifo nosso)
Desta forma, para evitar a reforma ou anulação da SENTENÇA
a ser proferida nestes autos, designo audiência de instrução
e julgamento para o dia 30/10/2018 às 10:00 horas, para coleta
de prova testemunhal apta a corroborar a qualidade de segurado
especial do autor.
Ficam as partes intimadas, através de seus patronos, via PJe.
No prazo de 10 dias deverão as partes trazer aos autos o seu rol de
testemunhas (§4º do art. 357 do CPC).
Nos termos do artigo 455 do CPC, o advogado da parte autora deverá
intimar a(s) testemunha(s) por ele arrolada(s), comprovando nos autos
em 10 dias o envio de carta com AR ou manifestar o compromisso
de trazer a(s) testemunha(s) à audiência independentemente de
intimação. Sua inércia implica desistência de tal prova.
Cacoal/RO, 11 de setembro de 2018.
EMY KARLA YAMAMOTO ROQUE
Juíza de Direito

Este diário foi assinado digitalmente consoante a Lei 11.419/06. O documento eletrônico pode ser encontrado no sítio do Tribunal de Justiça do Estado de
Rondônia, endereço: http://www.tjro.jus.br/novodiario/
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ESTADO DE RONDÔNIA
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Cacoal - 1ª Vara Cível
Processo: 7004027-04.2017.8.22.0007
Classe: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
AUTOR: COCICAL COMERCIO DE CIMENTO CACOAL LTDA
Advogado do(a) AUTOR: PAULO HENRIQUE DOS SANTOS
SILVA - RO0007132
RÉU: TAPETES ROMA EIRELI - EPP
Advogado(s) do reclamado: CLAUDINEI FERNANDES
Advogado do(a) RÉU: CLAUDINEI FERNANDES - SC21730
DESPACHO
A audiência de tentativa de conciliação não se realizou em razão
da ré não ter sido citado naquele momento.
Assim, fundada no artigo 3º, par.3º do NCPC, e nos termos do artigo
312 da Resolução n. 008/2013-PR, designo audiência conciliatória
para o dia 18/10/2018, às 11h, a realizar-se no Centro Judiciário de
Soluções de Conflitos e Cidadania, localizado à Avenida Cuiabá,
2025, Centro, em Cacoal/RO (novo prédio do Fórum).
Se frustrada a realização da audiência de tentativa de conciliação
na data supra, fica a Escrivania autorizada a agendar nova data e
providenciar o necessário para a realização do ato.
Ao Centro Judiciário de Solução de Conflitos para realização da
audiência.
As partes deverão comparecer acompanhadas de seus advogados,
intimadas por estes, e estes via DJe.
Ficam as partes cientes do teor do art. 334, § 8º, NCPC: “O não
comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de
conciliação é considerado ato atentatório à dignidade da justiça e
será sancionado com multa de até dois por cento da vantagem
econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor da
União ou do Estado”.
Infrutífera a conciliação, intime-se as partes para, em 05 dias,
especificarem as provas que pretendem produzir.
Cacoal/RO, 20 de agosto de 2018.
EMY KARLA YAMAMOTO ROQUE
Juíza de Direito
Cacoal, 12 de setembro de 2018

O não comparecimento injustificado à audiência de conciliação
sujeita as partes à multa prevista no art. 334, §8º do NCPC.
Intimação da parte autora, por seu advogado, via DJe.
Serve a presente de carta/MANDADO de citação da parte requerida,
que deverá comparecer acompanhada de advogado.
Nos termos do art. 249 do NCPC, frustrada a citação pelo correio,
independente do motivo da devolução, realize-se a citação por
meio de oficial de justiça.
Fica a parte requerida ciente de que se não contestar a ação, será
considerada revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de
fato formuladas pela parte autora (art. 344, NCPC).
O prazo para oferecimento da contestação é de 15 (quinze) dias,
iniciando-se da data da audiência de conciliação, exceto nas
hipóteses dos incisos II e III do art. 335 do NCPC.
O MANDADO deverá ser cumprido com antecedência mínima de
20 (vinte) dias da data da audiência.
Pautada no princípio da efetividade da prestação jurisdicional e a
fim de viabilizar que o processo retorne a este juízo apenas na fase
de saneamento/julgamento antecipado da lide, salvo em caso de
pedido incidental urgente, determino a prática dos seguintes atos
ordinatórios: a) com a vinda da contestação dê-se vista à parte
autora em réplica (prazo de 15 dias) e, no caso desta vir subsidiada
de documentos novos, consequente vista a parte ré (prazo de 05
dias); b) não apresentada a contestação ou depois da réplica, dêse vista às partes para que especifiquem as provas que pretendem
produzir, justificando a pertinência e a FINALIDADE, sob pena de
indeferimento e julgamento antecipado da lide. Nessa ocasião,
havendo interesse de produção de prova testemunhal, faculto
às partes depositarem o respectivo rol, com a qualificação das
mesmas. Após, conclusos.
Caracterizada relação de consumo e clara a hipossuficiência do
autor/consumidor frente ao requerido/fornecedor, inverto o ônus da
prova com fundamento do artigo 6º, inciso VIII, do CDC.
Cacoal/RO, 10 de setembro de 2018.
EMY KARLA YAMAMOTO ROQUE
Juíza de Direito
UNIMED JI PARANA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
Endereço: Avenida Transcontinental, 1019, Centro, Ji-Paraná/RO
- CEP: 76900-091.

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Cacoal - 1ª Vara Cível
Rua dos Pioneiros, 2425, Centro, Cacoal - RO - CEP: 76960-790 Fone:(69) 34412297.
Processo nº: 7000906-31.2018.8.22.0007
+Classe: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
AUTOR: ELIANA BATISTA DOS SANTOS
Advogados do(a) AUTOR: GENI MARIA SITOWSKI - RO8714,
DARCI JOSE ROCKENBACH - RO0003054
RÉU: UNIMED JI PARANA COOPERATIVA DE TRABALHO
MEDICO
DECISÃO SERVINDO DE CARTA/MANDADO DE CITAÇÃO
Acolho a emenda.
Custas iniciais parcialmente recolhidas, devendo a parte autora,
em caso de insucesso da audiência de conciliação, complementar
o recolhimento no prazo de 05 dias, contados após a data da
audiência, nos termos do art. 12, I, do Regimento de Custas, sob
pena de inscrição em dívida ativa.
Nos termos do art. 334 do NCPC, designo audiência de
conciliação para o dia 13/11/2018 às 09:30 horas, a ser realizada
pelo conciliador, no Centro Judiciário de Solução de Conflitos e
Cidadania localizado na Avenida Cuiabá n. 2025, Centro, Cacoal,
CEP 76963-731, Telefone 3443-5916.
Se frustrada a realização da audiência de tentativa de conciliação
na data supra, fica a Escrivania autorizada a agendar nova data e
providenciar o necessário para a realização do ato.
As partes deverão comparecer à audiência designada pessoalmente
ou por representante com poderes para transigir.

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Cacoal - 1ª Vara Cível
Rua dos Pioneiros, 2425, Centro, Cacoal - RO - CEP: 76960-790 Fone:(69) 34412297.
Processo nº: 7005880-48.2017.8.22.0007
“Classe: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
AUTOR: ELIANEIDE DOMINGOS DE OLIVEIRA, LEDIANE
RAMOS DE OLIVEIRA CRUZ
Advogado do(a) AUTOR: LUZINETE PAGEL GALVAO RO0004843
Advogado do(a) AUTOR: LUZINETE PAGEL GALVAO RO0004843
RÉU: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
SENTENÇA
Ofício 1ª VC nº. 0359/2018- Exp/Gab
A autora ajuizou ação visando a condenação do INSS ao pagamento
do benefício de Amparo Social, previsto no artigo 20, da Lei Federal
n. 8.742/93. Aduz que preenche todos os requisitos necessários a
concessão do referido benefício, eis que portadora de deficiência
incapacitante. Com a inicial, juntou documentos.
Deferida a a Justiça Gratuita e determinada a realização de perícia
médica, postergando-se a antecipação e a citação da requerida
para após a entrega do laudo médico.
Laudo médico juntado aos autos.
Citada, a parte ré apresentou contestação, aduzindo a possibilidade
da família prover o sustento da autora e requereu a realização de
perícia social. Apresentou quesitos para a perícia social.
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Intimada, a parte autora apresentou impugnação à contestação
e manifestação favorável a perícia médica, ao final, requereu a
realização da perícia social.
Foi realizada a perícia social designada pelo Juízo, tendo as partes
manifestado-se em seguida.
É o relatório. Decido.
As partes são legítimas e estão bem representadas, presentes
as condições da ação e os pressupostos processuais de
desenvolvimento válido e regular do processo, não havendo
preliminares ou prejudiciais pendentes de análise, motivo pelo qual
passo ao exame do MÉRITO.
Do MÉRITO.
O artigo 203, inciso V, da Constituição Federal garante, na forma
da lei, o pagamento mensal de um salário mínimo aos idosos e
aos portadores de deficiência que não consigam se manter por si
próprios ou com a ajuda da família. Confira-se:
Art. 203. A assistência social será prestada a quem dela necessitar,
independentemente de contribuição à seguridade social, e tem por
objetivos:
[...]
V – a garantia de um salário mínimo de benefício mensal à pessoa
portadora de deficiência e ao idoso que comprovem não possuir
meios de prover à própria manutenção ou de tê-la provida por sua
família, conforme dispuser a lei.
Para regulamentar o DISPOSITIVO supra foi editada a Lei Federal
nº. 8.742/93, com posterior redação dada pela Lei 12.435/11 e
agora recentemente pela Lei 13.146/15, que garante o deferimento
da assistência, conforme seu art. 2º, alínea “e”, da lei 12.435/11,
in verbis:
Art. 2º. A Assistência Social tem por objetivos:
[…]
e) a garantia de 1 (um) salário-mínimo de benefício mensal à
pessoa com deficiência e ao idoso que comprovem não possuir
meios de prover a própria manutenção ou de tê-la provida por sua
família;
E, artigo 40, da lei 13. 146/15, in verbis:
Art. 40. É assegurado à pessoa com deficiência que não possua
meios para prover sua subsistência nem de tê-la provida por sua
família o benefício mensal de 1 (um) salário-mínimo, nos termos
da nos termos da nos termos da Lei nº8.742, de 7 de dezembro
de 1993.
Trata-se, portanto, de benefício assistencial, pago a quem dele
necessitar, independentemente de contribuição à seguridade
social, não dependente de carência e sem consequências aos seus
dependentes, ou seja, não gerando direito à pensão.
Ainda, a mencionada Lei, em seu artigo 20, trata dos requisitos
necessários ao deferimento do benefício, dispondo que:
Art. 20. O benefício de prestação continuada é a garantia de um
salário-mínimo mensal à pessoa com deficiência e ao idoso com
65 (sessenta e cinco) anos ou mais que comprovem não possuir
meios de prover a própria manutenção nem de tê-la provida por
sua família.
§ 1º Para os efeitos do disposto no caput, a família é composta pelo
requerente, o cônjuge ou companheiro, os pais e, na ausência de
um deles, a madrasta ou o padrasto, os irmãos solteiros, os filhos
e enteados solteiros e os menores tutelados, desde que vivam sob
o mesmo teto;
§ 2º Para efeito de concessão do benefício de prestação continuada,
considera-se pessoa com deficiência aquela que tem impedimento
de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial,
o qual, em interação com uma ou mais barreiras, pode obstruir
sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de
condições com as demais pessoas. (Redação dada pela Lei nº
13.146, de 2015);
§ 3º Considera-se incapaz de prover a manutenção da pessoa com
deficiência ou idosa a família cuja renda mensal per capita seja
inferior a 1/4 (um quarto) do salário-mínimo ( o original não ostenta
os grifos).
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Se, em suma, a necessidade dos seguintes requisitos exigidos pela
lei para a concessão do benefício: alternativamente, a comprovação
da idade avançada ou da condição de pessoa com deficiência e,
cumulativamente, a miserabilidade, caracterizada pela inexistência
de condições econômicas para prover o próprio sustento ou de têlo provido por alguém da família.
Em perícia designada pelo Juízo ficou comprovada a deficiência
da autora. Depreende-se do referido laudo que a autora possui
deficiência mental e intelectual e que a deficiência é de longo prazo.
Narrou-se que a parte autora não está em igual condições com as
demais pessoas para participar plena e efetivamente da sociedade.
Ainda que em perícia médica tenha-se constatado a deficiência
física da autora, o benefício vindicado não está relacionado apenas
a capacidade laborativa, visa, pois, a proteção social.
Assim, a pessoa incapacitada para o exercício de atividade que
garanta a sua subsistência, e que a família não tenha condições de
sustentá-la, provendo todo o necessário, para se ter uma condição
mínima e digna de sobrevivência, deve-se inserir o tal indivíduo
dentre os sujeitos tutelados pelo Estado.
Neste sentido, o art. 2º da Lei n. 8.742/93 estabelece que um
dos objetivos da assistência social é o amparo às pessoas com
deficiência, mesma disposição já contida no art. 203, II, da CF.
Esta proteção deve ser reforçada se a pessoa é deficiente, conforme
previsto no art. 203, IV e V, da CF, que prevê garantias com vistas
ao estímulo a integração do deficiente à vida comunitária.
Assim, para fazer jus ao amparo social vindicado nos autos, basta
a autora, além dos demais requisitos comuns ao amparo requerido,
demonstrar que a deficiência de que é portadora interfere na sua
participação social, bem como gera impacto na economia de seu
grupo familiar.
Quanto ao critério de miserabilidade extraído do artigo 20, §3º, da
Lei 8.742/93, qual seja, renda familiar mensal per capita inferior a
¼ (um quarto) do salário mínimo, consta do relatório social que a
parte autora mora com sua mãe e três irmãos, sendo que a renda
que possuem é advinda do trabalho de manicure da mãe no valor
de R$400,00, R$300,00 pensão alimentícia e R$240,00 de bolsa
família, que alcança o montante de R$970,00.
Consta no relatório que a casa é financiada pelo programa Minha
Casa Minha Vida, porém as prestações encontram-se atrasadas há
aproximadamente sete meses, bem como os móveis são simples e
todos foram ganhados, exceto a geladeira que é emprestada.
Narrou-se ainda, que o tratamento para a doença da qual a
requerente está acometida é realizado bimestralmente na cidade
de Porto Velho, sendo necessário o seu deslocamento. Apesar de
ser custeado pelo SUS e as passagens custeadas pela Secretaria
de Saúde de Cacoal, a autora encontra dificuldades com os demais
gastos com alimentação e água na viagem. Outrossim, a requerente
necessita de medicação regularmente, no entanto a renda familiar
não suporta tal necessidade. Por fim, a Assistente relatou que os
gastos mensais alcançam o montante de R$746,00, fora os gastos
com roupa, lazer e materiais escolares.
Logo, o valor auferido mensalmente não é suficiente para ao acesso
aos componentes básicos vitais, imprescindíveis para a satisfação
das necessidades do indivíduo (alimentação, vestuário, saúde,
lazer, etc.), reforçando a necessidade de verificação do requisito
sempre à luz do caso concreto, não havendo critério absoluto a
vincular a concessão ou indeferimento.
Nesse sentido, o precedente do TNU:
BENEFÍCIO
ASSISTENCIAL.
MENOR
DEFICIENTE.
RENDA FAMILIAR PER CAPITA SUPERIOR A ¼ DO
SALÁRIO-MÍNIMO. MISERABILIDADE AFERIDA NO CASO
CONCRETO. ENTENDIMENTO DO SUPREMO TRIBUNAL
FEDERAL. RE 576.985/MT, RE 580.963/PR E RECL 4.374/
PE. INCONSTITUCIONALIDADE DO § 3º DO ART. 20 DA LEI
8.742/93 E DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 34 DO ESTATUTO
DO IDOSO. ENTENDIMENTO DO STJ EM PROCESSO
REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA (RESP N. 1.112.557/
MG). INCIDENTE PROVIDO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DO
PEDIDO RESTABELECIDA. 1. O autor, ora recorrente, pretende a

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

ANO XXXVI

NÚMERO 172

DIARIO DA JUSTIÇA

modificação do acórdão que, reformando os termos da SENTENÇA,
julgou improcedente o pedido de benefício assistencial, sob
o fundamento de não ter sido demonstrada a condição de
miserabilidade do autor e de sua família. Sustenta o recorrente, em
suma, que a DECISÃO combatida divergiria da jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça e do acórdão proferido pela 1ª Turma
Recursal de Mato Grosso. Segundo estes, o fato de a renda familiar
per capita ser superior a ¼ (um quarto) do salário-mínimo não
impede a concessão do benefício assistencial, já que outros fatores
podem ser considerados para constatação da hipossuficiência do
requerente. O incidente foi admitido pelo Presidente desta Turma.
2. Com razão o autor. A 3ª Seção do Superior Tribunal de Justiça,
no julgamento de recurso especial repetitivo (REsp 1.112.557/MG,
DJ 20-11-2009), uniformizou o entendimento de que é possível
a aferição da condição de hipossuficiência econômica do idoso
ou do portador de deficiência, por outros meios que não apenas
a comprovação da renda familiar mensal per capita inferior a
¼ do salário mínimo. Assim, é permitido ao julgador, dada as
peculiaridades de cada caso, fazer uso de outros fatores que
tenham o condão de comprovar a hipossuficiência da parte autora
e de sua família. 3. Ademais, o Supremo Tribunal Federal, por
ocasião do julgamento da Reclamação 4.374/PE e dos Recursos
Extraordinários 567.985/MT e 580.963/PR, concluído em 18-42013, declarou a inconstitucionalidade do § 3º do art. 20 da Lei
8.742/93 e do parágrafo único do art. 34 do Estatuto do Idoso. Dessa
forma, não havendo mais critério legal para aferir a incapacidade
econômica do assistido, a miserabilidade deverá ser analisada em
cada caso concreto 4. No caso em exame, é de se constatar que o
acórdão recorrido, ao reformar os termos da SENTENÇA, divergiu
do posicionamento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça,
já que desconsiderou a condição de miserabilidade do autor,
negando, por conseguinte, o pagamento do benefício assistencial,
simplesmente em razão de a renda familiar ter superado o limite
estabelecido no art. 20, § 3º, da Lei 8.742/93. Frisa-se que o aresto
impugnado, ao contrário do que fez a SENTENÇA monocrática,
ignorou a presença de outros fatores caracterizadores da condição
de hipossuficiência. (PEDILEF 05023602120114058201, Rel. Juiz
Federal Gláucio Ferreira Maciel Gonçalves, DOU 21/06/2013) (o
original não ostenta os grifos).
No caso dos autos, o núcleo familiar é composto por cinco pessoas,
sendo quatro delas crianças, o que leva há dispendios maiores
com as necessidades básicas e eventuais, diferente de núcleos
composto apenas por pessoas adultas.
Ademais, além dos gastos já mencionados com as despejas básicas,
tanto a parte autora como seus irmãos fazem uso de medicamentos,
logo, no tocante ao requisito da miserabilidade, o estudo social
deixou claro que a renda familiar alcançada pela autora é precária
e insuficiente para a manutenção do mínimo esperado de um
padrão de vida digno, sendo, portanto, indubitável que a autora vive
em condições precárias e precisa do benefício de amparo social,
mormente porque é miserável no sentido jurídico do termo.
Diante disso, forçoso reconhecer que estão preenchidos os
requisitos indispensáveis ao deferimento do benefício Amparo
Social a portadora de deficiência.
Do termo inicial
Dessa forma, reconhecido o direito ao benefício, passo à
constatação do termo inicial deste.
Considerando que houve pedido administrativo e que este
foi indeferido, quando deveria ter sido concedido o benefício
assistencial de prestação continuada, razão pela qual considero
justo que o termo inicial do benefício seja a data do requerimento
administrativo, a saber, em 29/06/2016.
Da tutela.
Com espeque na fundamentação deduzida acima, verifico
presentes os requisitos ensejadores da presente medida.
Destarte, antecipo os efeitos da tutela para determinar que o réu a
implementar em favor da parte autora o Benefício Assistencial de
Prestação Continuada – Amparo Social ao Deficiente –, no valor de
1 (um) salário mínimo mensal, até o 45º dia após a sua intimação.
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DISPOSITIVO.
Posto isso, nos termos do artigo 203, inciso V, da CF/88 e artigo
20, caput e parágrafos da Lei Federal nº. 8.742/1993, JULGO
PROCEDENTE a pretensão deduzida nesta ação e condeno o
réu a implementar em favor da autora o Benefício Assistencial de
Prestação Continuada – Amparo Social ao Deficiente –, no valor
de 1 (um) salário mínimo mensal, devidos a partir do requerimento
administrativo (29/06/2016), incidindo correção monetária a partir
do vencimento de cada prestação do benefício, sendo que a
correção monetária deve observar o novo regramento estabelecido
pelo Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, no
julgamento do RE 870.947/SE, no qual fixou o IPCA-E como índice
de atualização monetária a ser aplicado nas condenações judiciais
impostas à Fazenda Pública, bem como juros de mora de 0,5% ao
mês, nos termos da Lei 11.960/2009, a contar da citação.
Processo extinto com resolução do MÉRITO, nos termos do artigo
487, inciso I, do NCPC.
Mantenho a antecipação dos efeitos da tutela até o trânsito em
julgado.
Deixo de condenar o réu ao pagamento de custas processuais,
uma vez que se trata de autarquia federal que goza de isenção, nos
termos do artigo 5º, I, da Lei Estadual nº. 3.896/2016. No entanto,
condeno-o ao pagamento dos honorários em favor do advogado da
parte autora no percentual de 10% sobre as parcelas vencidas até
a SENTENÇA, conforme artigo 85, §§ 2º e 3º, I, do NCPC e Súmula
111 do STJ.
Do reexame necessário.
SENTENÇA não sujeita a reexame necessário, eis que apesar de
tratar-se de SENTENÇA ilíquida, considerando o período entre a
data inicial do benefício determinada na SENTENÇA e a publicação
da mesma, o valor mínimo do benefício e a concessão da tutela
antecipada, inequívoca a impossibilidade de que a condenação
ultrapasse o valor de 1000 (mil) salários mínimos, nos termos do
art. 496, § 3º, I, do NCPC.
Após o trânsito em julgado, encaminhem-se os autos ao INSS para
que cumpra a ordem de implantação do beneficio postulado, ante
a concessão da tutela de urgência e apresente o cálculo do valor
do benefício retroativo devido, se for o caso (devendo apresentar
memória de cálculo e histórico de créditos), bem como dos
honorários de sucumbência.
Com os cálculos da autarquia, manifeste-se a autora se concorda
com o valor, neste caso expeça-se as(os) RPV’s/Precatórios,
aguardando-se em arquivo a notícia de pagamento. Em seguida,
venham conclusos para extinção.
Transitada em julgado e nada sendo requerido arquivem-se.
Em caso de recurso, desnecessária CONCLUSÃO, devendo a
Escrivania proceder conforme parágrafos 1º, 2º e 3º do art. 1.010
do NCPC.
Requisite-se o pagamento das peritas (Amália e Daniele).
Publicação, registro e intimação pelo PJE.
Cacoal/RO, 11 de setembro de 2018.
EMY KARLA YAMAMOTO ROQUE
Juíza de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Cacoal - 1ª Vara Cível
Rua dos Pioneiros, 2425, Centro, Cacoal - RO - CEP: 76960-790 Fone:(69) 34412297.
Processo nº: 7002846-31.2018.8.22.0007
Classe: AVERIGUAÇÃO DE PATERNIDADE (123)
REQUERENTE: JOAO VITOR GOMES MENESES
Advogado do(a) REQUERENTE: IVAN DOUGLAS BAPTISTA
CARDOSO - RO0007320
REQUERIDO: AVILAR JUNIOR DO CARMO
DECISÃO
com força de Carta AR/MANDADO /Carta Precatória (se fora do
Estado) de Citação e Intimação
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Retifique-se o polo passivo para acrescentar Joel Meneses.
Processe-se em segredo de justiça e com a gratuidade processual.
Nos termos do art. 334 do NCPC, designo audiência de
conciliação para o dia 13/11/2018 às 11:00 horas, a ser realizada
pelo conciliador, no Centro Judiciário de Solução de Conflitos e
Cidadania localizado na Avenida Cuiabá n. 2025, Centro, Cacoal,
CEP 76963-731, Telefone 3443-5916.
Se frustrada a realização da audiência de tentativa de conciliação,
fica a Escrivania autorizada a agendar nova data e providenciar o
necessário para a realização do ato.
O autor e o réu deverão comparecer à audiência designada
pessoalmente ou por representante com poderes para transigir.
O não comparecimento injustificado à audiência de conciliação
sujeita as partes à multa prevista no art. 334, §8º do NCPC.
Intimação da parte autora, por seu advogado, via Dje.
Fica a parte requerida ciente de que se não contestar a ação, será
considerada revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de
fato formuladas pela parte autora (art. 344, NCPC).
O prazo para oferecimento da contestação é de 15 (quinze)
dias, iniciando-se da data da audiência de conciliação, exceto
nas hipóteses dos incisos II e III do art. 335 do NCPC. Com a
contestação a parte ré deverá depositar o rol testemunhal, havendo
interesse em prova oral.
O MANDADO deverá ser cumprido com antecedência mínima de
20 (vinte) dias da data da audiência.
Infrutífera a conciliação:
a) ofertada contestação, à parte autora para, em 15 dias, apresentar
réplica e depositar o rol testemunhal, havendo interesse na prova
oral. Após, diga o Ministério Público e então conclusos.
b) decorrido o prazo para contestação in albis, diga o Ministério
Público e então, conclusos para deliberação.
Serve a presente de MANDADO para citação e intimação da parte
ré.
Nos termos do art. 249 do NCPC, frustrada a citação pelo correio,
independente do motivo da devolução, realize-se a citação por
meio de oficial de justiça.
Vistas ao MP.
Cacoal/RO, 12 de setembro de 2018.
EMY KARLA YAMAMOTO ROQUE
Juíza de Direito
Dados:
1) Nome: AVILAR JUNIOR DO CARMO
Endereço: Rua Raimundo Faustino Filho, 3919, Village do Sol,
Cacoal - RO - CEP: 76964-367
2) Nome: JOEL MENESES
Endereço: Av. Marechal Rondon, 346, Princesa Isabel, Cacoal RO - CEP: 76964-009
1ª Vara Cível da Comarca de Cacoal/RO
Processo nº: 0003521-21.2015.8.22.0007
Assunto: [Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Classe: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
AUTOR: EDER CARLOS DOS SANTOS SILVA
Advogado do(a) AUTOR: PAULO HENRIQUE DOS SANTOS
SILVA - RO0007132
RÉU: BANCO DO BRASIL S. A. AG. DE PORTO VELHO RO, DS
CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO LTDA
Advogados do(a) RÉU: SERVIO TULIO DE BARCELOS
- RO0006673, JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA RO0006676
Advogados do(a) RÉU: MARLI QUARTEZANI SALVADOR RO0005821, RICARDO PONTES VIVACQUA - RJ088754, JOSE
CAMPELLO TORRES NETO - RJ122539
INTIMAÇÃO PARTES
FINALIDADE: Intimar as partes através de seus advogados do
retorno dos autos do Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia,
para querendo requerendo o que entenderem de direito.
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1ª Vara Cível da Comarca de Cacoal/RO
Processo nº: 0003521-21.2015.8.22.0007
Assunto: [Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Classe: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
AUTOR: EDER CARLOS DOS SANTOS SILVA
Advogado do(a) AUTOR: PAULO HENRIQUE DOS SANTOS
SILVA - RO0007132
RÉU: BANCO DO BRASIL S. A. AG. DE PORTO VELHO RO, DS
CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO LTDA
Advogados do(a) RÉU: SERVIO TULIO DE BARCELOS
- RO0006673, JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA RO0006676
Advogados do(a) RÉU: MARLI QUARTEZANI SALVADOR RO0005821, RICARDO PONTES VIVACQUA - RJ088754, JOSE
CAMPELLO TORRES NETO - RJ122539
INTIMAÇÃO PARTES
FINALIDADE: Intimar as partes através de seus advogados do
retorno dos autos do Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia,
para querendo requerendo o que entenderem de direito.
1ª Vara Cível da Comarca de Cacoal/RO
Processo nº: 0003521-21.2015.8.22.0007
Assunto: [Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Classe: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
AUTOR: EDER CARLOS DOS SANTOS SILVA
Advogado do(a) AUTOR: PAULO HENRIQUE DOS SANTOS
SILVA - RO0007132
RÉU: BANCO DO BRASIL S. A. AG. DE PORTO VELHO RO, DS
CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO LTDA
Advogados do(a) RÉU: SERVIO TULIO DE BARCELOS
- RO0006673, JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA RO0006676
Advogados do(a) RÉU: MARLI QUARTEZANI SALVADOR RO0005821, RICARDO PONTES VIVACQUA - RJ088754, JOSE
CAMPELLO TORRES NETO - RJ122539
INTIMAÇÃO PARTES
FINALIDADE: Intimar as partes através de seus advogados do
retorno dos autos do Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia,
para querendo requerendo o que entenderem de direito.
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Cacoal - 1ª Vara Cível
Rua dos Pioneiros, 2425, Centro, Cacoal - RO - CEP: 76960-790 Fone:(69) 34412297.
Processo nº: 7001648-56.2018.8.22.0007
“Classe: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
AUTOR: NATALIA NERIS DA SILVA
Advogado do(a) AUTOR: INNOR JUNIOR PEREIRA BOONE - RO7801
RÉU: SANDOVAL GOESE
Advogado(s) do reclamado: JULYANDERSON POZO LIBERATI
DECISÃO
A autora ingressou com ação de reparação por danos morais,
materiais e estéticos em decorrência de acidente de trânsito.
Não há preliminares a serem analisadas, razão por que declaro o
feito saneado.
Na fase de especificação de provas, a parte autora postula pela
produção de prova pericial.
Pois bem. As partes divergem acerca da dinâmica do acidente,
sendo desarrazoado e custoso às partes submeter a parte autora
neste momento à perícia médica para apurar eventuais danos
advindos do acidente, mormente porque a prova foi solicitada
pela parte autora, que é beneficiária da justiça gratuita, motivo por
que não está obrigada a adiantar o pagamento de honorários ao
perito (TJRO – A.I. nº. 100.011.2008.000823-0, Rel. Juiz Glodner
Luiz Pauletto, 2ª Câmara Cível, j. 18/02/2009; TJRO – A.I. nº.
100.001.2003.018266-1. Rel. Juiz Edenir Sebastião Albuquerque
da Rosa, 2ª Câmara Cível, j. 25/01/2006).
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Por essas razões, postergo a análise do pedido de perícia médica
para momento ulterior à realização da audiência de instrução.
No mais, as partes postulam pela produção de prova testemunhal
e depoimento pessoal do requerido.
Nesse passo, pertinente a realização de prova oral, sobretudo
para esclarecimento da dinâmica do acidente e eventual
responsabilidade no evento danoso, pela qual defiro sua produção.
Com fulcro no art. 357, parágrafo 6º do NCPC, o número de
testemunhas arroladas não pode ser superior a 10 (dez), sendo
3 (três), no máximo, para a prova de cada fato. Tendo as partes
indicado número superior a 3 (três), deverão informar sobre quais
fatos as testemunhas prestarão esclarecimentos, sob pena do
Juízo limitar o número de testemunhas nos termos supra.
Designo o dia 01 de novembro de 2018, às 09:30 horas para
audiência de instrução e julgamento.
As partes deverão comparecer juntamente com seus procuradores,
independentemente de intimação.
Nos termos do artigo 455 do NCPC, os advogados das partes
deverão intimar a(s) testemunha(s) por eles arrolada(s),
comprovando nos autos em 10 dias o envio de carta com AR
ou manifestar o compromisso de trazer a(s) testemunha(s) à
audiência independentemente de intimação. Sua inércia implica
desistência de tal prova.
I. via DJE.
Cacoal/RO, 13 de setembro de 2018.
EMY KARLA YAMAMOTO ROQUE
Juíza de Direito
1ª Vara Cível da Comarca de Cacoal/RO
Processo nº: 0009174-38.2014.8.22.0007
Assunto: [Nota Promissória]
Classe: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
EXEQUENTE: FRANCISCO EUDES DIAS SOBRINHO
Advogados do(a) EXEQUENTE: SIDNEI SOTELE - RO0004192,
NELSON RANGEL SOARES - RO0006762
EXECUTADO: JOSENIL ANSELMO DE MENEZES
Advogado do(a) EXECUTADO: MARCELO AUGUSTO OLIVEIRA
DE CARVALHO - RO000338B
MANIFESTE-SE O AUTOR
FINALIDADE: Intimação do(a) advogado(a) da parte autora/
requerente para que manifeste-se, no prazo de 5 (cinco) dias, acerca
dos documentos juntados aos autos (ID 21383799 a 21383908)
e, especificamente manifeste: 1) se persiste ou não interesse na
avaliação/remoção do(s) veículo(s) que encontra-se APREENDIDO
no pátio da PRF por força de processo criminal e cuja perda de
propriedade pode vir a ser decretada pelo juízo criminal como
consequência de eventual condenação criminal; 2) indique o endereço
atualizado onde o(s) automóvel(is) pode(m) ser(em) encontrado(s)
e avaliado(s); 3) requeira o que entender de direito; e 4) recolha as
custas decorrentes do ato processual (notadamente quando o ato tiver
que ser praticado em comarca diversa da sede do juízo).
1ª Vara Cível da Comarca de Cacoal/RO
Processo nº: 7005799-65.2018.8.22.0007
Assunto: [Mensalidades]
Classe: MONITÓRIA (40)
AUTOR: ASSOCIACAO EDUCACIONAL DE RONDONIA
Advogados do(a) AUTOR: DIOGENES NUNES DE ALMEIDA
NETO - RO0003831, LILIAN MARIANE LIRA - RO0003579
RÉU: JONATAS TIAGO ANTUNES
FINALIDADE: Intimação das partes, por meio de seus advogados,
para, no prazo de 5 (cinco) dias, especificarem objetivamente as
provas que pretendem produzir, além das constantes dos autos,
justificando de modo claro e preciso sua FINALIDADE e pertinência,
em especial os fatos aos quais a prova pleiteada se destina, sob
pena de indeferimento. Sendo requerida prova testemunhal ou
pericial, a parte interessada deverá desde logo apresentar o rol de
testemunhas ou os quesitos e a indicação do assistente técnico,
conforme o caso.
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1ª Vara Cível da Comarca de Cacoal/RO
Processo nº: 0054588-06.2007.8.22.0007
Assunto: [Cheque]
Classe: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159)
EXEQUENTE: VIPCRED FACTORING FOMENTO MERCANTIL
LTDA - ME
Advogados do(a) EXEQUENTE: ANDRE BONIFACIO RAGNINI
- RO0001119, JOSE NAX DE GOIS JUNIOR - RO0002220,
JULIANA CARVALHO DA SILVA - RO0005511, RUBIA VALERIA
MARCHIORETO - RO0007293, PRISCILLA CHRISTINE
GUIMARAES QUERUZ - RO7414, IZABELA IARA MANTOVANI
- RO8022
EXECUTADO: MARCOS DAMON DA SILVA, SMX COMERCIO
DE MOLAS E FREIOS LTDA - ME, ADEMIR VIEIRA GONCALVES,
SHIRLEY HERGUILANE DA SILVA FRITZ
MANIFESTE-SE O AUTOR
FINALIDADE: reitera-se intimação da parte autora, porque na
anterior não constou a OAB, para se manifestar, no prazo de 5
(cinco) dias, requerendo o que entender de direito, tendo em vista
a juntada da DECISÃO do incidente, bem como, de ausência de
maiores dados da executada Shirley, especialmente o endereço.
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia Cacoal - 1ª Vara Cível
Rua dos Pioneiros, 2425, Centro, Cacoal - RO - CEP: 76960-790
- Fone:(69) 34412297. Processo nº: 7009539-31.2018.8.22.0007
¨Classe: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
AUTOR: SERGIO APARECIDO ZUQUETTO
Advogado do(a) AUTOR: JEFFERSON MAGNO DOS SANTOS RO0002736
RÉU: PORTELA OCHIAI COMERCIO DE VEICULOS LTDA
DECISÃO COM FORÇA DE CARTA/MANDADO /CARTA
PRECATÓRIA
Custas iniciais parcialmente recolhidas, devendo a parte autora,
em caso de insucesso da audiência de conciliação, complementar
o recolhimento no prazo de 05 dias, contados após a data da
audiência, nos termos do art. 12, I, do Regimento de Custas, sob
pena de inscrição em dívida ativa.
A parte autora pleiteia a concessão de tutela de urgência para que
a parte ré forneça imediatamente outro bem da mesma espécie em
perfeitas condições de uso.
É o que há de relevante no momento.
Ausentes fundamentos relevantes para o deferimento da tutela de
urgência, notadamente para a substituição imediata do bem, visto
que essa esgota a pretensão destes autos e apresenta perigo de
irreversibilidade da medida pois tanto o bem substituído quanto o
substituto correm o risco de perecer.
Ante o exposto, com fundamento nos art. 300, caput e § 3º, do
NCPC, INDEFIRO a concessão da tutela de urgência.
Nos termos do art. 334 do NCPC, designo audiência de
conciliação para o dia 13/11/2018 às 12:00 horas, a ser realizada
pelo conciliador, no Centro Judiciário de Solução de Conflitos e
Cidadania localizado na Avenida Cuiabá n. 2025, Centro, Cacoal,
CEP 76963-731, Telefone 3443-5916.
O autor e o réu deverão comparecer à audiência designada
pessoalmente ou por representante com poderes para transigir.
No caso de não comparecimento injustificado à audiência de
conciliação ficam as partes sujeitas à multa prevista no art. 334,
§8º do NCPC.
Intimação da parte autora, por seu advogado, via Dje.
Serve a presente de Carta/MANDADO de citação da parte
requerida, que deverá comparecer acompanhada de advogado/
defensor público.
Fica a parte requerida ciente de que se não contestar a ação, será
considerada revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de
fato formuladas pela parte autora (art. 344, NCPC).
O prazo para oferecimento da contestação é de 15 (quinze) dias,
iniciando-se da data da audiência de conciliação, exceto nas
hipóteses dos incisos II e III do art. 335 do NCPC.
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O MANDADO deverá ser cumprido com antecedência mínima de
20 (vinte) dias da data da audiência.
Pautada no princípio da efetividade da prestação jurisdicional e a
fim de viabilizar que o processo retorne a este juízo apenas na fase
de saneamento/julgamento antecipado da lide, salvo em caso de
pedido incidental urgente, determino a prática dos seguintes atos
ordinatórios: a) com a vinda da contestação dê-se vista à parte
autora em réplica (prazo de 15 dias) e, no caso desta vir subsidiada
de documentos novos, consequente vista a parte ré (prazo de 05
dias); b) não apresentada a contestação ou depois da réplica, dêse vista às partes para que especifiquem as provas que pretendem
produzir, justificando a pertinência e a FINALIDADE, sob pena de
indeferimento e julgamento antecipado da lide. Nessa ocasião,
havendo interesse de produção de prova testemunhal, faculto às
partes depositarem o respectivo rol, com qualificação e endereço
das mesmas.
Após, conclusos.
Nos termos do art. 249 do NCPC, frustrada a citação pelo correio,
independente do motivo da devolução, realize-se a citação por
meio de oficial de justiça.
Cacoal/RO, 12 de setembro de 2018.
EMY KARLA YAMAMOTO ROQUE
Juíza de Direito
Dados:
1) Nome: PORTELA OCHIAI COMERCIO DE VEICULOS LTDA
Endereço: Avenida Castelo Branco, 19849, - de 20133 a 20547 lado ímpar, Industrial, Cacoal - RO - CEP: 76967-621
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Cacoal - 1ª Vara Cível
Rua dos Pioneiros, 2425, Centro, Cacoal - RO - CEP: 76960-790 Fone:(69) 34412297.
Processo nº: 7009211-38.2017.8.22.0007
§Classe: FAMÍLIA- EXECUÇÃO DE ALIMENTOS (1112)
EXEQUENTE: P. D. M. G.
Advogado do(a) EXEQUENTE: JAZER RAMOS DE LIMA - RO5291
EXECUTADO: L. D. A.
Advogado(s) do reclamado: TAYNA DAMASCENO DE ARAUJO
SENTENÇA
Considerando que a parte exequente noticia que houve transação,
com voluntária e espontânea satisfação integral do crédito objeto
desta execução pela parte executada, julgo extinto o feito com
fundamento no art. 924, inciso II do NCPC.
Sem custas e honorários de sucumbência.
Expeça-se alvará de levantamento do valor depositado nos autos
em favor da parte exequente.
Libere-se eventual constrição.
Eventual protesto deve ser cancelado pelo interessado, mediante
o pagamento dos emolumentos correspondentes. Sendo o caso,
oficie-se entregando ofício em mãos do interessado, certificandose.
Transitada em julgado nesta data (artigo 1.000, p. único do NCPC).
Arquivem-se.
Cacoal/RO, 12 de setembro de 2018.
EMY KARLA YAMAMOTO ROQUE
Juíza de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Cacoal - 1ª Vara Cível
Rua dos Pioneiros, 2425, Centro, Cacoal - RO - CEP: 76960-790 Fone:(69) 34412297.
Processo nº: 0008055-76.2013.8.22.0007
+Classe: EXECUÇÃO FISCAL (1116)
EXEQUENTE: CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E
AGRONOMIA DO ESTADO DE RONDONIA
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Advogados do(a) EXEQUENTE: MARIUZA KRAUSE RO0004410, RENATA MICHELE CAMPOS DA SILVA SOUZA RO7065
EXECUTADO: VALDINEI MOREIRA DE MORAIS
Advogado(s) do reclamado: HEVELLYN PRYSCYLLA MEDEIROS
ROBERTO - OAB/RO 6595
DECISÃO
Intime-se a subscritora da petição Id 19936642 para, no prazo de
05 dias, trazer aos autos o instrumento de procuração, posto que
não possui capacidade postulatória.
Sem prejuízo, manifeste-se a exequente para informar se fora
realizado o parcelamento do débito fiscal.
Caso negativo, deverá requerer o que entender pertinente quanto
ao prosseguimento do feito, sob pena de suspensão com fulcro
no art. 40 da LEF.
Cacoal/RO, 12 de setembro de 2018.
EMY KARLA YAMAMOTO ROQUE
Juíza de Direito
1ª Vara Cível da Comarca de Cacoal/RO
Processo nº: 7006373-88.2018.8.22.0007
Assunto: [Execução Previdenciária, Requisição de Pequeno Valor
- RPV]
Classe: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
EXEQUENTE: SILVENIO DEICKE
Advogado do(a) EXEQUENTE: LUZINETE PAGEL GALVAO RO0004843
EXECUTADO: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO
SOCIAL
Advogado do(a) EXECUTADO:
MANIFESTAÇÃO DA PARTE AUTORA/REQUERENTE
FINALIDADE: Intimação da parte autora/requerente para que se
manifeste, no prazo de 5 (cinco) dias, requerendo o que entender
de direito quanto ao prosseguimento do feito.
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Cacoal - 1ª Vara Cível
Rua dos Pioneiros, 2425, Centro, Cacoal - RO - CEP: 76960-790
- Fone:(69) 34412297.
Processo nº: 7005833-40.2018.8.22.0007
§Classe: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
EXEQUENTE: RODRIGO LUIS DAMIANI
Advogados do(a) EXEQUENTE: HOSNEY REPISO NOGUEIRA RO0006327, ANDERSON FABIANO BRASIL - RO0005921
EXECUTADO: CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA SA
CERON
DECISÃO
Trata-se de cumprimento da SENTENÇA, na forma dos artigos
513 e 523 do NCPC.
Intime-se a parte devedora, na pessoa de seu advogado, via
publicação no DJe, para, no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar
o pagamento da condenação e custas finais, sob pena de
incorrer em multa de 10% (dez por cento), e, ainda, honorários
advocatícios também em 10% sobre o débito, conforme art. 523,
§1º, do NCPC.
Independentemente de penhora ou nova intimação, decorrido
o prazo para pagamento supra assinalado, iniciar-se-á,
automaticamente, o prazo de 15 (quinze) dias para que o
Executado apresente, nos próprios autos, sua impugnação na
forma do art. 525, caput, NCPC, sob pena de preclusão.
Decorrido o prazo de 15 (quinze) dias sem qualquer pagamento
pelo devedor, o que deverá ser certificado pela Escrivania, intimese o exequente para requerer o que entender de direito, em 05
dias.
Postulando pelas buscas aos sistemas (Bacenjud, Renajud
e Infojud) fica, desde já, deferida as consultas mediante
comprovação do pagamento das taxas nos termos do art. 17 da
Lei 3.896/2016.
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Comprovado o pagamento, realize-se as buscas requeridas.
Frutífero o bacenjud, proceda-se ao desbloqueio de valor
eventual excedente e intime-se a parte executada para, no prazo
de 15 (quinze) dias, opor-se à penhora realizada ou à execução,
se for o caso.
Decorrido o prazo acima e nada sendo requerido, expeça-se
alvará de levantamento em favor da parte credora.
Frutífera a busca via renajud, intime-se a parte credora para
que indique endereço de localização do veículo, manifestando
interesse na avaliação.
Com o endereço, fica desde já deferida a avaliação dos veículos,
de propriedade da parte executada, nos endereços indicados
pela parte credora, expedindo-se MANDADO de avaliação e
intimação da parte executada de todos os atos praticados, dandolhe ciência de que o prazo para opor-se à penhora realizada ou
à execução, se for o caso, é de 15 (quinze) dias, contados da
juntada do presente MANDADO, devidamente cumprido, aos
autos.
Frutífera a consulta infojud, intime-se a parte exequente para
que, no prazo de 10 (dez) dias, compareça ao Cartório deste
Juízo para análise de seu resultado, devendo manifestar-se
em até 05 (cinco) dias após o fim daquele prazo quanto ao
prosseguimento do feito.
Uma vez que a medida importa quebra do sigilo fiscal, as
informações deverão permanecer em pasta sob responsabilidade
do Sr. Diretor de Cartório pelo prazo de 10 (dez) dias a contar
da intimação, findo o qual, sem qualquer manifestação da
parte exequente, deverão tais informações serem inutilizadas,
mediante certidão.
Infrutíferas as buscas, ou silente a exequente após as
determinações supra, conclusos.
Cacoal/RO, 2 de agosto de 2018.
EMY KARLA YAMAMOTO ROQUE
Juíza de Direito
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ESTADO DE RONDÔNIA
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Cacoal - 1ª Vara Cível
Processo: 7002137-64.2016.8.22.0007
Classe: CAUTELAR INOMINADA (183)
REQUERENTE: SARA DINIZ CANDIDA DIAS
Advogado do(a) REQUERENTE: GLENIMBERG MENEZES RO0007279
REQUERIDO: YMPACTUS COMERCIAL S/A
Advogado do(a) REQUERIDO:
ATO ORDINATÓRIO
Manifeste-se a parte autora, no prazo de 5 dias úteis, requerendo o
que de direito, sob pena de arquivamento.
Cacoal, 13 de setembro de 2018
1ª Vara Cível da Comarca de Cacoal/RO
Processo nº: 7010543-40.2017.8.22.0007
Assunto: [Espécies de Contratos, Mensalidades]
Classe: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159)
EXEQUENTE: ASSOCIACAO EDUCACIONAL DE RONDONIA
Advogados do(a) EXEQUENTE: LILIAN MARIANE LIRA
- RO0003579, DIOGENES NUNES DE ALMEIDA NETO RO0003831
EXECUTADO: FERNANDA BERTOZZI DE ARAUJO
Advogado do(a) EXECUTADO:
MANIFESTAÇÃO DA PARTE AUTORA
As buscas BACENJUD e RENAJUD requeridas pela parte autora
já foram deferidas na DECISÃO de ID Num. 15700719. Fica a
parte autora intimada a recolher e comprovar o pagamento nos
autos, no prazo de 05 (cinco) dias, das taxas referentes a penhora
BACENJUD e a penhora RENAJUD - uma taxa para cada penhora/
sistema -, nos termos artigo 17 da Lei de Custas n. 3.896/2016.

1ª Vara Cível da Comarca de Cacoal/RO
Processo nº: 7003212-07.2017.8.22.0007
Assunto: [Constrição / Penhora / Avaliação / Indisponibilidade
de Bens]
Classe: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
EXEQUENTE: COMERCIO DE MOVEIS MONTREAL LTDA - ME
Advogados do(a) EXEQUENTE: ALINE SCHLACHTA BARBOSA
- RO0004145, LUCIANA DALL AGNOL - MT006774O
EXECUTADO: JOSE CARLOS ALVES DA SILVA
Advogado do(a) EXECUTADO:
MANIFESTAÇÃO DA PARTE AUTORA/REQUERENTE
FINALIDADE: Intimação da parte autora/requerente para que se
manifeste, no prazo de 5 (cinco) dias, requerendo o que entender
de direito quanto ao prosseguimento do feito.

1ª Vara Cível da Comarca de Cacoal/RO
Processo nº: 7002852-43.2015.8.22.0007
Assunto: [Corretagem]
Classe: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
EXEQUENTE: SILASMAR JUNIOR DA SILVA
Advogados do(a) EXEQUENTE: ELIEL MOREIRA DE MATOS RO0005725, RUBIA VALERIA MARCHIORETO - RO0007293
EXECUTADO:
RESIDENCIAL
NOVA
CACOAL
EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
Advogado do(a) EXECUTADO: EVERALDO BRAUN - RO0006266
MANIFESTAÇÃO DE RESIDENCIAL NOVA CACOAL
Fica Residencial Nova Cacoal intimada, por meio de seu advogado,
a se manifestar nos autos, no prazo de 05 (cinco) dias, devendo
informar se tem interesse na avaliação dos veículos penhorados
via RENAJUD. Caso tenha, deverá, no mesmo prazo,
indicar o endereço de localização atual dos veículos.

ESTADO DE RONDÔNIA
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Cacoal - 1ª Vara Cível
Processo: 7006637-42.2017.8.22.0007
Classe: MONITÓRIA (40)
AUTOR: ASSOCIACAO EDUCACIONAL DE RONDONIA
Advogados do(a) AUTOR: LILIAN MARIANE LIRA - RO0003579,
DIOGENES NUNES DE ALMEIDA NETO - RO0003831
RÉU: PEDRO FELIPE ARRUDA SANCHEZ
Advogado do(a) RÉU:
ATO ORDINATÓRIO
Manifeste-se a parte autora, no prazo de 5 dias úteis, sobre a
Certidão do srº Oficial de Justiça, bem como requerer o que de
direito.
Cacoal, 13 de setembro de 2018

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Cacoal - 1ª Vara Cível
Rua dos Pioneiros, 2425, Centro, Cacoal - RO - CEP: 76960-790
- Fone:(69) 34412297. Processo nº: 7010148-14.2018.8.22.0007
¨Classe: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159)
EXEQUENTE: AGROPECUARIA DO COLONO LTDA - ME
Advogados do(a) EXEQUENTE: LEILA MAYARA CASSIA
MENEZES - RO0006495, FABRICIA LORRAYNER CHIOATO
TOZI - RO9180
EXECUTADO: JORGE SOTHERI BITTENCOURT ENGELHARDT
DESPACHO
(servindo de MANDADO DE EXECUÇÃO/CARTA PRECATÓRIA apenas fora do Estado)
CITE-SE a parte executada para TOMAR CONHECIMENTO da
presente execução e:
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A) PAGAR a dívida atualizada de R$ 1.266,81, das seguintes
formas:
A.1) Em 03 dias, o valor INTEGRAL, com redução dos honorários
do advogado do Credor para 5%. Escolhendo entre:
- Pagar direto ao Credor ou ao advogado, mediante recibo; OU
- Apresentar comprovante de pagamento no Cartório da 1ª Vara
Cível no Fórum.
Para tanto, o Devedor:
1. Atualiza o débito no site www.tjro.jus.br, no campo Cálculo de
Dívida Judicial;
2. Emite boleto https://www.tjro.jus.br/depositosjudiciais
3. realiza o pagamento no banco
4. apresenta o comprovante no Cartório da 1ª Vara Cível
A.2) Em 15 dias, PARCELAR o débito (contratando advogado):
1. entrada de 30% do valor da execução (acrescido de custas e
honorários do advogado do Credor em 10%);
2. saldo em até 06 (seis) parcelas mensais, com correção monetária
e juros de 1% ao mês.
B) Caso a parte DEVEDORA NÃO reconheça a dívida, poderá opor
embargos (por advogado) no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da
juntada deste MANDADO aos autos.
Para o(a) Sr(a) Oficial de Justiça:
- Decorrido o prazo de 03 dias sem pagamento voluntário integral,
PROCEDA-SE À PENHORA E AVALIAÇÃO de tantos bens quanto
bastem para garantir a satisfação do crédito e acessórios.
- Sendo penhorados bens imóveis, e a parte DEVEDORA casada,
intime-se o cônjuge.
- Havendo penhora/arresto ou não, o(a) Sr(a). Oficial de Justiça
deverá certificar e devolver o MANDADO.
SIRVA-SE VIA DA PRESENTE COMO MANDADO.
Juntado o MANDADO e decorrido o prazo sem pagamento ou
oposição de embargos, intime-se o exequente para requerer o que
entender de direito, em 05 dias.
Postulando pelas buscas aos sistemas Bacenjud, Renajud e
Infojud, fica, desde já, deferida as consultas mediante comprovação
do recolhimento das taxas nos termos do art. 17 da Lei 3.896/2016.
Comprovado o pagamento, realize-se as buscas requeridas.
Frutífero o bacenjud, intime-se a parte executada para, no prazo
de 15 (quinze) dias, opor-se à penhora realizada ou à execução,
se for o caso.
Decorrido o prazo acima e nada sendo requerido, expeça-se alvará
de levantamento em favor da parte credora.
Frutífera a busca via renajud, intime-se a parte credora para que
indique endereço de localização do veículo, manifestando interesse
na avaliação.
Com o endereço, fica desde já deferida a avaliação dos veículos,
de propriedade da parte executada, nos endereços indicados pela
parte credora, expedindo-se MANDADO de avaliação e intimação
da parte executada de todos os atos praticados, dando-lhe ciência
de que o prazo para opor-se à penhora realizada ou à execução, se
for o caso, é de 15 (quinze) dias, contados da juntada do presente
MANDADO, devidamente cumprido, aos autos.
Frutífera a consulta infojud, intime-se a parte exequente para que,
no prazo de 10 (dez) dias, compareça ao Cartório deste Juízo para
análise de seu resultado, devendo manifestar-se em até 05 (cinco)
dias após o fim daquele prazo quanto ao prosseguimento do feito.
Uma vez que a medida importa quebra do sigilo fiscal, as
informações deverão permanecer em pasta sob responsabilidade
do Sr. Diretor de Cartório pelo prazo de 10 (dez) dias a contar
da intimação, findo o qual, sem qualquer manifestação da parte
exequente, deverão tais informações serem inutilizadas, mediante
certidão.
Infrutíferas as buscas, ou silente a exequente, venham conclusos.
Cacoal/RO, 6 de setembro de 2018.
EMY KARLA YAMAMOTO ROQUE
Juíza de Direito
Dados:
1) Nome: JORGE SOTHERI BITTENCOURT ENGELHARDT
Endereço: Área Rural, linha 10, lote 103, gleba 09, zona rural, Área
Rural de Cacoal, Cacoal - RO - CEP: 76968-899
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2ª VARA CÍVEL
ESTADO DE RONDÔNIA PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA Cacoal - 2ª Vara Cível
Processo: 7003735-82.2018.8.22.0007
Classe: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
AUTOR: OTACILIO DA SILVA FILHO
Advogado do(a) AUTOR: ROSEANE MARIA VIEIRA TAVARES
FONTANA - RO0002209
RÉU: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL e
outros
ATO ORDINATÓRIO
Manifeste-se a parte autora, no prazo de 15 dias úteis, a cerca do
Laudo Médico Pericial de ID 21418516.
Cacoal, 12 de setembro de 2018
PODER JUDICIÁRIO DE RONDÔNIA
2ª VARA CÍVEL E JUIZADO DA INFÂNCIA E JUVENTUDE DE
CACOAL Rua dos Pioneiros, 2425, Centro, Cacoal/RO - Fone: (69)
3441-3382
Processo nº: 7010774-67.2017.8.22.0007
Classe: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
AUTOR:
Nome: APARECIDO CAETANO
Advogados do(a) AUTOR: LUCIANA DALL AGNOL - MT006774O,
ALINE SCHLACHTA BARBOSA - RO0004145
RÉU:
Nome: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Advogado do(a) RÉU:
DESPACHO
Tendo em vista os parâmetros estabelecidos no RE 631.240-MG,
reconhecidos em repercussão geral, promova a autora a juntada
de requerimento administrativo perante a autarquia previdenciária.
Prazo: 15 dias, sob pena de indeferimento da inicial.
Cacoal - RO, data certificada no sistema.
Juiz(a) Substituto(a)
PODER JUDICIÁRIO DE RONDÔNIA
2ª VARA CÍVEL E JUIZADO DA INFÂNCIA E JUVENTUDE DE
CACOAL Rua dos Pioneiros, 2425, Centro, Cacoal/RO - Fone: (69)
3441-3382
Processo nº: 7000667-61.2017.8.22.0007
Classe: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
AUTOR:
Nome: ERICA DIULI ROCHA PEREIRA
Advogado do(a) EXEQUENTE: CHARLES BACCAN JUNIOR RO0002823
RÉU:
Nome: ESIO MARTINS PEREIRA
Advogado do(a) EXECUTADO:
SENTENÇA
Trata-se de cumprimento de SENTENÇA.
As partes são capazes e em audiência realizada no CEJUSC
entabularam acordo, vide ID 21330590 – Pág. 1.
O Ministério Público ofertou parecer favorável.
Homologo, por SENTENÇA, o acordo entabulado entre as partes
para que surta os seus jurídicos e legais efeitos.
Por conseguinte, RESOLVO O PROCESSO COM EXAME DO
MÉRITO, na forma do art. 487, inciso III, “b”, do NCPC.
Sem custas e sem honorários.
Libere-se a restrição via sistema Renajud.
Expeça-se alvará dos valores bloqueados via Bacenjud e seus
rendimentos legais em nome da parte exequente ou de seu patrono
observado os poderes constante da procuração.
Transitada em julgado neste ato, nada pendente, arquive-se.
Intimem-se.
Cacoal/RO, data certificada no sistema.
Juiz(a) Substituto(a)
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PODER JUDICIÁRIO DE RONDÔNIA
2ª VARA CÍVEL E JUIZADO DA INFÂNCIA E JUVENTUDE DE
CACOAL Rua dos Pioneiros, 2425, Centro, Cacoal/RO - Fone: (69)
3441-3382
Processo nº: 7008285-23.2018.8.22.0007
Classe: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
AUTOR:
Nome: YURY GERMANO FEY
Advogado do(a) AUTOR: DANIELA DE OLIVEIRA MARIN RO0004395
RÉU:
Nome: SOCIEDADE REGIONAL DE EDUCACAO E CULTURA
LTDA
Advogado do(a) RÉU: ANA PAULA DE LIMA FANK - RO6025
DESPACHO
Conheço do Agravo de Instrumento mas mantenho a DECISÃO
pelos seus próprios fundamentos.
Encaminhe-se as informações abaixo prestadas via malote digital.
Cacoal - RO, data certificada no sistema.
Juiz(a) Substituto(a)
PODER JUDICIÁRIO DE RONDÔNIA
2ª VARA CÍVEL E JUIZADO DA INFÂNCIA E JUVENTUDE DE
CACOAL
Rua dos Pioneiros, 2425, Centro, Cacoal/RO - Fone: (69) 34413382
Processo nº: 7008924-41.2018.8.22.0007
Classe: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
AUTOR:
Nome: ROSA AMELIA DE ALMEIDA
Advogados do(a) EXEQUENTE: DIOGENES NUNES DE ALMEIDA
NETO - RO0003831, LILIAN MARIANE LIRA - RO0003579
RÉU:
Nome: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Advogado do(a) EXECUTADO:
DESPACHO
Se transitada em julgado a SENTENÇA exequenda, intime-se,
nos termos do art. 535 do NCPC, para, querendo, apresentar
impugnação, no prazo de 30 (trinta) dias.
Decorrido o prazo supra sem manifestação, certifique-se.
Após, desejando, deverá a parte autora juntar cálculos atualizados
para expedição da RPV, na forma do Recurso Extraordinário
(RE) 579431, no prazo de 10 dias. Decorrido o prazo, restam
consolidados os valores já apresentados, ou seja, sujeitando-se a
preclusão para posterior requerimento nesse sentido.
Em seguida, expeça-se precatório/RPV e intimem-se as partes
do teor do ofício requisitório para, desejando, manifestarem-se
no prazo comum de cinco dias, consoante dispõe o art. 11, da
Resolução n. 405/2016.
Somente depois os requisitórios deverão ser enviados ao Tribunal.
Expeça-se alvará de levantamento quando informado o pagamento,
se necessário.
Havendo impugnação parcial, expeça-se, desde logo, o respectivo
requisitório da parte não questionada pela executada (art. 535, §4º,
NCPC), cumprindo-se a determinação supra de intimar as partes
do teor do ofício requisitório.
Arbitro honorários advocatícios referentes a esta fase do
cumprimento de SENTENÇA em 10% do valor do débito, consoante
art. 85, §§ 1º e 3º, CPC, que deverão ser especificados pela parte
autora no prazo de cinco dias, antes da intimação do executado,
ficando intimada para tal, se já não houver relacionado essa
verba que deverá constar do requisitório referente aos honorários
advocatícios.
Oportunamente, intime-se o credor para requerer a extinção
do feito, caso em que, havendo manifestação nesse sentido, ou
silêncio, os autos deverão vir conclusos para extinção.
Int. via PJe.
Cacoal - RO, data certificada no sistema.
Juiz(a) Substituto(a)
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PODER JUDICIÁRIO DE RONDÔNIA
2ª VARA CÍVEL E JUIZADO DA INFÂNCIA E JUVENTUDE DE
CACOAL
Rua dos Pioneiros, 2425, Centro, Cacoal/RO - Fone: (69) 34413382
Processo nº: 7005724-26.2018.8.22.0007
Classe: MONITÓRIA (40)
AUTOR:
Nome: ERCY DOS REIS KLIPPEL
Advogados do(a) AUTOR: THALIA CELIA PENA DA SILVA RO0006276, MARLISE KEMPER - RO0006865
RÉU:
Nome: JOAQUIM DINIZ LEITE - EIRELI - ME
Advogado do(a) RÉU:
DESPACHO
Em razão da concessão do efeito suspensivo via Agravo de
Instrumento, promovo a regularização no sistema até a DECISÃO
final.
Int. via Dje
Cacoal - RO, data certificada no sistema.
Juiz(a) Substituto(a)
PODER JUDICIÁRIO DE RONDÔNIA
2ª VARA CÍVEL E JUIZADO DA INFÂNCIA E JUVENTUDE DE
CACOAL
Rua dos Pioneiros, 2425, Centro, Cacoal/RO - Fone: (69) 34413382
Processo nº: 7001263-79.2016.8.22.0007
Classe: MONITÓRIA (40)
AUTOR:
Nome: AUTO POSTO G-10 LTDA
Advogado do(a) AUTOR: LUCILENE PEREIRA DOURADOS RO0006407
RÉU:
Nome: DIERSON RODRIGUES DE MORAIS
Advogado do(a) RÉU:
SENTENÇA
A parte autora foi pessoalmente intimado para dar prosseguimento
no feito, entretanto restou silente.
Diante disso, por força do art. 485, III, CPC, JULGO EXTINTO o
presente feito.
Cumpridas as formalidades legais, arquive-se.
Intime-se, via DJe.
Cacoal/RO, data certificada no sistema.
Juiz(a) Substituto(a)
PODER JUDICIÁRIO DE RONDÔNIA
2ª VARA CÍVEL E JUIZADO DA INFÂNCIA E JUVENTUDE DE
CACOAL Rua dos Pioneiros, 2425, Centro, Cacoal/RO - Fone: (69)
3441-3382
Processo nº: 7003721-98.2018.8.22.0007
Classe: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
AUTOR:
Nome: FABIANA SOUZA DE OLIVEIRA
Advogado do(a) EXEQUENTE: LUZINETE PAGEL GALVAO RO0004843
RÉU:
Nome: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Advogado do(a) EXECUTADO:
DESPACHO
Se transitada em julgado a SENTENÇA exequenda, Intime-se,
nos termos do art. 535 do NCPC, para, querendo, apresentar
impugnação, no prazo de 30 (trinta) dias.
Decorrido o prazo supra sem manifestação, certifique-se.
Após, desejando, deverá a parte autora juntar cálculos atualizados
para expedição da RPV, na forma do Recurso Extraordinário
(RE) 579431, no prazo de 10 dias. Decorrido o prazo, restam
consolidados os valores já apresentados, ou seja, sujeitando-se a
preclusão para posterior requerimento nesse sentido.
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Em seguida, expeça-se precatório/RPV e intimem-se as partes
do teor do ofício requisitório para, desejando, manifestarem-se
no prazo comum de cinco dias, consoante dispõe o art. 11, da
Resolução n. 405/2016.
Somente depois os requisitórios deverão ser enviados ao Tribunal.
Expeça-se alvará de levantamento quando informado o pagamento,
se necessário.
Havendo impugnação parcial, expeça-se, desde logo, o respectivo
requisitório da parte não questionada pela executada (art. 535, §4º,
NCPC), cumprindo-se a determinação supra de intimar as partes
do teor do ofício requisitório.
Arbitro honorários advocatícios referentes a esta fase do
cumprimento de SENTENÇA em 10% do valor do débito, consoante
art. 85, §§ 1º e 3º, CPC, que deverão ser especificados pela parte
autora no prazo de cinco dias, antes da intimação do executado,
ficando intimada para tal, se já não houver relacionado essa
verba que deverá constar do requisitório referente aos honorários
advocatícios.
Oportunamente, intime-se o credor para requerer a extinção
do feito, caso em que, havendo manifestação nesse sentido, ou
silêncio, os autos deverão vir conclusos para extinção.
Int. via PJe.
Cacoal - RO, data certificada no sistema.
Juiz(a) Substituto(a)
PODER JUDICIÁRIO DE RONDÔNIA
2ª VARA CÍVEL E JUIZADO DA INFÂNCIA E JUVENTUDE DE
CACOAL
Rua dos Pioneiros, 2425, Centro, Cacoal/RO - Fone: (69) 34413382
Processo nº: 7002173-38.2018.8.22.0007
Classe: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
AUTOR:
Nome: VERA LUCIA MAGALHAES
Advogado do(a) AUTOR: LUIS FERREIRA CAVALCANTE RO0002790
RÉU:
Nome: BANCO CETELEM S.A
Advogado do(a) RÉU:
DESPACHO
Designo audiência de conciliação para o dia 30/10/2018 às
09:30hrs.
Cumpra-se conforme outrora determinado.
Int. via Dje.
Cacoal - RO, data certificada no sistema.
Juiz(a) Substituto(a)
PODER JUDICIÁRIO DE RONDÔNIA
2ª VARA CÍVEL E JUIZADO DA INFÂNCIA E JUVENTUDE DE
CACOAL
Rua dos Pioneiros, 2425, Centro, Cacoal/RO - Fone: (69) 34413382
Processo nº: 7014804-82.2016.8.22.0007
Classe: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159)
AUTOR:
Nome: COOPERATIVA DE CREDITO RURAL DE CACOAL LTDA
Endereço: Rua São Luiz, 1230, Centro, Cacoal - RO - CEP: 76963884
Advogados
do(a)
EXEQUENTE:
CLAUCIO
BENEDITO
RODRIGUES VIANA JUNIOR - RO0005501, JULIANO ROSS RO0004743
RÉU:
Nome: JONATHAN LOPES MATHEUS
Endereço: Avenida Rio de Janeiro, 431, - de 161 a 571 - lado ímpar,
Novo Horizonte, Cacoal - RO - CEP: 76962-037
Advogado do(a) EXECUTADO:
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DECISÃO
Defiro o pedido da parte autora.
Inclua-se no cadastro de inadimplentes o nome do executado(a),
expedindo-se o necessário, consoante art. 782, §§ 3º e 5º, do CPC.
DETERMINO a suspensão do feito por um ano (art. 921, III, §1º,
NCPC).
Após, independentemente de nova intimação, não havendo bens
penhoráveis, determino o arquivamento dos autos sem baixa
na distribuição, com fundamento no art. 921, §2º, do NCPC e
decisões monocráticas do Tribunal de Justiça do Estado de
Rondônia (Agravo de instrumentos nº 0006915-62.2012.8.22.0000
e 0007523-60.2012.8.22.0007).
Ainda, resguardo os interesses do exequente em desarquivar os
autos sem ônus, caso encontre bens passíveis de penhora.
Como o processo será arquivado sine die, a prescrição para o caso
em tela será do mesmo prazo da prescrição da ação, conforme
Súmula 150 do Supremo Tribunal Federal.
Cacoal - RO, data certificada no sistema.
Juiz(a) Substituto(a)
PODER JUDICIÁRIO DE RONDÔNIA
2ª VARA CÍVEL E JUIZADO DA INFÂNCIA E JUVENTUDE DE
CACOAL
Rua dos Pioneiros, 2425, Centro, Cacoal/RO - Fone: (69) 34413382
Processo nº: 7011195-57.2017.8.22.0007
Classe: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
AUTOR:
Nome: REGINALDO FARIA DE OLIVEIRA
Advogado do(a) AUTOR: JOSE SILVA DA COSTA - RO0006945
RÉU:
Nome: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Advogado do(a) RÉU:
DESPACHO
Tendo em vista a recusa do perito anteriormente nomeado, nomeio
Dra. AMÁLIA CAMPOS MILANI E SILVA, médica, clínica geral, que
atende no Hospital Samaritano, Localizado na Av. São Paulo, nº
2623, Centro, nesta cidade, perita do juízo.
Fixo os honorários periciais no valor de R$ 200,00, na forma da
Resolução n. CJF-RES-2014/00305.
No mais, cumpra-se as determinações do DESPACHO inicial.
Cacoal - RO, data certificada no sistema.
Juiz(a) Substituto(a)
PODER JUDICIÁRIO DE RONDÔNIA
2ª VARA CÍVEL E JUIZADO DA INFÂNCIA E JUVENTUDE DE
CACOAL
Rua dos Pioneiros, 2425, Centro, Cacoal/RO - Fone: (69) 34413382
Processo nº: 7005234-04.2018.8.22.0007
Classe: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
AUTOR:
Nome: ROSELI DA SILVA RABELO
Advogados do(a) AUTOR: JOAQUIM JOSE DA SILVA FILHO RO0003952, JEFFERSON WILLIAN DALLA COSTA - RO0006074
RÉU:
Nome: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Advogado do(a) RÉU:
DESPACHO
Tendo em vista a recusa do perito nomeado.
Nomeio Victor Henrique Teixeira, CRM-RO 3490, Ortopedista e
Traumatologista. Avenida São Paulo, nº 2326, Hospital Samar.
Telefone para contato (69) 9 8132-1312, falar com a Taina
agendamentos.
Cumpra-se conforme outrora determinado.
Int.
Cacoal - RO, data certificada no sistema.
Juiz(a) Substituto(a)
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PODER JUDICIÁRIO DE RONDÔNIA
2ª VARA CÍVEL E JUIZADO DA INFÂNCIA E JUVENTUDE DE
CACOAL
Rua dos Pioneiros, 2425, Centro, Cacoal/RO - Fone: (69) 34413382
Processo nº: 7000397-71.2016.8.22.0007
Classe: FAMÍLIA- DIVÓRCIO LITIGIOSO (99)
AUTOR:
Nome: V. P. B. K.
Advogado do(a) REQUERENTE: FLAVIA APARECIDA FLORES RO0003111
RÉU:
Nome: V. K.
Advogado do(a) REQUERIDO: THIAGO BARISSON DE MELLO
OLIVEIRA - RO0006332
DESPACHO
Proferida a SENTENÇA, a requerente apresentou apelação.
Intime-se o recorrido para contrarrazões no prazo de 15 dias (art.
1.010, §1º, CPC).
Havendo interposição de apelação adesiva, vista à parte contrária
para contrarrazoar, também em 15 dias (art. 1.010, §2º, CPC).
Sendo o caso de intervenção obrigatória, após, vista ao Ministério
Público para parecer.
Decorrido o prazo das contrarrazões, encaminhem-se os autos ao
egrégio TJRO, para processamento e julgamento da apelação (art.
1.010, §3º, CPC).
Int. via Pje.
Cacoal - RO, data certificada no sistema.
Juiz(a) Substituto(a)

3ª VARA CÍVEL
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Cacoal - 3ª Vara Cível
Avenida Porto Velho, 2728, Centro, Cacoal - RO - CEP: 76963-860
- Fone: (69) 34435036
EDITAL DE CITAÇÃO
(PRAZO DE 20 DIAS)
Executado: ALAN RIBEIRO LIMA, CPF: 010.694.722-20,
atualmente em lugar incerto e não sabido.
Nº. do processo: 7002281-72.2015.8.22.0007
Classe/Ação: Execução de título extrajudicial
Requerente: Associação Educacional de Rondônia
Advogados: Diógenes Nunes de Almeida Neto - OAB/RO 3831 e
outra
Requerido: Alan Ribeiro Lima
Valor da Ação: R$ 2.519,58
FINALIDADE: 1) Efetuar a CITAÇÃO da parte devedora,
certificando a hora, por todo o conteúdo do DESPACHO abaixo
transcrito e da petição inicial, cuja(s) cópias segue(m) em anexo,
como parte(s) integrante(s) deste MANDADO, bem assim para que
PAGUE, dentro de três (03) dias, o débito no valor de R$ 2.519,58,
mais honorários advocatícios em 10% (dez por cento) do valor da
dívida (art. 827, CPC).
2- Não havendo pagamento no prazo estipulado, penhore(m)-se e
avalie(m)-se bem(ns) suficientes à garantia da execução, de tudo
lavrando-se auto e intimando-se o executado (art. 829, § 1º, CPC).
Se casado INTIMAR o cônjuge da penhora sobre bens imóveis.
OBSERVAÇÕES:
a) No caso de integral pagamento no prazo assinalado, o valor dos
honorários será reduzido pela metade (art. 827, § 1º, CPC).
b) Penhorados bens móveis ou semoventes, ante a falta de
depositário judicial ficarão em poder do exequente, salvo recursa ou
a falta de fornecimento dos meios necessário para a remoção (art.
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840, II, §§ 1º e 2º, CPC). Acaso não encontrados bens do devedor,
deverá o Oficial de Justiça relacionar aqueles que guarnecem a
sua residência ou estabelecimento (art. 836, § 1º).
c) Se o executado não for encontrado, arrestem-se e avaliem-se
tantos bens quantos bastem para garantir a execução, cumprindo
ao oficial de justiça, nos 10 (dez) dias seguintes, procurar o
executado 2 (duas) vezes em dias distintos, promovendo a
citação com hora certa em caso de suspeita de ocultação, de tudo
certificando pormenorizadamente (art. 830, CPC).
d) O(a) executado(a), independentemente de penhora, depósito
ou caução, poderá opor-se à execução por meio de embargos, no
prazo de 15 (quinze) dias (arts. 914 e 915, CPC).
e) No prazo para embargos, reconhecendo-se o crédito do
exequente e comprovado o depósito de 30% (trinta por cento)
do valor em execução, acrescido de custas e de honorários
advocatícios, o executado poderá requerer o parcelamento do
débito remanescente em até 6 parcelas mensais, acrescidas de
correção monetária e de juros de 1% ao mês (art. 916, CPC). A
opção pelo parcelamento importa em renúncia ao direito de opor
embargos (art. 916, § 6º, CPC).
Obs.: Em caso de revelia será nomeado curador especial (art. 257,
IV, CPC).
Cacoal/RO, 10/09/2018
Elson Pereira de Oliveira Bastos
Juiz de Direito

4ª VARA CÍVEL
4º Cartório Cível
Juiz de Direito: Mario José Milani e Silva
Diretor de Cartório: Anderson Cantão Silva
(69) 3443-1668 - cwl4civel@tjro.jus.br
Av. Porto Velho 2728 Centro
Proc.: 0000693-28.2010.8.22.0007
Ação:Procedimento Ordinário (Cível)
Requerente:Maria da Silva Pereira
Advogado:Joaquim José da Silva Filho (RO 3952)
Requerido:Instituto Nacional do Seguro Social - Inss
Advogado:Procurador Federal ( )
Intimação: Fica a parte autora intimada, por intermédio de seu
advogado, de que a SENTENÇA transitou em julgado, e que o
cumprimento de SENTENÇA deverá ser no PJE, devendo informar
nesses autos, no prazo de 05 (cinco) dias, sendo que após esse
prazo os autos serão arquivados, nos termos dos artigos 513 e 523
do CPC.
Proc.: 0000949-63.2013.8.22.0007
Ação:Execução de Título Extrajudicial
Exequente:Sociedade Regional de Educação e Cultura Ltda Sorec
Advogado:Ana Paula de Lima Fank (RO 6025), Luana Freitas
Neves (OAB/RO 3726)
Executado:Giovana Fernandes da Silva
Prosseguimento do Feito: Fica a parte autora intimada, por via de
seu(s) procurador(es), para manifestar interesse no prosseguimento
do feito, no prazo de 5 (cinco) dias, com a providência de acordo
com o caso.
Proc.: 0000729-31.2014.8.22.0007
Ação:Cumprimento de SENTENÇA
Requerente:Cocical Comércio de Cimento Cacoal Ltda
Advogado:Fernando da Silva Azevedo (OAB/RO 1293)
Requerido:Suélen Calistro da Silva
Advogado:Julcimar Zuchi ( 15.248-A)
Alvará - Autor: Fica a parte Autora, por via de seu Advogado, no
prazo de 05 dias, intimada para retirar o Alvará expedido.
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Proc.: 0004226-19.2015.8.22.0007
Ação:Execução de Título Extrajudicial
Exequente:Glória Chris Gordon
Advogado:Vinicius Pompeu da Silva Gordon (RO 5680)
Executado:Willian Renovato Anastácio, Renovatto Representação
Comercial Ltda Me
Ofício - Autor: Fica a parte Autora, por via de seu Advogado, no
prazo de 05 dias, intimada para se manifestar acerca do Oficio de
fl(s) 104/106.
Proc.: 0001953-43.2010.8.22.0007
Ação:Cumprimento de SENTENÇA
Requerente:Amanda Carolina Viana Campos, Valquimar Carlos
Viana
Advogado:Marcus Aurelio Carvalho de Sousa (RO 2940)
Executado:Empresa Colibri de Transportes Ltda., Real Norte
Transportes S/A, Pinus Empreendimentos S/c Ltda., José Augusto
Pinheiro, Maria ConceiÇÃo Rocha Pinheiro, Vânia Tais Pinheiro,
Adriana Pinheiro Gurgulino de Souza
Advogado:Advogado Não Informado ( )
Carta precatória - Devolvida: Fica a parte Autora, por via de seu
Advogado, no prazo de 05 dias, intimada da carta precatória
devolvida e juntada aos autos às fls. 249/262.
Proc.: 0003229-12.2010.8.22.0007
Ação:Execução de Título Extrajudicial
Exequente:Hospital e Maternidade São Paulo Ltda
Advogado:José Edilson da Silva (OAB/RO 1554), Maria Gabriela
de Assis Souza (OAB/RO 3981)
Executado:Juliano de Souza Maia
Advogado:Advogado Não Informado ( )
Certidão do Oficial de Justiça:l Fica a parte Autora, por via de
seu Advogado(a), no prazo de 05 dias, intimada a se manifestar
sobre a certidão do(a) Oficial de Justiça de fl. 118: “Certifico que,
no dia 11.06.2018, 09 horas me dirigi ao endereço constante no
MANDADO e após as formalidades, deixei de efetuar a REMOÇÃO
E entrega do veículo FIAT PÁLIO 1.0 COR PRATA PLACA MXC
8210, em razão do Requerido Juliano de Souza Maia, não mais o
possuir, tendo o mesmo dito que o veículo foi removido pela justiça,
em uma outra ação em que a empresa Socram, move ou movia
contra ele, porém não apresentou o auto de remoção. O referido é
verdade e dou fé”.
Proc.: 0009638-96.2013.8.22.0007
Ação:Cumprimento de SENTENÇA
Requerente:Comércio de Móveis Montreal Ltda Me
Advogado:Aline Schlachta Barbosa (OAB/RO 4145)
Requerido:Ângela Rodrigues
Advogado:Advogado Não Informado ( )
Certidão do Oficial de Justiça: Fica a parte Autora, por via de seu
Advogado(a), no prazo de 05 dias, intimada a se manifestar sobre
a certidão do(a) Oficial de Justiça de fl. 85: “Certifico que, diligenciei
no endereço mencionado, porém deixei de proceder a INTIMAÇÃO
de Ângela Rodrigues, em razão de não tê-la encontrado. No local,
a casa encontra-se fechada e vazia, e os vizinhos nada souberam
informar”.
Proc.: 0006705-82.2015.8.22.0007
Ação:Monitória
Requerente:Bussola Comércio de Materiais Para Construção Ltda
Advogado:Ana Rúbia Coimbra de Macedo (RO 6042)
Requerido:Ezequiel Reis Soares
Carta precatória - Devolvida: Fica a parte Autora, por via de seu
Advogado, no prazo de 05 dias, intimada da carta precatória
devolvida e juntada aos autos às fls. 58/67.
Proc.: 0007529-12.2013.8.22.0007
Ação:Cumprimento de SENTENÇA
Requerente:Sinomar Francisco dos Santos
Advogado:Sinomar Francisco dos Santos (OABRO 4815)
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Requerido:Almir Ribeiro de Carvalho Junior
Advogado:Advogado Não Informado ( )
Alvará - Autor: Fica a parte Autora, por via de seu Advogado, no
prazo de 05 dias, intimada para retirar o Alvará expedido.
Proc.: 0009024-57.2014.8.22.0007
Ação:Cumprimento de SENTENÇA
Requerente:Associação Educacional de Rondônia
Advogado:Lílian Mariane Lira (OAB/RO 3579), Diogenes Nunes de
Almeida Neto (OAB/RO 3831)
Requerido:Pedro Augusto Guartieri de Oliveira
Carta precatória - retirar: Fica a parte Autora, por via de seu
Advogado(a), no prazo de 05 dias, intimada a retirar carta
precatória expedida, bem como, no prazo de 10 dias, comprovar
sua distribuição.
Proc.: 0005555-66.2015.8.22.0007
Ação:Monitória
Requerente:Bussola Comércio de Materiais Para Construção Ltda
Advogado:Ana Rúbia Coimbra de Macedo (RO 6042)
Requerido:Alexandre Medeiros Pereira
Carta precatória - retirar: Fica a parte Autora, por via de seu
Advogado(a), no prazo de 05 dias, intimada a retirar carta
precatória expedida, bem como, no prazo de 10 dias, comprovar
sua distribuição.
Proc.: 0012068-84.2014.8.22.0007
Ação:Procedimento Ordinário (Cível)
Requerente:Maria Luiza das Graças Rodrigues
Advogado:Luzinete Pagel Galvão (RO 4843)
Requerido:Instituto Nacional do Seguro Social - INSS
Intimação: Fica a parte autora intimada, por intermédio de seu
advogado, de que a SENTENÇA transitou em julgado, e que o
cumprimento de SENTENÇA deverá ser no PJE, devendo informar
nesses autos, no prazo de 05 (cinco) dias, sendo que após esse
prazo os autos serão arquivados, nos termos dos artigos 513 e 523
do CPC.
Proc.: 0004036-56.2015.8.22.0007
Ação:Procedimento Ordinário (Cível)
Requerente:Edson Vieira da Silva
Advogado:Everthon Barbosa Padilha de Melo (OAB/RO 3531)
Denunciado:Hospital e Maternidade São Paulo Ltda, Arthur Freire
de Barros, Companhia Excelsior de Seguros
Advogado:Maria Gabriela de Assis Souza (OAB/RO 3981), José
Edilson da Silva (OAB/RO 1554), Ricardo de Assis Souza (RO
6425), Sandra Regina de Oliveira Franco (OAB/SP 161660)
FINALIDADE: Intimação dos(as) advogados(as) das partes para
ciência de que foi designada perícia médica para dia 20/09/2018, às
14:00 horas, pelo Médico Perito Dr. Edon Aleotii, na Gastroclínica,
Rua São João, 1341 - Casa Preta, Ji-Paraná - RO. A intimação da
parte autora para comparecimento na perícia é de responsabilidade
do advogado.
Anderson Cantão Silva
Diretor de Cartório
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Cacoal - 4ª Vara Cível
Avenida Porto Velho, 2728, Centro, Cacoal - RO - CEP: 76963-860
- Fone:(69) 34431668 Processo N° 7010486-22.2017.8.22.0007
Classe: MONITÓRIA (40)
Requerente: Nome: BUSSOLA COMERCIO DE MATERIAL P/
CONSTRUCAO LTDA
Endereço: Av. Sete de Setembro, 2689, Centro, Cacoal - RO CEP: 76940-000
Advogado do(a) AUTOR: ANA RUBIA COIMBRA DE MACEDO RO0006042
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Requerido: Nome: RAIMUNDO GILDERLAN DE CAVALHO
Endereço: Rua Monteiro Lobato, 1565, - de 1518/1519 a 1687/1688,
Floresta, Cacoal - RO - CEP: 76965-758
Advogado do(a) RÉU:
Valor da Causa: R$ 2.504,27
DESPACHO
Acolho o pedido do exequente e determino a suspensão do feito
pelo prazo de 01 (um) ano.
Decorrido o prazo sem manifestação do exequente,
independentemente de nova intimação, desde logo, fica
determinado o arquivamento definitivo do feito, na forma do art.
921, §2º.
Cacoal/RO, 20 de agosto de 2018.
Mário José Milani e Silva
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Cacoal - 4ª Vara Cível
Avenida Porto Velho, 2728, Centro, Cacoal - RO - CEP: 76963-860
- Fone:(69) 34431668 Processo N° 7012556-46.2016.8.22.0007
Classe: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
Requerente: Nome: AZEVEDO & HAKOZAKI LTDA - EPP
Endereço: Avenida Cuiabá, 2691, - de 2948 a 3200 - lado par,
Jardim Clodoaldo, Cacoal - RO - CEP: 76963-666
Advogados do(a) EXEQUENTE: LILIAN MARIANE LIRA
- RO0003579, DIOGENES NUNES DE ALMEIDA NETO RO0003831
Requerido: Nome: JHONATHAN FERREIRA FONSECA
Endereço: Avenida Presidente Kenedy, 1916, Centro, ESPIGÃO
D’OESTE - RO - CEP: 76974-000
Advogado do(a) EXECUTADO:
Valor da Causa: R$ 3.573,96
DESPACHO
Determino a suspensão do andamento do feito até 01/12/2018.
Decorrido o prazo, manifeste-se o autor.
Publique-se este DESPACHO, sendo desnecessária nova
intimação após transcurso do prazo acima.
Não havendo manifestação, intime-se nos termos do art. 485, § 1º
do Novo CPC.
Cacoal/RO, 20 de agosto de 2018.
Mário José Milani e Silva
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Cacoal - 4ª Vara Cível
Avenida Porto Velho, 2728, Centro, Cacoal - RO - CEP: 76963-860
- Fone:(69) 34431668 Processo N° 7010097-37.2017.8.22.0007
Classe: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
Requerente: Nome: FRANCISCO DE ASSIS FAUSTINO DA SILVA
Endereço: Área Rural, linha E, Gleba 11, Área Rural de Cacoal,
Cacoal - RO - CEP: 76968-899
Advogado do(a) AUTOR: LUIS FERREIRA CAVALCANTE RO0002790
Requerido: Nome: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO
SOCIAL
Endereço: desconhecido
Advogado do(a) RÉU:
Valor da Causa: R$ 12.181,00
SENTENÇA
Vistos etc,...
FRANCISCO DE ASSIS FAUSTINO DA SILVA, brasileiro, casado,
portador do RG nº 603.352 SSP/RO, inscrito no CPF nº 607.881.27268, residente e domiciliado na Linha E, Gleba 11, Lote 74, Zona
Rural, Município de Cacoal, Estado de Rondônia, por intermédio de
advogado regularmente habilitado, ingressou em juízo com AÇÃO
PREVIDENCIÁRIA contra INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO
SOCIAL – INSS, com sede na Rua José Alencar, 2613, Centro, na
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cidade de Porto Velho/RO, a ser citado/intimado na Procuradoria
Seccional de Ji-Paraná, na Av. Marechal Rondon, 870, 1º andar
– Ed. Rondon Shopping Center - Ji-Paraná, aduzindo em síntese
ser devidamente segurado da previdência social e encontra-se
incapacitado para realização de atividades laborativas.
Discorre que protocolizou pedido de benefício na esfera
administrativa e vinha recebendo normalmente o auxílio-doença,
todavia em março de 2017, após a realização de uma perícia, teve
seu benefício cessado, por entender o corpo clínico da autarquia
que o autor encontrava-se apto ao trabalho.
Pleiteia a reimplantação do auxílio-doença ou implantação da
aposentadoria por invalidez.
A inicial veio instruída com procuração, declaração, documentos
pessoais, conta de energia, carteira e contratos de trabalho,
comunicação de DECISÃO, requerimento administrativo, laudos,
relatórios e exames médicos.
Em DECISÃO lançada ao Id 15374378 foi indeferido o pedido de
antecipação de tutela e determinada a citação do requerido, bem
como, a realização de perícia médica.
A parte autora foi examinada por médico perito, sendo que o laudo
foi juntado (ID 18673661).
As partes se manifestaram sobre o laudo.
É O RELATÓRIO.
DECIDO.
Versam os presentes autos sobre AÇÃO PREVIDENCIÁRIA
inaugurada por FRANCISCO DE ASSIS FAUSTINO DA SILVA
contra o INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL – INSS.
O art. 194 da Constituição Federal estipula:
A seguridade social compreende um conjunto integrado de ações
de iniciativa dos poderes públicos e da sociedade, destinadas a
assegurar os direitos relativos à saúde, a previdência e a assistência
social.
Ainda nossa Carta Magna em seu art. 201 determina:
A previdência social será organizada sob a forma de regime geral,
de caráter contributivo e de filiação obrigatória, observados os
critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial e atenderá
nos termos da lei:
I – cobertura de eventos de doença, invalidez, morte e idade
avançada
§ 2º – nenhum benefício que substitua o salário de contribuição ou
o rendimento do trabalho do segurado terá valor inferior ao saláriomínimo.
Em complemento e regulamentando o comando constitucional, a
Lei 8.213 de 24/07/1991, assim prevê:
Art. 18 – o regime geral da previdência social compreende as
seguintes prestações, devidas inclusive em razão de eventos
decorrentes de acidente de trabalho, expressas em benefícios e
serviços:
I- quanto ao segurado:
e) auxílio-doença;
Art. 59. O auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo
cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido nesta
Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade
habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos.
Parágrafo único. Não será devido auxílio-doença ao segurado
que se filiar ao Regime Geral de Previdência Social já portador da
doença ou da lesão invocada como causa para o benefício, salvo
quando a incapacidade sobrevier por motivo de progressão ou
agravamento dessa doença ou lesão.
Art. 60. O auxílio-doença será devido ao segurado empregado a
contar do décimo sexto dia do afastamento da atividade, e, no caso
dos demais segurados, a contar da data do início da incapacidade
e enquanto ele permanecer incapaz.
§ 1º. Quando requerido por segurado afastado da atividade por
mais de 30 (trinta) dias, o auxílio-doença será devido a contar da
data da entrada do requerimento.
Art. 62 – o segurado em gozo de auxílio-doença, insusceptível
de recuperação para sua atividade habitual, deverá submeterse a processo de reabilitação profissional para o exercício de
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outra atividade. Não cessará o benefício até que seja dado como
habilitado para o desempenho de nova atividade que lhe garanta
a subsistência ou, quando considerado não recuperável, for
aposentado por invalidez.
O artigo 42 da lei 8.213/91lista os requisitos necessários a
concessão de aposentadoria por invalidez:
A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o
caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando
ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e
insuscetível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe
garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer
nesta condição.
§ 1º - a concessão de aposentadoria por invalidez dependerá da
verificação da condição de incapacidade mediante exame médico
pericial a cargo da Previdência Social, podendo o segurado, às
suas expensas, fazer-se acompanhar de médico de sua confiança.
Depreende-se que o fundamental ponto de afirmação, que
serve de deslinde à questão da concessão do referido benefício,
reside na verificação da real condição de incapacidade, isto é,
de não suscetibilidade de reabilitação do segurado, informada e
materializada mediante exame médico pericial, para o desempenho
de sua atividade laboral.
No caso em análise, atendendo requisito recentemente criado por
nossos tribunais superiores, o autor comprovou haver postulado na
esfera administrativa pedido de benefício, pois foi implantado em
seu favor o auxílio-doença que foi concedido até março de 2017.
A qualidade de segurado do autor encontra-se devidamente
comprovada, pois o INSS já reconheceu tal condição ao implantar
o auxílio-doença em favor do autor.
Ultrapassadas as exigências contidas na legislação quanto
ao prévio requerimento administrativo e a demonstração da
qualidade de segurada, necessária uma análise quanto à alegada
incapacidade laboral da autora.
O Autor juntou vários laudos que indicam estar ele incapacitado,
contudo laudos particulares não servem desconstituir a perícia
realizada pelo corpo clínico da autarquia, vez que o ato administrativo
goza de presunção de legalidade e legitimidade, podendo apenas
ser desconstituído com robusta prova em sentido contrário.
O perito nomeado por este juízo, Dr. Marcos Eduardo Fernandes,
afirmou em sua CONCLUSÃO (laudo ID 18673661) que o autor
possui um quadro de discopatia lombar (quesito 1); reconhece uma
incapacidade parcial e temporária (quesito 5 ); Sugere afastamento
temporário do trabalho para tratamento (quesito 16).
Neste contexto, restando comprovada uma incapacidade
temporária e parcial, deve ser implantada em favor da autora o
auxílio-doença, a partir do ajuizamento da ação, 20/10/2017.
Isto posto e por tudo mais dos autos constam, JULGO com apoio
no art. 487, I do Código de Processo Civil, e DISPOSITIVO s
da Lei 8.213/91, PARCIALMENTE PROCEDENTE a AÇÃO
PREVIDENCIÁRIA ajuizada por FRANCISCO DE ASSIS FAUSTINO
DA SILVA contra o INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL –
INSS, e, via de consequência, CONDENO o requerido a implantar e
promover o pagamento da AUXÍLIO-DOENÇA, em favor do Autor, a
partir da data do ajuizamento da ação, 20/10//2017.
Os valores eventualmente não pagos deverão sofrer correção
monetária e acréscimo de juros legais de 6% (seis por cento) ao
ano até o efetivo pagamento, ficando permitido o abatimento das
quantias já pagas ao autor no período.
O benefício deverá ser pago ao menos pelo prazo de um ano a
ser contado desta DECISÃO, após, o autor deverá ser submetido
a nova perícia, quando então o benefício poderá ser renovado,
revogado ou convertido em aposentadoria por invalidez.
Condeno ainda o INSS ao pagamento dos honorários advocatícios,
estes fixados no importe correspondente a 10% do valor a ser pago
a título de retroativos, o que faço consoante os critérios do artigo 85
do Código de Processo Civil.
Fica determinado o imediato cumprimento da DECISÃO contida
nesta SENTENÇA, independentemente do trânsito em julgado,
haja vista o caráter alimentar do benefício, sob pena de multa diária.
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Não obstante o teor da súmula nº 178 do STJ, isento está o INSS
do pagamento das custas e demais despesas processuais, haja
vista o disposto no art. 3º da Lei Estadual n. 301/90.
SENTENÇA não sujeita a reexame necessário, eis que, atento ao
valor da causa, o qual não foi impugnado, depara-se que, em sendo
atualizado, não ultrapassa a alçada de 1.000 (um mil) saláriosmínimos, limite estabelecido pelo artigo 496, § 3°, I do Código de
Processo Civil.
Encaminhe-se cópia da SENTENÇA ao requerido para ciência.
Oficie-se a APS/ADJ (Agência da Previdência Social/Atendimento
Demandas Judiciais) Porto Velho, localizada na Rua Campos
Sales, 3132, Bairro Olaria, Porto Velho/RO, CEP 76.801-246, ou
através do e-mail informado para que, no prazo de 10 (dez) dias,
comprove já haver implantado o beneficio em favor da parte autora,
conforme SENTENÇA proferida.
Havendo recurso, intime-se a parte contrária para apresentar
contrarrazões e, após, independentemente de novo DESPACHO,
remeta-se os autos ao Tribunal competente para análise do recurso.
Após o trânsito em julgado, arquivem-se estes autos.
Serve a presente DECISÃO como:
1 - MANDADO de Intimação das partes desta DECISÃO por seu (s)
advogado (s) Procurador (es) através do sistema PJE.
2 - Ofício nº 312/2018-GAB-4ªVCCacoal a ser encaminhado a
APS/ADJ de Porto Velho/RO.
Cacoal/RO, 6 de setembro de 2018.
Mário José Milani e Silva
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Cacoal - 4ª Vara Cível
Avenida Porto Velho, 2728, Centro, Cacoal - RO - CEP: 76963-860
- Fone:(69) 34431668 Processo N° 7001408-67.2018.8.22.0007
Classe: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159)
Requerente: EXEQUENTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE
LIVRE ADMISSAO DO CENTRO SUL RONDONIENSE - SICOOB
CREDIP
Advogados do(a) EXEQUENTE: MAGANNA MACHADO
ABRANTES - RO8846, NOEL NUNES DE ANDRADE - RO0001586,
EDER TIMOTIO PEREIRA BASTOS - RO0002930
Requerido: EXECUTADO: R & B COLCHOES LTDA - ME e outros
(2)
Advogado do(a) EXECUTADO:
Advogado do(a) EXECUTADO:
Advogado do(a) EXECUTADO:
Valor da Causa: R$ 41.165,14
INTIMAÇÃO
Fica a parte autora intimada, por intermédio do(a) advogado(a),
para manifestar-se acerca da certidão do Oficial de Justiça (ID
21220432), no prazo de 5 dias.
Cacoal-RO, aos 12 de setembro de 2018.
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Cacoal - 4ª Vara Cível
Avenida Porto Velho, 2728, Centro, Cacoal - RO - CEP: 76963-860
- Fone:(69) 34431668 Processo N° 7001577-54.2018.8.22.0007
Classe: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
Requerente: AUTOR: FLORIANO KNACK
Advogado do(a) AUTOR: EVALDO INACIO DELGADO RO0003742
Requerido: RÉU: SOLANGE CARVALHO DE ASSIS NERIS
Advogado do(a) RÉU:
Valor da Causa: R$ 28.000,00
INTIMAÇÃO
Fica a parte autora intimada, por intermédio do(a) advogado(a),
para manifestar-se acerca da certidão do Oficial de Justiça (id
21139047), no prazo de 5 dias.
Cacoal-RO, aos 12 de setembro de 2018.
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PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Cacoal - 4ª Vara Cível
Avenida Porto Velho, 2728, Centro, Cacoal - RO - CEP: 76963-860
- Fone:(69) 34431668 Processo N° 7003596-04.2016.8.22.0007
Classe: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
Requerente: Nome: ROSIMEIRY MARIA DE LIMA
Endereço: Avenida Porto Velho, 3701, Paes de Barros Advocacia,
Jardim Clodoaldo, Cacoal - RO - CEP: 76963-527
Advogados do(a) EXEQUENTE: MIGUEL ANTONIO PAES DE
BARROS FILHO - RO0007046, ROSIMEIRY MARIA DE LIMA RO0002504
Requerido: Nome: DALTON FRAZAO DE ALMEIDA DOS SANTOS
Endereço: Rua Lino Bispo de Oliveira, 669, Casa, Centro, Vila Bela
da Santíssima Trindade - MT - CEP: 78245-000
Advogado do(a) EXECUTADO:
Valor da Causa: R$ 8.013,75
DESPACHO
1. A pesquisa BACENJUD retornou resultado, com a constrição de
parte do crédito executado. Vide resultado anexo.
2. Assim, determino a INTIMAÇÃO DO (A) EXECUTADO (A)
DALTON FRAZAO DE ALMEIDA DOS SANTOS , para no prazo
de 05 (cinco) dias, contados da juntada da intimação ao autos,
comprovar que a quantia bloqueada é impenhorável e/ou é
excessiva, nos termos do art. 854, § 3º do CPC.
3. Transcorrido o prazo sem qualquer manifestação do executado,
desde já converto o bloqueio do numerário em penhora, sendo
desnecessária a lavratura de termo, nos termos do art. 854, § 5º
do CPC.
4. Cumpra-se.
Cacoal/RO, 12 de setembro de 2018.
Mário José Milani e Silva
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Cacoal - 4ª Vara Cível
Avenida Porto Velho, 2728, Centro, Cacoal - RO - CEP: 76963-860
- Fone:(69) 34431668 Processo N° 7010345-66.2018.8.22.0007
Classe: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
Requerente: Nome: LUCILENE BARRETO
Endereço: Rua Alfredo Carlos, 3864, casa, Josino Brito, Cacoal RO - CEP: 76961-546
Advogado do(a) AUTOR: CLAUDEVON MARTINS ALVES RO7701
Requerido: Nome: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO
SOCIAL
Endereço: Rua General Osório, 500, Agência de Cacoal, Princesa
Isabel, Cacoal - RO - CEP: 76964-030
Advogado do(a) RÉU:
Valor da Causa: R$ 1.700,00
DECISÃO
1. De início, defiro a gratuidade judiciária postulada pela parte autora
e, na sequência, passo a análise do pedido de tutela provisória.
2. O art. 300, caput, do Novo Código de Processo Civil estabelece
que “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos
que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o
risco ao resultado útil do processo”.
2.1. E o § 3º do mesmo DISPOSITIVO referido adverte quanto
a impossibilidade de concessão da tutela nas hipóteses em que
houver perigo de irreversibilidade dos seus efeitos.
2.2. Pois bem. No caso dos autos, pleiteia a parte autora o
deferimento de tutela de urgência, a fim de que o Juízo determine
que o requerido implante/restabeleça benefício de auxílio-doença.
2.3. Ocorre, entretanto, em que pese os argumentos da parte autora,
não vislumbro a verossimilhança, considerando-se sobretudo
a divergência entre a CONCLUSÃO da perícia médica do INSS,
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que reveste-se de presunção de legalidade, e dos laudos médicos
particulares juntados aos autos, o que aponta a necessidade de
instrução do feito no sentido de constatar o real estado de saúde
do requerente.
2.4. Assim, INDEFIRO O PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE
URGÊNCIA de natureza antecipada.
3. Diante das especificidades da causa e de modo a adequar o
rito processual às necessidades do conflito, deixo de designar
audiência de conciliação.
4. CITE-SE o INSS dos termos da ação e INTIME-O, para querendo,
contestar no prazo legal.
4.1. Ofertada a contestação com assertivas preliminares ou juntada
de documentos novos, intime-se a parte autora para, querendo,
IMPUGNAR, no prazo de 15 (quinze) dias (arts. 350 e 351 do Novo
CPC).
4.2. Apresentada ou não a impugnação, pratique-se o necessário
para a realização da perícia médica adiante designada.
5. Verifico que para o caso em tela a realização da PROVA
PERICIAL, consistente na avaliação médica da parte autora, é
indispensável e, por essas razões, desde já, nomeio para atuar
como perito a Dra. FERNANDA NATALIA PAULO DA SILVA
OLIVEIRA, CRM/RO 3664, que poderá ser localizado no Hospital
Geral e Ortopédico - HGO, localizado na Av. Guaporé, Centro,
Cacoal/RO, a fim de que examine o requerente e responda aos
quesitos. Diante das dificuldades de nomeação de peritos em
áreas específicas, bem como por não poderem os órgãos públicos,
a disposição deste Juízo, suportar atendimentos de perícias sem
prejuízo de sua atendimento ordinário, e considerando ainda
a irrisoriedade do valor mínimo estabelecido pela Resolução
232/2016-CNJ, fixo honorários periciais no montante de R$400,00
(quatrocentos reais), a serem pagos pelo Justiça Federal. devendo
o sr. escrivão expedir o necessário, no momento oportuno.
5.1. Somente após o decurso do prazo de contestação, INTIMESE o perito acima nomeado dando-lhe ciência da designação e
solicitando que realize o agendamento da perícia para a data mais
breve possível, informando este juízo o dia e o horário no prazo de
05 (cinco) dias.
5.1.1. Consigne-se que deverá ser agendada data com prazo
razoável para que as partes sejam intimadas.
5.1.2. Também intime-se que o laudo deverá ser apresentado em
cartório em até 15 (quinze) dias após a perícia.
5.2. Com a data da perícia, intimem-se as partes e encaminhem-se
os quesitos ao perito.
5.3. Ressalte-se que a intimação da parte autora, quanto a data e
horário da perícia, é de responsabilidade de seu advogado, o qual
deverá esclarece-la ainda, sobre a necessidade de que leve para
a perícia todos os exames médicos realizados, advertindo-a que a
falta prejudicará a prova pericial, acarretando a demora na solução
do seu pedido.
5.4. Após, aguarde-se a realização da perícia médica.
6. Apresentado o laudo, intimem-se as partes para manifestação,
no prazo de 15 (quinze) dias.
7. Por fim, voltem os autos conclusos.
8. Pratique-se o necessário.
9. SERVE O PRESENTE DE MANDADO /CARTA-AR para:
9.1. CITAR e INTIMAR o INSS, para. querendo, contestar o pedido.
9.2. INTIMAR o autor, através de seu advogado (via DJE), do teor
da presente DECISÃO.
9.3. A intimação da parte autora, através de seu advogado (via
DJE), no caso de impugnação.
9.4. INTIMAR O PERITO, conforme termos e endereço consignado
no DESPACHO.
9.5. A intimação das partes, através de seus advogados/
procuradores, quanto à data designada pelo perito para a realização
da perícia e, também, quando para manifestação quanto ao laudo
pericial.
Cacoal/RO, 10 de setembro de 2018.
Mário José Milani e Silva
Juiz de Direito
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PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Cacoal - 4ª Vara Cível
Avenida Porto Velho, 2728, Centro, Cacoal - RO - CEP: 76963-860
- Fone:(69) 34431668 Processo N° 7003181-50.2018.8.22.0007
Classe: BUSCA E APREENSÃO (181)
Requerente: Nome: AYMORE CREDITO FINANCIAMENTO E
INSVESTIMENTO S.A
Endereço: Avenida 7 de Setembro, 1251, - de 890 a 1182 - lado
par, Centro, Manaus - AM - CEP: 69005-141
Advogado do(a) REQUERENTE: THATIANE TUPINAMBA DE
CARVALHO - RO0005086
Requerido: Nome: NAPOLEAO DE OLIVEIRA LOVO
Endereço: TV PAPAGAIO 5542, 5542, CENTRO, Ministro
Andreazza - RO - CEP: 76919-000
Advogado do(a) REQUERIDO: THIAGO CARON FACHETTI RO0004252
Valor da Causa: R$ 31.269,60
DESPACHO
Intime-se a parte autora para se manifestar nos autos, no prazo de
5 (cinco) dias, requerendo o que entender conveniente, sob pena
de extinção.
Publique-se e intime-se através do DJE.
Cacoal/RO, 12 de setembro de 2018.
Mário José Milani e Silva
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Cacoal - 4ª Vara Cível
Avenida Porto Velho, 2728, Centro, Cacoal - RO - CEP: 76963-860
- Fone:(69) 34431668 Processo N° 7002117-05.2018.8.22.0007
Classe: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159)
Requerente: Nome: BANCO DA AMAZONIA SA
Endereço: Avenida Presidente Dutra, 2853, Centro, Porto Velho RO - CEP: 76801-059
Advogados do(a) EXEQUENTE: DANIELE GURGEL DO AMARAL
- RO0001221, MARCELO LONGO DE OLIVEIRA - RO0001096
Requerido: Nome: H M S HOTEL LTDA ME - ME
Endereço: Avenida Castelo Branco, 19308, - de 19112 a 19596 lado par, Centro, Cacoal - RO - CEP: 76963-764
Nome: HELVER MARQUES SILVA
Endereço: Avenida Sete de Setembro, 2366, - de 2401 a 2611 lado ímpar, Centro, Cacoal - RO - CEP: 76963-871
Nome: HELTON MARQUES SILVA
Endereço: Rua Anapolina, 1859, - de 1693/1694 a 1957/1958,
Liberdade, Cacoal - RO - CEP: 76967-500
Nome: EDSON MARQUES DA SILVA
Endereço: Rua Anapolina, 1859, - de 1693/1694 a 1957/1958,
Liberdade, Cacoal - RO - CEP: 76967-500
Nome: RENIDES BATISTA TAVEIRA DA SILVA
Endereço: Rua Anapolina, 1859, - de 1693/1694 a 1957/1958,
Liberdade, Cacoal - RO - CEP: 76967-500
Advogado do(a) EXECUTADO: LUIS FERREIRA CAVALCANTE RO0002790
Advogado do(a) EXECUTADO: LUIS FERREIRA CAVALCANTE RO0002790
Advogado do(a) EXECUTADO:
Advogado do(a) EXECUTADO:
Advogado do(a) EXECUTADO:
Valor da Causa: R$ 1.613.432,25
DESPACHO
Indefiro o pedido de gratuidade de justiça formulado pelo requerido
pelo requerido por não atender os requisitos para a concessão do
benefício.
Designo audiência de conciliação para o dia 13/09/2018, às 12h:00 min.
Intimem-se.
Cacoal/RO, 12 de setembro de 2018.
Mário José Milani e Silva
Juiz de Direito
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PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Cacoal - 4ª Vara Cível
Avenida Porto Velho, 2728, Centro, Cacoal - RO - CEP: 76963-860
- Fone:(69) 34431668
Processo N° 7004656-41.2018.8.22.0007
Classe: CÍVEL - BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO
FIDUCIÁRIA (81)
AUTOR: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
Advogado do(a) AUTOR: ANTONIO BRAZ DA SILVA - RO0006557
Nome: EURIDES FERREIRA DA SILVA
Endereço: Avenida Belo Horizonte, 2258, Novo Cacoal, Cacoal RO - CEP: 76962-165
Valor da Causa: R$ 41.095,86
DECISÃO
1. Comprovada a venda do bem mediante contrato de alienação
fiduciária e a mora do requerido através de carta registrada com
aviso de recebimento ou protesto com intimação por edital (art. 2º,
§2º do Decreto Lei n. 911/69), DEFIRO LIMINARMENTE A BUSCA
E APREENSÃO do bem discriminado na inicial, eis que satisfeitos
os requisitos legais.
2. Proceda-se a BUSCA E APREENSÃO do bem, depositando-o
com o representante do autor, mediante compromisso.
2.1. Advirta-se que o bem não poderá ser levado para fora da
comarca, sob pena de multa diária de R$ 100,00 (cem reais).
2.2. O veículo deverá ser avaliado e ter seu estado de conservação
descrito no auto de apreensão.
3. Após cumprida a liminar, CITE-SE e INTIME-SE o requerido
para:
3.1. No prazo de 05 (cinco) dias, contados da execução da
liminar, pagar o débito em atraso (parcelas vencidas até a data de
cumprimento da medida liminar) acrescido das custas processuais
e honorários advocatícios (10% sob o valor do débito em atraso),
hipótese na qual o bem lhe será restituído livre do ônus.
3.2. Apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, contados
da execução da liminar (art. 3º, §3º do Decreto Lei n. 911/69). E
quanto a essa, ressalte-se que poderá ser apresentada ainda que
o requerido tenha se utilizado da faculdade de pagar a dívida, caso
entenda ter havido pagamento a maior e desejar restituição.
4. Ressalte-se a parte requerida que o processo tramita
eletronicamente, assim, a visualização da petição inicial, dos
documentos e da DECISÃO que determinou a citação (art. 250,
II e V, do Novo CPC) poderá ocorrer mediante acesso ao sítio do
Tribunal de Justiça de Rondônia, na internet, no seguinte endereço:
www.tjro.jus.br/inicio-pje, sendo considerado vista pessoal (art. 9º,
§ 1º, da Lei Federal nº 11.419/2006) que desobriga a anexação.
Petições, procurações, contestação etc, devem ser trazidos ao
Juízo por peticionamento eletrônico.
5. Não tendo o requerido condições de constituir advogado, o
Estado lhe assegurará o direito através da Defensoria Pública. Para
tanto, em havendo interesse, deverá comparecer, imediatamente,
na sede localizada na Rua José do Patrocínio, n. 1284, Bairro
Princesa Isabel, Cacoal/RO, portando este documento.
6. Não ocorrendo o pagamento ou não ofertada resposta,
consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem
no patrimônio do credor fiduciário (art. 3º, §1º do Decreto Lei n.
911/69).a
7. Comprovado o pagamento, retornem os autos conclusos.
8. Decorrido o prazo sem a comprovação do pagamento ou ainda,
caso ofertada ou não resposta, INTIME-SE o autor (via DJe)
para manifestação no prazo de 10 (dez) dias. Após, renove-se a
CONCLUSÃO do feito.
9. Não sendo o bem localizado, INTIME-SE (via DJe) o requerente
a fim de que indique novo endereço ou requeira o que de direito, no
prazo de 10 (dez) dias.
10. Intime-se o autor, através de seu advogado (via DJe), do teor
da DECISÃO.
11. Cumpra-se. Pratique-se o necessário.
12. SIRVA O PRESENTE DE MANDADO para que:
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12.1. O cartório judicial promova a INTIMAÇÃO do requerente, via
DJE, do teor dessa DECISÃO e, nas hipóteses de: não pagamento,
oferta ou não de resposta e, ainda, no caso de não localização do
bem.
12.2. O Oficial de Justiça proceda a BUSCA E APREENSÃO
do veículo RENAULT OROCH 16 DYN42, ANO 2016, PLACA
NDQ2405, COR BRANCA, o qual poderá ser localizado no
endereço acima referido e o DEPOSITE, mediante compromisso,
com um dos representantes indicados pelo autor: SILVIO DE
JESUS MACHADO – CPF n. 409.652.362-34, ou PAULO SERGIO
LOPES QUEIROZ - CPF 312.514.792-72, os quais podem ser
localizados na Rua dos Pioneiros, n. 2426, Centro, Cacoal/RO –
Telefones (69) 9964-4016 ou (69) 8492-4780.
12.3. E, após cumprida a liminar, o Oficial de Justiça promova a
CITAÇÃO da parte requerida.
Cacoal/RO, 12 de setembro de 2018.
Mário José Milani e Silva
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Cacoal - 4ª Vara Cível
Avenida Porto Velho, 2728, Centro, Cacoal - RO - CEP: 76963-860
- Fone:(69) 34431668 Processo N° 7010364-72.2018.8.22.0007
Classe: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159)
Requerente: Nome: AGROPECUARIA DO COLONO LTDA - ME
Endereço: Avenida Afonso Pena, 2507, - até 2569/2570, Princesa
Isabel, Cacoal - RO - CEP: 76964-026
Advogados do(a) EXEQUENTE: FABRICIA LORRAYNER
CHIOATO TOZI - RO9180, LEILA MAYARA CASSIA MENEZES
- RO0006495
Requerido: Nome: JOSE LUIZ EZIDIO
Endereço: Área Rural, Linha 11, Lote 24, gleba 11, Área Rural de
Cacoal, Cacoal - RO - CEP: 76968-899
Advogado do(a) EXECUTADO:
Valor da Causa: R$ 911,75
DESPACHO
1. Intime-se a parte autora, através de seu advogado (via sistema
PJE), a fim de que, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de
indeferimento, emende a inicial, apresentando comprovante de
recolhimento das custas processuais.
2. Ressalte-se que as referidas custas deverão ser recolhidas nos
termos da Lei n. 3.896, de 24 de agosto de 2016, em vigor na data
de sua publicação, produzindo efeitos financeiros a partir de 1º de
janeiro de 2017.
2.1. Destaque-se, ainda, que conforme a referida lei, considera-se
ocorrido o fato gerador das custas judiciais:
Art. 1º. [...]
§ 1º. Considera-se ocorrido o fato gerador na data da propositura
da ação, na distribuição de precatória ou carta de ordem, na data
da interposição do recurso, na satisfação da obrigação, no trânsito
em julgado da SENTENÇA penal condenatória, no trânsito em
julgado da SENTENÇA de improcedência na revisão criminal, na
homologação de acordo civil em processo do Juizado Especial
Criminal e quando do requerimento de serviços previstos nesta lei.
2.2. Assim, tendo em vista que a presente ação foi proposta após o
dia 1º de janeiro de 2017, aplica-se a ela a lei referida.
2.3. Saliente-se, por fim, os patamares mínimo e máximo para
os fins de recolhimento considerado o disposto no art. 12, §1º do
diploma legal:
Art. 12. As custas judiciais incidirão sobre o valor da causa, da
seguinte forma:
[...]
§ 1º Os valores mínimo e máximo a ser recolhido em cada uma
das hipóteses previstas nos incisos deste artigo correspondem
a R$ 100,00 (cem reais) e R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais),
respectivamente.
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3. Apresentado ou não o comprovante de pagamento, voltem os
autos conclusos.
4. Cumpra-se.
5. SERVE O PRESENTE DE MANDADO para a intimação do autor,
através de seu advogado/procurador (via sistema DJE).
Cacoal/RO, 12 de setembro de 2018.
Mário José Milani e Silva
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Cacoal - 4ª Vara Cível
Avenida Porto Velho, 2728, Centro, Cacoal - RO - CEP: 76963-860
- Fone:(69) 34431668 Processo N° 7010158-92.2017.8.22.0007
Classe: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
Requerente: Nome: LUZIA ANTONIA AGUIAR
Endereço: AV. DOS IMIGRANTES, 3462, CENTRO, Ministro
Andreazza - RO - CEP: 76919-000
Advogados do(a) AUTOR: ANDREIA APARECIDA BESTER RO8397, CARLOS ALBERTO VIEIRA DA ROCHA - RO0004741
Requerido: Nome: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO
SOCIAL
Endereço: Rua José de Alencar, Centro, Porto Velho - RO - CEP:
76801-036
Advogado do(a) RÉU:
Valor da Causa: R$ 13.874,00
SENTENÇA
Vistos, etc...
LUZIA ANTONIA AGUIAR, brasileira, divorciada, do lar, RG nº
1.604.680 SSP/ES, CPF/MF sob o nº 083.054.007-51, residente e
domiciliada na Av. dos Imigrantes, nº 3462, Ministro Andreazza/RO,
por intermédio de advogado regularmente habilitado, ingressou em
juízo com
AÇÃO PREVIDENCIÁRIA contra
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, com sede
na Rua José Alencar, 2613, Centro, na cidade de Porto Velho/RO, a
ser citado/intimado na Procuradoria Seccional de Ji-Paraná, na Av.
Marechal Rondon, 870, 1º andar – Ed. Rondon Shopping Center
- Ji-Paraná, aduzindo em síntese ser devidamente segurada da
previdência social e encontra-se incapacitada para realização de
atividades laborativas, em razão de estar acometida por graves
patologias.
Discorre que protocolizou pedido de benefício na esfera
administrativa e teve seu pleito indeferido sob a alegação de não
comprovação da qualidade de segurada.
Menciona que a DECISÃO da autarquia ocorreu de forma injusta
e arbitrária, vez que preenche todos os requisitos necessários
para percepção do benefício, inclusive, encontra-se contribuindo
regularmente para a previdência.
Pleiteia a concessão de benefício de auxílio-doença ou
aposentadoria por invalidez, bem como a condenação da autarquia
em honorários de sucumbência.
A inicial veio instruída com documentos pessoais, conta de energia,
guias de recolhimento à previdência, exames e laudos médicos,
procuração.
Foi indeferido o pedido de antecipação de tutela e determinada a
citação do INSS.
O requerido foi citado e apresentou contestação, onde elenca os
requisitos para concessão de benefícios previdenciários, assevera
a necessidade de realização de perícia médica nos casos de
benefícios decorrentes de incapacidade, expõe a necessidade de
fixação para data de início e cessação do benefício. Pugna pela
improcedência do pedido e apresenta quesitos para perícia. Juntou
Cadastro Nacional de Informações Sociais.
A autora retorna aos autos para impugnar os argumentos da
contestação, reafirmando o descrito na peça inicial, pugnando pela
total procedência do pedido.
A autora foi examinada por médico perito, sendo que o laudo foi
juntado (ID 18431128).
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As partes se manifestaram sobre o laudo.
É O RELATÓRIO.
DECIDO.
Versam os presentes autos sobre AÇÃO PREVIDENCIÁRIA
inaugurada por LUZIA ANTONIA AGUIAR contra o INSTITUTO
NACIONAL DE SEGURO SOCIAL – INSS.
O art. 194 da Constituição Federal estipula:
A seguridade social compreende um conjunto integrado de ações
de iniciativa dos poderes públicos e da sociedade, destinadas a
assegurar os direitos relativos à saúde, a previdência e a assistência
social.
Ainda nossa Carta Magna em seu art. 201 determina:
A previdência social será organizada sob a forma de regime geral,
de caráter contributivo e de filiação obrigatória, observados os
critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial e atenderá
nos termos da lei:
I – cobertura de eventos de doença, invalidez, morte e idade
avançada
§ 2º – nenhum benefício que substitua o salário de contribuição ou
o rendimento do trabalho do segurado terá valor inferior ao salário
mínimo.
Em complemento e regulamentando o comando constitucional, a
Lei 8.213 de 24/07/1991, assim prevê:
Art. 18 – o regime geral da previdência social compreende as seguintes
prestações, devidas inclusive em razão de eventos decorrentes de
acidente de trabalho, expressas em benefícios e serviços:
I- quanto ao segurado:
e) auxílio-doença;
Art. 59. O auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo
cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido nesta
Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade
habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos.
Parágrafo único. Não será devido auxílio-doença ao segurado
que se filiar ao Regime Geral de Previdência Social já portador da
doença ou da lesão invocada como causa para o benefício, salvo
quando a incapacidade sobrevier por motivo de progressão ou
agravamento dessa doença ou lesão.
Art. 60. O auxílio-doença será devido ao segurado empregado a
contar do décimo sexto dia do afastamento da atividade, e, no caso
dos demais segurados, a contar da data do início da incapacidade
e enquanto ele permanecer incapaz.
§ 1º. Quando requerido por segurado afastado da atividade por
mais de 30 (trinta) dias, o auxílio-doença será devido a contar da
data da entrada do requerimento.
Art. 62 – o segurado em gozo de auxílio-doença, insusceptível
de recuperação para sua atividade habitual, deverá submeterse a processo de reabilitação profissional para o exercício de
outra atividade. Não cessará o benefício até que seja dado como
habilitado para o desempenho de nova atividade que lhe garanta
a subsistência ou, quando considerado não recuperável, for
aposentado por invalidez.
O artigo 42 da lei 8.213/91lista os requisitos necessários a
concessão de aposentadoria por invalidez:
A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o
caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando
ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e
insuscetível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe
garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer
nesta condição.
§ 1º - a concessão de aposentadoria por invalidez dependerá da
verificação da condição de incapacidade mediante exame médico
pericial a cargo da Previdência Social, podendo o segurado, às
suas expensas, fazer-se acompanhar de médico de sua confiança.
Depreende-se que o fundamental ponto de afirmação, que
serve de deslinde à questão da concessão do referido benefício,
reside na verificação da real condição de incapacidade, isto é,
de não suscetibilidade de reabilitação do segurado, informada e
materializada mediante exame médico pericial, para o desempenho
de sua atividade laboral.
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No caso em exame, atendendo requisito recentemente criado por
nossos tribunais superiores, a autora comprovou haver formulado,
na esfera administrativa, pedido de concessão de benefício, o qual
foi indeferido sob alegação de não comprovação da qualidade de
segurada (Comunicação de DECISÃO Id 14052681).
Neste sentido, para demonstrar sua qualidade de segurada, a
autora juntou com a inicial, guias da previdência, que comprovam
recolhimentos do mês 03/2015 ao mês 06/2017, portanto mais de
dois anos ininterruptos de contribuições. O requerido, por ocasião
da apresentação de sua contestação, juntou cadastro nacional
de informações sociais (Id 15733281) que retratam, além dos já
citados, outros períodos de contribuição promovidos pela autora,
que iniciam-se no ano de 2007. Não há, portanto, dúvida que a
autora ostenta a condição de segurada da previdência.
Ultrapassadas as exigências contidas na legislação quanto
ao prévio requerimento administrativo e a demonstração da
qualidade de segurada, necessária uma análise quanto à alegada
incapacidade laboral da autora.
A Autora juntou laudos que indicam estar ela incapacitada, contudo
laudos particulares não servem para comprovar a incapacidade
laboral.
O perito nomeado por este juízo, ortopedista e traumatologista,
Dr. Marcos Eduardo Fernandes, afirmou em sua CONCLUSÃO
(laudo ID 18431128) que a autora encontra-se com um quadro
de sequela de fratura coluna/ paraparesia (CID 10: T 91.1/ G
87) há aproximadamente 10 anos e encontra-se incapacitada
para a atividade habitual – braçal (quesito 3). Reconhece uma
incapacidade permanente e parcial (quesito 5).
As provas dos autos desconstituem a DECISÃO da autarquia,
demonstrando que a autora é devidamente segurada da
previdência, bem como, encontra-se incapacitada para o trabalho.
Restando comprovada a qualidade de segurada, bem como
incapacidade parcial e permanente, a autora necessita receber
o auxílio-doença, que deve ser concedido desde a data do
requerimento administrativo, 01.08.2017 e deverá perdurar ao
menos pelo prazo de um ano a contar desta DECISÃO, quando
deverá obrigatoriamente a autora ser reavaliada pelo INSS.
Encontram-se ausentes por ora, os requisitos indispensáveis para
a aposentadoria por invalidez.
Isto posto e por tudo mais dos autos constam, JULGO com apoio
no art. 487, I do Código de Processo Civil, e DISPOSITIVO s
da Lei 8.213/91, PARCIALMENTE PROCEDENTE a AÇÃO
PREVIDENCIÁRIA ajuizada por LUZIA ANTONIA AGUIAR contra
o INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL – INSS, e, via de
consequência, CONDENO o requerido a implantar e promover o
pagamento da AUXÍLIO-DOENÇA, em favor da Autora, a partir da
data do requerimento administrativo, 01.08.2017.
Os valores eventualmente não pagos deverão sofrer correção
monetária e acréscimo de juros legais de 6% (seis por cento) ao
ano até o efetivo pagamento, ficando permitido o abatimento de
quaisquer quantias eventualmente já pagas à autora no período.
O benefício deverá ser pago ao menos pelo prazo de um ano a
ser contado desta DECISÃO, após o que a Autora deverá ser
submetida a nova perícia, quando então o benefício poderá ser
renovado, revogado ou convertido em aposentadoria por invalidez.
Condeno ainda o INSS ao pagamento dos honorários advocatícios,
estes fixados no importe correspondente a 10% do valor a ser pago
a título de retroativos, o que faço consoante os critérios do artigo 85
do Código de Processo Civil.
Fica determinado o imediato cumprimento da DECISÃO contida
nesta SENTENÇA, independentemente do trânsito em julgado,
haja vista o caráter alimentar do benefício, sob pena de multa diária.
Não obstante o teor da súmula nº 178 do STJ, isento está o INSS
do pagamento das custas e demais despesas processuais, haja
vista o disposto no art. 3º da Lei Estadual n. 301/90.
SENTENÇA não sujeita a reexame necessário, eis que, atento ao
valor da causa, o qual não foi impugnado, depara-se que, em sendo
atualizado, não ultrapassa a alçada de 1.000 (um mil) saláriosmínimos, limite estabelecido pelo artigo 496, § 3°, I do Código de
Processo Civil.
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Encaminhe-se cópia da SENTENÇA ao requerido para ciência.
Oficie-se a APS/ADJ (Agência da Previdência Social/Atendimento
Demandas Judiciais) Porto Velho, localizada na Rua Campos
Sales, 3132, Bairro Olaria, Porto Velho/RO, CEP 76.801-246, ou
através do e-mail informado para que, no prazo de 10 (dez) dias,
comprove já haver implantado o beneficio em favor da parte autora,
conforme SENTENÇA proferida.
Havendo recurso, intime-se a parte contrária para apresentar
contrarrazões e, após, independentemente de novo DESPACHO,
remeta-se os autos ao Tribunal competente para análise do recurso.
Após o trânsito em julgado, arquivem-se estes autos.
Serve a presente DECISÃO como:
1 - MANDADO de Intimação das partes desta DECISÃO por seu (s)
advogado (s) Procurador (es) através do sistema PJE.
2 - Ofício nº 254/2018-GAB-4ªVCCacoal a ser encaminhado a
APS/ADJ de Porto Velho/RO.
Cacoal/RO, 16 de agosto de 2018.
Mário José Milani e Silva
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Cacoal - 4ª Vara Cível
Avenida Porto Velho, 2728, Centro, Cacoal - RO - CEP: 76963-860
- Fone:(69) 34431668
Processo N° 7002369-08.2018.8.22.0007
Classe: CÍVEL - BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO
FIDUCIÁRIA (81)
AUTOR: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
Advogado do(a) AUTOR: ANTONIO BRAZ DA SILVA - RO0006557
Nome: LELIO DE MATOS REZENDE
Endereço: Rua Jorge Teixeira de Oliveira, 319, Jardim Saúde,
Cacoal - RO - CEP: 76964-152
Valor da Causa: R$ 8.400,82
DECISÃO
1. Comprovada a venda do bem mediante contrato de alienação
fiduciária e a mora do requerido através de carta registrada com
aviso de recebimento ou protesto com intimação por edital (art. 2º,
§2º do Decreto Lei n. 911/69), DEFIRO LIMINARMENTE A BUSCA
E APREENSÃO do bem discriminado na inicial, eis que satisfeitos
os requisitos legais.
2. Proceda-se a BUSCA E APREENSÃO do bem, depositando-o
com o representante do autor, mediante compromisso.
2.1. Advirta-se que o bem não poderá ser levado para fora da
comarca, sob pena de multa diária de R$ 100,00 (cem reais).
2.2. O veículo deverá ser avaliado e ter seu estado de conservação
descrito no auto de apreensão.
3. Após cumprida a liminar, CITE-SE e INTIME-SE o requerido
para:
3.1. No prazo de 05 (cinco) dias, contados da execução da
liminar, pagar o débito em atraso (parcelas vencidas até a data de
cumprimento da medida liminar) acrescido das custas processuais
e honorários advocatícios (10% sob o valor do débito em atraso),
hipótese na qual o bem lhe será restituído livre do ônus.
3.2. Apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, contados
da execução da liminar (art. 3º, §3º do Decreto Lei n. 911/69). E
quanto a essa, ressalte-se que poderá ser apresentada ainda que
o requerido tenha se utilizado da faculdade de pagar a dívida, caso
entenda ter havido pagamento a maior e desejar restituição.
4. Ressalte-se a parte requerida que o processo tramita
eletronicamente, assim, a visualização da petição inicial, dos
documentos e da DECISÃO que determinou a citação (art. 250,
II e V, do Novo CPC) poderá ocorrer mediante acesso ao sítio do
Tribunal de Justiça de Rondônia, na internet, no seguinte endereço:
www.tjro.jus.br/inicio-pje, sendo considerado vista pessoal (art. 9º,
§ 1º, da Lei Federal nº 11.419/2006) que desobriga a anexação.
Petições, procurações, contestação etc, devem ser trazidos ao
Juízo por peticionamento eletrônico.
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5. Não tendo o requerido condições de constituir advogado, o
Estado lhe assegurará o direito através da Defensoria Pública. Para
tanto, em havendo interesse, deverá comparecer, imediatamente,
na sede localizada na Rua José do Patrocínio, n. 1284, Bairro
Princesa Isabel, Cacoal/RO, portando este documento.
6. Não ocorrendo o pagamento ou não ofertada resposta,
consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem
no patrimônio do credor fiduciário (art. 3º, §1º do Decreto Lei n.
911/69).
7. Comprovado o pagamento, retornem os autos conclusos.
8. Decorrido o prazo sem a comprovação do pagamento ou ainda,
caso ofertada ou não resposta, INTIME-SE o autor (via DJe)
para manifestação no prazo de 10 (dez) dias. Após, renove-se a
CONCLUSÃO do feito.
9. Não sendo o bem localizado, INTIME-SE (via DJe) o requerente
a fim de que indique novo endereço ou requeira o que de direito, no
prazo de 10 (dez) dias.
10. Intime-se o autor, através de seu advogado (via DJe), do teor
da DECISÃO.
11. Cumpra-se. Pratique-se o necessário.
12. SIRVA O PRESENTE DE MANDADO para que:
12.1. O cartório judicial promova a INTIMAÇÃO do requerente, via
DJE, do teor dessa DECISÃO e, nas hipóteses de: não pagamento,
oferta ou não de resposta e, ainda, no caso de não localização do
bem.
12.2. O Oficial de Justiça proceda a BUSCA E APREENSÃO
do veículo FORD FIESTA, ANO 2012, PLACA NBQ4273, COR
PRETA, o qual poderá ser localizado no endereço acima referido e
o DEPOSITE, mediante compromisso, com um dos representantes
indicados pelo autor: SILVIO DE JESUS MACHADO – CPF n.
409.652.362-34, ou Sr. PAULO SERGIO LOPES QUEIROZ CPF 312.514.792-72, os quais podem ser localizados na Rua dos
Pioneiros, n. 2426, Centro, Cacoal/RO – Telefones (69) 9964-4016
ou (69) 8492-4780.
12.3. E, após cumprida a liminar, o Oficial de Justiça promova a
CITAÇÃO da parte requerida.
Cacoal/RO, 12 de setembro de 2018.
Mário José Milani e Silva
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Cacoal - 4ª Vara Cível
Avenida Porto Velho, 2728, Centro, Cacoal - RO - CEP: 76963-860
- Fone:(69) 34431668 Processo N° 7006477-80.2018.8.22.0007
Classe: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
Requerente: Nome: VALDEMAR ALVES CARDOSO
Endereço: Rua Vinicius de Moraes, 1703, s/b, Riozinho (Cacoal) RO - CEP: 76969-000
Advogados do(a) EXEQUENTE: EBER COLONI MEIRA DA SILVA
- RO0004046, ROSANA FERREIRA PONTES - RO6730, FELIPE
WENDT - RO0004590
Requerido: Nome: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO
SOCIAL
Endereço: desconhecido
Advogado do(a) EXECUTADO:
Valor da Causa: R$ 9.909,48
DECISÃO
Trata-se de IMPUGNAÇÃO apresentada pelo INSS – INSTITUTO
NACIONAL DE SEGURO SOCIAL em desfavor de VALDEMAR
ALVES CARDOSO
Alega a autarquia (petição Id 20153635), que houve excesso de
execução referente a SENTENÇA proferida nos autos nº 000848528.2013.8.22.0007, asseverando que a data final para cálculo dos
valores retroativos seria aquela fixada na SENTENÇA, qual seja
07.08.2013. No que se refere aos honorários, estes são devidos
somente sobre o valor não pago a título de retroativos. Requer
o expurgo do excesso contido nos cálculos apresentados pela
credora.
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A impugnada foi intimada e apresentou manifestação, não se
manifestando sobre as parcelas excedentes incluídas nos cálculos.
Quanto aos honorários da fase de conhecimento, assevera que faz
jus aos honorários de sucumbência a partir da data de ajuizamento
da ação até o trânsito em julgado do acórdão.
Decido.
Verifico que os cálculos apresentados na petição inicial estão
incorretos (Id 19092988), pois a autora teve cessado seu benefício
em 29/05/2013 e restabelecido em 08/08/2013, portanto, a
autora tem direito de receber retroativos referente ao período de
30/05/2013 a 07/08/2013.
No que se refere aos honorários advocatícios, estes incidem
em 10% sobre o valor devido a título de retroativos, daí porque,
devem ser expurgados do cálculo, todos os valores inseridos
indevidamente..
Dessa forma acolho a impugnação apresentada pelo INSS e
reconheço o excesso de execução apontado pelo INSS e homologo
o cálculo apresentado pelo INSS Id 20153776, devendo serem
expedidas as respectivas Requisições de Pequeno Valor.
Deixo de condenar a parte impugnada ao pagamento de honorários
de sucumbência em razão de sua fragilidade econômica.
Expedidas as RPVs, aguarde-se em cartório o pagamento.
Comprovado o pagamento, voltem os autos conclusos.
Serve a presente DECISÃO como MANDADO de intimação das
partes por seus advogados/procuradores através do PJE.
Cacoal/RO, 5 de setembro de 2018.
Mário José Milani e Silva
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Cacoal - 4ª Vara Cível
Avenida Porto Velho, 2728, Centro, Cacoal - RO - CEP: 76963-860
- Fone:(69) 34431668 Processo N° 7000169-28.2018.8.22.0007
Classe: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
Requerente: Nome: RENATO SANTANA
Endereço: Avenida Amazonas, 2345, - de 2275 a 2573 - lado ímpar,
Centro, Cacoal - RO - CEP: 76963-737
Advogado do(a) EXEQUENTE: ANTONIO CLAUDIO MENDES
CAMINHA - RO6947
Requerido: Nome: CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA SA
CERON
Endereço: Avenida dos Imigrantes, 4137, - de 3601 a 4635 - lado
ímpar, Industrial, Porto Velho - RO - CEP: 76821-063
Advogado do(a) EXECUTADO: ERICA CRISTINA CLAUDINO RO0006207
Valor da Causa: R$ 10.000,00
DESPACHO
1. Trata-se de petição apresentada pelo credor, que pretende o
cumprimento da SENTENÇA, nos moldes dos artigos 513 e 523 do
Novo Código de Processo Civil.
2. Assim, como preenchidos os requisitos legais, INTIME-SE o
executado, ATRAVÉS DE SEU ADVOGADO, VIA SISTEMA DJE,
para que, no prazo de 15 (quinze) dias (art. 523, caput), pague
o valor indicado no demonstrativo discriminado e atualizado do
crédito, acrescido de custas, se houver.
3. Não ocorrendo pagamento voluntário no prazo referido, o débito
será acrescido de multa de 10% (dez por cento) e, também, de
honorários de advogado de 10% (dez por cento).
4. Em caso de pagamento parcial, a multa, bem como os honorários
de advogado, incidirão sobre o restante do débito (art. 523, § 2º do
Novo CPC).
5. Fica a parte executada advertida de que, transcorrido o
prazo de 15 (quinze) dias previsto no art. 523 sem o pagamento
voluntário, inicia-se o prazo, também de 15 (quinze) dias para que,
independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos
próprios autos, através de seu advogado, impugnação.
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6. Decorrido o prazo do item 2, sem a comprovação do pagamento,
expeça-se MANDADO de penhora e avaliação de tantos bens
quantos bastem para a integral quitação do débito, seguindo-se os
atos de expropriação (art. 523, § 3º do Novo CPC).
7. Em seguida, aguarde-se em cartório o decurso do prazo para
impugnação, observando-se que, como se tratam de autos
eletrônicos, o prazo não será contado em dobro na hipótese de
litisconsortes passivos representados por advogados de diferentes
escritórios.
8. Em havendo pagamento ou impugnação ao cumprimento de
SENTENÇA, intime-se o exequente, através de seu advogado/
procurador (via PJE), para manifestação no prazo de 10 (dez) dias.
Após, promova-se a CONCLUSÃO do feito.
9. Pratique-se o necessário.
10. SERVE O PRESENTE DE MANDADO para:
10.1. O cartório judicial INTIMAR a parte executada através de seu
advogado, via sistema DJE.
10.2. Que o cartório judicial promova a intimação do exequente,
através de seu advogado/procurador (via DJE), para manifestação
nas hipóteses de pagamento ou apresentação de impugnação.
Cacoal/RO, 12 de setembro de 2018.
Mário José Milani e Silva
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Cacoal - 4ª Vara Cível
Avenida Porto Velho, 2728, Centro, Cacoal - RO - CEP: 76963-860
- Fone:(69) 34431668 Processo N° 7010902-24.2016.8.22.0007
Classe: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
Requerente: Nome: PORTOBENS ADMINISTRADORA DE
CONSORCIOS LTDA
Endereço: Humberto Saita, 25, Centro, Uchoa - SP - CEP: 15890000
Advogado do(a) EXEQUENTE: GILSON SANTONI FILHO SP0217967
Requerido: Nome: AREAL PORTO CACOAL LTDA - EPP
Endereço: Rua dos Pioneiros, S/N, KM 364, Centro, Cacoal - RO CEP: 76963-726
Nome: VICTOR MARCELLO
Endereço: Rua Brasília, n.º 9999, KM 196, 9999, Beira Rio, Pimenta
Bueno - RO - CEP: 76970-000
Nome: LUIZ DE ARAUJO MARTINS
Endereço: Rua Machado de Assis, n.º 2082, Bairro Novo Horizo,
2082, Bairro Novo Horizonte, Cacoal - RO - CEP: 76940-000
Advogado do(a) EXECUTADO:
Advogado do(a) EXECUTADO:
Advogado do(a) EXECUTADO:
Valor da Causa: R$ 194.389,35
SENTENÇA
Vistos, etc.
PORTOBENS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA
empresa com sede na cidade de Uchoa, Estado de São Paulo, na
Rua Humberto Sanita, nº 25, Centro, CEP 15890-000, regularmente
inscrita no CNPJ sob o nº 87.433.413/0001-48, por intermédio de
seu advogado regulamente habilitado ingressou em juízo com
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA contra
AREAL PORTO CACOAL LTDA EPP, pessoa jurídica de Direito
Privado, devidamente inscrita no CNPJ sob o nº 09.029.571/000123, estabelecida à ROD BR 364 KM 232, N° SN, Bairro ZONA
RURAL, CEP: 76963-726, na cidade de Cacoal/RO.
Os executados foram pessoalmente citados. Em seguida, tendo em
vista que não promovido o pagamento do débito, houve a penhora
de bens dos devedores (ID 20388670).
Logo após, ao id 20518502 Pág 1 – 5, as partes vieram aos
autos em petição conjunta e informaram quanto a entabulação de
acordo, nos termos do qual o requerido se comprometeu a efetuar
o pagamento do débito total de R$ 90.000,00, da seguinte forma:

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

ANO XXXVI

NÚMERO 172

DIARIO DA JUSTIÇA

a quantia de R$ 20.000,00 com vencimento 30/08/2018 e mais
14 (quatorze ) parcelas mensais de R$ 3.500,00. Requereram a
homologação do acordo.
Isto posto e por tudo mais que dos autos constam, HOMOLOGO
o acordo formulado pelas partes e JULGO, com fulcro no art.
487, inciso III “b” do CPC, EXTINTO o presente feito, em face da
composição entre as partes.
Libero a penhora realizada nos autos id (20388670).
Determino o arquivamento destes autos, sem custas face o acordo
formulado.
Publique-se. Registre-se. Intime-se via DJE.
Cacoal/RO, 11 de setembro de 2018.
Mário José Milani e Silva
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Cacoal - 4ª Vara Cível
Avenida Porto Velho, 2728, Centro, Cacoal - RO - CEP: 76963-860
- Fone:(69) 34431668 Processo N° 7009640-68.2018.8.22.0007
Classe: CÍVEL - BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO
FIDUCIÁRIA (81)
Requerente: Nome: BANCO ITAUCARD S.A.
Endereço: Alameda Pedro Calil, 43, Vila das Acácias, Poá - SP CEP: 08557-105
Advogado do(a) AUTOR: ANTONIO BRAZ DA SILVA - RO0006557
Requerido: Nome: ROMERO MOPIDAPENEN PAITER SURUI
Endereço: Rua João Paulo I, 5203, Nova Esperança, Cacoal - RO
- CEP: 76961-642
Advogado do(a) RÉU:
Valor da Causa: R$ 11.263,23
DESPACHO
Intime-se o autor a fim de que promova a regular instrução do
feito, juntando aos autos comprovação de recolhimento das custas
processuais devidas, bem como apresentando nome, endereço e
telefone do depositário que receberá o bem em caso de eventual
apreensão.
Concedo o prazo de 15 (quinze) dias para a providencia acima, sob
pena de indeferimento.
SERVE O PRESENTE DE MANDADO para a intimação do autor,
através de seu advogado/procurador (via DJE).
Cacoal/RO, 12 de setembro de 2018.
Mário José Milani e Silva
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Cacoal - 4ª Vara Cível
Avenida Porto Velho, 2728, Centro, Cacoal - RO - CEP: 76963-860
- Fone:(69) 34431668 Processo N° 7001454-56.2018.8.22.0007
Classe: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
Nome: ADEMAR TELES FERREIRA
Endereço: AC Cacoal, 1877, R.Presid Arthur da Costa e Silva Jardim Clodoald, Centro, Cacoal - RO - CEP: 76968-899
Advogados do(a) AUTOR: JULIANA REZENDE OLIVEIRA
QUEIROZ - RO0006373, LUIS FERREIRA CAVALCANTE RO0002790
Nome: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Endereço: desconhecido
Valor da Causa: R$ 152.000,00
DESPACHO
Partes legítimas e bem representadas. Designo audiência de
instrução e julgamento para o dia 13/11/2018 às 08h15min, quando
serão colhidas as provas dos fatos alegados, com depoimento
pessoal da parte autora e inquirição de testemunhas e, em seguida,
o julgamento da causa.
Intime-se a parte autora, através de seu advogado, para
comparecimento a audiência, bem como para apresentar rol de
testemunhas no prazo legal (caso ainda não tenha apresentado),
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registrando-se que, nos termos do art. 455 do CPC, cabe ao
advogado de cada uma das partes intimar suas testemunhas
quanto à data e horário de realização do ato.
Intime-se ainda o INSS.
Após, aguarde-se a realização da audiência.
SERVE O PRESENTE DE MANDADO para: O cartório judicial
promover a INTIMAÇÃO do autor (através de seu advogado) e do
INSS quanto à audiência designada.
Cacoal/RO, 12 de setembro de 2018.
Mário José Milani e Silva
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Cacoal - 4ª Vara Cível
Avenida Porto Velho, 2728, Centro, Cacoal - RO - CEP: 76963-860
- Fone:(69) 34431668 Processo N° 7001085-96.2017.8.22.0007
Classe: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
Requerente: Nome: TEREZINHA RIBEIRO DE LIMA
Endereço: Avenida Porto Velho, 2533, Jardim Clodoaldo, Cacoal RO - CEP: 76963-493
Advogado do(a) EXEQUENTE: CLAUDIO ARSENIO DOS
SANTOS - RO0004917
Requerido: Nome: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO
SOCIAL
Endereço: Avenida Marechal Rondon, 870 1 andar, Centro, JiParaná - RO - CEP: 76900-082
Advogado do(a) EXECUTADO:
Valor da Causa: R$ 26.725,78
DECISÃO
Em razão do evidente descumprimento por parte do INSS
das determinações contidas na SENTENÇA e das intimações
posteriores (Id 19645052), no sentido de implantar o acréscimo de
25% sobre a aposentadoria da autora, reconheço e torno exigível
a multa anteriormente fixada de R$ 200,00 diários, pelo prazo de
30 dias, totalizando montante no valor de R$ 6.000,00, que deverá
compor o crédito da autora para fins de expedição de RPV.
Oficie-se a APS/ADJ Porto Velho, localizada na Rua Campos
Sales, 3132, Bairro Olaria, Porto Velho/RO, CEP 76.801-246, aos
cuidados do (a) chefe executivo (a) da AADJ, no e-mail informado,
para que, no prazo de 10 dias, comprove já haver implantado o
acréscimo de 25% sobre a aposentadoria da parte autora, conforme
SENTENÇA proferida e intimações realizadas.
Serve o presente de MANDADO para intimação das partes através
de seus advogados/procuradores através do PJE.
Cacoal/RO, 11 de setembro de 2018.
Mário José Milani e Silva
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Cacoal - 4ª Vara Cível
Avenida Porto Velho, 2728, Centro, CACOAL - RO - CEP: 76963860 - Fone:(69) 344316687
Processo N° 7000238-94.2017.8.22.0007
Classe: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
Requerente: AUTOR: R. M. D. L., M. A. P. D. B. F.
Advogado do(a) AUTOR: MIGUEL ANTONIO PAES DE BARROS
FILHO - RO0007046
Advogado do(a) AUTOR: MIGUEL ANTONIO PAES DE BARROS
FILHO - RO0007046
Requerido: RÉU: R. M. D. L. e outros
Advogado do(a) RÉU:
Advogado do(a) RÉU:
Valor da Causa: R$ 50.000,00
Intimação
Fica a parte autora intimada, por intermédio de seu advogado, para
retirar o alvará expedido nos autos.
Cacoal-RO, 13 de setembro de 2018
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PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Cacoal - 4ª Vara Cível
Avenida Porto Velho, 2728, Centro, Cacoal - RO - CEP: 76963-860
- Fone:(69) 34431668 Processo N° 7000238-94.2017.8.22.0007
Classe: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
Requerente: Nome: ROSIMEIRY MARIA DE LIMA
Endereço: Avenida Porto Velho, 3701, Paes de Barros Advocacia,
Jardim Clodoaldo, Cacoal - RO - CEP: 76963-527
Nome: MIGUEL ANTONIO PAES DE BARROS FILHO
Endereço: Avenida Porto Velho, 3701, Jardim Clodoaldo, Cacoal RO - CEP: 76963-527
Advogado do(a) AUTOR: MIGUEL ANTONIO PAES DE BARROS
FILHO - RO0007046
Advogado do(a) AUTOR: MIGUEL ANTONIO PAES DE BARROS
FILHO - RO0007046
Requerido: Nome: ROSIMEIRY MARIA DE LIMA
Endereço: Avenida Porto Velho, 3701, Paes de Barros Advocacia,
Jardim Clodoaldo, Cacoal - RO - CEP: 76963-527 Endereço:
Avenida Porto Velho, 3701, Paes de Barros Advocacia, Jardim
Clodoaldo, Cacoal - RO - CEP: 76963-527
Nome: MIGUEL ANTONIO PAES DE BARROS FILHO
Endereço: Avenida Porto Velho, 3701, Jardim Clodoaldo, Cacoal
- RO - CEP: 76963-527 Endereço: Avenida Porto Velho, 3701,
Jardim Clodoaldo, Cacoal - RO - CEP: 76963-527
Advogado do(a) RÉU:
Advogado do(a) RÉU:
Valor da Causa: R$ 50.000,00
SENTENÇA
Visto etc...
MIGUEL ANTONIO PAES DE BARROS FILHO, brasileiro, solteiro,
advogado, inscrito no CPF do MF sob o nº 001.111.792-38 e com
registro profissional na OAB/RO sob nº 7046, residente na Rua
Delmiro João da Silva nº 2654, Bairro Brizon, no Município de
Cacoal, Estado de Rondônia, e
ROSIMEIRY MARIA DE LIMA, brasileira, divorciada, advogada,
inscrita no CPF do MF sob o nº 675.736.499-91 e com registro
profissional na OAB/RO sob nº 2504, residente na Avenida Porto
Velho nº 3701, Bairro Jardim Clodoaldo, no Município de Cacoal,
Estado de Rondônia, ingressaram em juízo com
AÇÃO CONSENSUAL DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO
DE SOCIEDADE EMPRESARIAL DE FATO CUMULADO COM
PRESTAÇÃO DE CONTAS, PARTILHA DE BENS E AJUSTES
FUTUROS, mencionando em síntese o seguinte:
Os Autores são Advogados militantes na Comarca de Cacoal/RO,
sendo que o Co-Autor é filho da Co-Autora, que respectivamente
é sua genitora, e desempenham atividade advocatícia em conjunto
por alguns anos, primeiramente o Co-Autor como estagiário e,
posteriormente, em março de 2015, com a obtenção do seu registro
profissional, como Advogado na sociedade.
A Sociedade começou em outubro de 2011 entre Co-Autor, a CoAutora e o Dr. Miguel Antonio Paes de Barros, que era cônjuge
da Co-Autora e genitor do Co- Autor, ao passo em que por meio
de acordo nos autos 7000124-92.2016.8.22.0007, firmado no dia
29/01/2016, o Dr. Miguel Antonio Paes de Barros recebeu valores
e firmou um termo de que não tinha mais nenhum direito a receber
nas referidas ações em que havia atuado em conjunto com os
Autores, ou seja, firmou um termo de afastamento da sociedade,
ao passo em que a Sociedade continuou entre os Autores, que se
sub-rogaram nos direitos do Dr. Miguel Antonio Paes de Barros.
A Sociedade começou a ser desempenhada em outubro de
2011, estendendo-se até a data de 18 de janeiro de 2017, sendo
propostas ações, consultoria e demais serviços advocatícios,
recebendo o nome a partir de março de 2015 de “PAES DE
BARROS ADVOCACIA”.
Ocorre que a Co-Autora alegou descumprimento contratual a
respeito da remuneração dos processos, em especial referente aos
honorários recebidos nos autos de nº 0004504-25.2012.822.0007
e, desde então, os Autores entraram em negociação com relação a
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prestação de contas e acerto de honorários das ações já recebidas
na sociedade, bem como a dissolução da sociedade de fato e o
ajuste com relação as causas em curso.
Assim sendo, requerem seja reconhecida a Sociedade Empresarial
de Fato havida entre os Autores no período de outubro de 2011 até
a presente data de 18/01/2017, bem como seja declarada a sua
dissolução, com os ajustes e cláusulas que foram negociados e
que passam a dispor de forma consensual.
Após regular trâmite processual, em audiência, as partes
compuseram acordo que foi homologado por este juízo.
Em relação ao acordo entabulado perante este juízo, as partes
informaram que está havendo integral atendimento de todas as
disposições e, aquelas pendentes foram novamente apreciadas
por ocasião de acordo formulado junta à 1ª Vara Criminal, que
envolveu todas as outras pendencias existentes junto as outras
varas, inclusive feitos criminais, sendo aquele acordo noticiado a
este juizo e pedida a homologação no que tange aos temas tratados
nesta 4 Vara civel, ficando consignado não haver, mais qualquer
pendência em relação aquele acordo inicial realizado nestes autos.
Isto posto e por tudo mais que dos autos constam, julgo, com
fundamento no art. 487, III, “b” do Código de Processo Civil,
homologado e válido o acordo (Id 21378907) por representar a
legítima manifestação da vontade das partes e, via de consequência,
determino a extinção do presente feito.
Expeça-se alvará do valor depositado ao Id 21378907 em favor de
Rosimeiry Maria de Lima.
Aplico os efeitos do trânsito em julgado previsto no artigo 1000
do Código de Processo Civil, pelo que expedido o alvará de
levantamento os autos devem ser arquivados.
Sem custas ou honorários de advogado.
Publique-se e intime-se através do DJE.
Cacoal/RO, 11 de setembro de 2018.
Mário José Milani e Silva
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Cacoal - 4ª Vara Cível
Avenida Porto Velho, 2728, Centro, Cacoal - RO - CEP: 76963-860
- Fone:(69) 34431668 Processo N° 7000238-94.2017.8.22.0007
Classe: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
Requerente: Nome: ROSIMEIRY MARIA DE LIMA
Endereço: Avenida Porto Velho, 3701, Paes de Barros Advocacia,
Jardim Clodoaldo, Cacoal - RO - CEP: 76963-527
Nome: MIGUEL ANTONIO PAES DE BARROS FILHO
Endereço: Avenida Porto Velho, 3701, Jardim Clodoaldo, Cacoal RO - CEP: 76963-527
Advogado do(a) AUTOR: MIGUEL ANTONIO PAES DE BARROS
FILHO - RO0007046
Advogado do(a) AUTOR: MIGUEL ANTONIO PAES DE BARROS
FILHO - RO0007046
Requerido: Nome: ROSIMEIRY MARIA DE LIMA
Endereço: Avenida Porto Velho, 3701, Paes de Barros Advocacia,
Jardim Clodoaldo, Cacoal - RO - CEP: 76963-527 Endereço:
Avenida Porto Velho, 3701, Paes de Barros Advocacia, Jardim
Clodoaldo, Cacoal - RO - CEP: 76963-527
Nome: MIGUEL ANTONIO PAES DE BARROS FILHO
Endereço: Avenida Porto Velho, 3701, Jardim Clodoaldo, Cacoal
- RO - CEP: 76963-527 Endereço: Avenida Porto Velho, 3701,
Jardim Clodoaldo, Cacoal - RO - CEP: 76963-527
Advogado do(a) RÉU:
Advogado do(a) RÉU:
Valor da Causa: R$ 50.000,00
SENTENÇA
Visto etc...
MIGUEL ANTONIO PAES DE BARROS FILHO, brasileiro, solteiro,
advogado, inscrito no CPF do MF sob o nº 001.111.792-38 e com
registro profissional na OAB/RO sob nº 7046, residente na Rua
Delmiro João da Silva nº 2654, Bairro Brizon, no Município de Cacoal,
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Estado de Rondônia, e ROSIMEIRY MARIA DE LIMA, brasileira,
divorciada, advogada, inscrita no CPF do MF sob o nº 675.736.49991 e com registro profissional na OAB/RO sob nº 2504, residente na
Avenida Porto Velho nº 3701, Bairro Jardim Clodoaldo, no Município
de Cacoal, Estado de Rondônia, ingressaram em juízo comAÇÃO
CONSENSUAL DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE
SOCIEDADE EMPRESARIAL DE FATO CUMULADO COM
PRESTAÇÃO DE CONTAS, PARTILHA DE BENS E AJUSTES
FUTUROS, mencionando em síntese o seguinte:
Os Autores são Advogados militantes na Comarca de Cacoal/RO,
sendo que o Co-Autor é filho da Co-Autora, que respectivamente
é sua genitora, e desempenham atividade advocatícia em conjunto
por alguns anos, primeiramente o Co-Autor como estagiário e,
posteriormente, em março de 2015, com a obtenção do seu registro
profissional, como Advogado na sociedade.
A Sociedade começou em outubro de 2011 entre Co-Autor, a CoAutora e o Dr. Miguel Antonio Paes de Barros, que era cônjuge
da Co-Autora e genitor do Co- Autor, ao passo em que por meio
de acordo nos autos 7000124-92.2016.8.22.0007, firmado no
dia 29/01/2016, o Dr. Miguel Antonio Paes de Barros recebeu
valores e firmou um termo de que não tinha mais nenhum direito
a receber nas referidas ações em que havia atuado em conjunto
com os Autores, ou seja, firmou um termo de afastamento da
sociedade, ao passo em que a Sociedade continuou entre os
Autores, que se sub-rogaram nos direitos do Dr. Miguel Antonio
Paes de Barros.
A Sociedade começou a ser desempenhada em outubro de
2011, estendendo-se até a data de 18 de janeiro de 2017, sendo
propostas ações, consultoria e demais serviços advocatícios,
recebendo o nome a partir de março de 2015 de “PAES DE
BARROS ADVOCACIA”.
Ocorre que a Co-Autora alegou descumprimento contratual a
respeito da remuneração dos processos, em especial referente aos
honorários recebidos nos autos de nº 0004504-25.2012.822.0007
e, desde então, os Autores entraram em negociação com relação a
prestação de contas e acerto de honorários das ações já recebidas
na sociedade, bem como a dissolução da sociedade de fato e o
ajuste com relação as causas em curso.
Assim sendo, requerem seja reconhecida a Sociedade Empresarial
de Fato havida entre os Autores no período de outubro de 2011 até
a presente data de 18/01/2017, bem como seja declarada a sua
dissolução, com os ajustes e cláusulas que foram negociados e
que passam a dispor de forma consensual.
Após regular trâmite processual, em audiência, as partes
compuseram acordo que foi homologado por este juízo.
Em relação ao acordo entabulado perante este juízo, as partes
informaram que está havendo integral atendimento de todas as
disposições e, aquelas pendentes foram novamente apreciadas
por ocasião de acordo formulado junta à 1ª Vara Criminal, que
envolveu todas as outras pendencias existentes junto as outras
varas, inclusive feitos criminais, sendo aquele acordo noticiado a
este juizo e pedida a homologação no que tange aos temas tratados
nesta 4 Vara civel, ficando consignado não haver, mais qualquer
pendência em relação aquele acordo inicial realizado nestes autos.
Isto posto e por tudo mais que dos autos constam, julgo, com
fundamento no art. 487, III, “b” do Código de Processo Civil,
homologado e válido o acordo (Id 21378907) por representar a
legítima manifestação da vontade das partes e, via de consequência,
determino a extinção do presente feito.
Expeça-se alvará do valor depositado ao Id 21378907 em favor de
Rosimeiry Maria de Lima.
Aplico os efeitos do trânsito em julgado previsto no artigo 1000
do Código de Processo Civil, pelo que expedido o alvará de
levantamento os autos devem ser arquivados.
Sem custas ou honorários de advogado.
Publique-se e intime-se através do DJE.
Cacoal/RO, 11 de setembro de 2018.
Mário José Milani e Silva
Juiz de Direito
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PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Cacoal - 4ª Vara Cível
Avenida Porto Velho, 2728, Centro, Cacoal - RO - CEP: 76963-860
- Fone:(69) 34431668 Processo N° 7007196-96.2017.8.22.0007
Classe: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
Requerente: Nome: OZENIR GALDINO DIAS
Endereço: Linha 06, Gleba 07, Lote 126, Zona Rural, Ministro
Andreazza - RO - CEP: 76919-000
Advogado do(a) AUTOR: JULIO CESAR PETTARIN SICHEROLI
- RO0002299
Requerido: Nome: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO
SOCIAL
Intimação
Fica a parte autora intimada, por intermédio de seu advogado,
para manifestar-se no prazo de 5 (cinco) dias acerca da petição
(proposta de acordo) apresentada pela parte requerida.
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Cacoal - 4ª Vara Cível
Avenida Porto Velho, 2728, Centro, Cacoal - RO - CEP: 76963-860
- Fone:(69) 34431668 Processo N° 7012074-64.2017.8.22.0007
Classe: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
Requerente: Nome: ANTONIO EMIDIO DA CONCEICAO
Endereço: Área Rural, Linha 10, Lote 34, Gleba 10, Área Rural de
Cacoal, Cacoal - RO - CEP: 76968-899
Advogados do(a) AUTOR: GLORIA CHRIS GORDON - RO0003399,
VINICIUS POMPEU DA SILVA GORDON - RO0005680
Requerido: Nome: EMPRESA TELEFÔNICA DO BRASIL S/A
Endereço: Rua Getúlio Vargas, 1941, KM 1, Porto Velho - RO CEP: 76804-097
Advogados do(a) RÉU: SAMAEL FREITAS GUEDES - RO0002596,
MARCOS PEDRO BARBAS MENDONCA - RO0004476, NERI
CEZIMBRA LOPES - RO000653A, ALAN ARAIS LOPES RO0001787, DANIEL FRANCA SILVA - DF0024214
Valor da Causa: R$ 10.000,00
SENTENÇA
Vistos, etc...
ANTONIO EMÍDIO DA CONCEIÇÃO, brasileiro, agricultor,
portador da Cédula de Identidade n°. 1350512-2 SSP/AC, e do
CPF n°. 125.977.672-72, residente e domiciliado na Linha 10,
Lote 34, Gleba 10, na cidade de Cacoal, Estado de Rondônia, por
intermédio de advogado regularmente habilitado ingressou com
AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR
DANOS MORAIS em face de
TELEFÔNICA BRASIL S/A, com sede na Rua Getúlio Vargas, n°
1941, CEP: 76804-097, Porto-Velho/RO, e inscrita no CNPJ/MF
sob o n° 02.558.157/0015-68.
Após normal trâmite processual, foi proferida SENTENÇA de
procedência do pedido.
Ato contínuo, a requerida comprovou o integral pagamento da
condenação.
Na sequência, a parte autora concordou com o valor depositado.
Requereu a expedição de alvará de levantamento do valor
depositado e a extinção do feito.
Isto posto e por tudo mais que dos autos constam, julgo com
fundamento no art. 924 – II do Código de Processo Civil, extinto o
processo em face do pagamento integral do débito.
Expeça-se alvará de levantamento do valor depositado ao Id
20602515 em favor do advogado da parte autora.
Aplico os efeitos do trânsito em julgado previsto no artigo 1000
do Código de Processo Civil, pelo que expedido o alvará de
levantamento os autos devem ser arquivados.
Serve a presente de MANDADO para intimação das partes por
seus advogados através do PJE.
Cacoal/RO, 30 de agosto de 2018.
Mário José Milani e Silva
Juiz de Direito
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PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Cacoal - 4ª Vara Cível
Avenida Porto Velho, 2728, Centro, Cacoal - RO - CEP: 76963-860
- Fone:(69) 34431668 Processo N° 7011006-79.2017.8.22.0007
Classe: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
Requerente: Nome: JUAREZ BEZERRA SOARES
Endereço: AC Cacoal, 3024 FUNDOS, RUA RUI BRANCO,
BAIRRO FLORESTA, Centro, Cacoal - RO - CEP: 76968-899
Advogados do(a) AUTOR: JEFFERSON WILLIAN DALLA COSTA
- RO0006074, JOAQUIM JOSE DA SILVA FILHO - RO0003952
Requerido: Nome: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO
SOCIAL
Intimação
Fica a parte autora intimada, por intermédio de seu advogado,
para manifestar-se no prazo de 5 (cinco) dias acerca da petição
(proposta de acordo) apresentada pela parte requerida.
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Cacoal - 4ª Vara Cível
Avenida Porto Velho, 2728, Centro, CACOAL - RO - CEP: 76963860 - Fone:(69) 344316687
Processo N° 7012074-64.2017.8.22.0007
Classe: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
Requerente: AUTOR: ANTONIO EMIDIO DA CONCEICAO
Advogados do(a) AUTOR: GLORIA CHRIS GORDON - RO0003399,
VINICIUS POMPEU DA SILVA GORDON - RO0005680
Requerido: RÉU: EMPRESA TELEFÔNICA DO BRASIL S/A
Advogados do(a) RÉU: SAMAEL FREITAS GUEDES - RO0002596,
MARCOS PEDRO BARBAS MENDONCA - RO0004476, NERI
CEZIMBRA LOPES - RO000653A, ALAN ARAIS LOPES RO0001787, DANIEL FRANCA SILVA - DF0024214
Valor da Causa: R$ 10.000,00
Intimação
Fica a parte autora intimada, por intermédio de seu advogado, para
retirar o alvará expedido nos autos; bem como, para ciência da
SENTENÇA prolatada nos autos.
Cacoal-RO, 13 de setembro de 2018
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Cacoal - 4ª Vara Cível
Avenida Porto Velho, 2728, Centro, CACOAL - RO - CEP: 76963860 - Fone:(69) 344316687
Processo N° 7003224-21.2017.8.22.0007
Classe: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
Requerente: EXEQUENTE: NAIR RODRIGUES DE LACERDA
Advogado do(a) EXEQUENTE: PAULA DAIANE ROCHA RO0003979
Requerido: EXECUTADO: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO
SEGURO SOCIAL
Advogado do(a) EXECUTADO:
Valor da Causa: R$ 11.244,00
Intimação
Fica a parte autora intimada, por intermédio de seu advogado, para
retirar o alvará expedido nos autos; bem como, para ciência da
SENTENÇA prolatada nos autos.
Cacoal-RO, 13 de setembro de 2018
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Cacoal - 4ª Vara Cível
Avenida Porto Velho, 2728, Centro, Cacoal - RO - CEP: 76963-860
- Fone:(69) 34431668 Processo N° 7004454-64.2018.8.22.0007
Classe: MONITÓRIA (40)
Requerente: AUTOR: DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS
RONDOBRAS LTDA
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Advogados do(a) AUTOR: LUCIANA DALL AGNOL - MT006774O,
ALINE SCHLACHTA BARBOSA - RO0004145
Requerido: RÉU: FABIO JUNIOR LEAO DE ALMEIDA
Advogado do(a) RÉU:
Valor da Causa: R$ 698,70
INTIMAÇÃO
Fica a parte autora intimada, por intermédio do(a) advogado(a),
para manifestar-se acerca da certidão do Oficial de Justiça, no
prazo de 5 dias.
Cacoal-RO, aos 13 de setembro de 2018.
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Cacoal - 4ª Vara Cível
Avenida Porto Velho, 2728, Centro, Cacoal - RO - CEP: 76963-860
- Fone:(69) 34431668 Processo N° 7007871-59.2017.8.22.0007
Classe: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
Requerente: Nome: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE
ADMISSAO DO CENTRO SUL RONDONIENSE - SICOOB
CREDIP
Endereço: Avenida Presidente Kennedy, 775, Centro, Pimenta
Bueno - RO - CEP: 76970-000
Advogados do(a) EXEQUENTE: EDER TIMOTIO PEREIRA
BASTOS - RO0002930, NOEL NUNES DE ANDRADE RO0001586, PRISCILA MORAES BORGES POZZA - RO0006263
Requerido: Nome: JANDER RAFAEL FAUSTINO DO
NASCIMENTO
Endereço: Rua General Osório, 442, - até 508/509, Princesa Isabel,
Cacoal - RO - CEP: 76964-030
Nome: IVAN MARCO BARREIRO
Endereço: Rua Antônio Avelino dos Santos, 4726, Residencial
Parque Brizon, Cacoal - RO - CEP: 76962-270
Advogado do(a) EXECUTADO:
Advogado do(a) EXECUTADO:
Valor da Causa: R$ 3.337,84
DESPACHO INICIAL
Apesar de realizar a pesquisa junto ao sistema Bacenjud,
verifico que os executados ainda não foram intimados acerca do
cumprimento de SENTENÇA.
1. Trata-se de petição apresentada pelo credor, que pretende o
cumprimento da SENTENÇA, nos moldes dos artigos 513 e 523 do
Novo Código de Processo Civil.
2. Assim, como preenchidos os requisitos legais, INTIME-SE o
executado, via CARTA-AR, para que, no prazo de 15 (quinze)
dias (art. 523, caput), pague o valor indicado no demonstrativo
discriminado e atualizado do crédito, acrescido de custas, se
houver.
3. Não ocorrendo pagamento voluntário no prazo referido, o débito
será acrescido de multa de 10% (dez por cento) e, também, de
honorários de advogado de 10% (dez por cento).
4. Em caso de pagamento parcial, a multa, bem como os honorários
de advogado, incidirão sobre o restante do débito (art. 523, § 2º do
Novo CPC).
5. Fica a parte executada advertida de que, transcorrido o
prazo de 15 (quinze) dias previsto no art. 523 sem o pagamento
voluntário, inicia-se o prazo, também de 15 (quinze) dias para que,
independentemente de penhora ou nova intimação, apresente,
nos próprios autos, através de advogado ou Defensor Público, sua
impugnação.
6. Decorrido o prazo do item 2, sem a comprovação do pagamento,
expeça-se MANDADO de penhora e avaliação de tantos bens
quantos bastem para a integral quitação do débito, seguindo-se os
atos de expropriação (art. 523, § 3º do Novo CPC).
7. Em seguida, aguarde-se em cartório o decurso do prazo para
impugnação, observando-se que, como se tratam de autos
eletrônicos, o prazo não será contado em dobro na hipótese de
litisconsortes passivos representados por advogados de diferentes
escritórios.
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8. Em havendo pagamento ou impugnação ao cumprimento de
SENTENÇA, intime-se o exequente, através de seu advogado/
procurador (via PJE), para manifestação no prazo de 10 (dez) dias.
Após, promova-se a CONCLUSÃO do feito.
9. Caso a Carta-AR retorne negativa, cumpra-se por MANDADO
ou carta precatória.
10. Retornando o MANDADO ou carta precatória infrutífera, pelo
motivo de o executado não mais residir no endereço, promova-se
a CONCLUSÃO do feito para análise da hipótese do art. 513, § 3°
do Novo CPC.
11. Pratique-se o necessário.
12. Observações:
12.1. Destaco ao executado que o processo tramita eletronicamente.
Assim, a visualização da petição inicial, dos documentos e da
DECISÃO que determinou a citação (art. 250, II e V, do Novo CPC)
poderá ocorrer mediante acesso ao sítio do Tribunal de Justiça de
Rondônia, na internet, no seguinte endereço: www.tjro.jus.br/iniciopje, sendo considerado vista pessoal (art. 9º, § 1º, da Lei Federal
nº 11.419/2006) que desobriga a anexação. Petições, procurações,
impugnações etc, devem ser trazidas ao Juízo por peticionamento
eletrônico.
12.2. Sendo a parte requerida assistida pela Defensoria Pública ou
não tendo condições de constituir advogado, deverá comparecer,
imediatamente na sede da Defensoria Pública localizada na Rua
José do Patrocínio, n. 1284, Bairro Princesa Isabel, Cacoal/RO,
portando este documento.
13. SERVE O PRESENTE DE MANDADO /CARTA-AR/CARTA
PRECATÓRIA para:
13.1. INTIMAR a parte executada no endereço referido acima.
13.2. Que o cartório judicial promova a intimação do exequente,
através de seu advogado/procurador (via PJE), para manifestação
nas hipóteses de pagamento ou apresentação de impugnação.
Cacoal/RO, 13 de setembro de 2018.
Mário José Milani e Silva
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Cacoal - 4ª Vara Cível
Avenida Porto Velho, 2728, Centro, Cacoal - RO - CEP: 76963-860
- Fone:(69) 34431668 Processo N° 7007390-62.2018.8.22.0007
Classe: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
Requerente: Nome: LUZIRA BEISE SCHWANZ
Endereço: Avenida Cuiabá, - de 2686 a 2944 - lado par, Jardim
Clodoaldo, Cacoal - RO - CEP: 76963-682
Advogado do(a) AUTOR: JULIANA MIRANDA FURTADO RO0005542
Requerido: Nome: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A
Endereço: Avenida Doutor Marcos Penteado de Ulhôa Rodrigues,
939, Edif. C. Branco Office Park, Torre Jatobá, 9 anda, Tamboré,
Barueri - SP - CEP: 06460-040
Advogado do(a) RÉU: SAMANTHA GOLDBERG AUGUSTO SP311041
Valor da Causa: R$ 10.000,00
SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA
LUZIRA BEISE SCHWANZ ingressou em juízo com AÇÃO
INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS em face de AZUL LINHAS
AÉREAS BRASILEIRAS S/A.
A parte requerida foi citada, sendo que, antes mesmo da audiência
de conciliação, foi juntado aos autos composição extrajudicial
concretizada entre as partes, que requereram sua homologação
(ID 21379027).
Verifico que a autocomposição representa a livre manifestação
da vontade das partes, que são maiores e capazes, tratando-se
de direitos disponíveis, atendendo, assim, aos ideais de justiça,
visto que a solução da controvérsia se deu por consenso entre os
litigantes, não havendo necessidade do arbítrio do Estado-Juiz em
substituição ao desejo das partes.
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Desta forma, HOMOLOGO e torno válido para todos os fins de
direito o acordo trazido ao ID 21379027, escorado no art. 487, inc.
III, “b”, do NCPC e, via de consequência, julgo extinto o feito, com
resolução do MÉRITO.
Cancelo a audiência designada para o dia 05/10/2018.
Aplico os efeitos do art. 1.000, NCPC, considerando o trânsito em
julgado nesta data, daí porque determino o arquivamento destes
autos, com as baixas de estilo.
SERVE O PRESENTE DE MANDADO /CARTA-AR para intimação
das parte, através de seus advogados.
Cacoal/RO, 12 de setembro de 2018.
Mário José Milani e Silva
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Cacoal - 4ª Vara Cível
Avenida Porto Velho, 2728, Centro, CACOAL - RO - CEP: 76963860 - Fone:(69) 344316687
Processo N° 7006254-64.2017.8.22.0007
Classe: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
Requerente: EXEQUENTE: LEVINA RIBEIRO DOS REIS
Advogado do(a) EXEQUENTE: MAYARA GLANZEL BIDU RO0004912
Requerido: EXECUTADO: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO
SEGURO SOCIAL
Advogado do(a) EXECUTADO:
Valor da Causa: R$ 14.306,09
Intimação
Fica a parte autora intimada, por intermédio de seu advogado, para
retirar o alvará expedido nos autos, bem como para ciência da
SENTENÇA prolatada nos autos.
Cacoal-RO, 13 de setembro de 2018
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Cacoal - 4ª Vara Cível
Avenida Porto Velho, 2728, Centro, Cacoal - RO - CEP: 76963-860
- Fone:(69) 34431668 Processo N° 7014354-42.2016.8.22.0007
Classe: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
Requerente: Nome: CARMELITO DE SOUZA
Endereço: Rua Benício José Pinto, 2447, Habitar Brasil, Cacoal RO - CEP: 76960-296
Advogado do(a) EXEQUENTE: VAGNER DOUGLAS GNOATTO RO0004606
Requerido: Nome: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO
SOCIAL
Endereço: AC Ariquemes, 3745, Avenida JK, Setor Institucional,
Ariquemes - RO - CEP: 76870-970
Advogado do(a) EXECUTADO:
Valor da Causa: R$ 16.297,11
Intimação
Fica a parte autora intimada, por intermédio de seu(s) advogado(s),
para manifestar-se sobre os documentos juntados pela requerida,
no prazo de 10 dias.
Cacoal-RO, 13 de setembro de 2018.
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Cacoal - 4ª Vara Cível
Avenida Porto Velho, 2728, Centro, CACOAL - RO - CEP: 76963860 - Fone:(69) 344316687
Processo N° 7004144-58.2018.8.22.0007
Classe: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
Requerente: EXEQUENTE: FATIMA MARIA VIEIRA
Advogados do(a) EXEQUENTE: LUCIANA DALL AGNOL MT006774O, ALINE SCHLACHTA BARBOSA - RO0004145
Requerido: EXECUTADO: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO
SEGURO SOCIAL
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Advogado do(a) EXECUTADO:
Valor da Causa: R$ 11.212,75
Intimação
Fica a parte autora intimada, por intermédio de seu advogado, para
retirar o alvará expedido nos autos; bem como, para ciência da
SENTENÇA prolatada.
Cacoal-RO, 13 de setembro de 2018
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Cacoal - 4ª Vara Cível
Avenida Porto Velho, 2728, Centro, CACOAL - RO - CEP: 76963860 - Fone:(69) 344316687
Processo N° 7002194-14.2018.8.22.0007
Classe: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
Requerente: EXEQUENTE: JOSE ADEMIR SANTOS LUZ
Advogados do(a) EXEQUENTE: HOSNEY REPISO NOGUEIRA RO0006327, ANDERSON FABIANO BRASIL - RO0005921
Requerido: EXECUTADO: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO
SEGURO SOCIAL
Advogado do(a) EXECUTADO:
Valor da Causa: R$ 11.244,00
Intimação
Fica a parte autora intimada, por intermédio de seu advogado,
para retirar o alvará expedido nos autos, bem como, ciência da
SENTENÇA prolatada nos autos.
Cacoal-RO, 13 de setembro de 2018
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Cacoal - 4ª Vara Cível
Avenida Porto Velho, 2728, Centro, Cacoal - RO - CEP: 76963-860
- Fone:(69) 34431668
Processo N° 7008606-58.2018.8.22.0007
Classe: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
Requerente: Nome: FLORISMAR FURTADO DE SOUZA
Endereço: Rua Pioneiro Euclides Garcia, 1252, Vila Verde, Cacoal
- RO - CEP: 76960-490
Advogado do(a) AUTOR: THALES CEDRIK CATAFESTA - RO8136
Requerido: Nome: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO
SOCIAL
Endereço: Rua Presidente Vargas, 1024, INSS, Centro, Ji-Paraná
- RO - CEP: 76900-038
Advogado do(a) RÉU:
Valor da Causa: R$ 11.448,00
DECISÃO
1. De início, defiro a gratuidade judiciária postulada pela parte
autora.
2.Trata-se de ação previdenciária objetivando percepção de
auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez.
3. Diante das especificidades da causa e de modo a adequar o
rito processual às necessidades do conflito, deixo de designar
audiência de conciliação.
4. CITE-SE o INSS dos termos da ação e INTIME-O, para querendo,
contestar no prazo legal.
4.1. Ofertada a contestação com assertivas preliminares ou juntada
de documentos novos, intime-se a parte autora para, querendo,
IMPUGNAR, no prazo de 15 (quinze) dias (arts. 350 e 351 do Novo
CPC).
4.2. Apresentada ou não a impugnação, pratique-se o necessário
para a realização da perícia médica adiante designada.
5. Verifico que para o caso em tela a realização da PROVA
PERICIAL, consistente na avaliação médica da parte autora, é
indispensável e, por essas razões, desde já, nomeio perito o Dr
ALEXANDRE REZENDE, CRM 2314, que poderá ser localizado
no Hospital São Paulo, localizado na Avenida São Paulo,
Bairro Centro, Cacoal/RO, a fim de que examine o requerente
e responda aos quesitos. Diante das dificuldades de nomeação
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de peritos em áreas específicas, bem como por não poderem os
órgãos públicos, a disposição deste Juízo, suportar atendimentos
de perícias sem prejuízo de sua atendimento ordinário, e
considerando ainda a irrisoriedade do valor mínimo estabelecido
pela Resolução 232/2016-CNJ, fixo honorários periciais no
montante de R$400,00 (quatrocentos reais), a serem pagos pelo
Justiça Federal. devendo o sr. escrivão expedir o necessário, no
momento oportuno.
5.1. Somente após o decurso do prazo de contestação, INTIMESE o perito acima nomeado dando-lhe ciência da designação e
solicitando que realize o agendamento da perícia para a data mais
breve possível, informando este juízo o dia e o horário no prazo de
05 (cinco) dias.
5.1.1. Consigne-se que deverá ser agendada data com prazo
razoável para que as partes sejam intimadas.
5.1.2. Também intime-se que o laudo deverá ser apresentado em
cartório em até 15 (quinze) dias após a perícia.
5.2. Com a data da perícia, intimem-se as partes e encaminhem-se
os quesitos ao perito.
5.3. Ressalte-se que a intimação da parte autora, quanto a data e
horário da perícia, é de responsabilidade de seu advogado, o qual
deverá esclarece-la ainda, sobre a necessidade de que leve para
a perícia todos os exames médicos realizados, advertindo-a que a
falta prejudicará a prova pericial, acarretando a demora na solução
do seu pedido.
5.4. Após, aguarde-se a realização da perícia médica.
6. Apresentado o laudo, intimem-se as partes para manifestação,
no prazo de 15 (quinze) dias.
7. Por fim, voltem os autos conclusos.
8. Pratique-se o necessário.
9. SERVE O PRESENTE DE MANDADO /CARTA-AR para:
9.1. CITAR e INTIMAR o INSS, para. querendo, contestar o pedido.
9.2. A intimação da parte autora, através de seu advogado (via
DJE), no caso de impugnação.
9.3. INTIMAR O PERITO, conforme termos e endereço consignado
no DESPACHO.
9.4. A intimação das partes, através de seus advogados/
procuradores, quanto à data designada pelo perito para a realização
da perícia e, também, quando para manifestação quanto ao laudo
pericial.
Cacoal/RO, 20 de agosto de 2018.
Mário José Milani e Silva
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Cacoal - 4ª Vara Cível
Avenida Porto Velho, 2728, Centro, Cacoal - RO - CEP: 76963-860
- Fone:(69) 34431668 Processo N° 7009874-84.2017.8.22.0007
Classe: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
Requerente: Nome: GUILHERME FERNANDES
Endereço: Rua dos Pioneiros, - de 2973/2974 a 3182/3183,
Floresta, Cacoal - RO - CEP: 76965-694
Advogado do(a) AUTOR: SUELI MARIA RODRIGUES FERRO RO0002961
Requerido: Nome: SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO
SEGURO DPVAT SA
Endereço: Rua Senador Dantas, 74, 5 Andar, Centro, Rio de
Janeiro - RJ - CEP: 20031-205
Advogados do(a) RÉU: JOSE HENRIQUE BARROSO SERPA
- RO9117, WILSON VEDANA JUNIOR - RO0006665, IRAN DA
PAIXAO TAVARES JUNIOR - RO0005087, PAULO BARROSO
SERPA - RO0004923
Valor da Causa: R$ 11.137,50
Intimação
Fica a parte autora intimada, por intermédio de seu(s) advogado(s),
para manifestar-se sobre o Laudo Pericial, no prazo de 15 dias.
Cacoal-RO, em 13 de setembro de 2018.
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PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Cacoal - 4ª Vara Cível
Avenida Porto Velho, 2728, Centro, Cacoal - RO - CEP: 76963-860
- Fone:(69) 34431668 Processo N° 7009874-84.2017.8.22.0007
Classe: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
Requerente: Nome: GUILHERME FERNANDES
Endereço: Rua dos Pioneiros, - de 2973/2974 a 3182/3183,
Floresta, Cacoal - RO - CEP: 76965-694
Advogado do(a) AUTOR: SUELI MARIA RODRIGUES FERRO RO0002961
Requerido: Nome: SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO
SEGURO DPVAT SA
Endereço: Rua Senador Dantas, 74, 5 Andar, Centro, Rio de
Janeiro - RJ - CEP: 20031-205
Advogados do(a) RÉU: JOSE HENRIQUE BARROSO SERPA
- RO9117, WILSON VEDANA JUNIOR - RO0006665, IRAN DA
PAIXAO TAVARES JUNIOR - RO0005087, PAULO BARROSO
SERPA - RO0004923
Valor da Causa: R$ 11.137,50
Intimação
Fica a parte requerida intimada, por intermédio de seu(s)
advogado(s), para manifestar-se sobre o Laudo Pericial, no prazo
de 15 dias.
Cacoal-RO, 13 de setembro de 2018.
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Cacoal - 4ª Vara Cível
Avenida Porto Velho, 2728, Centro, CACOAL - RO - CEP: 76963860 - Fone:(69) 344316687
Processo N° 7000664-43.2016.8.22.0007
Classe: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
Requerente: EXEQUENTE: JORGE CAETANO DOS SANTOS
Advogados do(a) EXEQUENTE: NERLI TEREZA FERNANDES RO0004014, ELISANGELA RIBEIRO SANTOS - RO7231
Requerido: EXECUTADO: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO
SEGURO SOCIAL
Advogado do(a) EXECUTADO:
Valor da Causa: R$ 9.456,00
Intimação
Fica a parte autora intimada, por intermédio de seu advogado, para
retirar o alvará expedido nos autos; bem como para ciência da
SENTENÇA prolatada nos autos.
Cacoal-RO, 13 de setembro de 2018
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Cacoal - 4ª Vara Cível
Avenida Porto Velho, 2728, Centro, Cacoal - RO - CEP: 76963-860
- Fone:(69) 34431668 Processo N° 7011231-36.2016.8.22.0007
Classe: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
Requerente: Nome: CONFECCOES MENGATTI LTDA - EPP
Endereço: Avenida Sete de Setembro, 2102, loja, Princesa Isabel,
Cacoal - RO - CEP: 76964-006
Advogado do(a) EXEQUENTE: GLENIMBERG MENEZES RO0007279
Requerido: Nome: ALZAK CINTA LARGA
Endereço: Rua Aristides Ferreira, 2331, Incra, Cacoal - RO - CEP:
76965-886 ou RUA BENEDITO BRÍGIDO, 5139, RIOZINHO
Advogado do(a) EXECUTADO:
Valor da Causa: R$ 1.652,80
DESPACHO
A parte executada foi devidamente intimada, entretanto, até a
presente data, não informou quanto ao pagamento do débito nem
mesmo quanto a interposição de embargos ( id 14847672).
Em razão de requerimento do exequente e, em atenção a ordem
estabelecida no art. 835 do Novo CPC, este Juízo providenciou a
tentativa de bloqueio de dinheiro, via sistema BACENJUD, tendo
sido bloqueada parte da quantia executada:
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Assim, determino a intimação do executado, na pessoa do seu
advogado ou à sociedade de advogados, se já tiver constituído,
ou, pessoalmente, nos termos do art. 841, §§ 1º e 2º do CPC, para
no prazo de 05 (cinco) dias, contados da juntada da intimação ao
autos, comprovar que a quantia bloqueada é impenhorável e/ou é
excessiva, nos termos do art. 854, § 3º do CPC.
Transcorrido o prazo sem qualquer manifestação do executado,
desde já converto o bloqueio do numerário em penhora, sendo
desnecessária a lavratura de termo, nos termos do art. 854, § 5º
do CPC.
Cumpra-se.
Cacoal/RO, 13 de setembro de 2018.
Mário José Milani e Silva
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Cacoal - 4ª Vara Cível
Avenida Porto Velho, 2728, Centro, Cacoal - RO - CEP: 76963-860
- Fone:(69) 34431668 Processo N° 7008928-78.2018.8.22.0007
Classe: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
Requerente: Nome: MARCELO FERNANDES PAIAO
Endereço: Rua Joaquim Pinheiro Filho, 3584, Village do Sol II,
Cacoal - RO - CEP: 76964-496
Advogados do(a) AUTOR: MARIA DE LOURDES BATISTA
DOS SANTOS - RO0005465, CRISTINA MIRIA DE OLIVEIRA RO6692, MARCIO VALERIO DE SOUSA - MG0130293, NATHALY
DA SILVA GONCALVES - RO0006212
Requerido: Nome: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO
SOCIAL
Endereço: Rua General Osório, 275A, 509, Princesa Isabel, Cacoal
- RO - CEP: 76964-030
Advogado do(a) RÉU:
Valor da Causa: R$ 6.559,00
DECISÃO
1. De início, defiro a gratuidade judiciária postulada pela parte autora
e, na sequência, passo a análise do pedido de tutela provisória.
2. O art. 300, caput, do Novo Código de Processo Civil estabelece
que “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos
que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o
risco ao resultado útil do processo”.
2.1. E o § 3º do mesmo DISPOSITIVO referido adverte quanto
a impossibilidade de concessão da tutela nas hipóteses em que
houver perigo de irreversibilidade dos seus efeitos.
2.2. Pois bem. No caso dos autos, pleiteia a parte autora o
deferimento de tutela de urgência, a fim de que o Juízo determine
que o requerido implante/restabeleça benefício de auxílio-doença.
2.3. Ocorre, entretanto, em que pese os argumentos da parte autora,
não vislumbro a verossimilhança, considerando-se sobretudo
a divergência entre a CONCLUSÃO da perícia médica do INSS,
que reveste-se de presunção de legalidade, e dos laudos médicos
particulares juntados aos autos, o que aponta a necessidade de
instrução do feito no sentido de constatar o real estado de saúde
do requerente.
2.4. Assim, INDEFIRO O PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE
URGÊNCIA de natureza antecipada.
3. Diante das especificidades da causa e de modo a adequar o
rito processual às necessidades do conflito, deixo de designar
audiência de conciliação.
4. CITE-SE o INSS dos termos da ação e INTIME-O, para querendo,
contestar no prazo legal.
4.1. Ofertada a contestação com assertivas preliminares ou juntada
de documentos novos, intime-se a parte autora para, querendo,
IMPUGNAR, no prazo de 15 (quinze) dias (arts. 350 e 351 do Novo
CPC).
4.2. Apresentada ou não a impugnação, pratique-se o necessário
para a realização da perícia médica adiante designada.
5. Verifico que para o caso em tela a realização da PROVA
PERICIAL, consistente na avaliação médica da parte autora, é
indispensável e, por essas razões, desde já, nomeio perito o Dr
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ALEXANDRE REZENDE, CRM 2314, que poderá ser localizado
no Hospital São Paulo, localizado na Avenida São Paulo, Bairro
Centro, Cacoal/RO, a fim de que examine o requerente e responda
aos quesitos. Diante das dificuldades de nomeação de peritos em
áreas específicas, bem como por não poderem os órgãos públicos,
a disposição deste Juízo, suportar atendimentos de perícias sem
prejuízo de sua atendimento ordinário, e considerando ainda
a irrisoriedade do valor mínimo estabelecido pela Resolução
232/2016-CNJ, fixo honorários periciais no montante de R$400,00
(quatrocentos reais), a serem pagos pelo Justiça Federal. devendo
o sr. escrivão expedir o necessário, no momento oportuno.
5.1. Somente após o decurso do prazo de contestação, INTIMESE o perito acima nomeado dando-lhe ciência da designação e
solicitando que realize o agendamento da perícia para a data mais
breve possível, informando este juízo o dia e o horário no prazo de
05 (cinco) dias.
5.1.1. Consigne-se que deverá ser agendada data com prazo
razoável para que as partes sejam intimadas.
5.1.2. Também intime-se que o laudo deverá ser apresentado em
cartório em até 15 (quinze) dias após a perícia.
5.2. Com a data da perícia, intimem-se as partes e encaminhem-se
os quesitos ao perito.
5.3. Ressalte-se que a intimação da parte autora, quanto a data e
horário da perícia, é de responsabilidade de seu advogado, o qual
deverá esclarece-la ainda, sobre a necessidade de que leve para
a perícia todos os exames médicos realizados, advertindo-a que a
falta prejudicará a prova pericial, acarretando a demora na solução
do seu pedido.
5.4. Após, aguarde-se a realização da perícia médica.
6. Apresentado o laudo, intimem-se as partes para manifestação,
no prazo de 15 (quinze) dias.
7. Por fim, voltem os autos conclusos.
8. Pratique-se o necessário.
9. SERVE O PRESENTE DE MANDADO /CARTA-AR para:
9.1. CITAR e INTIMAR o INSS, para. querendo, contestar o pedido.
9.2. INTIMAR o autor, através de seu advogado (via DJE), do teor
da presente DECISÃO.
9.3. A intimação da parte autora, através de seu advogado (via
DJE), no caso de impugnação.
9.4. INTIMAR O PERITO, conforme termos e endereço consignado
no DESPACHO.
9.5. A intimação das partes, através de seus advogados/
procuradores, quanto à data designada pelo perito para a realização
da perícia e, também, quando para manifestação quanto ao laudo
pericial.
Cacoal/RO, 11 de setembro de 2018.
Mário José Milani e Silva
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Cacoal - 4ª Vara Cível
Avenida Porto Velho, 2728, Centro, Cacoal - RO - CEP: 76963-860
- Fone:(69) 34431668 Processo N° 7008166-62.2018.8.22.0007
Classe: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
Requerente: Nome: JOSINO DE FREITAS LIMA
Endereço: Rua Ademário Carlos Ferreira, 3423, - até 3476/3477,
Village do Sol, Cacoal - RO - CEP: 76964-266
Advogado do(a) AUTOR: HELIO RODRIGUES DOS SANTOS RO7261
Requerido: Nome: BANCO BMG CONSIGNADO S/A
Endereço: Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3477, Itaim Bibi, São
Paulo - SP - CEP: 04538-133
Advogado do(a) RÉU:
Valor da Causa: R$ 22.998,40
DECISÃO
Concedo a gratuidade da justiça.
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Diante das especificidades da causa e de modo a adequar o
rito processual às necessidades do conflito, deixo de designar
audiência de conciliação. No caso dos autos, o baixo êxito que tem
se obtido em processos desta natureza em face das instituições
financeiras revela que, em certos casos, a audiência para tentativa
prévia de conciliação acaba por apenas delongar o resultado final
do processo.
Havendo interesse em conciliar, poderá a parte requerida contatar
a parte autora através de seu advogado, ou mesmo pessoalmente,
nos endereços e telefones informados na petição inicial. Pactuado
eventual acordo, as partes poderão trazê-lo aos autos a qualquer
momento para apreciação e eventual homologação por este Juízo.
Constato a evidência de relação consumeirista, daí porque decreto
a inversão do ônus da prova, devendo a parte requerida trazer aos
autos cópia do contrato discutido pela parte autora.
CITE-SE e INTIME-SE a parte requerida para contestar o feito no
prazo de 15 (quinze) dias úteis.
Ressalte-se que a ausência de contestação implicará revelia e
presunção de veracidade da matéria fática apresentada na petição
inicial.
Destaque-se ao requerido, ainda, que o processo tramita
eletronicamente, assim, a visualização da petição inicial, dos
documentos e da DECISÃO que determinou a citação (art. 250,
II e V, do Novo CPC) poderá ocorrer mediante acesso ao sítio do
Tribunal de Justiça de Rondônia, na internet, no seguinte endereço:
www.tjro.jus.br/inicio-pje, sendo considerado vista pessoal (art. 9º,
§ 1º, da Lei Federal nº 11.419/2006) que desobriga a anexação.
Petições, procurações, contestação etc, devem ser trazidos ao
Juízo por peticionamento eletrônico.
Apresentada ou não a contestação, intime-se o autor para
manifestação no prazo legal.
Com ou sem a manifestação do autor, voltem os autos conclusos.
SERVE O PRESENTE DE MANDADO /CARTA-AR/CARTA
PRECATÓRIA para:
1 – INTIMAÇÃO do autor, através de seu advogado (via DJE) da
presente DECISÃO.
2 – CITAÇÃO e INTIMAÇÃO da requerida, no endereço acima
referido, dos termos da ação e para oferta de resposta no prazo
legal.
2.1 - Caso a parte requerida possua cadastro na forma do art. 246,
§1º, e art.1.051, do Novo Código de Processo Civil, a CITAÇÃO
e INTIMAÇÃO deverão ser feitas de maneira preferencialmente
eletrônica.
Cacoal/RO, 20 de agosto de 2018.
Mário José Milani e Silva
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Cacoal - 4ª Vara Cível
Avenida Porto Velho, 2728, Centro, Cacoal - RO - CEP: 76963-860
- Fone:(69) 34431668 Processo N° 7011048-31.2017.8.22.0007
Classe: PROCEDIMENTO SUMÁRIO (22)
Requerente: Nome: ROSENI PIMENTA DA SILVA PIRES
Endereço: Área Rural, LINHA 9 KM 37 LOTE 44 GLEBA 9, Área
Rural de Cacoal, Cacoal - RO - CEP: 76968-899
Advogado do(a) AUTOR: DORISLENE MENDONCA DA CUNHA
FERREIRA - RO0002041
Requerido: Nome: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO
SOCIAL
Endereço: desconhecido
Advogado do(a) RÉU:
Valor da Causa: R$ 12.181,00
SENTENÇA
Vistos, etc...
ROSENI PIMENTA DA SILVA PIRES, brasileira, casada,
agricultora, CPF 758.521.522-34, residente e domiciliada na Linha
9, Km 37, lote 44, gleba 9, zona rural – Cacoal - RO, por intermédio
de advogada regularmente habilitada, ingressou em juízo com
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AÇÃO PREVIDENCIÁRIA contra
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS, pessoa
jurídica de direito público, autarquia federal, sediada na Avenida
Jorge Teixeira, esquina com Costa e Silva, nº 99, Porto Velho/RO,
aduzindo em síntese ser segurada especial da previdência social e
encontra-se incapacitada para o trabalho.
Relata que protocolizou pedido de benefício na esfera administrativa
e teve implantado em seu favo o auxílio-doença, que foi concedido
até 15.01.2017.
Após a cessação a parte autora formulou novos requerimentos,
contudo foram todos indeferidos.
Menciona que preenche todos os requisitos exigidos pela legislação
para que lhe seja concedida a aposentadoria por invalidez.
A inicial veio instruída com procuração, documentos pessoais,
comunicações de DECISÃO, indeferimento on-line, laudos,
relatórios e exames médicos, contratos de comodato, notas fiscais
do produtor e outros.
O requerido foi citado e não apresentou contestação.
Tendo sido nomeado perito, o laudo pericial foi devidamente
juntado ao Id 18714639.
As partes se manifestaram sobre o laudo.
É O RELATÓRIO.
DECIDO.
Versam os presentes autos sobre AÇÃO PREVIDENCIÁRIA
inaugurada por ROSENI PIMENTA DA SILVA PIRES contra o
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL – INSS.
O art. 194 da Constituição Federal estipula:
A seguridade social compreende um conjunto integrado de ações
de iniciativa dos poderes públicos e da sociedade, destinadas a
assegurar os direitos relativos à saúde, a previdência e a assistência
social.
Ainda nossa Carta Magna em seu art. 201 determina:
A previdência social será organizada sob a forma de regime geral,
de caráter contributivo e de filiação obrigatória, observados os
critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial e atenderá
nos termos da lei:
I – cobertura de eventos de doença, invalidez, morte e idade
avançada
§ 2º – nenhum benefício que substitua o salário de contribuição ou
o rendimento do trabalho do segurado terá valor inferior ao salário
mínimo.
Em complemento e regulamentando o comando constitucional, a
Lei 8.213 de 24/07/1991, assim prevê:
Art. 18 – o regime geral da previdência social compreende as
seguintes prestações, devidas inclusive em razão de eventos
decorrentes de acidente de trabalho, expressas em benefícios e
serviços:
I- quanto ao segurado:
e) auxílio-doença;
Art. 59. O auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo
cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido nesta
Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade
habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos.
Parágrafo único. Não será devido auxílio-doença ao segurado
que se filiar ao Regime Geral de Previdência Social já portador da
doença ou da lesão invocada como causa para o benefício, salvo
quando a incapacidade sobrevier por motivo de progressão ou
agravamento dessa doença ou lesão.
Art. 60. O auxílio-doença será devido ao segurado empregado a
contar do décimo sexto dia do afastamento da atividade, e, no caso
dos demais segurados, a contar da data do início da incapacidade
e enquanto ele permanecer incapaz.
§ 1º. Quando requerido por segurado afastado da atividade por
mais de 30 (trinta) dias, o auxílio-doença será devido a contar da
data da entrada do requerimento.
Art. 62 – o segurado em gozo de auxílio-doença, insusceptível
de recuperação para sua atividade habitual, deverá submeterse a processo de reabilitação profissional para o exercício de
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outra atividade. Não cessará o benefício até que seja dado como
habilitado para o desempenho de nova atividade que lhe garanta
a subsistência ou, quando considerado não recuperável, for
aposentado por invalidez.
O artigo 42 da lei 8.213/91lista os requisitos necessários a
concessão de aposentadoria por invalidez:
A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o
caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando
ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e
insuscetível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe
garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer
nesta condição.
§ 1º – a concessão de aposentadoria por invalidez dependerá da
verificação da condição de incapacidade mediante exame médico
pericial a cargo da Previdência Social, podendo o segurado, às
suas expensas, fazer-se acompanhar de médico de sua confiança.
Depreende-se que o fundamental ponto de afirmação, que
serve de deslinde à questão da concessão do referido benefício,
reside na verificação da real condição de incapacidade, isto é,
de não suscetibilidade de reabilitação do segurado, informada e
materializada mediante exame médico pericial, para o desempenho
de sua atividade laboral.
No caso em exame, a autora postulou na esfera administrativa seu
afastamento por incapacidade laboral, tendo sido implantado em
seu favor o auxílio-doença, que foi concedido até 15.01.2017. Na
sequência, a parte autora formulou novos requerimentos, sendo
indeferidos, sob a alegação de inexistência de incapacidade.
No que concerne à qualidade de segurada da autora e, portanto,
sua vinculação com a previdência social, por ocasião do pedido
administrativo, a autarquia reconheceu tal condição, pois lhe
concedeu o auxílio-doença.
Dessa forma, encontram-se presentes os requisitos iniciais exigidos
pela legislação, para a concessão de benefícios.
No tocante à alegada incapacidade da autora, vale lembrar que o
ato administrativo goza de presunção de legitimidade e legalidade,
podendo apenas ser desconstituído através de robusta prova em
sentido contrário.
Os laudos juntados pela autora não são suficientes para tornar
contestável o laudo produzido pelos peritos da autarquia, razão
pela qual foi determinada a realização de perícia judicial.
O médico perito nomeado por este juízo, ortopedista e
traumatologista, Dr. Alexandre Rezende, ao examinar a autora,
menciona que ela possui um quadro de lombalgia crônica com
espondilodiscoartrose lombar leve, contudo, afirma que a doença
não torna a autora incapaz (quesito 3), que não existe incapacidade,
nem mesmo de caráter temporário ou parcial, (quesito 5). Afirma
que a autora encontra-se apta para suas atividades laborais
habituais (quesito 9 e 16).
O laudo judicial apenas confirma a legitimidade da DECISÃO da
autarquia, pois não foi constatada incapacidade laboral.
Tendo restado demonstrado que a autora não se encontra
incapacitada para o trabalho, o pedido deve ser rejeitado.
Isto posto e por tudo mais dos autos constam, JULGO com apoio
no art. 487, I do Código de Processo Civil, e DISPOSITIVO s
da Lei 8.213/91, TOTALMENTE IMPROCEDENTE a AÇÃO
PREVIDENCIÁRIA ajuizada por ROSENI PIMENTA DA SILVA
PIRES contra o INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL –
INSS.
Deixo de condenar a autora ao pagamento de custas processuais
e honorários de advogado em razão de sua fragilidade
econômica.
Havendo recurso, intime-se a parte contrária para apresentar
contrarrazões e, após, independentemente de novo DESPACHO,
remeta-se os autos ao Tribunal competente para análise do
recurso.
Após o trânsito em julgado, arquivem-se estes autos.
Cacoal/RO, 10 de setembro de 2018.
Mário José Milani e Silva
Juiz de Direito
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COMARCA DE CEREJEIRAS
1ª VARA CÍVEL
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
PODER JUDICIÁRIO - Comarca de Cerejeiras - 1ª Vara Genérica
Sede do Juízo: Fórum Dr. Sobral Pinto, Avenida das Nações,
2.225, Centro - Cerejeiras/RO
CEP 76997-000 - (Fax) Fone (069) 3342-2283 e 3342-2235 –
Email: cjs1vara@tjro.jus.br
EDITAL DE CITAÇÃO N. 036/2018
PRAZO: 30 (trinta) dias
Processo 7001737-95.2017.8.22.0013
Classe: Procedimento Ordinário
Assunto: Mensalidades
Requerente: ASSOCIACAO EDUCACIONAL MODOTTE
Advogado: Juliene da Penha F. de Araújo e outro
Requerido: Anderson Luiz Miranda Soares
FINALIDADE: CITAÇÃO do requerido ANDERSON LUIZ MIRANDA
SOARES, brasileiro, solteiro, CPF 013.526.642-40, filho de Ademir
Soares e Márcia Miranda Soares, para tomar conhecimento da ação
proposta, e querendo, apresentar contestação, no prazo de 15 dias,
que será contado do final do prazo de publicação do edital, ciente
de que, não fazendo, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os
fatos alegados pelo(a) parte autora na petição inicial.
Cerejeiras, 11 de maio de 2018.
Carlos Vidal de Brito
Diretor de Cartório/Assina por ordem do MM Juiz
Portaria 007/98
1º Cartório
COMARCA DE CEREJEIRAS
SUGESTÕES
OU
RECLAMAÇÕES,
FAÇAM-NAS
PESSOALMENTE AO JUIZ OU CONTATE-NOS VIA INTERNET.
ENDEREÇO ELETRÔNICO: cjs1vara@tjro.jus.br
JUIZ: Bruno Magalhães Ribeiro dos Santos
Diretor de Cartório: Carlos Vidal de Brito
Proc.: 0002107-38.2013.8.22.0013
Ação:Execução de Título Extrajudicial
Exequente:Coodetec Cooperativa Central de Pesquisa Agrícola
Advogado:Dirce Inês Finkler de Camargo (PR 33.799), Cláudia
Uliana Orlando (PR 35.818)
Executado:Alcir Umberto Santin
Advogado:Jeverson Leandro Costa (OAB/RO 3134), Marianne A. e
Vieira de Freitas Pereira.. (RO 3046)
DESPACHO:
DESPACHO
Desnecessária
CONCLUSÃO.Cumpra-se
as
determinações já impostas.Só após, venham-me conclusos.
Cerejeiras-RO, quarta-feira, 12 de setembro de 2018.Bruno
Magalhães Ribeiro dos Santos Juiz de Direito
Proc.: 0003708-55.2008.8.22.0013
Processo: 0003708-55.2008.8.22.0013
Classe: Cumprimento de SENTENÇA
Assunto: Dissolução
Exequente: Riozo Hattori
Advogado: Valmir Burdz – OAB/RO 2086; Leandro Augusto Silva
– OAB/RO 3392
Executado: Celina Maria de Campos
Advogado: Carla Falcão Rodrigues – OAB/RO 616-A
FINALIDADE: Intimação do(s) patrono(s) da(s) parte(s) da
certidão de fl. 672, a seguir transcrita: “Certifico que, nesta data,
desarquivei estes autos, conforme requerimento de fls. 489, os
quais aguardarão, em Cartório, manifestação da parte interessada,
pelo prazo, de 5 (cinco) dias, findo os quais retornarão ao arquivo,
independente de DESPACHO judicial. O referido é verdade. Dou
fé. Cerejeiras, 03 de Setembro de 2.018. Carlos Vidal de Brito –
Diretor de Cartório.”
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Proc.: 0003198-42.2008.8.22.0013
Ação:Execução Fiscal
Exequente:Fazenda Pública do Estado de Rondônia
Advogado:Antonio Jose dos Reis Junior ( 281-B)
Executado:Indústria e Comércio de Laticínios Unibom Ltda., José
Wilson Mascarenha de Oliveira, Valtecir Martins de Carvalho
Advogado:Carlos Roberto de Cunto Montenegro (OAB/MT 11930A), Izabete Betti (MT 18819), Fábio Luis de Mello Oliveira (OAB/MT
6848-B), Carlos Roberto de Cunto Montenegro (OAB/MT 11930A), Enio José Coutinho Medeiros (OAB/MT 7921), Carlos Roberto
de Cunto Montenegro (OAB/MT 11930-A), Enio José Coutinho
Medeiros (OAB/MT 7921)
DESPACHO:
DESPACHO Por ora, considerando o teor da certidão de fl.
428, matenho a penhora do imóvel denominado chácara 10/1,
matrícula nº 7.323, CRI/Cerejeiras. Ratifico, porém, o decisório de
fl. 398 dos autos, relativamente a SUSPENSÃO da hasta pública
outrora designada.Antes de qualquer deliberação acerca da
impenhorabilidade arguida, visando, desde já, garantir a satisfação
do crédito do exequente, DETERMINO, agora, que seja efetuado
a penhora e avaliação do (s) bem (ns) indicado (s) como sendo:
Lote 09, Quadra 16, Setor C, matrícula 4448, Cerejeiras/RO.Não
sendo localizados bens passíveis de penhora, nos termos do §
2º do art. 847 combinado com o inciso V, do art. 774, ambos do
NCPC, o (a) Sr. Oficial(a) de Justiça INTIMARÁ a parte executada
para que, no prazo de 5 (cinco) dias a contar da intimação, perante
o (a) próprio (a) Oficial (a), INDIQUE onde se encontram os bens
sujeitos à execução e, em se tratando de bem imóvel, exiba prova
de sua propriedade, sob pena de multa no percentual de 10% (dez)
por cento sobre o valor atualizado da dívida, nos termos do art. 903
§6° do CPC. Havendo indicação, proceda-se a respectiva penhora.
Efetivada a penhora e avaliação intimar o executado da presente
– e sua esposa em caso de imóvel -, bem como para cientificarlhe que, querendo, poderá opor embargos no prazo de 15 (quinze)
dias, a contar da juntada do MANDADO.SIRVA A PRESENTE
COMO MANDADO DE PENHORA E INTIMAÇÃO, observando para
o seu cumprimento o seguinte endereço da parte executada e/ou
da localização dos bens: Lote 09, Quadra 16, Setor C, matrícula
4448, Cerejeiras/RO.Autorizo o uso das prerrogativas do art. 212 do
NCPC e respectivos parágrafos.Cumprida a determinação, venhamme conclusos para DECISÃO quanto a eventual desconstituição
da anterior penhora, ou não.Pratique-se o necessário. Intimem-se.
Cumpra-se.Cerejeiras-RO, quarta-feira, 5 de setembro de 2018.
Bruno Magalhães Ribeiro dos Santos Juiz de Direito
Proc.: 0000410-11.2015.8.22.0013
Ação:Ação Penal - Procedimento Ordinário (Réu Solto)
Autor:Ministério Público do Estado de Rondônia
Advogado:Promotor de Justiça ( )
SócioEducando:Edmar Machado Souza
Advogado:Trumam Gomer de Souza Corcino (OAB/RO 3755)
DESPACHO:
DESPACHO Abra-se vista ao Ministério Público para análise e
parecer, postulando o que entender cabível. Após, retornemme conclusos.Pratique-se o necessário. Intime-se. Cumprase.Cerejeiras-RO, quinta-feira, 6 de setembro de 2018.Bruno
Magalhães Ribeiro dos Santos Juiz de Direito
Proc.: 0002021-77.2007.8.22.0013
Ação:Arrolamento de Bens
Requerente:Leru Jerino Pereira Jales, Marli de Fátima Modesto,
José Pereira Bragança, Vailton Pereira Bragança, Valdeci Pereira
Bragança, Geraldo Pereira Bragança, Maria Pereira Bragança,
Dejanira Luiza Bragança, Izabel Pereira Bragança, Gilberto Pereira
Bragança, Diemerson Gustavo Pereira Bragança da Silva
Advogado:Valdete Minski (RO 3595), Ronaldo Patrício dos Reis
(RO 4366), Valdete Minski (RO 3595), Ronaldo Patrício dos Reis
(RO 4366), Valdete Minski (RO 3595), Ronaldo Patrício dos Reis
(RO 4366), Valdete Minski (RO 3595), Valdete Minski (RO 3595),
Valdete Minski (RO 3595)
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Arrolado:Espólio de Maria Eugênia Jales
Advogado:Valdete Minski (RO 3595)
DESPACHO:
DESPACHO Considerando a inércia da advogada da herdeira
menor I. L. A. B., conforme certidão de fl. 365, a fim de evitar
qualquer nulidade e/ou cerceamento de defesa, considerando
a sua habilitação no feito, DETERMINO a intimação pessoal da
herdeira, por intermédio de sua genitora - DÉBORA VIEIRA DE
ALMEIDA -, para que, no prazo de 05 (cinco) dias, se manifeste
acerca da proposta apresentada pelo inventariante a fl. 371, no
que diz respeito a sua cota parte no espólio de MARIA DE FÁTIMA
MODESTO e outros, sob pena de preclusão e concordância tácita
acerca da pretensão.SIRVA A PRESENTE COMO MANDADO
/CARTA PRECATÓRIA DE INTIMAÇÃO, a ser cumprido no
seguinte endereço: Rua André Ficarelli, nº 329, Q D 11A, CS 29,
Cidade do Povo, Rio Branco/AC.Com o decurso do prazo, havendo
ou não manifestação, o que deverá ser certificado, abra-se vista
ao Parquet.Após, venham-me conclusos.Pratique-se o necessário.
Intimem-se. Cumpra-se.Cerejeiras-RO, quarta-feira, 5 de setembro
de 2018.Bruno Magalhães Ribeiro dos Santos Juiz de Direito
Proc.: 0016531-66.2005.8.22.0013
Ação:Execução de Título Extrajudicial
Exequente:Bunge Fertilizantes S/a
Advogado:Osmar Schneider (OAB/MT 2152 B), Fábio Schneider
(OAB/MT 5238)
Executado:Tarcísio Alceu de Medeiros
Advogado:Advogado não Informado (XXXXXX Doc. Não
Informado), Lucir Luiz Mazutti (RO 360)
DESPACHO:
DESPACHO Ante informação do falecimento da parte executada,
defiro o requerimento de fl. 417.Por consequência, intime-se os
herdeiros indicados às fls. 419-420, para que tomem conhecimento
cerca da presente, concedendo-lhes o prazo de 15 (quinze) dias,
para eventual manifestação/impugnação, querendo, sob pena
de regular trâmite da execução.Expeça-se o necessário para o
cumprimento.Decorrido o prazo, havendo ou não manifestação,
o que deverá ser certificado, abra-se vista ao exequente para
impulsionar, em igual prazo, ocasião em que deverá, desde logo,
esclarecer sobre eventual existência de inventário em nome
do devedor/falecido, postulando o que entender cabível.Após,
retornem-me conclusos.Pratique-se o necessário. Intime-se.
Cumpra-se.Cerejeiras-RO, quarta-feira, 5 de setembro de 2018.
Bruno Magalhães Ribeiro dos Santos Juiz de Direito
Proc.: 0003100-52.2011.8.22.0013
Ação:Inventário
Requerente:Jesus Emiliano Gomes Almeida da Silva, Sebastiana
de Almeida Gomes, Fátima Gomes da Silva Almeida, Francisca
Almeida Gomes, Nilton Almeida Gomes, Magno Gomes da Silva
Almeida, Raimunda Almeida Knebel
Advogado:Trumam Gomer de Souza Corcino (OAB/RO 3755),
Marilza Serra (RO 3436)
Inventariado:Espólio de Maria de Nazaré Almeida da Silva
Advogado:Não Informado ( xx)
DESPACHO:
DESPACHO Intime-se a parte inventariante para que, no prazo de
15 (quinze) dias, instrua aos autos o comprovante de pagamento
do ITCD e/ou eventual isenção, referente ao imóvel objeto da lide.
Na mesma ocasião, deverá, ainda, apresentar as declarações
finais, mediante juntada do plano de partilha, o qual deverá detalhar
a cota parte de cada um dos herdeiros, inclusive a herdeira por
representação (Flávia Almeida Mendes), em razão do falecimento
de Francisco Almeida Gomes da Silva, seu genitor e filho da de
cujus. Com o decurso do prazo, havendo ou não manifestação,
o que deverá ser certificado, venham-me conclusos.Pratique-se o
necessário. Intimem-se. Cumpra-se.Cerejeiras-RO, quarta-feira, 5
de setembro de 2018.Bruno Magalhães Ribeiro dos Santos Juiz de
Direito

SEXTA-FEIRA, 14-09-2018

876

Proc.: 0003628-81.2014.8.22.0013
Ação:Procedimento Ordinário (Cível)
Requerente:Arlindo Machado
Advogado:Valdete Minski (RO 3595)
Requerido:Instituto Nacional do Seguro Social - Inss
DESPACHO:
DESPACHO Tendo em vista o acordo já homologado nos autos,
conforme DECISÃO de fl. 107, referente a proposta de fl. 91 e
cálculos subsequentes, DETERMINO, agora, a expedição das
RPVs: 1) para pagamento do débito principal, no importe de R$
9.516,07 em favor do exequente; 2) para pagamento dos honorários
sucumbenciais, no valor de R$ 951,61, em favor do advogado
constituído no feito.Intimem-se os beneficiários acerca da presente.
Quando da expedição, atente-se aos dados bancários nos autos,
a fim de viabilizar a satisfação da obrigação.Após, nada mais
pendente, arquivem-se, procedendo-se as baixas devidas;Pratiquese o necessário. Intimem-se. Cumpra-se.Cerejeiras-RO, quartafeira, 5 de setembro de 2018.Bruno Magalhães Ribeiro dos Santos
Juiz de Direito
Proc.: 0004225-55.2011.8.22.0013
Ação:Ação Penal - Procedimento Sumário (Réu Solto)
Autor:Adenil Braz dos Santos Lima, Ministério Público do Estado
de Rondônia
Advogado:Não Informado ( xx), Promotor de Justiça.. (RO
111111111)
Denunciado:Cícero Ribeiro da Silva
Advogado:Não Informado ( xx)
DESPACHO:
DESPACHO Abra-se vista a defesa para manifestar-se acerca
da petição de fl. 69 e ss., no prazo de 15 (quinze) dias.Com o
decurso do prazo, havendo ou não manifestação, o que deverá
ser certificado, retornem-me conclusos para demais providências.
Pratique-se o necessário. Intimem-se. Cumpra-se.Cerejeiras-RO,
quarta-feira, 5 de setembro de 2018.Bruno Magalhães Ribeiro dos
Santos Juiz de Direito
Proc.: 0004073-36.2013.8.22.0013
Ação:Execução Fiscal
Exequente:Fazenda Pública do Município de Cerejeiras - RO
Advogado:Roberto Silva Lessa Feitosa (OAB/RO 2372)
Executado:Santa Eugênia Meneghelli Ruiz, Regina Paes da Costa
Rosa
Advogado:Não Informado ( xx)
DESPACHO:
DESPACHO Diante da inércia da executada, conforme certidão de
fl. 161, a esta altura, para fins de viabilizar o requerimento de fl. 153,
DETERMINO que se OFICE o DETRAN/RO para PROMOVER/
AUTORIZAR, no prazo de 30 (trinta) dias, a transferência da
motocicleta Honda Biz 125 ES, Placa NDQ 5361, ano/modelo
2008/2009, cor cinza, gasolina, RENAVAM 120805693, CHASSI
9C2JC42209RO16829, para o nome de PATRÍCIA PEREIRA
DOS SANTOS, em razão da arrematação do bem nos presentes
autos, conforme carta de fl. 152, independentemente dos débitos
existentes em nome da antiga proprietária - Regina Paes da Costa
Rosa -, em face de quem a autarquia ou o EStado poderá promover
a devida cobrança pelos meios cabíveis, de tudo comprovando-se
nos autos, sob pena de incorrer em crime de desobediência, nos
termos do art. 330 do CP. Para tanto, SIRVA CÓPIA DA PRESENTE
COMO OFÍCIO.Sem prejuízo quanto ao cumprimento da ordem
acima, intime-se a parte exequente para impulsionar, postulando
o que entender cabível, no prazo de quinze dias, ocasião em que
deverá carrear aos autos planilha atualizada do débito, sob pena
de extinção, dando por satisfeita integralmente a obrigação.Com
o decurso do prazo, havendo ou não manifestação, o que deverá
ser certificado, retornem-me conclusos para demais providências.
Pratique-se o necessário. Intimem-se. Cumpra-se.Cerejeiras-RO,
quarta-feira, 5 de setembro de 2018.Bruno Magalhães Ribeiro dos
Santos Juiz de Direito
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Proc.: 0003311-20.2013.8.22.0013
Ação:Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo (Juizado Criminal
Autor:Ministério Público do Estado de Rondônia
Denunciado:Marcelo Pereira Santos, Washington Miranda Silva
Advogado:Wagner Aparecido Borges (OAB/RO 3089)
DESPACHO:
DESPACHO Decreto a perda dos bens apreendidos e relacionados
a fl. 20, uma vez não terem sido reclamados no prazo legal,
conforme estabelece o art. 123 do CPP. Oportunamente, a fim de
viabilizar futura destinação, OFICIE-SE as entidades cadastradas no
juízo para que se manifestem acerca de eventual interesse, de tudo
justificando-se, no prazo de 05 (cinco) dias.Após, abra-se vista ao
Parquet.Só então, retornem-me conclusos.Pratique-se o necessário.
Intime-se. Cumpra-se.Cerejeiras-RO, quarta-feira, 5 de setembro de
2018.Bruno Magalhães Ribeiro dos Santos Juiz de Direito
Proc.: 0003171-83.2013.8.22.0013
Ação:Ação Penal - Procedimento Ordinário (Réu Solto)
Autor:M. P. do E. de R.
Advogado:Promotor de Justiça ( )
Denunciado:H. B. de A. P. B. de A.
Advogado:Gilvan Rocha Filho (RO 2650)
DESPACHO:
DESPACHO Abra-se vista ao Ministério Público para análise
e parecer, postulando o que entender cabível.Após, retornemme conclusos.Pratique-se o necessário. Intime-se. Cumpra-se.
Cerejeiras-RO, quinta-feira, 6 de setembro de 2018.Bruno Magalhães
Ribeiro dos Santos Juiz de Direito
Proc.: 0000014-68.2014.8.22.0013
Ação:Execução Fiscal
Requerente:Fazenda Nacional
Requerido:Curtpam Destilaria de Álcool Ltda
Advogado:Não Informado ( xx)
DECISÃO:
DESPACHO Considerando a DECISÃO proferida nos autos de
embargos, SUSPENDO o presente feito, exclusivamente em relação
ao bem objeto do litígio - relacionado a fl. 155 e ss..Intimem-se as
partes cientificando-as quanto ao particular.Na ocasião, oportunizo
o prazo de quinze dias para o exequente impulsionar o feito,
pleiteando o que entender cabível, pra fins de prosseguimento.
Após, venham-me conclusos. Pratique-se o necessário. Intimemse. Cumpra-se. Cerejeiras-RO, terça-feira, 11 de setembro de 2018.
Bruno Magalhães Ribeiro dos Santos Juiz de Direito
Proc.: 0000486-06.2013.8.22.0013
Ação:Cumprimento de SENTENÇA
Requerente:Valdete Minski
Advogado:Valdete Minski (RO 3595), Trumam Gomer de Souza
Corcino (OAB/RO 3755)
Requerido:Banco Bradesco S/a
Advogado:Ana Paula dos Santos (RO 4794), Carmen Eneida da
Silva Rocha (OAB/RO 3846)
DESPACHO:
DESPACHO Defiro o requerimento de fl. 314. Para tanto, expeçase alvará para levantamento da quantia depositada nos autos em
favor da parte exequente, intimando-a a proceder o levantamento.
Oportunamente, consigno que nos valores a serem levantados
deverão estar inclusos os seus respectivos rendimentos, e não
somente a importância ali descrita, a fim de evitar que eventual
remanescente permaneça em conta judicial vinculada aos autos.
Após, decorrido o período de validade do alvará, oficie-se a Caixa
Econômica Federal para que, no prazo de 10 (dez) dias, informe e/
ou comprove nos autos o levantamento total da quantia apurada,
ou, se for o caso, descrimine eventual remanescente.Com a vinda
da informação, havendo remanescente, expeça-se novo alvará
nos mesmos moldes ora determinados.Caso contrário, inexistindo
pendências, devolvam-se os autos ao arquivo.Cumpra-se.CerejeirasRO, terça-feira, 11 de setembro de 2018.Bruno Magalhães Ribeiro
dos Santos Juiz de Direito
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Proc.: 0002322-77.2014.8.22.0013
Ação:Procedimento Ordinário (Cível)
Requerente:Francisco Cesimar Duarte
Advogado:Trumam Gomer de Souza Corcino (OAB/RO 3755)
Requerido:Banco Bradesco S/a
Advogado:Mauro Paulo Galera Mari (OAB/RO 4937), Anne Botelho
Cordeiro (RO 4370)
DESPACHO:
DESPACHO Considerando o teor da DECISÃO de fl. 381,
defiro o requerimento de fl. 424. Para tanto, expeça-se alvará
para levantamento da quantia depositada nos autos em favor
da parte requerente, intimando-a a proceder o levantamento.
Oportunamente, consigno que nos valores a serem levantados
deverão estar inclusos os seus respectivos rendimentos, e não
somente a importância ali descrita, a fim de evitar que eventual
remanescente permaneça em conta judicial vinculada aos autos.
Após, decorrido o período de validade do alvará, oficie-se a
Caixa Econômica Federal para que, no prazo de 10 (dez) dias,
informe e/ou comprove nos autos o levantamento total da quantia
apurada, ou, se for o caso, descrimine eventual remanescente.
Com a vinda da informação, havendo remanescente, expeça-se
novo alvará nos mesmos moldes ora determinados.Caso contrário,
inexistindo pendências, devolvam-se os autos ao arquivo.Cumprase.Cerejeiras-RO, terça-feira, 11 de setembro de 2018.Bruno
Magalhães Ribeiro dos Santos Juiz de Direito
Carlos Vidal de Brito
Escrivão Judicial

2ª VARA CÍVEL
2º Cartório
SUGESTÕES
OU
RECLAMAÇÕES,
FAÇAM-NAS
PESSOALMENTE AO JUIZ OU CONTATE-NOS VIA INTERNET.
ENDEREÇO ELETRÔNICO:
cjs2vara@tjro.jus.br
JUIZ: Jaires Taves Barreto
Diretor de Cartório: Arrisson Dener de Souza Moro
Proc.: 0001830-51.2015.8.22.0013
Ação:Execução da Pena
Autor:Ministério Público do Estado de Rondônia
Advogado:Promotor de Justiça ( )
Condenado:Martinho Bassani
Advogado:Fábio Ferreira da Silva Júnior (RO 6016)
DECISÃO:
DECISÃO Processo analisado em sede de mutirão carcerário,
instituído por meio da Resolução n. 19/2007- CNJ.Compulsando
os autos, verifico inexistência de benefícios em atraso ou pedidos
pendentes, estando o processo em ordem.Assim, aguarde-se o
cumprimento de pena.Reitere-se o ofício de fls. 147.HOMOLOGO
os cálculos de pena de fls. 156/157.Ciência ao Ministério Público
e Defesa.Intime-se o apenado desta DECISÃO, entregando cópia
dos cálculos.Expeça-se o necessário.Serve a presente de carta/
MANDADO /ofício.Cerejeiras-RO, quinta-feira, 13 de setembro de
2018.Fabrízio Amorim de Menezes Juiz de Direito
Proc.: 0001041-18.2016.8.22.0013
Ação:Execução da Pena
Autor:Ministério Público do Estado de Rondônia
Advogado:Promotor de Justiça ( )
Condenado:Luciano de Jesus
Advogado:Mário Guedes Júnior (OAB/RO 190A)
DECISÃO:
DECISÃO 1. Processo analisado em sede de mutirão carcerário,
instituído por meio da Resolução n. 19/2007- CNJ.Compulsando
os autos, verifico inexistência de benefícios em atraso ou pedidos
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pendentes, estando o processo em ordem.Assim, aguarde-se o
cumprimento de pena.2. Designo audiência de justificação para
o dia 29/10/2018, às 09h00min. Ciência ao Ministério Público e à
Defesa.Serve cópia da presente como requisição do apenado à
cadeia pública/MANDADO de intimação.Expeça-se o necessário.
Serve a presente de carta/MANDADO /ofício.Cerejeiras-RO,
quinta-feira, 13 de setembro de 2018.Fabrízio Amorim de Menezes
Juiz de Direito
Proc.: 1000958-48.2017.8.22.0013
Ação:Execução da Pena
Autor:Ministério Público do Estado de Rondônia
Advogado:Promotor de Justiça ( )
Condenado:Clarice de Lima Moraes
Advogado:Defensor Publico (RO. 000.)
DECISÃO:
DESPACHO Processo analisado em sede de mutirão carcerário,
instituído por meio da Resolução n. 19/2007- CNJ.Oficie-se o
médico perito para que prescreva os exames necessários para
a CONCLUSÃO da perícia (fls. 76), no prazo de 03 dias.Vindo
resposta, façam os autos conclusos com urgência.Sem prejuízo,
ao Ministério Público para manifestação quanto à progressão de
regime.HOMOLOGO os cálculos de pena de fls. 72/73.Ciência ao
Ministério Público e Defesa.Intime-se o apenado desta DECISÃO,
entregando cópia dos cálculos.Expeça-se o necessário.Serve a
presente de carta/MANDADO /ofício.Cerejeiras-RO, quinta-feira,
13 de setembro de 2018.Fabrízio Amorim de Menezes Juiz de
Direito
Proc.: 0000738-33.2018.8.22.0013
Ação:Petição (Criminal)
Requerente:Almir José dos Santos
Advogado:Wagner Aparecido Borges (OAB/RO 3089)
DESPACHO:
DESPACHO Submeta-se o pedido à Direção do Presídio,
cumprindo a determinação de fls. 35.Serve a presente de carta/
MANDADO /ofício.Cerejeiras-RO, quinta-feira, 13 de setembro de
2018.Fabrízio Amorim de Menezes Juiz de Direito
Proc.: 1000420-67.2017.8.22.0013
Ação:Carta Precatória (Criminal)
Autor:Ministério Público do Estado de Rondônia
Advogado:Promotor de Justiça ( )
Réu:Paulinho Sobreira de Laia
Advogado:Valmir Burdz (RO 2086)
DESPACHO:
DESPACHO Oficie-se ao Juízo de Execução Penal de Colorado do
Oeste para que informe se concorda com a permuta do apenado
Paulinho Sobreira de Laia com o reeducando Reginaldo Moreira
Pereira, encaminhando-se cálculo de pena e certidão carcerária
para análise daquele juízo. Com a resposta, façam os autos
conclusos. Sem prejuízo, oficie-se ao Diretor da Unidade Prisional
desta Comarca solicitando informação acerca de vaga para
trabalho externo do reeducando Paulinho Sobreira de Laia. Após,
oficie-se ao Juízo da Execução Penal de Colorado do Oeste, a fim
de que proceda a análise da autorização do trabalho externo, tendo
em vista que o processo encontra-se naquela localidade. Serve de
ofício/carta/MANDADO. Expeça-se o necessário. Cerejeiras-RO,
quinta-feira, 13 de setembro de 2018.Fabrízio Amorim de Menezes
Juiz de Direito
Proc.: 0002701-18.2014.8.22.0013
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO
Proc.: 0002701-18.2014.8.22.0013
Ação:Monitória
Requerente:Arlindo Piana Vieira, Sebastiana Alves de Freita Vieira
Advogado:Leandro Marcio Pedot (RO 2022)
Requerido:Itamar Teixeira
Advogado:Mário Guedes Júnior (OAB/RO 190A)
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Fica NOTIFICADA a parte requerida, bem como seu advogado,
para efetuar o recolhimento do débito relativo à custas
processuais a que foi condenado, nos autos mencionado, no valor
de R$ 159,07( Cento e cinquenta e nove reais e sete centavos
), no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de encaminhamento
do débito à Fazenda Pública para inscrição em Dívida Ativa.
Informando ainda, que a parte requerida deverá entrar em contato
com a 2ª vara genérica no telefone 3342-3667/3342-2283, para
atualização do valor a pagar.
Obs.: Valores atualizados em 30/06/2018
Cerejeiras, 13 de setembro de 2018.
Jonas de Lacerda
Diretor de Cartório Substituto
Proc.: 1000766-18.2017.8.22.0013
Ação:Execução da Pena
Autor:Ministério Público do Estado de Rondônia
Advogado:Promotor de Justiça ( )
Condenado:Elias Lopes Pereira
Advogado:Defensor Publico (RO. 000.)
DECISÃO:
DECISÃO 1. Processo analisado em sede de mutirão carcerário,
instituído por meio da Resolução n. 19/2007- CNJ.Compulsando
os autos, verifico inexistência de benefícios em atraso ou pedidos
pendentes, estando o processo em ordem.Assim, aguarde-se
o cumprimento de pena.2. HOMOLOGO os cálculos de pena de
fls. 191-192. Ciência ao Ministério Público e à Defesa.Intime-se
o apenado desta DECISÃO, entregando cópia dos cálculos.3.
Designo audiência de justificação para o dia 29/10/2018, às
09h30min. Serve cópia da presente como requisição do apenado
à cadeia pública/MANDADO de intimação.Expeça-se o necessário.
Serve a presente de carta/MANDADO /ofício.Cerejeiras-RO,
quinta-feira, 13 de setembro de 2018.Fabrízio Amorim de Menezes
Juiz de Direito
Proc.: 0001210-73.2014.8.22.0013
Ação:Execução da Pena
Autor:Ministério Público do Estado de Rondônia
Advogado:Promotor de Justiça ( )
Condenado:Edmilson Leite Teixeira
DECISÃO:
DECISÃO Processo analisado em sede de mutirão carcerário,
instituído por meio da Resolução n. 19/2007- CNJ.Compulsando
os autos, verifico inexistência de benefícios em atraso ou pedidos
pendentes, estando o processo em ordem.Designo audiência de
justificação para o dia 24/10/2018 às 09h00min.Assim, aguardese o cumprimento de pena.HOMOLOGO os cálculos de pena
de fls. 292.Ciência ao Ministério Público e Defesa.Intime-se o
apenado desta DECISÃO, entregando cópia dos cálculos.Expeçase o necessário.Serve a presente de carta/MANDADO /ofício.
Cerejeiras-RO, quinta-feira, 13 de setembro de 2018.Fabrízio
Amorim de Menezes Juiz de Direito
Proc.: 1001001-82.2017.8.22.0013
Ação:Execução Provisória
Autor:Ministério Público do Estado de Rondônia
Advogado:Promotor de Justiça ( )
Condenado:Lucimar Fernandes da Silva
Advogado:Defensoria Pública do Estado de Rondônia ( )
DESPACHO:
DESPACHO Processo analisado em sede de mutirão carcerário,
instituído por meio da Resolução n. 19/2007- CNJ.Compulsando
os autos, verifico inexistência de benefícios em atraso ou pedidos
pendentes, estando o processo em ordem.Assim, aguarde-se o
cumprimento de pena.Ciência ao Ministério Público e Defesa.Serve
a presente de carta/MANDADO /ofício.Cerejeiras-RO, quinta-feira,
13 de setembro de 2018.Fabrízio Amorim de Menezes Juiz de
Direito
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Proc.: 0000663-62.2016.8.22.0013
Edital de Custas
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO
Proc.: 0000663-62.2016.8.22.0013
Ação:Ação Penal - Procedimento Ordinário (Réu Preso)
Autor:Ministério Público do Estado de Rondônia
Advogado:Promotor de Justiça ( )
Condenado:Emerson Carlos Lohmann de Souza
Fica NOTIFICADA aparte Ré, Emerson Carlos Lohmann de Souza,
bem como seu advogado, para efetuar o recolhimento do débito
relativo a Custas Processuais, nos autos mencionado, no valor
de R$ 600,00 (Seiscentos reais), no prazo de 15 (quinze) dias,
sob pena de encaminhamento do débito à Fazenda Pública para
inscrição em Dívida Ativa. Informando ainda, que a parte requerida
deverá entrar em contato com a 2ª vara genérica no telefone 33423667/3342-2283, para atualização do valor a pagar.
Obs.: Valores atualizados em 06/07/2018.
Cerejeiras 13- de setembro de 2018
Jonas de Lacerda
Diretor de Cartório Substituto
Proc.: 0004163-78.2012.8.22.0013
Ação:Cumprimento de SENTENÇA
Exequente:L. P. S.
Advogado:Ameur Hudson Amâncio Pinto (RO 1807)
Executado:Z. G. S.
Advogado:Trumam Gomer de Souza Corcino (OAB/RO 3755)
Intimação:
Fica INTIMADA a parte EXEQUENTE, por via de seu Advogado,
para no prazo de 05 dias, manifestar-se sobre a certidão do oficial
de justiça de fl: 232, “ Certificando não existir nenhum morador
cuidando do imóvel indicado no MANDADO e que está arrendado
para uma pessoa de nome Milton ou Nilton também ausente”...
Proc.: 0002652-11.2013.8.22.0013
Ação:Procedimento Sumário
Requerente:Rubens Bettine
Advogado:Marianne A. e Vieira de Freitas Pereira.. (RO 3046),
Márcio Henrique da Silva Mezzomo (RO 5836), Kelly Mezzomo
Crisóstomo Costa (OAB/RO 3551), Jeverson Leandro Costa (OAB/
RO 3134)
Requerido:Banco da Amazônia S/A
Advogado:Lauro Lúcio Lacerda (RO 3919), Marcelo Longo de
Oliveira (OAB/RO 1096), Monamares Gomes Grossi ( 903), Gilberto
Silva Bonfim. (OAB/RO 1727)
Retorno do TJ:
Ficam intimadas as partes por via de seus advogados, para
manifestar sobre o retorno dos autos do Tribunal de Justiça, no
prazo de 05 (cinco) dias.
Proc.: 0002652-11.2013.8.22.0013
Edital - Publicar:
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO
Proc.: 0002652-11.2013.8.22.0013
Ação:Procedimento Sumário
Requerente:Rubens Bettine
Advogado:Marianne A. e Vieira de Freitas Pereira.. (RO 3046),
Márcio Henrique da Silva Mezzomo (RO 5836), Kelly Mezzomo
Crisóstomo Costa (OAB/RO 3551), Jeverson Leandro Costa (OAB/
RO 3134)
Requerido:Banco da Amazônia S/A
Advogado:Lauro Lúcio Lacerda (RO 3919), Marcelo Longo de
Oliveira (OAB/RO 1096), Monamares Gomes Grossi ( 903), Gilberto
Silva Bonfim. (OAB/RO 1727)
Fica NOTIFICADO o Requerente Rubens Bettine, bem como seus
advogados, para efetuarem o recolhimento do débito relativo a
custas processuais, nos autos acima mencionado, no valor de R$
2.703,88 ( Dois mil setecentos e três reais e oitenta e oito centavos),
no prazo de 15 dias, sob pena de inscrição do débito em Dívida
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Ativa. Informando ainda, que a parte requerida deverá entrar em
contato com a 2ª vara genérica no telefone 3342-3667/3342-2283,
para atualização do valor a pagar.
OBS: Valores atualizados atualizados em: 30/06/2018.
Cerejeiras/RO, 13 de junho de 2018
Jonas de Lacerda
Diretor de Cartório Substituto
Proc.: 0000820-64.2018.8.22.0013
Ação:Execução da Pena
Autor:Ministério Público do Estado de Rondônia
Condenado:Lucas Rosa dos Santos
DESPACHO:
DESPACHO Designo audiência admonitória para o dia 18/10/2018,
às 09h20min. Ao CEJUSC para realização da solenidade. Intime-se
o reeducando. Ciência ao Ministério Público e à Defesa. Expeçase o necessário. Serve de carta/MANDADO /ofício. Cerejeiras-RO,
quinta-feira, 13 de setembro de 2018.Fabrízio Amorim de Menezes
Juiz de Direito
Proc.: 0001246-23.2011.8.22.0013
Ação:Execução da Pena
Autor:Ministério Público do Estado de Rondônia
Advogado:Promotor de Justiça (2020202020 2020202020)
Condenado:Leandro Azevedo de Souza
Advogado:Defensor Publico (RO. 000.)
DESPACHO:
DECISÃO Processo analisado em sede de mutirão carcerário,
instituído por meio da Resolução n. 19/2007- CNJ.Compulsando
os autos, verifico inexistência de benefícios em atraso ou pedidos
pendentes, estando o processo em ordem.Assim, aguarde-se
a DECISÃO do recurso de agravo em execução inerposto pelo
reeducando.Ciência ao Ministério Público e Defesa.Intime-se o
apenado desta DECISÃO, entregando cópia dos cálculos.Expeçase o necessário.Serve a presente de carta/MANDADO /ofício.
Cerejeiras-RO, quinta-feira, 13 de setembro de 2018.Fabrízio
Amorim de Menezes Juiz de Direito
Proc.: 0003207-33.2010.8.22.0013
Ação:Execução da Pena
Autor:Ministério Público do Estado de Rondônia
Advogado:Promotor de Justiça (2020202020 2020202020)
Condenado:Edimar Silva Brito
Advogado:Defensoria Pública do Estado de Rondônia (OAB/RO 1)
DECISÃO:
DECISÃO Ante o descumprimento das condições do regime aberto,
qual seja, comparecer bimestralmente e comprovar ocupação lícita,
proceda-se a instauração de Processo Administrativo Disciplinar,
garantindo o contraditório e a ampla defesa, inclusive mediante
a presença de advogado dativo, constituído ou defensor público,
devendo o Diretor do Estabelecimento Prisional ser oficiado para
tanto.Ademais, deixo de regredir cautelarmente o reeducando,
tendo em vista que este não se encontra foragido, aliado, ainda, a
superlotação na Unidade Prisional. Assim, aguarde-se a juntada do
PAD para designação de audiência de justificação. Serve de carta/
MANDADO /ofício. Cerejeiras-RO, quinta-feira, 13 de setembro de
2018.Fabrízio Amorim de Menezes Juiz de Direito
Proc.: 0002025-07.2013.8.22.0013
Ação:Execução da Pena
Autor:Ministério Público do Estado de Rondônia
Advogado:Promotor de Justiça ( 22 SMG)
Condenado:Gerliane Almeida Bezerra Lima
Advogado:Marilza Serra (RO 3436), Nayra Juliana de Lima (OAB/
RO 6216)
DECISÃO:
DECISÃO Processo analisado em sede de mutirão carcerário,
instituído por meio da Resolução n. 19/2007- CNJ.Compulsando
os autos, verifico inexistência de benefícios em atraso ou pedidos
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pendentes, estando o processo em ordem.Assim, aguarde-se
o cumprimento de pena.HOMOLOGO os cálculos de pena de
fls. 342-346. Ciência ao Ministério Público e Defesa.Intime-se o
apenado desta DECISÃO, entregando cópia dos cálculos.Expeçase o necessário.Serve a presente de carta/MANDADO /ofício.
Cerejeiras-RO, quinta-feira, 13 de setembro de 2018.Fabrízio
Amorim de Menezes Juiz de Direito

Denunciado:Cleberson Marcos Ortiz
DESPACHO:
DESPACHO Acolho a cota ministerial de fl. 53, expeça-se
deprecata à Comarca de Porto Velho/RO para fins de oitiva da
testemunha PM ANDRÉ PRUDENTE DE ALMEIDA. Pratique-se o
necessário. Cerejeiras-RO, quinta-feira, 13 de setembro de 2018.
Fabrízio Amorim de Menezes Juiz de Direito

Proc.: 0087020-62.2004.8.22.0014
Ação:Execução da Pena
Autor:Ministério Público do Estado de Rondônia
Advogado:Promotor de Justiça do Estado de Rondônia ( Não
informado)
Condenado:Lucas de Souza
Advogado:Defensoria Pública do Estado de Rondônia ( )
DECISÃO:
DECISÃO Processo analisado em sede de mutirão carcerário,
instituído por meio da Resolução n. 19/2007- CNJ.Compulsando
os autos, verifico inexistência de benefícios em atraso ou pedidos
pendentes, estando o processo em ordem.Assim, aguarde-se
o cumprimento de pena.HOMOLOGO os cálculos de pena de
fls. 582-583. Ciência ao Ministério Público e Defesa.Intime-se o
apenado desta DECISÃO, entregando cópia dos cálculos.Expeçase o necessário.Serve a presente de carta/MANDADO /ofício.
Cerejeiras-RO, quinta-feira, 13 de setembro de 2018.Fabrízio
Amorim de Menezes Juiz de Direito

Proc.: 0000567-76.2018.8.22.0013
Ação:Execução da Pena
Autor:Ministério Público do Estado de Rondônia
Advogado:Promotor de Justiça ( )
Condenado:Ezequiel Costa da Silva
Advogado:Defensor Publico (RO. 000.)
DECISÃO:
DECISÃO Processo analisado em sede de mutirão carcerário,
instituído por meio da Resolução n. 19/2007- CNJ.Considerando
a informação de que o reeducando foi condenado na sessão do
Júri realizada em 09/08/2018 na Comarca de Vilhena e para lá
foi recambiado, solicite-se autorização do juízo da VEP daquela
comarca para remessa dos presentes autos para aquele juízo. Vindo
autorização, proceda-se com as baixas de estilo.Sendo negativa a
resposta, tornem conclusos.Ciência ao Ministério Público e Defesa.
Expeça-se o necessário.Serve a presente de carta/MANDADO /
ofício.Cerejeiras-RO, quinta-feira, 13 de setembro de 2018.Fabrízio
Amorim de Menezes Juiz de Direito

Proc.: 0000126-03.2015.8.22.0013
Ação:Procedimento Sumário
Requerente:Camila Ramos de Jesús
Advogado:Rafaela Geiciani Messias (RO 4656), Shara Eugênio de
Souza Silva (OAB/RO 3754)
Requerido:Seguradora Lider dos Consórcios Dpvat
Advogado:Alvaro Luiz da Costa Fernandes (RO 5369)
DESPACHO:
DESPACHO Expeça-se alvará para levantamento dos valores
depositados em favor da parte autora, intimando-a para, no prazo
de 05 dias, retirar e comprovar nos autos.Após, tudo cumprido,
arquive-se.Serve a presente de carta/MANDADO /ofício.CerejeirasRO, quinta-feira, 13 de setembro de 2018.Fabrízio Amorim de
Menezes Juiz de Direito

Proc.: 0000768-68.2018.8.22.0013
Ação:Transferência entre estabelecimentos penais
Requerente:George Alleson Magalhães Melgar
Advogado:Márcio de Paula Holanda (RO 6357)
DESPACHO:
DESPACHO Oficie-se ao Juízo de Execução Penal da Comarca
de Vilhena/RO, informando que não há vaga e nem possibilidade
de permuta nesta Comarca. Após, nada mais havendo arquivemse. Expeça-se o necessário. Sirva de ofício. Cerejeiras-RO, quintafeira, 13 de setembro de 2018.Fabrízio Amorim de Menezes Juiz
de Direito

Proc.: 0000315-73.2018.8.22.0013
Ação:Execução da Pena
Autor:Ministério Público do Estado de Rondônia
Advogado:Promotor de Justiça ( )
Condenado:Valdinei de Carvalho
SENTENÇA:
VALDINEI DE CARVALHO, devidamente qualificado nos autos de
execução de pena, condenado a pena total de 4 meses de reclusão,
cumprindo atualmente no regime aberto (fls. 03).Decorrido o
prazo cominado, foi certificado nos autos o cumprimento integral
da sanção imposta ( fls. 43).O Ministério Público pugnou pela
extinção da punibilidade (fl. 45).É o relatório. Decido.Diante do
cumprimento da pena imposta, é direito que acolhe ao apenado
ver extinta sua pena.Pelo exposto, declaro cumprida a pena
imposta ao reeducando e julgo extinta a punibilidade de VALDINEI
DE CARVALHO, nos termos do art. 66, II, da Lei de Execuções
Penais.Cientifique-se o Ministério Público e a Defesa. Informe
às autoridades designadas para fiscalização. Sirva cópia como
ofício ou expeça-se o necessário.P.R.I. Proceda-se as anotações
e comunicações de estilo e arquivem-se.Cerejeiras-RO, quintafeira, 13 de setembro de 2018.Fabrízio Amorim de Menezes Juiz
de Direito
Proc.: 0000386-75.2018.8.22.0013
Ação:Ação Penal - Procedimento Sumário (Réu Preso)
Autor:Ministério Público do Estado de Rondônia
Advogado:Promotor de Justiça ( )

Proc.: 0000813-72.2018.8.22.0013
Ação:Carta Precatória (Criminal)
Autor:Ministério Público Federal
Réu:Francisco Amaro de Jesus
DESPACHO:
DESPACHO Cumpra-se, servindo a presente de MANDADO.Após,
devolva-se com nossas homenagens.Serve a presente de carta/
MANDADO /ofício.Cerejeiras-RO, quinta-feira, 13 de setembro de
2018.Fabrízio Amorim de Menezes Juiz de Direito
Proc.: 0000817-12.2018.8.22.0013
Ação:Carta Precatória (Criminal)
Autor:Ministério Público do Estado de Rondônia
Réu:Belonisso Leônidas da Rocha
DESPACHO:
DESPACHO Designo audiência para o dia 29/10/2018, às 10h00min,
a fim de dar cumprimento ao ato deprecado.Intime-se.Ciência ao
Ministério Público e à Defensoria Pública.Serve cópia do presente
como Ofício ao juízo deprecante a fim de que informe nos autos
0001516-76.2015.8.13.0718 a designação da audiência na pauta
deste juízo.Serve cópia do presente como MANDADO de intimação,
juntamente com cópia da deprecata.Com o retorno do MANDADO,
sendo negativo e não havendo informações adicionais, proceda-se
a exclusão da pauta de audiência e devolva-se à origem com as
homenagens do juízo.Havendo informação sobre novo endereço,
remeta-se a deprecata em caráter itinerante, informando o juízo
deprecante.Cumpre-se. Expeça-se o necessário.Cerejeiras-RO,
quinta-feira, 13 de setembro de 2018.Fabrízio Amorim de Menezes
Juiz de Direito
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Proc.: 0000818-94.2018.8.22.0013
Ação:Execução da Pena
Autor:Ministério Público do Estado de Rondônia
Condenado:Paulo Sergio Pereira de Souza
DESPACHO:
DECISÃO Designo audiência admonitória para o dia 25/10/2018
às 10h00min.Intime-se o condenado, para comparecer à audiência
designada, devendo constar no MANDADO as advertências legais.
Cientifique o Ministério Público e Defesa.Expeça-se o necessário.
Serve a presente de carta/MANDADO /ofício.Cerejeiras-RO,
quinta-feira, 13 de setembro de 2018.Fabrízio Amorim de Menezes
Juiz de Direito
Proc.: 0001166-19.2012.8.22.0015
Ação:Execução da Pena
Autor:Ministério Público do Estado de Rondônia
Advogado:Promotor de Justiça ( )
Réu:Celso Lima Amaral
Advogado:Mário Guedes Júnior (OAB/RO 190A)
DESPACHO:
DESPACHO Processo analisado em sede de mutirão carcerário,
instituído por meio da Resolução n. 19/2007- CNJ.Compulsando
os autos, verifico inexistência de benefícios em atraso ou pedidos
pendentes, estando o processo em ordem.Assim, aguarde-se a
realização da solenidade designada, bem como o cumprimento
de pena.Ciência ao Ministério Público e Defesa.Expeça-se
o necessário.Serve a presente de carta/MANDADO /ofício.
Cerejeiras-RO, quinta-feira, 13 de setembro de 2018.Fabrízio
Amorim de Menezes Juiz de Direito
Proc.: 0001275-34.2015.8.22.0013
Ação:Execução de Título Extrajudicial
Exequente:Banco de Lage Landen Brasil S/a.
Advogado:João Luis Menegatti (PR 57.084), Carlos Eduardo
Mendes Albuquerque (OAB/AL 8949A)
Executado:João Carlos Strapazzon
Advogado:Leandro Márcio Pedot (OAB/RO 2022)
Certidão do Oficial de Justiça:l
Intimação:
Fica INTIMADA a parte EXEQUENTE, por via de seu Advogado,
para no prazo de 05 dias, manifestar-se sobre a certidão do oficial
de justiça de fl: 206, MANDADO devolvido negativo.
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Edital - Publicar:
EDITAL DE CITAÇÃO
Prazo: 15 (Quinze) Dias
Proc.: 1001265-02.2017.8.22.0013
Ação: Ação Penal - Procedimento Sumário (Réu Solto)
Autor: Ministério Público do Estado de Rondônia
Advogado: Promotor de Justiça ( )
Denunciado: Edenilson Ferreira Correa
FINALIDADE: CITAÇÃO de EDENILSON FERREIRA CORREA,
brasileiro, solteiro, eletricista, nascido aos 22/07/1972, em
Flordlândia/PA, filho de Zlino de Andrade Corrêa e de Ambrosina
Ferreira Rodrigues, que encontra-se atualmente em lugar incerto,
para defender-se na Ação Penal supracitada, conforme denúncia
do Ministério Público, cujos tópicos principais seguem transcritos:
“(...). 1º Fato: No dia 16-12-2017, por volta de 23h29, na av. São
Paulo, esquina com a Rua Portugal, nesta cidade, o denunciado
EDENILSON FERREIRA CORREA, conduziu o veículo Honda XR
200, placa NCI-7879, com capacidade psicomotora alteradda em
razão da influência de álcool. A PM e uma equipe do DETRAN/RO
realizaram blitz no local, abordaram o denunciado e constataram
que ele conduzia a motocicleta alcoolizado, pois foi realizado
teste de alcolemia e confirmado nível de concentraçao de álcool
de 0,50mg/l (f.20). Pelo exposto, o Ministério Público denuncia
EDENILSON FERREIRA CORREA,, nas penas do art. 306,
caput, dp CTB. Requer a instauração da ação penal, a citação
do denunciado, a notificação das testemunhas e, ao término da
instauração criminal, a condenação do denunciado nas penas
cominadas ao delito praticado. Cerejeiras, 29 de janeiro de 2018.
ADVERTÊNCIA: O denunciado fica ciente, de que poderá, no
prazo de 10 (dez) dias, através de Advogado, apresentar sua
defesa, podendo argüir preliminares e alegar tudo o que interesse
à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar as
provas pretendidas e arrolar até cinco testemunhas, qualificandoas e requerendo sua intimação, tudo nos termos do artigo 396 e
396-A, do Código de Processo Penal.
Cerejeiras-RO, 13/09/2018.
Jonas de Lacerda
Diretor de Cartório Substituto
Assina por ordem do(a) MM(a) Juiz(a) de Direito.
Sede do Juízo: Fórum Dr. Sobral Pinto, Av. das Nações, nº 2.225 Centro - Cerejeiras/RO. CEP: 76997-000 - Fone/Fax: (0xx69) 33422283 e 3342-2235.

Proc.: 0000928-98.2015.8.22.0013
Edital - Publicar:
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO
Proc.: 0000928-98.2015.8.22.0013
Ação:Cumprimento de SENTENÇA
Exequente:L. S. Santos Motos Me
Advogado:Eriton Almeida da Silva (OAB/RO 7737)
Executado:Cesar Rezende de Freitas, Cesar Rezende de Freitas
Advogado:Ronaldo Patrício dos Reis (RO 4366)
FICAM NOTIFICADAS as partes executadas, bem como seus
advogados, para efetuar o recolhimento do débito relativo a Custas
Processuais, nos autos mencionado, no valor de R$ 101,94 (cento
e um reais e noventa e quatro centavos), no prazo de 15 (quinze)
dias, sob pena de encaminhamento do débito à Fazenda Pública
para inscrição em Dívida Ativa. Informando ainda, que a parte
requerida deverá entrar em contato com a 2ª vara genérica no
telefone 3342-3667/3342-2283, para atualização do valor a pagar.
Obs.: Valores atualizados em 31/07/2018.
Cerejeiras 13 de setembro de 2018.
Jonas de Lacerda
Diretor de Cartório Substituto

Proc.: 0001204-32.2015.8.22.0013
Edital - Publicar:
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO
Proc.: 0001204-32.2015.8.22.0013
Ação:Execução de Alimentos
Exequente:H. R. G. de M.
Advogado:Defensor Publico (RO. 000.)
Executado:I. N. de M.
Advogado:Deisiany Sotelo Veiber (RO 3051)
Fica NOTIFICADA a parte executada IAGO NOGUEIRA DE
MENEZES bem como seus advogados, para efetuar o recolhimento
do débito relativo a Custas Processuais, nos autos mencionado,
no valor de R$ 200,00 (duzentos reais ), no prazo de 15 (quinze)
dias, sob pena de encaminhamento do débito à Fazenda Pública
para inscrição em Dívida Ativa. no prazo de 15 dias, sob pena de
inscrição do débito em Dívida Ativa. Informando ainda, que a parte
requerida deverá entrar em contato com a 2ª vara genérica no
telefone 3342-3667/3342-2283, para atualização do valor a pagar.
OBS: Valores atualizados atualizados em: 31/05/2018.
Cerejeiras/RO, 13 de setembro de 2018
Jonas de Lacerda
Diretor de Cartório Substituto

Proc.: 1001265-02.2017.8.22.0013
Ação:Ação Penal - Procedimento Sumário (Réu Solto)
Autor:Ministério Público do Estado de Rondônia
Advogado:Promotor de Justiça ( )
Denunciado:Edenilson Ferreira Correa

Proc.: 0017772-12.2004.8.22.0013
Ação:Procedimento Ordinário (Cível)
Requerente:Adineuza Maria Pinheiro da Costa
Advogado:Valéria Simões de Freitas (RO 642)
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Requerido:Instituto Nacional do Seguro Social - Inss
Advogado:Advogado não Informado (XXXXXX Doc. Não Informado)
Retorno do TRF:
Fica intimanda a parte Requerente, por via de seu advogado, para
manifestar sobre o retorno dos autos do Egrégio Tribunal Regional
Federal, no prazo de 05 (cinco) dias.
Proc.: 0001890-58.2014.8.22.0013
Ação:Procedimento Sumário
Requerente:Luzia Sandra Garcia Rosa
Advogado:Leandro Marcio Pedot (RO 2022)
Requerido:Seguradora Lider dos Consórcios Dpvat
Advogado:Álvaro Luiz da Costa Fernandes (OAB/AC 3592)
Retorno do TJ:
Ficam Intimadas as partes por via de seus advogados, para
manifestar sobre o retorno dos autos do Tribunal de Justiça, no
prazo de 05 (cinco) dias.
Proc.: 0001890-58.2014.8.22.0013
Edital - Publicar:
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO
Proc.: 0001890-58.2014.8.22.0013
Ação:Procedimento Sumário
Requerente:Luzia Sandra Garcia Rosa
Advogado:Leandro Marcio Pedot (RO 2022)
Requerido:Seguradora Lider dos Consórcios Dpvat
Advogado:Álvaro Luiz da Costa Fernandes (OAB/AC 3592)
Fica NOTIFICADA aparte Requerente:Luzia Sandra Garcia Rosa,
bem como seus advogados, para efetuar o recolhimento do débito
relativo a Custas Processuais, nos autos mencionado, no valor de
R$ 903,02 (novecentos e três reais e dois centavos), no prazo de 15
(quinze) dias, sob pena de encaminhamento do débito à Fazenda
Pública para inscrição em Dívida Ativa. Informando ainda, que a
parte requerida deverá entrar em contato com a 2ª vara genérica no
telefone 3342-3667/3342-2283, para atualização do valor a pagar.
OBS: Valores atualizados atualizados em: 30/06/2018.
Cerejeiras/RO, 13 de setembro de 2018
Jonas de Lacerda
Diretor de Cartório Substituto
Arrisson Dener de Souza Moro
Diretor de Cartório
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Cerejeiras - 2ª Vara Genérica
Av. das Nações, 2225, Centro, Cerejeiras - RO - CEP: 76995-000 Fone:(69) 33422283 Processo nº: 7001205-87.2018.8.22.0013
Classe: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159)
Protocolado em: 21/06/2018 11:21:57
EXEQUENTE: PEMAZA S/A
EXECUTADO: C. C. R. MENDONCA MECANICA LTDA - ME
DESPACHO
Em conformidade ao teor da RESOLUÇÂO 008/2013-PR, que
criou os Centros Judiciários de Solução de Conflitos e Cidadania,
HOMOLOGO, nesta oportunidade, os termos da DECISÃO
consignada em ata de audiência, conforme abaixo se lê.
“A pedido das partes, SUSPENDO a presente execução até a
data de 05 de janeiro de 2019 a fim de que o executado cumpra
voluntariamente sua obrigação, nos termos do artigo 922 do Novo
Código de Processo Civil.
Fica a exequente desde já intimado a noticiar o eventual
cumprimento da obrigação antes da data prevista, bem como
a informar o seu descumprimento, no prazo de 15 (quinze) dias
contados do término do prazo acima mencionado, sob pena de
arquivamento definitivo dos autos.
DECISÃO publicada em audiência.
Saem os presentes intimados.
Arquivem-se provisoriamente os autos.
Cerejeiras, 31 de agosto de 2018
Fabrizio Amorim de Menezes
Juiz(a) de Direito
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PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Cerejeiras - 2ª Vara Genérica
Av. das Nações, 22, Centro, CEREJEIRAS - RO - CEP: 76997-000
– Fone:(69) 3342-2283
Processo nº: 7001325-33.2018.8.22.0013
Classe: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
Nome: VILSO ANTONIO GHELLER
Endereço: Av. Florianopolis, 5236, centro, Rolim de Moura - RO CEP: 76940-000
Nome: GENUINO IVO GHELLER
Endereço: Av. João Pessoa, 4875, centro, Rolim de Moura - RO CEP: 76940-000
Advogados do(a) AUTOR: REGIANE TEIXEIRA STRUCKEL RO0003874, CAMILA GHELLER - RO0007738
Advogados do(a) AUTOR: REGIANE TEIXEIRA STRUCKEL RO0003874, CAMILA GHELLER - RO0007738
Advogado do(a) RÉU: DIEGO CESAR DE OLIVEIRA - SP277183
Advogado(s) do reclamado: DIEGO CESAR DE OLIVEIRA
Nome: AGROPECUARIA CORUMBIARA S A
Endereço: Linha 114, Lote 05 - B, Gleba 16, zona rural, Parecis RO - CEP: 76979-000
DESPACHO
Oficie-se ao perito nomeado para que responda aos quesitos
complementares apresentados pelas partes no prazo de 20 dias.
Com a resposta, intimem-se as partes para nova manifestação no
prazo de 20 dias e conclusos.
Sem prejuízo, desde já determino a expedição de alvará para
pagamento dos honorários periciais depositados em juízo ( id.
20134749 - Pág. 1), intimando-o para retirada e comprovação nos
autos no prazo de 05 dias.
Serve a presente de carta/MANDADO /ofício.
Cerejeiras, 12 de setembro de 2018.
Fabrízio Amorim de Menezes
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Cerejeiras - 2ª Vara Genérica
Av. das Nações, 22, Centro, CEREJEIRAS - RO - CEP: 76997-000
– Fone:(69) 3342-2283
Processo nº: 7001173-87.2015.8.22.0013
Classe: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
Nome: TASSIANE PEREIRA KREITLOW
Endereço: Rua Porto Velho, 2064, Centro, Corumbiara - RO - CEP:
76995-000
Advogados do(a) EXEQUENTE: NEIDE CRISTINA RIZZI RO0006071, RONALDO PATRICIO DOS REIS - RO0004366
Advogado do(a) EXECUTADO:
Nome: ESTADO DE RONDÔNIA
Endereço: Avenida dos Imigrantes, 3503, Costa e Silva, Porto
Velho - RO - CEP: 76803-611
DESPACHO
Intime-se o executado, para que, no prazo de 05 dias informe se
realiza pagamento de RPV em conta poupança.
Com a informação, façam os autos conclusos.
Serve a presente de carta/MANDADO /ofício.
Cerejeiras, 12 de setembro de 2018.
Fabrízio Amorim de Menezes
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Cerejeiras - 2ª Vara Genérica - Juizado Fazenda
Av. das Nações, 22, Centro, CEREJEIRAS - RO - CEP: 76997-000
– Fone:(69) 3342-2283
Processo nº: 7001817-25.2018.8.22.0013
Classe: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
Nome: AMEUR HUDSON AMANCIO PINTO
Endereço:, Cerejeiras - RO - CEP: 76997-000
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Advogado do(a) EXEQUENTE: AMEUR HUDSON AMANCIO
PINTO - RO0001807
Advogado do(a) EXECUTADO:
Nome: SM NUTRICAO ANIMAL LTDA - ME
Endereço: Avenida Arquiteto Nildo Ribeiro da Rocha, 3917, - de
2582/2583 a 5840/5841, Jardim Higienópolis, Maringá - PR CEP: 87060-390
DESPACHO
Intime-se o executado para que, no prazo de 15 (quinze) dias,
efetue o pagamento do valor devido, sob pena de ser acrescido ao
débito principal multa de dez por cento e, também, de honorários
de advogado de dez por cento, nos termos do artigo 523, §1º
do Código de Processo Civil. Ressalto ainda que, efetuado o
pagamento parcial, a multa e os honorários previstos incidirão
sobre o restante (art.523, §2º).
Em caso de pagamento antes do decurso do prazo estabelecido,
desde já defiro a expedição de alvará judicial para levantamento
do débito, em favor da parte autora ou de seu patrono (se com
poderes para tanto), devendo, ainda, a parte autora ser intimada
para informar se houve a quitação integral do débito.
Transcorrido o prazo sem o devido pagamento, intime-se o
exequente a apresentar cálculo atualizado da dívida, incluindo-se
a multa e os honorários de execução.
Consigne-se que, transcorrido o prazo de 15 (quinze) dias sem
o pagamento voluntário, independentemente de penhora ou
nova intimação, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que o
executado, apresente, nos próprios autos, sua impugnação (Art.
525, CPC).
Apresentada impugnação, intime-se o exequente a se manifestar
em 15 (quinze) dias.
Cumpra-se.
Cerejeiras, 12 de setembro de 2018.
Fabrízio Amorim de Menezes
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Cerejeiras - 2ª Vara Genérica
Av. das Nações, 22, Centro, CEREJEIRAS - RO - CEP: 76997000 – Fone:(69) 3342-2283
Processo nº: 7001325-67.2017.8.22.0013
Classe: JUIZADOS - PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL
CÍVEL (436)
Nome: LUCIANO RODRIGUES E SILVA
Endereço: Estrada Ângelo Medeiros, 36, setor Chacareiro,
Cerejeiras - RO - CEP: 76997-000
Advogado do(a) REQUERENTE: SEVERINO ALDENOR
MONTEIRO DA SILVA - RO0002352
Advogado do(a) REQUERIDO:
Advogado do(a) REQUERIDO:
Nome: COMANDANTE GERAL DA POLICIA MILITAR DO
ESTADO
Endereço: Avenida Farquar, - de 2882 a 3056 - lado par,
Pedrinhas, Porto Velho - RO - CEP: 76801-470
Nome: ESTADO DE RONDÔNIA
Endereço: desconhecido
DESPACHO
Antes de sanear o feito, intime-se a parte autora, para que
esclareça, no prazo de 15 dias:
I - se o que pretende com a ação é a transferência para a unidade
da polícia em Vilhena;
II - se atualmente encontra-se lotado em Cerejeiras e desde
quando.
Serve a presente de carta/MANDADO /ofício.
Cerejeiras, 12 de setembro de 2018.
Fabrízio Amorim de Menezes
Juiz de Direito
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PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Cerejeiras - 2ª Vara Genérica
Av. das Nações, 22, Centro, CEREJEIRAS - RO - CEP: 76997-000
– Fone:(69) 3342-2283
Processo nº: 7000585-80.2015.8.22.0013
Classe: JUIZADOS - PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL
CÍVEL (436)
Nome: M. A. SILVA CARVALHO - ME
Endereço: Av. Itália Cautiero Franco, 2115, Centro, Corumbiara RO - CEP: 76995-000
Advogado do(a) REQUERENTE:
Advogado do(a) REQUERIDO: LUIZ CARLOS BARBOSA
MIRANDA - RO0002435
Advogado(s) do reclamado: LUIZ CARLOS BARBOSA MIRANDA
Nome: SILVANA MACHIESCKI
Endereço: Av. Guarajus, 2057, Trabalha no CRAS - Prefeitura,
Centro, Corumbiara - RO - CEP: 76995-000
DESPACHO
Renove-se a intimação da parte autora, para manifestação no
prazo de 05 dias.
Decorrido o prazo, sem manifestação, conclusos.
Cerejeiras, 12 de setembro de 2018.
Fabrízio Amorim de Menezes
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Cerejeiras - 2ª Vara Genérica
Av. das Nações, 22, Centro, CEREJEIRAS - RO - CEP: 76997-000
– Fone:(69) 3342-2283
Processo nº: 7000153-61.2015.8.22.0013
Classe: JUIZADOS - PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL
CÍVEL (436)
Nome: ADIL GONCALVES DA SILVA
Endereço: GOIAS, 637, CASA, CENTRO, Cerejeiras - RO - CEP:
76995-000
Advogados do(a) REQUERENTE: FELIPE WENDT - RO0004590,
EBER COLONI MEIRA DA SILVA - RO0004046
Advogado do(a) REQUERIDO: LUCIANA BUSSOLARO BARABA
- RO0005466
Advogado(s) do reclamado: LUCIANA BUSSOLARO BARABA
Nome: Município de Cerejeiras
Endereço: Avenida das Nações, Centro, Cerejeiras - RO - CEP:
76995-000
DESPACHO
Expeça-se precatório para pagamento do valor da obrigação
principal, conforme requerido pelo exequente em id. 20804346 Pág. 1.
Intime-se as partes desta DECISÃO.
Após, tudo cumprido, arquive-se.
Cerejeiras, 12 de setembro de 2018.
Fabrízio Amorim de Menezes
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Cerejeiras - 2ª Vara Genérica - Juizado Fazenda
Av. das Nações, 22, Centro, CEREJEIRAS - RO - CEP: 76997-000
– Fone:(69) 3342-2283
Processo nº: 7001392-95.2018.8.22.0013
Classe: JUIZADOS - PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL
CÍVEL (436)
Nome: JOSE SABINO SILVA
Endereço: Rua Mato Grosso, 2003, Floresta, Cerejeiras - RO CEP: 76997-000
Advogado do(a) REQUERENTE:
Advogado do(a) REQUERIDO:
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Nome: FABIO LOPES DIAS
Endereço: Avenida Integração Nacional, 498, Som Top Car, Centro,
Cerejeiras - RO - CEP: 76997-000
DESPACHO
Ao CEJUSC para agendar, conforme a pauta respectiva, data para
audiência de conciliação, uma vez que o sistema PJE não permite
o agendamento de audiência na hipótese do processo encontrar-se
conclusos.
Diante da alteração realizada no art. 12, III da Resolução n.
008/2013-PR por meio da Resolução n. 011/2016-PR, caberá ao
cartório da Vara o cumprimento das providências de citação e
intimação das partes. Ressalte-se que, após a referida alteração, a
intimação das partes deverá ser feita na pessoa de seu advogado
constituído nos autos, desde que possua poderes para transigir
(§1º do artigo 12, Resolução n. 008/2013-PR).
Cite-se e intime-se a parte requerida, com as advertências do
procedimento sumaríssimo e para a audiência de conciliação
designada, fazendo constar no MANDADO que, no caso de
ausência à audiência de conciliação de representante, reputarse-ão verdadeiros os fatos alegados na petição inicial, salvo se
do contrário resultar da convicção deste juízo (art. 20 da Lei n.
9.099/95), bem como que, caso não haja acordo, deverá apresentar
resposta escrita ou oral na própria audiência, acompanhada de
documentos e rol de testemunhas, especificando as provas que
pretende produzir, justificando necessidade e pertinência, sob
pena de preclusão ou indeferimento.
Consigne em MANDADO também que nos termos do art. 334, §8°
do NCPC, o comparecimento das partes à audiência é obrigatório,
e o não comparecimento injustificado do autor ou do réu à
audiência designada é considerado ato atentatório à dignidade da
justiça e será cominada multa de 2% (dois por cento) da vantagem
econômica pretendida ou do valor da causa, a ser revertida em
favor do Estado.
Intime-se a parte autora, advertindo-a de que sua ausência poderá
ensejar na extinção do feito, nos termos do art. 51, I, da Lei n.
9.099/95, bem como que, caso não haja acordo, deverá apresentar,
no mesmo ato, sua impugnação, oralmente, acompanhada de
documentos e rol de testemunhas, especificando as provas que
pretende produzir, justificando necessidade e pertinência, sob
pena de preclusão ou indeferimento.
Não obtida a conciliação, a parte requerida deverá apresentar
resposta escrita ou oral na própria audiência, acompanhada
de documentos e rol de testemunhas, ESPECIFICANDO AS
PROVAS QUE PRETENDE PRODUZIR, JUSTIFICANDO
NECESSIDADE E PERTINÊNCIA, SOB PENA DE PRECLUSÃO
OU INDEFERIMENTO.
Com a apresentação de resposta em audiência, deverá a parte
autora apresentar, no mesmo ato, sua impugnação, oralmente,
INDICANDO PROVAS QUE PRETENDA PRODUZIR E
JUSTIFICANDO SUA NECESSIDADE E PERTINÊNCIA, SOB
PENA DE PRECLUSÃO OU INDEFERIMENTO.
Ressalto ao cartório a necessidade de formulação de intimação
específica para cada ato posterior à citação, de modo a viabilizar
a correta compreensão da parte acerca da determinação judicial,
sendo que a mera cópia do DESPACHO inicial para todas as
intimações será desconsiderada para efeitos de computo de prazo.
Sirva cópia como MANDADO ou expeça-se o necessário.
Cerejeiras, 12 de setembro de 2018
Fabrízio Amorim de Menezes
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Cerejeiras - 2ª Vara Genérica
Av. das Nações, 22, Centro, CEREJEIRAS - RO - CEP: 76997-000
– Fone:(69) 3342-2283
Processo nº: 7000873-23.2018.8.22.0013
Classe: JUIZADOS - PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL
CÍVEL (436)
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Nome: LEANDRO MEDEIROS DE SOUZA
Endereço: AVENIDA BRASIL, 2425, LIBERDADE, Cerejeiras - RO
- CEP: 76997-000
Advogado do(a) REQUERENTE: MARCIO GREYCK GOMES RO0006607
Advogado do(a) REQUERIDO:
Nome: ESTADO DE RONDÔNIA
Endereço: desconhecido
DESPACHO
Certifique-se o trânsito em julgado da SENTENÇA. Após, conclusos.
Cerejeiras, 12 de setembro de 2018.
Fabrízio Amorim de Menezes
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Cerejeiras - 2ª Vara Genérica - Juizado Fazenda
Av. das Nações, 22, Centro, CEREJEIRAS - RO - CEP: 76997-000
– Fone:(69) 3342-2283
Processo nº: 7000884-52.2018.8.22.0013
Classe: JUIZADOS - PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL
CÍVEL (436)
Nome: PRISCILA DAIANE SAMPAIO CORDEIRO
Endereço: RUA GOIÁS, DELEGACIA DE POLICIA CIVIL,
CENTRO, Cerejeiras - RO - CEP: 76997-000
Advogado do(a) REQUERENTE: TRUMAM GOMER DE SOUZA
CORCINO - RO0003755
Advogado do(a) REQUERIDO:
Advogado do(a) REQUERENTE: TRUMAM GOMER DE SOUZA
CORCINO - RO0003755
Nome: ESTADO DE RONDÔNIA
Endereço: desconhecido
DECISÃO
O recurso inominado é próprio e tempestivo. Assim, o recebo
apenas no efeito devolutivo, nos moldes do art. 43 da Lei 9.099/95.
Intime-se a recorrida para contrarrazões.
Após, decorrido o prazo com ou sem manifestação, remetam-se os
autos à Turma Recursal, com as nossas homenagens.
Cerejeiras, 12 de setembro de 2018.
Fabrízio Amorim de Menezes
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Cerejeiras - 2ª Vara Genérica
Av. das Nações, 22, Centro, CEREJEIRAS - RO - CEP: 76997-000
– Fone:(69) 3342-2283
Processo nº: 7000028-88.2018.8.22.0013
Classe: JUIZADOS - PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL
CÍVEL (436)
Nome: GERALDO B. TAVARES E CIA LTDA - ME
Endereço: Avenida Itália Cautiero Franco, 2040, Loja, Centro,
Corumbiara - RO - CEP: 76995-000
Advogado do(a) REQUERENTE:
Advogado do(a) REQUERIDO:
Nome: SILVINO ALVES BOAVENTURA
Endereço: Rua 15 de Novembro, 1521, Conjunto habitacional,
Corumbiara - RO - CEP: 76995-000
DESPACHO
Em análise dos autos, noto que apesar de formulado acordo
extrajudicial entre as partes, tal ato não foi homologado por este
juízo, sendo deferida tão somente a suspensão do feito ( id.
16993855 - Pág. 1).
Sendo assim, estando ainda o processo na fase de conhecimento,
intime-se a requerida, para que, no prazo de 15 dias apresente
contestação, especificando provas que pretende produzir.
Decorrido o prazo, não havendo manifestação, certifique-se nos
autos e façam conclusos.
Cerejeiras, 12 de setembro de 2018.
Fabrízio Amorim de Menezes
Juiz de Direito

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

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Cerejeiras - 2ª Vara Genérica
Av. das Nações, 22, Centro, CEREJEIRAS - RO - CEP: 76997-000
– Fone:(69) 3342-2283
Processo nº: 7000375-58.2017.8.22.0013
Classe: JUIZADOS - PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL
CÍVEL (436)
Nome: RONILVA RAIMUNDO DE FREITAS
Endereço: Av. Castelo Branco, 2950, Anchieta, Cerejeiras - RO CEP: 76997-000
Advogado do(a) REQUERENTE:
Advogado do(a) REQUERIDO:
Nome: Municipio de Cerejeiras
Endereço: Av. Integração Nacional, s/n, centro, Cerejeiras - RO CEP: 76997-000
DESPACHO
Defiro o pedido de id. 21079944 e concedo o prazo de 30 dias para
diligências.
Decorrido o prazo, intime-se o exequente para manifestação.
Após, conclusos.
Expeça-se o necessário.
Serve a presente de carta/MANDADO /ofício.
Cerejeiras, 12 de setembro de 2018.
Fabrízio Amorim de Menezes
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Cerejeiras - 2ª Vara Genérica
Av. das Nações, 22, Centro, CEREJEIRAS - RO - CEP: 76997-000
– Fone:(69) 3342-2283
Processo nº: 7001574-18.2017.8.22.0013
Classe: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
Nome: RODRIGO GABRIEL DA SILVA SOUZA
Endereço: Rua Pernambuco, 1281, Casa, CEntro, Cerejeiras - RO
- CEP: 76997-000
Advogado do(a) AUTOR: FABIO FERREIRA DA SILVA JUNIOR RO0006016
Advogado do(a) RÉU:
Advogados do(a) RÉU: DANIELE IZAURA DA SILVA CAVALARI
REZENDE - MT6057/O, CARLOS REZENDE JUNIOR - MT9059/O
Advogado(s) do reclamado: DANIELE IZAURA DA SILVA
CAVALARI REZENDE, CARLOS REZENDE JUNIOR
Nome: MERCANTIL VALE DO ARINOS LIMITADA
Endereço: Edifício Comercial Maria Santos, Alameda Santos 415,
Cerqueira César, São Paulo - SP - CEP: 01419-913
Nome: INDUSTRIA E COMERCIO DE ESPUMAS E COLCHOES
CUIABA LTDA.
Endereço: Avenida Trinta e Um de Março, 3000, - de 1977/1978 a
2103/2104, Cohab Cristo Rei, Várzea Grande - MT - CEP: 78120000
DESPACHO
Intime-se a parte autora, para que, no prazo de 15 dias, manifestese sobre o documento de id.21204238.
Com a manifestação, conclusos.
Serve a presente de carta/MANDADO /ofício.
Cerejeiras, 12 de setembro de 2018.
Fabrízio Amorim de Menezes
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Cerejeiras - 2ª Vara Genérica - Juizado Fazenda
Av. das Nações, 22, Centro, CEREJEIRAS - RO - CEP: 76997-000
– Fone:(69) 3342-2283
Processo nº: 7001803-41.2018.8.22.0013
Classe: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159)
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Nome: K.L.Y INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA
Endereço: Rodovia PR-317, 4948, (Saída para Campo Mourão),
Parque Industrial, Maringá - PR - CEP: 87065-005
Advogado do(a) EXEQUENTE: MARIA LUIZA FERREIRA
LOUSADO - PR60684
Advogado do(a) EXECUTADO:
Advogado do(a) EXECUTADO:
Nome: KARLA N. MACHADO CONFECCOES - ME
Endereço: AVENIDA INTEGRAÇÃO NACIONAL, 1189, CENTRO,
Cerejeiras - RO - CEP: 76997-000
Nome: KARLA NERES MACHADO
Endereço: RUA NOVA ZELANDIA, 3116, CENTRO, Cerejeiras RO - CEP: 76997-000
DESPACHO
Cite(m)-se o(s) executado(s) para pagar a dívida, esta no importe
de R$ 18.922,04 (dezoito mil novecentos e vinte e dois reais e
quatro centavos), além de honorários advocatícios, que fixo no
patamar de dez por cento, no prazo de 3 (três) dias úteis, a contar
da citação (art. 829 do CPC).
Ressalto que no caso de integral pagamento no prazo acima
assinalado, o valor dos honorários advocatícios será reduzido pela
metade nos termos do artigo 827 §1º do CPC.
Caso o(s) executado(s) possua(m) cadastro na forma do art. 246,
§1º, e art.1.051, do Código de Processo Civil, a citação deverá ser
feita de maneira preferencialmente eletrônica.
Do MANDADO ou carta de citação deverá constar, também,
a ordem de penhora e avaliação a ser cumprida pelo Oficial de
Justiça tão logo verificado o não pagamento no prazo assinalado,
de tudo lavrando-se auto, com intimação do executado.
Não encontrado(s) o(s) executado(s), havendo bens de sua
titularidade, o Oficial de Justiça deverá proceder ao arresto de tantos
quanto bastem para garantir a execução, seguindo o processo na
forma do artigo 830 do Código de Processo Civil.
As citações, intimações e penhoras poderão realizar-se no período
de férias forenses, ou nos feriados ou dias úteis mesmo antes das
6 e depois das 20 horas, observado o disposto no art.5º, inciso XI,
da Constituição Federal.
Registre-se, também, a possibilidade de oferecimento de embargos
à execução, art. 915 do CPC, distribuídos por dependência e ins
truídos com cópias das peças processuais relevantes, no prazo
de 15 (quinze) dias, contados na forma do art. 231, do Código de
Processo Civil.
Alternativamente, no lugar dos embargos, mediante o depósito
de trinta por cento do valor total executado, poderá ser requerido o
parcelamento do restante em até 6 (seis) parcelas mensais, acrescidas
de correção monetária e de juros de um por cento ao mês.
Fica(m) o(s) executado(s) advertido(s) que a rejeição dos embargos,
ou, ainda, inadimplemento das parcelas, poderá acarretar na
elevação dos honorários advocatícios, multa em favor da parte,
além de outras penalidades previstas em lei ( 827 §2º do CPC).
O exequente, por sua vez, deverá ter ciência de que, não localizados
o(s) executado(s), deverá, na primeira oportunidade, requerer as
medidas necessárias para a viabilização da citação, sob pena de
não se aplicar o disposto no art.240, §1º, do Código de Processo
Civil.
Por fim, registre-se que, independentemente de nova ordem
judicial, o exequente poderá requerer diretamente à Serventia a
expedição de certidão, nos termos do art.828, que servirá também
aos fins previstos no art. 782, §3º, todos do Código de Processo
Civil.
Expedida a certidão, caberá ao exequente providenciar as
averbações e comunicações necessárias, comprovando
posteriormente nos autos no prazo de 10 dias, sob pena de
nulidade, sem prejuízo de eventual responsabilização.
Expeça-se o necessário.
Serve a presente como MANDADO. Cumpra-se.
Cerejeiras, 12 de setembro de 2018.
Fabrízio Amorim de Menezes
Juiz de Direito

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

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Cerejeiras - 2ª Vara Genérica - Juizado Fazenda
Av. das Nações, 22, Centro, CEREJEIRAS - RO - CEP: 76997-000
– Fone:(69) 3342-2283
Processo nº: 7000877-60.2018.8.22.0013
Classe: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
Nome: GERALDO B. TAVARES E CIA LTDA - ME
Endereço: Avenida Itália Cautiero Franco, 2040, Loja, Centro,
Corumbiara - RO - CEP: 76995-000
Advogado do(a) EXEQUENTE:
Advogado do(a) EXECUTADO:
Nome: ADRIANA SOUZA RIBEIRO
Endereço: RUA PORTO VELHO, 1637, CENTRO, Corumbiara RO - CEP: 76995-000
SENTENÇA
Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei n. 9.099/95.
Trata-se de cumprimento de SENTENÇA, na qual a parte exequente
pediu a extinção do feito, em razão da satisfação da obrigação (id
n. 21342720 - Pág. 1).
Dispõe o art. 924, inciso II do CPC que extingue-se a execução
quando o devedor satisfaz a obrigação. Assim, deve o presente
processo ser extinto e arquivado em razão da satisfação da
obrigação.
Pelo exposto, JULGO EXTINTA a execução, nos termos da do art.
924, II, do CPC. Sem custas ou honorários (art. 55 da LJE). Retirese o feito de pauta. Libero a penhora de id.20983274 - Pág. 3.
Certifique-se.
P.R.I. Após, promova as baixas eventualmente necessárias e
arquive-se.
Cerejeiras, 12 de setembro de 2018.
Fabrízio Amorim de Menezes
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Cerejeiras - 2ª Vara Genérica
Av. das Nações, 22, Centro, CEREJEIRAS - RO - CEP: 76997-000
– Fone:(69) 3342-2283
Processo nº: 7002253-18.2017.8.22.0013
Classe: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
Nome: ALVERDIR PARDIM DE JESUS
Endereço: LOTE 24 MC 01 INSTANCIA VELHA, ASSENTAMENTO,
ASSENTAMENTO AGUA VIVA, ZONA RURAL, Corumbiara - RO
- CEP: 76995-000
Advogado do(a) AUTOR: FRANCESCO DELLA CHIESA RO0005025
Advogado do(a) RÉU:
Nome: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Endereço: desconhecido
DESPACHO
Tratam os autos de ação ordinária de aposentadoria rural por
idade proposta por ALVERDIR PARDIM DE JESUS, em face do
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS.
Relata a parte autora que exerce atividade rural em regime de
economia familiar e, em razão de sua idade, faz jus à aposentadoria
por idade. Requereu a implantação do benefício, uma vez que lhe
foi negado o pedido administrativamente. Juntou documentos.
Instadas a especificar as provas que pretendiam produzir, a parte
autora pugnou pela produção de prova testemunhal.
Deste modo, não havendo preliminar e/ou prejudicial de MÉRITO
para ser analisada, estando as partes bem representadas, não
havendo irregularidades a serem declaradas, dou por saneado o
feito.
Fixo como ponto controvertido o preenchimento dos requisitos
estipulados para a obtenção do beneficio da aposentadoria rural
por idade.
Diante do exposto, verifico necessária a produção de testemunhal,
razão pela qual designo audiência de instrução e julgamento para
o dia 22/10/2018 às 10h45min.
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Ressalto que a intimação das testemunhas ficará a cargo do
advogado da parte, o qual deverá informar ou intimar a testemunha
por ele arrolada do dia, da hora e do local da audiência designada,
dispensando-se a intimação do juízo, nos termos do artigo 455
do Código de Processo Civil, salvo exceções previstas na própria
legislação processual civil.
A intimação deverá ser realizada por carta com aviso de
recebimento, cumprindo ao advogado juntar aos autos, com
antecedência de pelo menos 3 (três) dias da data da audiência,
cópia da correspondência de intimação e do comprovante de
recebimento. Contudo, poderá a parte comprometer-se a levar
a testemunha à audiência, independentemente de intimação,
presumindo-se, caso a testemunha não compareça, que a parte
desistiu de sua inquirição.
Intimem-se. Expeça-se o necessário.
Cumpra-se.
A presente DECISÃO, assinada digitalmente e devidamente
instruída, servirá como carta de intimação, MANDADO ou ofício.
Expeça-se o necessário.
Cerejeiras, 12 de setembro de 2018.
Fabrízio Amorim de Menezes
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Cerejeiras - 2ª Vara Genérica
Av. das Nações, 22, Centro, CEREJEIRAS - RO - CEP: 76997-000
– Fone:(69) 3342-2283
Processo nº: 7002147-90.2016.8.22.0013
Classe: CÍVEL - DEMARCAÇÃO / DIVISÃO (34)
Nome: JOSE LACERDA NETO
Endereço: Av. José do Patrocínio, 2949, 00, Vilhena - RO - CEP:
76980-220
Nome: GILDA MARIA DA SILVA LACERDA
Endereço: Av. José do Patrocínio, 2949, 00, Vilhena - RO - CEP:
76980-220
Advogado do(a) AUTOR: LUCIANA BUSSOLARO BARABA RO0005466
Advogado do(a) AUTOR: LUCIANA BUSSOLARO BARABA RO0005466
Advogados do(a) RÉU: MARIANNE ALMEIDA E VIEIRA DE
FREITAS PEREIRA - RO0003046, JEVERSON LEANDRO COSTA
- RO0003134
Advogados do(a) RÉU: MARIANNE ALMEIDA E VIEIRA DE
FREITAS PEREIRA - RO0003046, MARCIO HENRIQUE DA
SILVA MEZZOMO - RO0005836
Advogado(s) do reclamado: MARIANNE ALMEIDA E VIEIRA DE
FREITAS PEREIRA, JEVERSON LEANDRO COSTA, MARCIO
HENRIQUE DA SILVA MEZZOMO
Nome: SUELI ROSA LOPES
Endereço: Linha 4, do 3º para 4º Eixo, 00, Zona Rural, Cerejeiras RO - CEP: 76997-000
Nome: EGIDIO LOPES
Endereço: Linha 4, do 3º para 4º Eixo., 00, Zona Rural, Cerejeiras
- RO - CEP: 76997-000
DESPACHO
Em análise dos autos noto que a gratuidade para a parte autora
já foi deferida (id. 9076374), no entanto, entendo não comprovada
para o requerido, eis que em audiência de conciliação ofertou a
quantia de R$ 70.000,00 ( setenta mil reais) para pagamento de
parte em litígio.
Sendo assim, intimem-se os requeridos para que, no prazo de 20
dias, comprovem o pagamento de 50% dos honorários periciais.
Serve a presente de carta/MANDADO /ofício.
Cerejeiras, 13 de setembro de 2018.
Fabrízio Amorim de Menezes
Juiz de Direito

Este diário foi assinado digitalmente consoante a Lei 11.419/06. O documento eletrônico pode ser encontrado no sítio do Tribunal de Justiça do Estado de
Rondônia, endereço: http://www.tjro.jus.br/novodiario/
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PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Cerejeiras - 2ª Vara Genérica
Av. das Nações, 22, Centro, CEREJEIRAS - RO - CEP: 76997-000
– Fone:(69) 3342-2283
Processo nº: 7002127-02.2016.8.22.0013
Classe: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
Nome: GUSTTAVO HENRIQUE FERREIRA GODOY
Endereço: RUA RIO DE JANEIRO, 1651, LIBERDADE, Cerejeiras
- RO - CEP: 76997-000
Advogado do(a) EXEQUENTE:
Advogado do(a) EXECUTADO:
Nome: GILSON DE GODOY
Endereço: Rua Ecoporanga, 1001, - até 1003 - lado ímpar, São
Francisco, Ji-Paraná - RO - CEP: 76908-109
DESPACHO
Antes de prosseguir no feito, intime-se o exequente para que, no
prazo de 10 dias, manifeste se tem interesse na manutenção da
restrição veicular de id. 13009757 - Pág. 1.
Após, conclusos.
Expeça-se o necessário.
Serve a presente de carta/MANDADO /ofício.
Cerejeiras, 12 de setembro de 2018.
Fabrízio Amorim de Menezes
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Cerejeiras - 2ª Vara Genérica
Av. das Nações, 22, Centro, CEREJEIRAS - RO - CEP: 76997-000
– Fone:(69) 3342-2283
Processo nº: 7001002-62.2017.8.22.0013
Classe: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
Nome: ELIZENE RODRIGUES DE ALMEIDA
Endereço: linha 3, 3ª para 4ª Eixo km 5,5, sn, sitio, zona rural,
Cerejeiras - RO - CEP: 76997-000
Advogado do(a) AUTOR: VALDETE MINSKI - RO0003595
Advogado do(a) RÉU:
Advogado do(a) RÉU: EWERTON ORLANDO - RO7847
Advogado(s) do reclamado: EWERTON ORLANDO
Nome: WELISON ALVES DOS SANTOS
Endereço: Rua Canada, 2448, casa, Centro, Cerejeiras - RO CEP: 76997-000
Nome: JHON BILLY SANTANA BARBOSA
Endereço: Br 435, chacara 21, 21, chacara, zona rural, Cerejeiras
- RO - CEP: 76997-000
DESPACHO
Analisando a petição inicial verifico que constam dois valores
diferentes referentes aos danos materiais, sendo que no pedido
do item “3”, consta condenação em danos materiais no valor de
R$ 25.362,50 (vinte e cinco mil, trezentos e sessenta e dois reais
e cinquenta centavos), e no valor da causa consta o valor de R$
20.362,00 (vinte mil e trezentos e sessenta e dois reais). Dessa
forma, intime-se a parte autora para que esclareça qual valor é o
correto referente aos danos materiais, vez que trata-se de mero
erro material de digitação. Prazo: 05 (cinco) dias.
Após, voltem os autos conclusos para saneamento.
Serve de carta/MANDADO /ofício.
Cerejeiras, 13 de setembro de 2018.
Fabrízio Amorim de Menezes
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Cerejeiras - 2ª Vara Genérica
Av. das Nações, 22, Centro, CEREJEIRAS - RO - CEP: 76997-000
– Fone:(69) 3342-2283
Processo nº: 7001562-67.2018.8.22.0013
Classe: EXECUÇÃO FISCAL (1116)
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Nome: PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBIARA
Endereço: AV. SENADOR OLAVO PIRES, 2129, CENTRO,
Corumbiara - RO - CEP: 76995-000
Advogado do(a) EXEQUENTE:
Advogado do(a) EXECUTADO:
Nome: JANDIRA DA CONCEICAO
Endereço: Av. D. Pedro II, s/n, centro, Corumbiara - RO - CEP:
76995-000
SENTENÇA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBIARA propôs ação de
execução fiscal em face de JANDIRA DA CONCEICAO, na qual
as partes, noticiaram a composição de acordo extrajudicial id.21068805.
Isso posto, estando regularizado o instrumento, sendo o objeto
lícito e as partes capazes, não havendo nenhum vício de vontade
aparente na formalização e efetivação da transação, HOMOLOGO,
para que surta os efeitos legais, o acordo entabulado entre as
partes id.21068805, que se regerá pelas cláusulas e condições ali
expostas. Via de consequência, nos termos do artigo 924, inciso III
do CPC, julgo extinta a presente execução.
Libere-se eventuais penhoras existentes nos autos.
Sem custas e honorários.
P.R.I. Cumpra-se.
Tudo cumprido, arquive-se.
Cerejeiras, 12 de setembro de 2018.
Fabrízio Amorim de Menezes
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Cerejeiras - 2ª Vara Genérica
Av. das Nações, 22, Centro, CEREJEIRAS - RO - CEP: 76997-000
– Fone:(69) 3342-2283
Processo nº: 7001507-19.2018.8.22.0013
Classe: EXECUÇÃO FISCAL (1116)
Nome: Município de Cerejeiras
Endereço: av das nações, 1919, centro, Cerejeiras - RO - CEP:
76997-000
Advogado do(a) EXEQUENTE:
Advogado do(a) EXECUTADO:
Nome: RILTON LOPES DA SILVA
Endereço: rua maceio, 1395, maranata, Cerejeiras - RO - CEP:
76997-000
SENTENÇA
Município de Cerejeiras propôs Execução Fiscal contra RILTON
LOPES DA SILVA, na qual foi noticiado o adimplemento integral da
dívida em id n. 20793453 - Pág. 2.
Isso posto, nos termos do artigo 924, inciso II do Código de
Processo Civil e art. 156, I do Código Tributário Nacional, julgo
extinta a presente execução, autorizando, em consequência, os
eventuais levantamentos.
Libere-se eventual penhora existente nos autos.
Sem custas.
P.R.I. Cumpra-se.
Cerejeiras, 13 de setembro de 2018.
Fabrízio Amorim de Menezes
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Cerejeiras - 2ª Vara Genérica
Av. das Nações, 22, Centro, CEREJEIRAS - RO - CEP: 76997-000
– Fone:(69) 3342-2283
Processo nº: 7000669-76.2018.8.22.0013
Classe: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
Nome: ILAZIR PEREIRA SEVERO DALFIOR
Endereço: LINHA 2, KM 7.5, 3º PARA 2º EIXO, S/N, SITIO, ZONA
RURAL, Cerejeiras - RO - CEP: 76997-000

Este diário foi assinado digitalmente consoante a Lei 11.419/06. O documento eletrônico pode ser encontrado no sítio do Tribunal de Justiça do Estado de
Rondônia, endereço: http://www.tjro.jus.br/novodiario/
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Advogado do(a) AUTOR: RAFAEL PIRES GUARNIERI - RO8184
Advogado do(a) RÉU:
Nome: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Endereço: RUA RONY CASTRO PEREIRA, 3927, TERREO,
JARDIM AMÉRICA, Vilhena - RO - CEP: 76980-220
DESPACHO
Apesar da indicação de nome de especialista pela parte autora,
noto que se trata do mesmo médico que apresenta laudo juntado
na inicial.
Assim, oficie-se à Secretaria de Saúde do Município para que
cumpra a determinação de id. 21170071, no prazo de 10 dias.
Com a resposta, façam os autos conclusos.
Serve a presente de carta/MANDADO /ofício.
Cerejeiras, 12 de setembro de 2018.
Fabrízio Amorim de Menezes
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Cerejeiras - 2ª Vara Genérica
Av. das Nações, 22, Centro, CEREJEIRAS - RO - CEP: 76997-000
– Fone:(69) 3342-2283
Processo nº: 7001426-70.2018.8.22.0013
Classe: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
Nome: LUIS RODRIGUES DE MOURA & CIA LTDA
Endereço: AC Cerejeiras, 2014, Avenida das nações, Centro,
Cerejeiras - RO - CEP: 76997-970
Advogado do(a) AUTOR: ELTON DAVID DE SOUZA - RO0006301
Advogado do(a) RÉU:
Nome: BERNARDINA SERRATH LEITE
Endereço: AC Cerejeiras, 1314, Avenida BRASIL, Centro,
Cerejeiras - RO - CEP: 76997-970
DESPACHO
Defiro o pedido de id. 21377528 - Pág. 1 e suspendo o feito pelo
prazo de 05 meses a fim de aguardar o cumprimento do acordo
extrajudicial.
Decorrido o prazo, intime-se o exequente para manifestação.
Após, conclusos.
Expeça-se o necessário.
Serve a presente de carta/MANDADO /ofício.
Cerejeiras, 12 de setembro de 2018.
Fabrízio Amorim de Menezes
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Cerejeiras - 2ª Vara Genérica
Av. das Nações, 22, Centro, CEREJEIRAS - RO - CEP: 76997-000
– Fone:(69) 3342-2283
Processo nº: 7000397-82.2018.8.22.0013
Classe: EMBARGOS À EXECUÇÃO (172)
Nome: CASTELO SUPERMERCADO LTDA - EPP
Endereço: RUA PORTUGAL, 1803, CENTRO, Cerejeiras - RO CEP: 76997-000
Nome: ADIMAR CARLOS PEREIRA
Endereço: CHACARA 18, S/N, SETOR PRAINHA, Cerejeiras - RO
- CEP: 76997-000
Advogado do(a) EMBARGANTE: TRUMAM GOMER DE SOUZA
CORCINO - RO0003755
Advogado do(a) EMBARGANTE: TRUMAM GOMER DE SOUZA
CORCINO - RO0003755
Advogado do(a) EMBARGADO: MAURO PAULO GALERA MARI
- RO0004937
Advogado(s) do reclamado: MAURO PAULO GALERA MARI
Nome: BANCO BRADESCO S.A.
Endereço: AVENIDA INTEGRAÇÃO NACIONAL, AGENCIA
BANCO BRADESCO, CENTRO, Cerejeiras - RO - CEP: 76997-000
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DESPACHO
Intimem-se as partes para, querendo, manifestarem-se sobre os
documentos juntados nos termos do artigo 437 §1º do CPC, no
prazo de 15 dias.
Após conclusos para saneamento.
Serve apresente de carta/MANDADO /ofício.
Cerejeiras, 12 de setembro de 2018.
Fabrízio Amorim de Menezes
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Cerejeiras - 2ª Vara Genérica
Av. das Nações, 22, Centro, CEREJEIRAS - RO - CEP: 76997000 – Fone:(69) 3342-2283
Processo nº: 7001476-04.2015.8.22.0013
Classe: EXECUÇÃO FISCAL (1116)
Nome: MUNICIPIO DE PIMENTEIRAS DO OESTE
Endereço: desconhecido
Advogado do(a) EXEQUENTE: ROBERTO SILVA LESSA
FEITOSA - RO2372
Advogado do(a) EXECUTADO:
Nome: MARIA LUCIA DA COSTA
Endereço: Rua Francisco Mendes Nery, 733, Centro, Pimenteiras
do Oeste - RO - CEP: 76999-000
DECISÃO
Ante o parcelamento realizado, suspendo o feito pelo prazo
de 6 (seis) meses, ao teor do art. 151, VI do Código Tributário
Nacional.
Após o decurso do prazo, intime-se o exequente a dar andamento
ao feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de arquivamento,
nos termos do art. 40 da Lei 6.830/1980.
Cumpra-se.
Fabrízio Amorim de Menezes
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Cerejeiras
2ª Vara Genérica
Av. das Nações, 22, Centro, CEREJEIRAS - RO - CEP: 76997000 – Fone:(69) 3342-2283
Processo nº: 7001491-65.2018.8.22.0013
Classe: EXECUÇÃO FISCAL (1116)
Nome: Município de Cerejeiras
Endereço: av das nações, 1919, centro, Cerejeiras - RO - CEP:
76997-000
Advogado do(a) EXEQUENTE:
Advogado do(a) EXECUTADO:
Nome: GIVA CORADO DOS ANJOS
Endereço: av dos estados, 1881, centro, Cerejeiras - RO - CEP:
76997-000
SENTENÇA
Município de Cerejeiras propôs Execução Fiscal contra GIVA
CORADO DOS ANJOS, na qual foi noticiado o adimplemento
integral da dívida em id n. 21227498 - Pág. 1.
Isso posto, nos termos do artigo 924, inciso II do Código de
Processo Civil e art. 156, I do Código Tributário Nacional, julgo
extinta a presente execução, autorizando, em consequência, os
eventuais levantamentos.
Libere-se eventual penhora existente nos autos.
Isento de custas e honorários.
P.R.I. Cumpra-se.
Cerejeiras, 13 de setembro de 2018.
Fabrízio Amorim de Menezes
Juiz de Direito

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

ANO XXXVI

NÚMERO 172

DIARIO DA JUSTIÇA

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Cerejeiras - 2ª Vara Genérica
Av. das Nações, 22, Centro, CEREJEIRAS - RO - CEP: 76997-000
– Fone:(69) 3342-2283
Processo nº: 7001116-64.2018.8.22.0013
Classe: JUIZADOS - PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL
CÍVEL (436)
Nome: ITAMIR LUIS ZENEWICH
Endereço: Avenida Integração Nacional, 1182, casa, centro,
Cerejeiras - RO - CEP: 76995-000
Advogado do(a) REQUERENTE:
Advogado do(a) REQUERIDO: ELTON DAVID DE SOUZA RO0006301
Advogado(s) do reclamado: ELTON DAVID DE SOUZA
Nome: VILMAR CESCO
Endereço: AV: INTEGRAÇÃO NACIONAL, 1506,, esquina com
Rua Jordânia, CENTRO, Cerejeiras - RO - CEP: 76995-000
SENTENÇA
Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei n. 9.099/95.
Trata-se de ação de cobrança, em que a parte autora pugna pela
desistência da ação - id.21346495.
Em se tratando de feito no âmbito dos juizados especiais, não há
fato que impeça seu deferimento, haja vista que desnecessária a
manifestação prévia da parte requerida mesmo após o decurso do
prazo para resposta (Enunciado 90 do FONAJE), bem como por
se tratar de direitos disponíveis, razão pela qual deve o feito ser
extinto.
Assim, entendo desnecessária a entrega da cártula ao executado,
uma vez que não se fala em renúncia ao crédito e sim desistência
da ação.
Pelo exposto, HOMOLOGO, por SENTENÇA, a desistência
proposta pelo requerente, nos termos do art. 158 parágrafo único
do CPC e, em consequência, julgo EXTINTO O PRESENTE
PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art.
485, inciso VIII do CPC. Sem custas ou honorários (art. 55 da LJE).
Retire-se o feito de pauta caso designada.
Considerando a grande quantidade de processos em trâmite na
Vara, e para fim de agilizar os trâmites, determino a remessa destes
autos ao arquivo, para que ali aguarde o trânsito em julgado.
P.R.I.C.
Após, promova as baixas eventualmente necessárias e arquive-se.
Cerejeiras, 12 de setembro de 2018.
Fabrízio Amorim de Menezes
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Cerejeiras - 2ª Vara Genérica - Juizado Fazenda
Av. das Nações, 22, Centro, CEREJEIRAS - RO - CEP: 76997-000
– Fone:(69) 3342-2283
Processo nº: 7002291-30.2017.8.22.0013
Classe: JUIZADOS - PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL
CÍVEL (436)
Nome: MARILENE SAVENHAGO
Endereço: CLODOALDO MUNIZ, 921, CASA, CENTRO,
Pimenteiras do Oeste - RO - CEP: 76999-000
Advogado do(a) REQUERENTE:
Advogado do(a) REQUERIDO:
Nome: LAERCIO NERY DE OLIVEIRA
Endereço: RUA VALE DO GUAPORE, 314, CASA, CENTRO,
Pimenteiras do Oeste - RO - CEP: 76999-000
DESPACHO
Considerando o trânsito em julgado da SENTENÇA e a notícia de
ausência de pagamento integral do débito, remetam-se os autos ao
contador judicial para atualização dos valores.
Após, intime-se o executado para que, no prazo de 15 (quinze) dias,
efetue o pagamento do valor devido, sob pena de ser acrescido ao
débito principal multa de dez por cento, nos termos do artigo 523,
§1º do Código de Processo Civil. Ressalto ainda que, efetuado o
pagamento parcial, a multa incidirá sobre o restante (art.523, §2º).
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Transcorrido o prazo de 15 (quinze) dias sem o pagamento
voluntário, independentemente de penhora ou nova intimação,
inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que o executado,
apresente, nos próprios autos, sua impugnação (Art. 525, CPC).
Decorrido o prazo sem o devido pagamento, venham conclusos.
Apresentada impugnação, intime-se o exequente a se manifestar
em 15 (quinze) dias.
Cumpra-se.
Cerejeiras, 12 de setembro de 2018.
Fabrízio Amorim de Menezes
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia Cerejeiras - 2ª Vara Genérica
Av. das Nações, 22, Centro, CEREJEIRAS - RO - CEP: 76997-000
– Fone:(69) 3342-2283
Processo nº: 7001333-10.2018.8.22.0013
Classe: JUIZADOS - PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL
CÍVEL (436)
Nome: DOUGLAS RAMANZATE OLIVEIRA
Endereço: Rua Rio Branco, 1650, Alvorada, Cerejeiras - RO - CEP:
76997-000
Advogados do(a) REQUERENTE: MARIO LUIZ ANSILIERO RO7562, EWERTON ORLANDO - RO7847
Advogado do(a) REQUERIDO: ERITON ALMEIDA DA SILVA RO0007737
Advogado(s) do reclamado: ERITON ALMEIDA DA SILVA
Nome: VONEI PEREIRA DA SILVA
Endereço: Rua Joaquim Cardoso Santos, 708, Centro, Cerejeiras
- RO - CEP: 76997-000
DESPACHO
Antes de sanear o feito, intime-se o requerido para que, no prazo
de 15 dias, informe o valor total pago dos alugueis de 2014/2015 e
2016, bem como junte os comprovantes.
Intime-se a parte autora para que proceda à dedução de valores,
no prazo de 15 dias, já que, apesar de confirmar que o escritório foi
construído, não há indicação de dedução dos valores despendidos
pelo requerido, cobrando a totalidade do ano de 2015.
Com as respostas, façam os autos conclusos.
Serve a presente de carta/MANDADO /ofício.
Cerejeiras, 12 de setembro de 2018.
Fabrízio Amorim de Menezes
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia Cerejeiras - 2ª Vara Genérica Juizado Fazenda Av. das Nações, 22, Centro, CEREJEIRAS - RO
- CEP: 76997-000 – Fone:(69) 3342-2283
Processo nº: 7000345-23.2017.8.22.0013
Classe: JUIZADOS - PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL
CÍVEL (436)
Nome: CASSIO RAMOS FELIX
Endereço: BRASILIA, 501, CENTRO, Cerejeiras - RO - CEP:
76995-000
Advogado do(a) REQUERENTE:
Advogados do(a) REQUERIDO: ALESSANDRA MONDINI
CARVALHO - RO0004240, ROCHILMER MELLO DA ROCHA
FILHO - RO0000635
Advogado do(a) REQUERENTE:
Nome: OI / SA
Endereço: Avenida Lauro Sodré, 3290, - de 3290 a 3462 - lado par,
Costa e Silva, Porto Velho - RO - CEP: 76803-460
DECISÃO
O recurso inominado é próprio e tempestivo. Assim, o recebo
apenas no efeito devolutivo, nos moldes do art. 43 da Lei 9.099/95.
Intime-se a recorrida para contrarrazões.
Após, decorrido o prazo com ou sem manifestação, remetam-se os
autos à Turma Recursal, com as nossas homenagens.
Cerejeiras, 12 de setembro de 2018.
Fabrízio Amorim de Menezes
Juiz de Direito

Este diário foi assinado digitalmente consoante a Lei 11.419/06. O documento eletrônico pode ser encontrado no sítio do Tribunal de Justiça do Estado de
Rondônia, endereço: http://www.tjro.jus.br/novodiario/
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PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia Cerejeiras - 2ª Vara Genérica
Av. das Nações, 22, Centro, CEREJEIRAS - RO - CEP: 76997-000
– Fone:(69) 3342-2283
Processo nº: 7001879-02.2017.8.22.0013
Classe: JUIZADOS - PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL
CÍVEL (436)
Nome: MARILUCIA DA SILVA PEREIRA
Endereço: RUA RIO DE JANEIRO, 1632, LIBERDADE, Cerejeiras
- RO - CEP: 76997-000
Advogado do(a) REQUERENTE:
Advogado do(a) REQUERIDO: GUILHERME DA COSTA
FERREIRA PIGNANELI - RO0005546
Advogado(s) do reclamado: GUILHERME DA COSTA FERREIRA
PIGNANELI
Nome: BANCO LOSANGO SA - BANCO MÚLTIPLO
Endereço: Praça Quinze de Novembro, 20, 11 andar, salas 1.101 e
1.102, Centro, Rio de Janeiro - RJ - CEP: 20010-010
DESPACHO
Expeça-se alvará em nome da exequente, intimando-a para
retirada e comprovação nos autos, bem como manifestação sobre
a extinção do feito, no prazo de 05 dias.
Serve a presente de carta/MANDADO /ofício.
Cerejeiras, 12 de setembro de 2018.
Fabrízio Amorim de Menezes
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia Cerejeiras - 2ª Vara Genérica Juizado Fazenda Av. das Nações, 22, Centro, CEREJEIRAS - RO
- CEP: 76997-000 – Fone:(69) 3342-2283
Processo nº: 7001819-92.2018.8.22.0013
Classe: JUIZADOS - PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL
CÍVEL (436)
Nome: MARIA MADALENA FARIAS
Endereço: Rua Espirito Santo n. 1516, Centro, Cerejeiras - RO CEP: 76997-000
Advogado do(a) REQUERENTE: WAGNER APARECIDO
BORGES - RO0003089
Advogado do(a) REQUERENTE: WAGNER APARECIDO
BORGES - RO0003089
Advogado do(a) REQUERIDO:
Nome: Municipio de Cerejeiras
Endereço: Avenida das Nações n. 1919, Centro, Cerejeiras - RO CEP: 76997-000
DESPACHO
Inicialmente, diante do teor do ofício encaminhado a este juízo,
em que o representante do ente réu informa não ter interesse em
realizar acordo, deixo de designar audiência de conciliação.
Assim e considerando as advertências do procedimento da Lei
n. 12.153/2009, cite-se o requerido, bem como intime-o, por seu
representante, para que, no prazo 15 (quinze) dias, apresente
toda a defesa e eventual documentação de que disponha para
esclarecimento dos fatos, especificando as provas que pretende
produzir, inclusive qualificando eventuais testemunhas arroladas,
justificando necessidade e pertinência, sob pena de preclusão ou
indeferimento.
Cientifique-a que não haverá prazo diferenciado para a prática de
qualquer ato processual pelas pessoas de direito público (art. 7º).
Com a apresentação de resposta, intime-se a parte autora para
apresentar, no prazo de 05 (cinco) dias, sua impugnação, indicando
provas que pretenda produzir e justificando sua necessidade
e pertinência, inclusive qualificando eventuais testemunhas
arroladas, sob pena de preclusão ou indeferimento.
A presente DECISÃO, assinada digitalmente e devidamente
instruída, servirá como carta de intimação, carta precatória,
MANDADO ou ofício. Expeça-se o necessário.
Cumpra-se.
Cerejeiras, 12 de setembro de 2018.
Fabrízio Amorim de Menezes
Juiz de Direito
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PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Cerejeiras - 2ª Vara Genérica - Juizado Fazenda
Av. das Nações, 22, Centro, CEREJEIRAS - RO - CEP: 76997-000
– Fone:(69) 3342-2283
Processo nº: 7002705-62.2016.8.22.0013
Classe: JUIZADOS - PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL
CÍVEL (436)
Nome: EREZITA DIAS FIGUEIREDO
Endereço: Rua Joaquim Cardoso dos Santos, 2810, Centro,
Cerejeiras - RO - CEP: 76997-000
Advogado do(a) REQUERENTE: WAGNER APARECIDO
BORGES - RO0003089
Advogado do(a) REQUERIDO:
Advogado do(a) REQUERENTE: WAGNER APARECIDO
BORGES - RO0003089
Nome: ESTADO DE RONDÔNIA
Endereço: desconhecido
DECISÃO
O recurso inominado é próprio e tempestivo. Assim, o recebo
apenas no efeito devolutivo, nos moldes do art. 43 da Lei 9.099/95.
Intime-se a recorrida para contrarrazões.
Após, decorrido o prazo com ou sem manifestação, remetam-se os
autos à Turma Recursal, com as nossas homenagens.
Serve a presente de carta/MANDADO /ofício.
Cerejeiras, 12 de setembro de 2018.
Fabrízio Amorim de Menezes Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Cerejeiras - 2ª Vara Genérica
Av. das Nações, 22, Centro, CEREJEIRAS - RO - CEP: 76997-000
– Fone:(69) 3342-2283
Processo nº: 7000473-14.2015.8.22.0013
Classe: JUIZADOS - PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL
CÍVEL (436)
Nome: JOSUEL ALVES DA SILVA
Endereço: Av. Juscelino Kubitschek, ao lado Lanchonete Canecão,
Centro, Corumbiara - RO - CEP: 76995-000
Advogado do(a) REQUERENTE:
Advogado do(a) REQUERIDO:
Nome: Marcelo
Endereço: Rua Panamá s/n, Escritório ALFA, Centro, Cerejeiras RO - CEP: 76995-000
DESPACHO
Defiro o pedido de id. 21266989 e concedo o prazo de 30 dias para
tentativa de acordo.
Decorrido o prazo, intime-se o exequente para manifestação.
Após, conclusos.
Expeça-se o necessário.
Serve a presente de carta/MANDADO /ofício.
Cerejeiras, 12 de setembro de 2018.
´Fabrízio Amorim de Menezes
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Cerejeiras - 2ª Vara Genérica
Av. das Nações, 22, Centro, CEREJEIRAS - RO - CEP: 76997-000
– Fone:(69) 3342-2283
Processo nº: 7001384-21.2018.8.22.0013
Classe: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159)
Nome: JOSE FELIPE TEODOZIO
Endereço: av das nações, 1187, centro, Cerejeiras - RO - CEP:
76997-000
Advogado do(a) EXEQUENTE: GUSTAVO ALVES ALMEIDA
FERREIRA - RO0006969
Advogado do(a) EXECUTADO:
Nome: JOSE FRANCISCO DE AMORIM
Endereço: rua purus, 3069, centro, Colorado do Oeste - RO - CEP:
76993-000

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

ANO XXXVI

NÚMERO 172

DIARIO DA JUSTIÇA

DESPACHO
Defiro o pedido de nova tentativa de citação no endereço indicado
na inicial, devendo o Sr. Oficial de Justiça promover a citação por
hora certa, em caso de suspeita de ocultação.
Expeça-se o necessário. Serve a presente de carta/MANDADO /
ofício.
A presente DECISÃO, assinada digitalmente e devidamente
instruída, servirá como carta de intimação, carta precatória,
MANDADO ou ofício.
Cerejeiras, 12 de setembro de 2018.
Fabrízio Amorim de Menezes
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Cerejeiras - 2ª Vara Genérica
Av. das Nações, 22, Centro, CEREJEIRAS - RO - CEP: 76997-000
– Fone:(69) 3342-2283
Processo nº: 7000145-84.2015.8.22.0013
Classe: JUIZADOS - PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL
CÍVEL (436)
Nome: NADIA FRANCIELI ROYER DE MATHIAS
Endereço: RUA PANAMÁ, 2897, CENTRO, Cerejeiras - RO - CEP:
76995-000
Advogados do(a) REQUERENTE: EBER COLONI MEIRA DA
SILVA - RO0004046, VERONICA VILAS BOAS DE ARAUJO RO0006515
Advogado do(a) REQUERIDO:
Nome: ESTADO DE RONDÔNIA
Endereço: desconhecido
DESPACHO
Intimem-se as partes quanto à data da perícia informado em id.
21163558.
Indefiro o pedido de levantamento de 50 % do valor dos honorários,
dada a impossibilidade de fracionamento do RPV.
Intimem-se.
Expeça-se o necessário.
Serve a presente de carta/MANDADO /ofício.
Cerejeiras, 12 de setembro de 2018.
Fabrízio Amorim de Menezes
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Cerejeiras - 2ª Vara Genérica
Av. das Nações, 22, Centro, CEREJEIRAS - RO - CEP: 76997-000
– Fone:(69) 3342-2283
Processo nº: 7001984-76.2017.8.22.0013
Classe: JUIZADOS - PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL
CÍVEL (436)
Nome: SANDRO DA SILVA ASSIS
Endereço: LINHA TERCEIRA EIXO KM 5 E MEIO, ZONA RURAL,
Cerejeiras - RO - CEP: 76997-000
Advogado do(a) REQUERENTE: MARIO GUEDES JUNIOR RO00190-A
Advogado do(a) REQUERIDO: ERITON ALMEIDA DA SILVA RO0007737
Advogado(s) do reclamado: ERITON ALMEIDA DA SILVA
Nome: GILSON BUENO RIBEIRO
Endereço: LINHA 1 3A PARA 4A EIXO, ZR, ZONA RURAL,
Cerejeiras - RO - CEP: 76997-000
DECISÃO SANEADORA
1- Das preliminares e prefaciais argüidas pelo réu.
Deixo pra analisar a preliminar arguida juntamente com o MÉRITO,
eis que com ele se confunde.
2. Das questões processuais pendentes.
Inexistem questões processuais pendentes a serem analisadas.
3. Das provas a serem produzidas.
A parte ré postula pela produção de prova oral (id. 14559148pág11 ), o que entendo pertinente dada as circunstâncias do caso
que envolve o caso. Assim, defiro a produção de prova testemunhal
requerida pelas partes.
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Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 22/10/2018,
às 10h00min.
4. Dos Pontos Controvertidos
Fixo como pontos controvertidos: a) se de fato houve a prestação de
serviço de corretagem; b) se a parte autora exerce a profissão de corretor
de imóveis de forma habitual e se inscrito no CRECI 24ª Região; c) se a
prestação aconteceu, qual valor acordado para pagamento.
Dou o feito por saneado.
Ressalto que a intimação das testemunhas ficará a cargo do advogado
da parte, o qual deverá informar ou intimar a testemunha por ele arrolada
do dia, da hora e do local da audiência designada, dispensando-se a
intimação do juízo, nos termos do artigo 455 do Código de Processo
Civil. Contudo, ficam ressalvados as exceções previstas no §4º do
citado artigo, nas quais as intimações ficarão a cargo do juízo.
A intimação deverá ser realizada por carta com aviso de
recebimento, cumprindo ao advogado juntar aos autos, com
antecedência de pelo menos 3 (três) dias da data da audiência,
cópia da correspondência de intimação e do comprovante de
recebimento. Contudo, poderá a parte comprometer-se a levar
a testemunha à audiência, independentemente de intimação,
presumindo-se, caso a testemunha não compareça, que a parte
desistiu de sua inquirição.
Intimem-se. Expeça-se o necessário.
Cumpra-se.
Cerejeiras, 12 de setembro de 2018.
Fabrízio Amorim de Menezes
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia Cerejeiras - 2ª Vara Genérica
Av. das Nações, 22, Centro, CEREJEIRAS - RO - CEP: 76997-000
– Fone:(69) 3342-2283
Processo nº: 7001353-35.2017.8.22.0013
Classe: JUIZADOS - PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL
CÍVEL (436)
Nome: BRUNO MAGALHAES RIBEIRO DOS SANTOS
Endereço: Avenida São Paulo, 903, Centro, Cerejeiras - RO - CEP:
76997-000
Advogado do(a) REQUERENTE:
Advogado do(a) REQUERIDO: ITALLO GUSTAVO DE ALMEIDA
LEITE - MT007413O
Advogado(s) do reclamado: ITALLO GUSTAVO DE ALMEIDA LEITE
Nome: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A
Endereço: AC Aeroporto Internacional de Porto Velho, 6490,
Avenida Governador Jorge Teixeira 6490, Aeroporto, Porto Velho RO - CEP: 76803-970
DESPACHO
Oficie-se à Caixa Econômica Federal para que proceda, no prazo
de 05 dias, à transferência do valor depositado para a conta
informada em id. 21385164 - Pág. 1, comprovando nos autos no
mesmo prazo.
Após, intime-se o exequente para manifestação sobre a satisfação
da obrigação e extinção do feito.
Serve a presente de carta/MANDADO /ofício.
Cerejeiras, 12 de setembro de 2018.
Fabrízio Amorim de Menezes
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Cerejeiras - 2ª Vara Genérica
Av. das Nações, 22, Centro, CEREJEIRAS - RO - CEP: 76997-000
– Fone:(69) 3342-2283
Processo nº: 7001335-77.2018.8.22.0013
Classe: JUIZADOS - PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL
CÍVEL (436)
Nome: MARIA MADALENA DE CARVALHO DE CASTRO
Endereço: Rua Espírito Santo, 1252, Primavera, Cerejeiras - RO CEP: 76997-000
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Advogado do(a) REQUERENTE:
Advogado do(a) REQUERIDO: WILKER BAUHER VIEIRA LOPES
- GO0029320
Advogado(s) do reclamado: WILKER BAUHER VIEIRA LOPES
Nome: EMPRESA TELEFÔNICA DO BRASIL S/A
Endereço: GETULIO VARGAS, 1941, PARTE, SAO CRISTOVAO,
Porto Velho - RO - CEP: 76804-097
DESPACHO
Intime-se o requerido para que, no prazo de 15 dias, especifique
provas que pretende produzir.
Após, conclusos.
Cerejeiras, 12 de setembro de 2018.
Fabrízio Amorim de Menezes
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Cerejeiras - 2ª Vara Genérica
Av. das Nações, 22, Centro, CEREJEIRAS - RO - CEP: 76997-000
– Fone:(69) 3342-2283
Processo nº: 7000916-57.2018.8.22.0013
Classe: DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO CUMULADO
COM COBRANÇA (94)
Nome: MARILEUZA DA SILVA CANIDA
Endereço: Rua Rio de Janeiro, 2725, Centro, Cerejeiras - RO CEP: 76997-000
Advogado do(a) AUTOR: EWERTON ORLANDO - RO7847
Advogado do(a) RÉU:
Nome: PERGENTINO LEOPOLDINO DA SILVA
Endereço: Rua Sergipe, 2034, Jardim São Paulo, Cerejeiras - RO
- CEP: 76997-000
DESPACHO
Ante as informações na carta de intimação AR de id n. 20061659,
de que o requerido não é alfabetizado, expeça-se MANDADO de
intimação para que constitua novo patrono, no prazo de 05 (cinco)
dias, devendo o Oficial de Justiça ler o teor do MANDADO ao
requerido.
Expeça-se o necessário.
Serve de carta/MANDADO /ofício.
Cerejeiras, 13 de setembro de 2018.
Fabrízio Amorim de Menezes
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Cerejeiras - 2ª Vara Genérica
Av. das Nações, 22, Centro, CEREJEIRAS - RO - CEP: 76997-000
– Fone:(69) 3342-2283
Processo nº: 7000265-93.2016.8.22.0013
Classe: PROCEDIMENTO SUMÁRIO (22)
Nome: VALMIR TAVARES DA SILVA
Endereço: Linha 02, Km 3, PA Lagoa Azul, Zona Rural, Campo
Novo de Rondônia - RO - CEP: 76887-000
Advogado do(a) AUTOR: WAGNER APARECIDO BORGES RO0003089
Advogados do(a) RÉU: SHARA EUGENIO DE SOUZA RO0003754, RAFAELA GEICIANI MESSIAS - RO0004656
Advogado(s) do reclamado: RAFAELA GEICIANI MESSIAS,
SHARA EUGENIO DE SOUZA
Nome: RUIZ & RUIZ LTDA. - EPP
Endereço: Avenida Integração Nacional, 1025, Centro, Cerejeiras
- RO - CEP: 76995-000
DESPACHO
Expeça-se alvará em favor do perito, intimando-o para retirada
e comprovação no prazo de 05 dias, bem como pra que indique
data para realização da perícia, cumprindo-se o determinado em
id.7554881.
Serve a presente de carta/MANDADO /ofício.
Cerejeiras, 13 de setembro de 2018.
Fabrízio Amorim de Menezes
Juiz de Direito
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COMARCA DE COLORADO DO OESTE
1ª VARA CRIMINAL
1º Cartório Criminal
Sede do Juízo: Fórum Juiz Joel Quaresma de Moura, Rua Humaitá,
3879 CEP: 76.993-000 Fone:Fax (69) 3341-3021 e 3341-3022.
SUGESTÕES E RECLAMAÇÕES, FAÇAM-NAS PESSOALMENTE
AO JUIZ OU CONTATE-NOS VIA INTERNET
Endereço eletrônico: www.tjro.jus.br
Juiz: gabcolcri@tjro.jus.br
Escrivania: klo1criminal@tjro.jus.br
Proc.: 0000452-29.2016.8.22.0012
Ação:Execução da Pena
Autor:Ministério Público do Estado de Rondônia
Advogado:Promotor de Justiça (RO 111111111)
Condenado:Adalto Cardoso de Cerqueira
Advogado:Gilvan Rocha Filho (OAB/RO 2650)
DECISÃO:
Vistos.Ante o PAD juntado às fls. 285/307 e considerando que o
reeducando encontra-se cumprindo pena no regime semiaberto,
designo audiência de justificação para o dia 25/09/2018, às 09:30
horas.Após a realização da audiência de justificação, encaminhemse os autos para cumprimento do determinado no ofício de fl.
276.Conforme se depreende do documento de fl. 283 o apenado
confeccionou artesanato por 30 (trinta) dias no mês de agosto,
fazendo jus, portanto, a remição de 10 (dez) dias de sua pena.
Consigno que somente é considerado dia de trabalho a jornada que
seja superior a seis horas diárias (art. 33 da Lei n. 7.210/84).Verifico
ainda que não há nos autos qualquer registro de falta que imponha
a perda dos dias trabalhados.Do exposto, DECLARO REMIDA
A PENA em 10 (dez) dias, a serem descontados da condenação
imposta ao apenado ADALTO CARDOSO DE CERQUEIRA, nos
termos do inciso II do artigo 126 da Lei n. 7.210/84 LEP e Portaria
n. 001/2018 deste Juízo.Trata-se de pedido de saída temporária
para visitar a família (fl. 278). Certidão carcerária juntada à fl.
279, classifica o comportamento do reeducando como “ótimo e o
órgão Ministerial opinou favorável ao pedido (fl. 280). Assim, por
preencher os requisitos dos artigos 122 e 123 da LEP, defiro o
pedido para autorizar a saída do reeducando ADALTO CARDOSO
DE CERQUEIRA nos dias 18/9/2018 à 24/9/2018, a partir das 07h
do primeiro dia, devendo o apenado recolher-se na cadeia até as
17h do último dia, sob pena de regressão por falta grave. Consigno
que esta é a QUARTA SAÍDA do reeducando este ano.Proceda-se a
seguinte advertência: a) deverá se recolher em sua residência a partir
das 18h; b) não poderá deixar a Comarca sem autorização judicial;
c) não poderá frequentar bares ou estabelecimentos semelhantes;
d) não poderá ingerir bebida alcoólica ou outra substância que causa
dependência; e) o descumprimento de alguma das condições aqui
elencadas implicará na suspensão do benefício ao longo do ano
em curso. Consigno que durante a saída temporária o reeducando
poderá portar aparelho celular para comunicar-se tão somente com
a direção da cadeia pública, com a família e com pessoas ligadas
ao seu local de trabalho, devendo antes informar, nos autos da
execução e ao diretor da casa de detenção, o número e IMEI do
aparelho. Ressalvo que não poderá em hipótese alguma adentrar
no estabelecimento prisional com o aparelho celular sob pena de
configuração de falta grave (art. 50, VII, Lei n. 7.210/84).Oficie-se
às policias militar e civil, informando sobre está DECISÃO, para
que realizem a fiscalização do reeducando durante a saída. Caso
o apenado seja visto descumprindo alguma condição o juízo deve
ser imediatamente informado.Sirva a presente de ofício, termo de
advertência e autorização. Intime-se. Expeça-se o necessário.
Intimem-se, servindo de MANDADO.
Colorado do Oeste-RO, quarta-feira, 12 de setembro de 2018.
Marcia Regina Gomes Serafim
Juíza de Direito
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Proc.: 0000638-81.2018.8.22.0012
Ação:Carta Precatória (Criminal)
Autor:Ministério Público do Estado do Paraná
Advogado:Promotor de Justiça (RO 111111111)
Réu:Marcos Vinicius Bolzan, Osório Ripol Junior
Advogado:João Maria Brandão (OAB/PR 5858)
DESPACHO:
Vistos.Para fins de cumprimento do ato deprecado designo
audiência para o dia 11 de outubro de 2018, às 10:30 hors.Intimese a testemunha MANOEL ANTONIO FURTADO, advertindo-a
de que o não comparecimento implicará na condução coercitiva
e imputação do pagamento da diligência.Não sendo localizada,
retire-se de pauta e devolva-se, independentemente de nova
CONCLUSÃO.Cópia do presente DESPACHO servirá de Ofício
nº 1765/2018, para comunicação ao Juízo deprecante.Intimemse e comunique-se servindo a presente de MANDADO ou ofício.
Devidamente cumprida, devolva-se à origem.Colorado do OesteRO, terça-feira, 11 de setembro de 2018.Marcia Regina Gomes
Serafim Juíza de Direito
Proc.: 1001063-28.2017.8.22.0012
Ação:Procedimento Especial da Lei Antitóxicos(Réu Preso)
Autor:Ministério Público do Estado de Rondônia
Advogado:Promotor de Justiça (RO 111111111)
Denunciado:Ezequiel Ramos do Nascimento, Valmiro Gonçalves
Ribeiro Junior, Welton Ramos do Nascimento, Weverson Lana de
Oliveira, Douglas Pereira do Nascimento Silva, Anderson de Jesus
Santana, Anderson Cordeiro da Silva, Sérgio Barbosa
Advogado:Advogado Não Informado ( 000), Maycon Cristian
Pinho (OAB/RO 2030A), Advogado Não Informado ( 000), Maycon
Cristian Pinho (OAB/RO 2030A), Lídio Luis Chaves Barbosa (OAB/
RO 513-A), Márcio Augusto Chaves Barbosa (OAB/RO 3659)
DESPACHO:
Vistos.Em atenção ao Provimento n. 008/2015-CG Ofício CircularCGJ n. 60/2018, com o propósito de garantir o devido processo
legal, verificar eventuais excessos de prazo de prisões provisórias
ou possibilidade de concessão de liberdade provisória com ou sem
cautelares por meio da revisão de todos os processos de presos
provisórios, designo audiência dia 14 de setembro de 2018, às
12h30.Expeça-se o necessário.Colorado do Oeste-RO, quintafeira, 13 de setembro de 2018.Marcia Regina Gomes Serafim Juíza
de Direito
Proc.: 0000592-92.2018.8.22.0012
Ação:Execução da Pena
Autor:Ministério Público do Estado de Rondônia
Advogado:Promotor de Justiça (RO 111111111)
Condenado:Wenyston Gutterres dos Santos
Advogado:Lídio Luis Chaves Barbosa (OAB/RO 513-A), Márcio
Augusto Chaves Barbosa (OAB/RO 3659)
DESPACHO:
Vistos.Considerando que o reeducando está preso preventivamente
pelos Autos de Ação Penal n. 0000255-03.2018.8.22.0013,
oriundos da Comarca de Cerejeiras, e não ser possível o início do
cumprimento de pena por ele, uma vez que se trata de pena privativa
de liberdade substituída por restritivas de direitos, determino a
suspensão do feito até o julgamento dos referidos autos.Colorado
do Oeste-RO, quinta-feira, 13 de setembro de 2018.Marcia Regina
Gomes Serafim Juíza de Direito
Proc.: 0000409-24.2018.8.22.0012
Ação:Ação Penal - Procedimento Sumário (Réu Solto)
Autor:Ministério Público do Estado de Rondônia
Advogado:Promotor de Justiça (RO 111111111)
Denunciado:Wagner Viana Andreatta
Advogado:Mário Luis Corrêa (OAB/RO 6823), Bruno Alexandre
Correa (OAB/RO 7352)
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DESPACHO:
Vistos.Para fins de oferecimento da suspensão condicional do
processo ao denunciado, designo audiência para o dia 9/10/2018,
às 9h15.Intimem-se, servindo de MANDADO.Encaminhem-se os
autos ao Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania
Cejusc para realização da audiência.Colorado do Oeste-RO, quintafeira, 13 de setembro de 2018.Marcia Regina Gomes Serafim Juíza
de Direito
Proc.: 1000631-09.2017.8.22.0012
Ação:Execução da Pena
Autor:Ministério Público do Estado de Rondônia
Advogado:Promotor de Justiça (RO 111111111)
Condenado:Natalicio Emerson Holbach
Advogado:Lídio Luis Chaves Barbosa (OAB/RO 513-A)
DECISÃO:
Vistos.Considerando que o reeducando não faz jus a nenhum dos
benefícios previstos no Decreto Presidencial n. 9.246/2017 (indulto
ou comutação), prossiga-se na execução.Intimem-se, servindo de
MANDADO, se necessário.Colorado do Oeste-RO, quinta-feira,
13 de setembro de 2018.Marcia Regina Gomes Serafim Juíza de
Direito
EDITAL DE INTIMAÇÃO
Prazo: 10 dias
Autos de Ação Penal nº 0001204-35.2015.8.22.0012.
Autor: Ministério Público do Estado de Rondônia.
Artigo: 21, da Lei de Contravenções Penais, com as formalidades
da Lei Maria da Penha.
Acusado: Ronei de Angelo.
Vítima: GISELE DUARTE LIMA, brasileira, solteira, serviços gerais,
portadora da CIRG nº 2.313.350-3 SSP/MT, filha de Haroldo
Duarte Lima e de Martinha de Jesus, nascida em Goioerê-PR, aos
02/06/1992, estando atualmente em lugar incerto e não sabido.
FINALIDADE: Proceder a INTIMAÇÃO da vítima, acima qualificada,
dos termos da R. SENTENÇA de Absolvição de folhas 075/076, no
seguinte teor: “I - RELATÓRIO RONEI DE ANGELO, devidamente
qualificado nos autos, foi denunciado pelo MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DE RONDÔNIA, como incurso no artigo 21 da lei
n. 3.688/41, nas formalidades da Lei n. 11.340/06. Sustenta a
denúncia que: No dia 05 de abril de 2015, pela noite, na Rua
Goiás, nº 5200, nesta Cidade e Comarca de Colorado do Oeste/
RO, o denunciado RONEI DE ANGELO praticou vias de fato
contra sua companheira GISELE DUARTE LIMA, puxando-a
pelos cabelos e desferindo tapas em seu rosto. (…) Instruindo a
denúncia foram juntados os documentos de fls. 6/35. A denúncia
foi recebida no dia 7/12/2015 (fl. 41), o réu foi regulamente
citado (fl. 45v) e apresentou resposta à acusação às fls. 49/52.
Realizou-se audiência na qual foram ouvidas quatro testemunha
e o réu foi interrogado (fls. 63/65). A vítima devidamente intimada
não compareceu à audiência, houve então a desistência tácia
da mesma, a qual foi homologada (fl. 63). Em alegações finais
o MINISTÉRIO PÚBLICO pugnou pela condenação do réu nos
termos da denúncia (fls. 67/68v). A Defesa, por sua vez, pugnou
pela absolvição do réu por não constituir o fato infração penal e
por estar provado que o réu não concorreu para a infração penal,
bem como, subsidiariamente, ante a ausência de provas aptas a
ensejarem a condenação (fls. 70/74). II – FUNDAMENTAÇÃO O
Ministério Público imputa ao denunciado a prática da contravenção
de vias de fato, prevista no artigo 21 do Decreto-Lei n. 3.688/41
que configura-se quando o agente pratica qualquer agressão
contra a vítima, que não seja lesão corporal. Ensina Guilherme
de Souza Nucci: Conceituam-se as vias de fato como a briga ou a
luta quando delas não resulta crime, como a violência empregada
contra a pessoa, de que não decorre ofensa à sua integridade
física. Em síntese, vias de fato são a prática de perigo menor, atos
de provocação exercitados materialmente sobre a pessoa, ou
contra a pessoal. Assim, empurrá-la sem razão, sacudi-la, rasgarlhe a roupa, agredi-la a tapas, a socos ou a pontapés, arrebatar-
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lhe qualquer objeto das mãos ou arrancar-lhe alguma peça do
vestuário, puxar-lhe os cabelos, molestando-a (Lei Penais e
Processuais Penais Comentadas. 2ª ed. rev. E atual. e ampl. São
Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2007 p. 155). A relação de
familiaridade entre a vítima e o denunciado restou comprovada
nos autos principalmente por meio da declaração de ambos de
que eram namorados e possuem um filho deste relacionamento.
Sobre os fatos a testemunha MÁRCIO DIOVANE DE OLIVERA,
policial militar, disse que foram acionados para ir até o local
da ocorrência. O que pode relatar é o que a vítima disse, pois
não presenciou nada. A vítima informou que estava na casa da
vizinha, e o acusado chegou e começaram a discutir, azo em que,
passou a agredi-la, segurando-a pelo cabelo e desferiu um tapa
em seu rosto. Não tinha lesão aparente. O acusado apresentava
sintomas de embriaguez. Após, foram conduzidos todo para a
delegacia. Não sabe se o acusado e a vítima ainda conviviam
juntos. Não sabe dizer onde realmente aconteceram os fatos, se
foi na casa da vizinha ou na casa da vítima. Não se recorda se
a vizinha presenciou os fatos. A testemunha CECÍLIA DA CRUZ
afirmou que a vítima estava em sua casa assistindo televisão.
Viu somente quando o telefone da vítima tocou e mesma saiu
para fora e não sabe o que aconteceu, pois continuou dentro
de casa. Logo após, a vítima entrou dentro de casa com a mão
no rosto dizendo que o acusado teria desferido um tapa, então
falou para a vítima chamar a polícia e não viu nenhuma marca e
nem vermelhidão no rosto da mesma. A vítima tacou uma pedra
no vidro do carro do acusado. O áudio foi gravado durante a
discussão dos dois. A vítima enviou para o seu telefone o áudio.
Não se recorda direito do áudio, mas se recorda que a vítima
falava que tinha levado um tapa no rosto do acusado. A vítima e o
acusado nunca moraram juntos, somente tinham um filho juntos.
Os fatos aconteceram na rua. A vítima mostrou o áudio no mesmo
dia. No rosto da vítima não tinha nenhuma marca ou vermelhidão.
A testemunha JOCIMAR CAGNINI PALOSCHI, policial militar,
relatou em juízo que não se recorda da ocorrência. A testemunha
RODRIGO ROBERTO CARLESSO, policial militar, disse que,
fazia parte da guarnição. Tudo que está relatado no BO foi o que
a vítima narrou. A vítima relatou que foi agredida pelo acusado.
Foram todos conduzidos a delegacia. Não se recorda se a vítima
estava com vermelhidão no rosto. A vítima falou que havia jogado
uma pedra no vidro do carro do acusado. A vítima disse que o
acusado puxou o cabelo, empurrou-a e desferiu um tapa em seu
rosto. Em seu interrogatório o acusado afirmou que os fatos não
são verdadeiros. Relatou que era páscoa e a vítima ligou para
que fosse em sua casa. Chegando lá, ligou para a vítima pois,
a mesma não estava em casa, sendo que esta lhe informou
que estava na casa da vizinha. Chegando na casa da vizinha,
em razão de a vítima não aceitar que estão separados, passou
a proferir xingamentos e a brigar. Decidiu ir embora e quando
estava dentro do carro a vítima arremessou uma pedra acertando
o vidro do veículo. Saiu do carro e a vítima ligou para a polícia e
falou que ele havia lhe batido e xingado, mas na verdade isso não
ocorreu. Os fatos ocorreram por volta das 19h30. Não agrediu a
vítima. Teve um relacionamento com a vítima e tiveram um filho,
mas agora a criança mora com ele. Conversa normalmente com a
vítima. Pelo que se verifica, há apenas indícios de ter o denunciado
agredido a vítima, já que discutiram e se desentenderam, todavia,
não há prova alguma que confirme a autoria, sendo necessária
a existência de prova concreta e extreme de dúvida para tanto,
que, não estando presente, implica no dever de absolver-se
o infrator com base no princípio “in dubio pro reo”. Ademais,
a vítima sequer compareceu em juízo para confirmar os fatos,
sendo que as testemunhas apenas relataram o que ouviram da
vítima, mas não presenciaram a suposta contravenção. Neste
mesmo sentido é o entendimento do Tribunal de Justiça do Estado
de Rondônia, conforme demonstra o julgado que colaciono:
Apelação criminal. Vias de fato. Negativa do réu. Dúvida razoável.
Absolvição. Possibilidade. Havendo dúvida razoável quanto à

SEXTA-FEIRA, 14-09-2018

894

autoria do agente na prática da contravenção que lhe é imputada,
a absolvição aplicando-se o princípio in dubio pro reo é medida
que se impõe. (TJ/RO. Apelação n. 0003609-37.2012.8.22.0501.
Relator Juiz José Jorge Ribeiro da Luz em substituição ao
Desembargador Valter de Oliveira. Publicado no Diário Oficial em
21/07/2015). Assim, impõe-se a improcedência da denúncia. III –
DISPOSITIVO Diante do exposto, julgo improcedente a denúncia
apresentada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
RONDÔNIA contra RONEI DE ANGELO, devidamente qualificado
nos autos, para fins de absolvê-lo, nos termos do artigo 386, inciso
VII, do Código de Processo Penal, por não existir prova suficiente
para a condenação. Sem custas. Publique-se. Registre-se.
Intimem-se. Cumpra-se, servindo a presente como MANDADO,
se necessário. Arquivem-se oportunamente, promovendo-se as
baixas necessárias. Colorado do Oeste-RO, quinta-feira, 7 de
abril de 2016. Marcia Regina Gomes Serafim
Juíza de Direito”.
(a.) MÁRCIA REGINA GOMES SERAFIM
Juíza de Direito
Cláudio Alexander Sprey
Diretor de Cartório

1ª VARA CÍVEL
ESTADO DE RONDÔNIA
PODER JUDICIÁRIO – 1ª Vara cível, Juizado especial cível,
Juizado Especial da Fazenda Pública e Juizado da Infância e
Juventude de Colorado do Oeste
Fórum Juiz Joel Quaresma de Moura, Rua Humaitá, 3879 CEP:76.993-000 Fone: (069) 3341-3021/3022 – e-mail: colcivel@
tjro.jus.br
AUTOS 0002364-37.2011.8.22.0012 CLASSE CUMPRIMENTO
DE SENTENÇA (156) REQUERENTE
Nome: ANTONIO ILDO DE CARVALHO
Endereço: AV. AMAZONAS, 4200, ni, C ENTRO, Colorado do
Oeste - RO - CEP: 76993-000
ADVOGADO Advogado do(a) EXEQUENTE: CLAUDIO COSTA
CAMPOS - RO0003508
REQUERIDO
Nome: MARCILENE SERAFINA GOMES
Endereço: Rua Afonso Juca de Oliveira, 4765, ni, Jardim Eldorado,
Colorado do Oeste - RO - CEP: 76993-000
ADVOGADO Advogados do(a) EXECUTADO: CLAUDIO COSTA
CAMPOS - RO0003508, GUSTAVO JOSE SEIBERT FERNANDES
DA SILVA - RO0006825
DESPACHO
Intime-se a parte exequente para que impulsione o feito, no prazo
de 5 dias, requerendo o que entender de direito, sob pena de
extinção e arquivamento.
Colorado do Oeste/RO, 13 de setembro de 2018.
ELI DA COSTA JÚNIOR
Juiz de Direito
ESTADO DE RONDÔNIA
PODER JUDICIÁRIO – 1ª Vara cível, Juizado especial cível,
Juizado Especial da Fazenda Pública e Juizado da Infância e
Juventude de Colorado do Oeste
Fórum Juiz Joel Quaresma de Moura, Rua Humaitá, 3879 CEP:76.993-000 Fone: (069) 3341-3021/3022 – e-mail: colcivel@
tjro.jus.br
AUTOS
7001575-69.2018.8.22.0012
CLASSE
FAMÍLIADIVÓRCIO CONSENSUAL (98) REQUERENTE
Nome: MONICA PEREIRA COSTA SILVA
Endereço: RUA ACÁCIAS, 3971, CENTRO, Colorado do Oeste RO - CEP: 76993-000

Este diário foi assinado digitalmente consoante a Lei 11.419/06. O documento eletrônico pode ser encontrado no sítio do Tribunal de Justiça do Estado de
Rondônia, endereço: http://www.tjro.jus.br/novodiario/
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Nome: JOSE ALBERTO FERREIRA DA SILVA
Endereço: Avenida Maria de Oliveira Colares, 2148, Nova Brasília,
Santana - AP - CEP: 68927-299
ADVOGADO Advogado do(a) REQUERENTE: HURIK ARAM
TOLEDO - RO6611
Advogado do(a) REQUERENTE: HURIK ARAM TOLEDO - RO6611
REQUERIDO
ADVOGADO
SENTENÇA
José Alberto Ferreira da Silva e Mônica Pereira Costa Silva,
ajuizaram a presente ação de divórcio direto consensual, alegando,
em apertada síntese, que se casaram em 08 de janeiro de 2008,
em Portugal, com transcrição da certidão de casamento neste pais,
em 05 de janeiro de 2010. Esclareceram que da união adveio o
nascimento de dois filhos, Sophia Costa Ferreira e Calebe Costa
Ferreira, ambos ainda menores, bem como não há patrimônio a ser
partilhado. Pugnam pela homologação do acordo para decretar o
divórcio, bem como o deferimento da guarda dos filhos à genitora,
com ao pagamento de alimentos pelo genitor.
Requereram a homologação do acordo juntado na exordial.
Pediram gratuidade de justiça.
O Ministério Público pugnou pela homologação do acordo.
É o relatório. Decido.
Tendo em vista que a nova redação do parágrafo 6º, do art. 226
da Constituição Federal, suprimiu o requisito de prévia separação
judicial por mais de 1 (um) ano ou de comprovada separação de
fato por mais de 2 (dois) anos, tenho como cabível a decretação
do divórcio.
Quanto aos demais termos do acordo, visto que as partes são
capazes e os interesses da menor restaram suficientemente
preservados, tenho como cabível a homologação do acordo.
Posto isso, homologo por SENTENÇA, para que surta os efeitos
legais, o acordo formulado em audiência, e, via de consequência,
resolvo o MÉRITO, com base no art. 487, III, “b”, do Código de
Processo Civil, para decretar o divórcio de José Alberto Ferreira
da Silva e Mônica Pereira Costa Silva, declarando cessados os
deveres de coabitação e fidelidade recíprocas, bem como o regime
matrimonial de bens, devendo a autora voltar a usar o nome de
solteira, qual seja, Mônica Pereira Costa.
Após o trânsito em julgado, servirá esta de MANDADO de
averbação para o CRC desta cidade à certidão de casamento sob
matrícula nº 0961310155 2010 7 00001 166 00002499 52.
Sem custas.
P.R.I.C. e Arquivem-se.
Isentos de custas e honorários, dada a gratuidade. Transitada em
julgado, arquivem-se, com as baixas de estilo. P.R.I.C.
Colorado do Oeste/RO, 13 de setembro de 2018.
ELI DA COSTA JÚNIOR
Juiz de Direito
ESTADO DE RONDÔNIA
PODER JUDICIÁRIO – 1ª Vara cível, Juizado especial cível,
Juizado Especial da Fazenda Pública e Juizado da Infância e
Juventude de Colorado do Oeste
Fórum Juiz Joel Quaresma de Moura, Rua Humaitá, 3879 CEP:76.993-000 Fone: (069) 3341-3021/3022 – e-mail: colcivel@
tjro.jus.br
AUTOS
7000114-62.2018.8.22.0012
CLASSE
JUIZADOS
- PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)
REQUERENTE
Nome: SOLANGE COELHO CHAGAS
Endereço: Rua Guarani, 2694, casa, Cruzeiro, Colorado do Oeste
- RO - CEP: 76993-000
ADVOGADO Advogado do(a) REQUERENTE: MARCIO GREYCK
GOMES - RO0006607
REQUERIDO
Nome: BANCO LOSANGO SA - BANCO MÚLTIPLO
Endereço: Praça Quinze de Novembro, 20, 11 Andar, Sala 1.101 e
1.102, Centro, Rio de Janeiro - RJ - CEP: 20010-010
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ADVOGADO Advogados do(a) REQUERIDO: FELIPE GAZOLA
VIEIRA MARQUES - MT016846A, RUBENS GASPAR SERRA SP0119859
SENTENÇA
Houve o pagamento integral do débito.
Decido.
Tendo em vista que houve a satisfação da obrigação, com fulcro
no art. 924, inciso II, do Código de Processo Civil, julgo extinto
o presente cumprimento de SENTENÇA, para que produza seus
jurídicos e legais efeitos, nos termos do art. 925 do CPC.
Sem custas.
Decorrido o prazo legal, arquivem-se os autos, procedendo-se as
anotações comunicações de praxe, observadas as formalidades
legais.
Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.
Serve a presente como Alvará Judicial de nº 244/2018:
Sacante: MÁRCIO GREYCK GOMES - OAB-RO 6607 - CPF:
583.269.362-00
Valor: R$ 846,90, com rendimentos, devendo a conta ficar com
valor igual a R$ 00,00.
Conta: 4335 040 01502748-3
Banco: Caixa Econômica Federal.
O banco deverá informar o saque, no prazo de 5 dias.
Intime-se por sistema.
Colorado do Oeste/RO, 13 de setembro de 2018.
ELI DA COSTA JÚNIOR
Juiz de Direito
ESTADO DE RONDÔNIA
PODER JUDICIÁRIO – 1ª Vara cível, Juizado especial cível,
Juizado Especial da Fazenda Pública e Juizado da Infância e
Juventude de Colorado do Oeste
Fórum Juiz Joel Quaresma de Moura, Rua Humaitá, 3879 CEP:76.993-000 Fone: (069) 3341-3021/3022 – e-mail: colcivel@
tjro.jus.br
AUTOS 7000906-50.2017.8.22.0012 CLASSE PROCEDIMENTO
ORDINÁRIO (7) REQUERENTE
Nome: LOURDES ANASTACIO
Endereço: Rua Tapuias, 3474, Cruzeiro, Colorado do Oeste - RO
- CEP: 76993-000
ADVOGADO Advogado do(a) AUTOR: MAYCON CRISTIAN
PINHO - RO002030A
REQUERIDO
Nome: SKY Brasil Serviços
Endereço: Directv Galaxi do Brasil, 1000, Avenida Marcos Penteado
de Ulhôa Rodrigues 1000, Tamboré, Santana de Parnaíba - SP CEP: 06543-900
ADVOGADO Advogado do(a) RÉU: WILSON BELCHIOR RO0006484
DESPACHO
Defiro o bloqueio judicial em aplicação financeira.
Após aguardar em gabinete a resposta da consulta, verifico que a
penhora online surtiu os efeitos esperados.
Assim, convolo o bloqueio judicial em penhora, VALENDO O
TERMO DO BACENJUD COMO “TERMO DE PENHORA”.
Intime-se o executado para, caso queira, embargar a constrição da
forma que entender pertinente.
A intimação deverá acontecer por sistema, considerando que o
executado possui advogado constituído.
Decorrido o prazo, intime-se o exequente para impulsionar o feito,
no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de arquivamento. Intimemse.
Serve de MANDADO ou carta se necessário.
Colorado do Oeste/RO, 13 de setembro de 2018.
ELI DA COSTA JÚNIOR
Juiz de Direito

Este diário foi assinado digitalmente consoante a Lei 11.419/06. O documento eletrônico pode ser encontrado no sítio do Tribunal de Justiça do Estado de
Rondônia, endereço: http://www.tjro.jus.br/novodiario/
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ESTADO DE RONDÔNIA
PODER JUDICIÁRIO – 1ª Vara cível, Juizado especial cível,
Juizado Especial da Fazenda Pública e Juizado da Infância e
Juventude de Colorado do Oeste
Fórum Juiz Joel Quaresma de Moura, Rua Humaitá, 3879 CEP:76.993-000 Fone: (069) 3341-3021/3022 – e-mail: colcivel@
tjro.jus.br
EDITAL DE CITAÇÃO
PRAZO - 30 DIAS
AUTOS 7000684-48.2018.8.22.0012 CLASSE EXECUÇÃO
FISCAL (1116) REQUERENTE ESTADO DE RONDÔNIA
REQUERIDO Nome: MENGATTI & DANTA LTDA - ME
Endereço: Av. Marechal Rondon, 1177, liberdade, Ouro Preto do
Oeste - RO - CEP: 76920-000 Endereço: Av. Marechal Rondon,
1177, liberdade, Ouro Preto do Oeste - RO - CEP: 76920-000
FINALIDADE
1) CITAR - a(s) parte(s) requerida(s) acima qualificada(s) dos
termos da presente ação contra ela(s) imposta.
2) INTIMÁ-LA - para querendo apresentar contestação no prazo
de 15 (quinze) dias, não o fazendo presumir-se-ão verdadeiros os
fatos articulados na inicial.
3) OBSERVAÇÃO
- caso a parte requerida não possua condições financeiras de
contratar patrono particular poderá contactar a DEFENSORIA
PÚBLICA da localidade onde se encontrar.
4) DESPACHO “Defiro o pedido. Cite-se por edital. Transcorrido
o prazo sem manifestação da parte executada, desde já, a ela,
nomeio a DPE como Curadora Especial, devendo esta ser intimada
do encargo. Colorado do Oeste/RO, 23 de julho de 2018. ELI DA
COSTA JÚNIOR Juiz de Direito
“
Colorado do Oeste - RO, 6 de agosto de 2018
Eli da Costa Júnior
Juiz de Direito
ESTADO DE RONDÔNIA
PODER JUDICIÁRIO – 1ª Vara cível, Juizado especial cível,
Juizado Especial da Fazenda Pública e Juizado da Infância e
Juventude de Colorado do Oeste
Fórum Juiz Joel Quaresma de Moura, Rua Humaitá, 3879 CEP:76.993-000 Fone: (069) 3341-3021/3022 – e-mail: colcivel@
tjro.jus.br
AUTOS 7001693-79.2017.8.22.0012 CLASSE BUSCA E
APREENSÃO (181) REQUERENTE
Nome: BANCO BRADESCO S.A.
Endereço: Banco Bradesco S.A., 01, Rua Benedito Américo de
Oliveira, s/n, Vila Yara, Osasco - SP - CEP: 06029-900
ADVOGADO Advogado do(a) REQUERENTE: ACACIO
FERNANDES ROBOREDO - SP0089774
REQUERIDO
Nome: N. J. ALVORADA MOREIRA COMERCIO DE GENEROS
ALIMENTICIOS E TRANSPORTE LTDA - ME
Endereço: Av. Solimões, 4027, Centro, Colorado do Oeste - RO CEP: 76993-000
Nome: JABIS EMERICK DUTRA
Endereço: desconhecido
ADVOGADO Advogado do(a) REQUERIDO: JOSEMARIO SECCO
- RO0000724
Advogado do(a) REQUERIDO: JOSEMARIO SECCO - RO0000724
DESPACHO
Intime-se a parte exequente para se manifestar acerca do bem
móvel ofertado para penhora. Prazo de 5 dias.
Caso haja concordância, proceda-se o necessário para efetivação
da avaliação e penhora do referido imóvel, sem necessidade de
nova CONCLUSÃO.
Serve a presente de MANDADO.
Colorado do Oeste/RO, 13 de setembro de 2018.
ELI DA COSTA JÚNIOR
Juiz de Direito
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ESTADO DE RONDÔNIA
PODER JUDICIÁRIO – 1ª Vara cível, Juizado especial cível,
Juizado Especial da Fazenda Pública e Juizado da Infância e
Juventude de Colorado do Oeste
Fórum Juiz Joel Quaresma de Moura, Rua Humaitá, 3879 CEP:76.993-000 Fone: (069) 3341-3021/3022 – e-mail: colcivel@
tjro.jus.br
AUTOS 7002557-20.2017.8.22.0012
CLASSE ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68 (69)
REQUERENTE
Nome: HEMILY VITORIA ANTONIETA ALVES DA SILVA
Endereço: LINHA 3, KM 8,5, RUMO COLORADO, ZONA RURAL,
Colorado do Oeste - RO - CEP: 76993-000
ADVOGADO Advogado do(a) AUTOR:
REQUERIDO
Nome: IVANILDO COSTA MARTINS
Endereço: RUA FERNÃO DIAS, S/N, PRÓX. IGREJA SANTA
LUZIA, SANTA LUZIA, Colorado do Oeste - RO - CEP: 76993000
ADVOGADO Advogado do(a) RÉU: JOSE CARLOS DA SILVA RO0006773
DECISÃO
Trata-se de ação de alimentos, proposta pela menor Hemily Vitória
Antoniêta Alves da Silva Martins, devidamente representada por
sua genitora, em face de Ivanildo Costa Martins.
Realizada audiência de conciliação, a mesma restou prejudicada,
ante a ausência da parte autora, embora devidamente citado/
intimado.
Apresentada contestação.
Veio impugnação, oportunidade em que a parte autora pleiteou
pela produção de prova consistentes no depoimento pessoal
das partes, realização de estudo social, bem como oitiva de
testemunhas.
Intimado, como prova, requereu tão somente seu depoimento
pessoal.
O Ministério Público, requereu a expedição de ofício ao INSS.
Decido.
De início, verifico que não há preliminares a serem apreciadas.
Quanto à especificação de provas, considerando a matéria tratada,
defiro a produção das provas requeridas. Por consequência,
designo audiência de instrução para o dia 9 de outubro de 2018,
às 9 horas.
Realize-se estudo social, com ambas as partes, no prazo de
40 dias, contados a partir do retorno da Assistente Social aos
seus trabalhos, considerando que se encontra em gozo de
férias.
Serve o presente de ofício (of. nº 964/2018) à agência local do INSS,
para que informe se há registro de recolhimento previdenciário,
vínculo empregatício e/ou benefício em nome do réu, Ivanildo
Costa Martins - CPF: 662.442.422-20, e, caso positivo, encaminhe
cópia dos documentos comprobatórios a este Juízo. Prazo de 5
dias.
Intime-se a parte autora para que apresente seu rol de testemunha,
no prazo máximo de 15 dias antes da audiência aprazada (art. 357,
§ 4º, do CPC).
Intimem-se as partes para que compareçam à audiência, bem
como as testemunhas arroladas pela Defensoria.
Salientando que, conforme o art. 455 do CPC, cabe ao advogado
da parte informar ou intimar as testemunhas por ele arroladas.
Ciência ao Ministério Público.
Declaro saneado o processo.
Intimem-se.
Serve o presente de MANDADO /carta e/ou expeça-se o necessário.
Colorado do Oeste/RO, 13 de setembro de 2018.
ELI DA COSTA JÚNIOR
Juiz de Direito

Este diário foi assinado digitalmente consoante a Lei 11.419/06. O documento eletrônico pode ser encontrado no sítio do Tribunal de Justiça do Estado de
Rondônia, endereço: http://www.tjro.jus.br/novodiario/
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ESTADO DE RONDÔNIA
PODER JUDICIÁRIO – 1ª Vara cível, Juizado especial cível,
Juizado Especial da Fazenda Pública e Juizado da Infância e
Juventude de Colorado do Oeste Fórum Juiz Joel Quaresma de
Moura, Rua Humaitá, 3879 - CEP:76.993-000 Fone: (069) 33413021/3022 – e-mail: colcivel@tjro.jus.br
AUTOS 7002629-07.2017.8.22.0012 CLASSE PROCEDIMENTO
ORDINÁRIO (7) REQUERENTE
Nome: JORGE NAGANO
Endereço: Rua Presidente Kennedy, 4997, Centro, Colorado do
Oeste - RO - CEP: 76993-000
ADVOGADO Advogados do(a) AUTOR: RAFAELA GEICIANI
MESSIAS - RO0004656, MARIA CAROLINE CIRIOLI GERVASIO
- RO8697
REQUERIDO
Nome: JOSE APARECIDO AMORIM
Endereço: Rua Jacarandá, 3727, Centro, Colorado do Oeste - RO
- CEP: 76993-000
ADVOGADO Advogado do(a) RÉU: GILVAN ROCHA FILHO RO0002650
DECISÃO
Trata-se de ação e reparação de danos materiais e indenização
por danos morais, proposta por Jorge Nagano, em face de José
Aparecido Amorim.
Realizada audiência de conciliação, a mesma restou infrutífera.
Citado, o requerido apresentou contestação, alegando,
preliminarmente, a tese de ilegitimidade passiva, já que o contrato
fora firmado com a empresa na qual é sócio-gerente. Pleiteou pela
produção de prova testemunhal.
Em sede de impugnação, a parte autora também requereu a
produção de prova testemunhal.
Decido.
De início, tenho que não merece acolhimento a preliminar arguida.
Embora o contrato tenha sido realizado com a empresa do
requerido (Portal Engenharia Ltda), sendo ele seu sócio-gerente,
pelos documentos juntados aos autos, especialmente pelo termo de
compromisso (id 15318989), orçamento de materiais (id 15318964)
e recebidos (id 15319053 ao 15319891), percebo que toda a obra
foi de responsabilidade do requerido, o qual também atuou como
Engenheiro Civil.
Assim, o requerido também poderá responder civilmente por
eventuais danos decorrentes da má execução da obra.
Por oportuno:
Ementa: APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO — AÇÃO DE
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, MATERIAIS E LUCROS
CESSANTES — DESABAMENTO DE ARQUIBANCADA —
RESPONSABILIDADE CIVIL DO ENGENHEIRO — EXISTÊNCIA
— ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (ART). É
civilmente responsável por danos decorrentes do desabamento
de arquibancada o engenheiro que procedeu à Anotação de
ResponsabilidadeTécnica (ART) da sua estrutura. Recurso não
provido. SENTENÇA ratificada.. (Apelação / Remessa Necessária
35056/2013, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, QUARTA CÂMARA
CÍVEL, Julgado em 15/07/2014, Publicado no DJE 29/07/2014)
Portanto, pelos fatos acima, rejeito a preliminar de ilegitimidade
passiva.
Quanto à especificação de provas, considerando a matéria tratada,
por ora, defiro a produção de prova testemunhal e depoimento
pessoal das partes.
Por consequência, designo audiência de instrução para o dia 17 de
outubro de 2018, às 9h40min.
Salientando que, conforme o art. 455 do CPC, cabe aos advogados
das partes informarem ou intimarem suas testemunhas.
Intimem-se pessoalmente as partes para o depoimento pessoal,
sob pena de confesso.
Declaro saneado o processo.
Intimem-se.
Serve o presente de MANDADO /carta e/ou expeça-se o necessário,
se necessário..
Colorado do Oeste/RO, 13 de setembro de 2018.
ELI DA COSTA JÚNIOR
Juiz de Direito
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ESTADO DE RONDÔNIA
PODER JUDICIÁRIO – 1ª Vara cível, Juizado especial cível,
Juizado Especial da Fazenda Pública e Juizado da Infância e
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tjro.jus.br
AUTOS 7000639-78.2017.8.22.0012 CLASSE PROCEDIMENTO
ORDINÁRIO (7) REQUERENTE
Nome: FLAUCIDIO SOUZA LIMA
Endereço: Av Purus, 5142, São José, Colorado do Oeste - RO CEP: 76993-000
ADVOGADO Advogado do(a) AUTOR: DEFENSORIA PÚBLICA
DO ESTADO DE RONDÔNIA
REQUERIDO
Nome: ANIVALDO DA SILVA MATEUS
Endereço: RUA ANTONIO HORTOLANI, 338, SETOR W, Tangará
da Serra - MT - CEP: 78300-000
ADVOGADO Advogado do(a) RÉU: ELAINE APARECIDA PERLES
- RO0002448 (DATIVO)
DESPACHO
Não obstante a Defensoria Dativa tenha razão em suas colocações
retro, já que no seu caso não há que se falar no pagamento de
custas, conforme constou do DESPACHO (id 18213610), já foram
realizadas diversas diligências na tentativa de se encontrar o
paradeiro do requerido, todas infrutíferas.
Portanto, não vejo razão para insistir na realização/reiteração das
diligências.
No mais, ainda de acordo com o DESPACHO citado acima,
considerando a ausência de preliminares a serem apreciadas,
defiro a produção de prova testemunhal, determinando ainda o
depoimento pessoal da parte autora.
Por consequência, designo audiência de instrução para o dia 17 de
outubro de 2018, às 9 horas.
Consigno que a parte requerente, patrocinada pela DPE, já
apresentou seu rol de testemunha (id 17821913), que deverá ser
intimado: LENILTO SOUZA OLIVEIRA, residente e domiciliado na
Rua São Paulo, nº 5257, Colorado do Oeste/RO, tel. 98451-5573.
Intime-se pessoalmente o autor e a testemunha arrolada para que
compareçam à audiência.
Declaro saneado o processo.
Intimem-se.
Serve o presente de MANDADO /carta e/ou expeça-se o necessário.
Colorado do Oeste/RO, 13 de setembro de 2018.
ELI DA COSTA JÚNIOR
Juiz de Direito

COMARCA DE ESPIGÃO D´OESTE
1º CARTÓRIO
ESTADO DE RONDÔNIA
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Espigão do Oeste - 1ª Vara Genérica
Processo: 7001197-28.2018.8.22.0008
Classe: FAMÍLIA- DIVÓRCIO CONSENSUAL (98)
REQUERENTE: L. B. e outros
Advogado do(a) REQUERENTE: ELISABETA BALBINOT RO0001253
REQUERENTE: J. D. C. D. E. D. O.
Advogado do(a) REQUERENTE:
ATO ORDINATÓRIO
INTIMO a parte autora, por meio de seu advogado a retirar, via
PJ-e, Formal de Partilha expedido nos autos, bem como, as peças
necessárias para sua composição.
ESPIGÃO D’OESTE, 12 de setembro de 2018.

Este diário foi assinado digitalmente consoante a Lei 11.419/06. O documento eletrônico pode ser encontrado no sítio do Tribunal de Justiça do Estado de
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PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Espigão do Oeste - 1ª Vara Genérica
Rua Vale Formoso, 1954, Fórum de Espigão do Oeste, Centro,
ESPIGÃO D’OESTE - RO - CEP: 76974-000 - Fone:(69) 34812279
Processo nº: 7002874-93.2018.8.22.0008
Requerente: BV FINANCEIRA S/A
Advogado do(a) REQUERENTE: FERNANDO LUZ PEREIRA RO0004392
Requerido(a): ALCIDES BENING
Advogado do(a) REQUERIDO:
DECISÃO
Vistos, etc..
1. Documentalmente comprovados o contrato de financiamento
para a aquisição de bem móvel com cláusula de alienação
fiduciária e também a mora, defiro liminarmente a busca e
apreensão do veículo discriminado na inicial DEPOSITANDO-O
sob a responsabilidade da requerente. Proceda-se desde que a
parte ou o depositário compareça e forneça os meios;
2. Efetivada essa liminar, cite-se o requerido para em 15 (quinze)
dias, querendo a parte, contestar (apresentar resposta) (Dec. lei
911/69, § 3º e suas alterações através da Lei 10.931/2004);
3. Sendo facultado ainda, segundo o parágrafo 2º, no prazo de 05
dias, o devedor pagar a integralidade da dívida pendente, segundo
os valores já apresentados na inicial, para ter-lhe o bem restituído
livre do ônus.
SIRVA-SE A PRESENTE COMO MANDADO LIMINAR DE
BUSCA, APREENSÃO, DEPÓSITO E CITAÇÃO, observando o (s)
endereço (s) declinado (s) na cópia da petição inicial em anexo,
cujo valor inicial da causa é R$ 110.392,94.
Int. C.
Espigão do Oeste/RO, 12 de setembro de 2018
LEONEL PEREIRA DA ROCHA
Juiz(a) de Direito
(documento assinado digitalmente)
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Espigão do Oeste - 1ª Vara Genérica
Rua Vale Formoso, 1954, Fórum de Espigão do Oeste, Centro,
ESPIGÃO D’OESTE - RO - CEP: 76974-000 - Fone: (69) 3481-2279
Processo nº: 7002941-58.2018.8.22.0008
Classe: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
Requerente: Nome: MARCELI DIAS DA SILVA
Endereço: NOVO OESTE, 3031, CASA, VISTA ALEGRE, ESPIGÃO
D’OESTE - RO - CEP: 76974-000
Advogados do(a) AUTOR: MILTON RICARDO FERRETTO RO000571A, MARCIA FEITOSA TEODORO - RO0007002
Requerido(a): Nome: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO
SOCIAL
Endereço: Rua Pedro Teixeira, 1407, Centro, Ji-Paraná - RO CEP: 76900-062
Advogado do(a) RÉU:
DECISÃO
Trata-se de Ação de concessão de benefício previdenciário Auxílio
Doença e/ou Aposentadoria por Invalidez c/c tutela de urgência
ajuizada em face do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS.
Passo analisar o pedido de tutela de urgência.
Para concessão da tutela de urgência, devem estar presentes os
requisitos previsto no art. art. 300 do Código de Processo Civil, que
evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco
ao resultado útil do processo.
No caso dos autos, não estão presentes os requisitos legais não
restaram demonstrados.Imperiosa a produção de prova sob o crivo
do contraditório, não bastando como prova as trazidas com a Inicial.
Diante o exposto, indefiro, por ora, a concessão da tutela de
urgência, ressalvando a análise da mesma caso venham a ser
carreadas novas provas aos autos que possam subsidiar tal pedido.
Da perícia médica
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Considerando a Recomendação Conjunta 01, de 15 de Dezembro
de 2015 do Conselho Nacional de Justiça, que dispõe sobre
a adoção de procedimentos uniformes nas ações judiciais
que envolvam a concessão de benefícios previdenciários de
aposentadoria por invalidez, auxílio-doença e auxílio-acidente e dá
outras providências, desde logo determino a realização de prova
pericial médica.
Na forma do art. 465, CPC, nomeio como perito do juízo o médico
Dr. ALEXANDRE REZENDE, que poderá ser encontrado no
Hospital São Paulo, município de Cacoal (tel. 9257-3177).
A perícia será realizada no dia 17/10/2018 às 14:30horas, na
Clinica situada no Hospital São Paulo, município de Cacoal (tel.
9257-3177).
O(A) perito(a) nomeado(a) responderá aos quesitos padrão anexos
à Portaria Conjunta 01/2014 desta Comarca, cuja cópia dos quesitos
constantes no anexo I e II da Portaria..Devendo ser respondido
de acordo com o benefício pleiteado (I – Benefício Assistencial
(LOAS), II – Auxílio-doença, Aposentadoria por Invalidez e auxílioAcidente). Deverá ser anexada a intimação do perito ou enviada
através de e-mail. Como os quesitos padrão foram elaborados
contemplando todas as situações possíveis, indefiro os quesitos
já formulados pelas partes (se estiverem nos autos) ou os que
as partes apresentarem no prazo do art. 465, §1º, do NCPC, por
entender que o laudo a ser apresentado, respondendo aos quesitos
padrão é suficiente para esclarecimento da causa.
Em atenção ao disposto no art. 60, §8º da Lei 8.213, o perito
deverá informar a data estimada em que o(a) periciando(a) estará
curado(a) da enfermidade.
Fixo os honorários periciais no valor de R$ 400,00 (quatrocentos
reais), na forma da Resolução, considerando a complexidade do
ato, o tempo dispendido pelo Sr. Perito e a carência de profissionais
dessa área na região, em conformidade com a Resolução CJF
305/2014.
Na forma do art. 465, § 1º, inciso II, do CPC, as partes devem
ser intimadas para indicarem, querendo, assistentes técnicos no
prazo de 15 (quinze) dias, ficando desde já as partes intimadas à
comparecer a perícia designada.
Estabeleço o prazo de 30 dias, a contar da realização da perícia,
para a apresentação do laudo pericial. Encaminhem-se ao perito
eventuais exames e/ou laudos já encartados aos autos.
Com a entrega do laudo, decorrido o prazo para manifestação das
partes, encaminhe-se ofício requisitório ao Núcleo Judiciário da
Seção Judiciária de Rondônia, com endereço à Avenida Presidente
Dutra, 2203, Centro, em Porto Velho – RO, para realização do
pagamento, nos termos do artigo 4º e §§ da Resolução n. 541/2007,
do CJF.
Com a juntada do laudo pericia, determino:
a) Cite-se com as advertências legais, constantes nos arts. 334 e
344 do CPC.
b) Não havendo contestação ou sendo ela intempestiva, certifiquese.
c) Havendo contestação com alegações de fato impeditivo,
modificativo ou extintivo do direito do autor ou qualquer da matérias
enumeradas no art. 337, do CPC, abra-se vista à parte requerente
para réplica, no prazo de 15 (quinze dias), conforme arts. 350 e
351.
d) Caso as partes desejam a inclusão deste processo em pauta
própria para sessão de conciliação/mediação, retornem os autos
conclusos para designação audiência junto ao setor de conciliação
(art. 334 do NCPC). Prazo de 15 (quinze) dias.
Cumprida as determinações acima, retornem os autos conclusos.
SERVE A PRESENTE COMO MANDADO /CARTA PRECATÓRIA
DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO/CARTA A.R. / OFÍCIO E DEMAIS
ATOS QUE SE FIZEREM NECESSÁRIOS.
Espigão do Oeste/RO, 12 de setembro de 2018
LEONEL PEREIRA DA ROCHA
Juiz(a) de Direito
(documento assinado digitalmente)
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PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Espigão do Oeste - 1ª Vara Genérica
Rua Vale Formoso, 1954, Fórum de Espigão do Oeste, Centro,
ESPIGÃO D’OESTE - RO - CEP: 76974-000 - Fone: (69) 3481-2279
Processo nº: 7001999-26.2018.8.22.0008
Classe: JUIZADOS - PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL
CÍVEL (436)
Requerente: Nome: DARCI FOERSTE
Endereço: Linha 40, Lote 34, Gleba 21, Km 02, Estrada Pacarana,
Zona Rural, ESPIGÃO D’OESTE - RO - CEP: 76974-000
Advogado do(a) REQUERENTE: JEAN DE JESUS SILVA RO0002518
Requerido(a): Nome: CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA SA
CERON
Endereço: R 7 de Setembro, 1850, 1850, centro, ESPIGÃO
D’OESTE - RO - CEP: 76974-000
Advogado do(a) REQUERIDO:
DESPACHO
Vistos, etc…
Trata-se de ação de indenização para restituição de valores
ajuizada em face de CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA CERON, sob o fundamento de que a parte demandante construiu,
com seus próprios recursos, uma subestação de eletrificação
rural, situada em sua propriedade, localizada na zona rural desse
município.
Pois bem. Registro inicialmente que centenas, senão milhares, de
ações dessa jaez vem se aportando nesse juízo, resultando em
condenações de consideráveis valores em desfavor da demandada,
o que vem gerando incomensuráveis prejuízos à coletividade, vez
que como cediço, os custos dessas condenações são rateados
futuramente entre os consumidores de energia elétrica.
As obras que a parte demandante alega ter feito ocorreram a
muitos anos atrás e ainda que a Turma Recursal entenda que deva
haver a restituição dos valores no caso de instalação de rede por
particular, destaco que:
I - Comprovação dos gastos arcados pelo autor.
Os danos materiais conforme pacífica e reiterada jurisprudência,
exigem a comprovação do quantum reclamado, posto que, ao
contrário dos danos morais, não são presumíveis.
Para que haja a condenação da parte requerida é indispensável
a comprovação efetiva da extensão dos prejuízos patrimoniais
suportados pelo demandante.
Por tal motivo, como a construção da subestação foi realizada a
vários anos e a parte autora juntou orçamentos com preços atuais
por estimativa, sem nenhuma comprovação da efetiva utilização
dos materiais lançados nos citados orçamentos, necessário se faz
auferir a veracidade de tais informações, vez que, repito, trata-se
de dinheiro coletivo, posto que a demandante tem o poder público
como acionista majoritário.
Lado outro, a partir do governo FHC (programa luz no campo), e
posteriormente no governo LULA (programa luz para todos), todas
as instalações de rede de energia elétrica na zona rural passaram
a ser fornecidas de forma gratuita, sem nenhum custos para os
beneficiários, abarcando até aqueles que já tinham apresentado
projeto e solicitado tais serviços à requerida, o que também
demonstra a necessidade quanto a aferição de tais informações.
Registro que pelas razões acima invocadas, esse julgador entende
que é necessária a comprovação pela demandante dos gastos
efetivos para a construção da subestação, como a juntada de notas
fiscais dos gastos feitos à época da construção, comprovando de
fato o gasto realizado, não sendo suficientes os orçamentos fictícios
colhidos em lojas de materiais de construção que não forneceram
o material utilizado na obra e sequer sabem do local da localização
da mesma.
Assim sendo, como os valores apresentados não refletem os
valores efetivamente gastos, pautando-se em valores aproximados,
sempre majorados, materializados em orçamentos fictícios, faz-se
necessária uma melhor averiguação dos fatos.
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II – Do pedido administrativo para construção da subestação.
É de salutar importância a averiguação da ocorrência do pedido
administrativo para a demandante construir a rede de subestação
de energia elétrica na propriedade do demandante, bem como se
houve posterior pedido de ressarcimento.
I - Determinações.
Diante do exposto, DETERMINO ao Oficial de Justiça que:
a) Compareça nas Lojas que emitiram os orçamentos juntados nos
autos e obtenha informação do conhecimento do local da obra,
bem como se compareceram até a subestação a fim de verificar
os materiais utilizados, devendo o proprietário do estabelecimento
informar se conhece o requerente e se compareceu ao local da
obra à época em que foi orçado, discriminando como se chegou a
quantidade, qualidade, preço, dos materiais utilizados.
b)Compareça no local da obra, verificando se está localizada nesta
comarca, e se houve construção da subestação, relacionando os
materiais utilizados e se não se trata de beneficiário dos programas
gratuitos luz no campo ou luz para todos.
c)Compareça junto a unidade local da requerida e averígue se houve
pedido administrativo para a construção da rede de subestação
de energia elétrica na propriedade, informando posterior pedido
de ressarcimento, bem como retificando a informação quanto
a adesão do requerido aos programas luz no campo ou luz para
todos. Devendo o Oficial de Justiça proceder a avaliação dos
materiais utilizados na subestação.
d) Oficie o CRI para enviar aos autos certidão de inteiro teor do
imóvel.
e) Nomeio como perito(a) do juízo Carlos Lima Cruz, CPF:
870.602.624-72, Telefone: 98467-6562. Para que possa
acompanhar o oficial de justiça a fim de avaliar a subestação. Fixo
os honorários periciais no valor de R$ 200,00 (duzentos reais) que
serão custeados pela parte Requerida.
Observações:
1. Serve a presente como MANDADO;
2. Orçamentos realizados pela Eletro Rocha (Av. Sete de Setembro,
n° 1334 Espigão do Oeste.
Após, digam as partes e concluso.
Espigão do Oeste/RO, 12 de setembro de 2018
LEONEL PEREIRA DA ROCHA
Juiz(a) de Direito
(documento assinado digitalmente)
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Espigão do Oeste - 1ª Vara Genérica
Rua Vale Formoso, 1954, Fórum de Espigão do Oeste, Centro,
ESPIGÃO D’OESTE - RO - CEP: 76974-000 - Fone: (69) 34812279
Processo nº: 7003001-31.2018.8.22.0008
Classe: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
Requerente: Nome: GERONI LAUVERS
Endereço: RUA CEARÁ, 1723, MORADA DO SOL, ESPIGÃO
D’OESTE - RO - CEP: 76974-000
Advogado do(a) AUTOR: DIOGO ROGERIO DA ROCHA MOLETTA
- RO0003403
Requerido(a): Nome: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO
SOCIAL
Endereço: desconhecido
Advogado do(a) RÉU:
DESPACHO
Vistos, etc...
Trata-se de execução de quantia certa, INTIME-SE à autarquia
na pessoa de seu representante judicial para o cumprimento do
julgado (art. 535, CPC), para que querendo no prazo de 30 (trinta
dias) apresentar impugnação a execução, nos próprios autos, nos
termos do art. 535, do CPC.
Havendo impugnação, INTIME-SE a parte exequente para se
manifestar em 10 dias.
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No tocante aos honorários advocatícios, deixo de fixa-los, nos
termos do art. 85, §3º do Código de Processo Civil, certo que estes
apenas serão devidos em caso de impugnação da execução.
Decorrido o prazo sem apresentação de impugnação, expeça-se
RPVs do valor principal, bem como dos honorários de sucumbência.
O Patrono deverá apresentar o cálculo correspondente ao RPV
que será expedido.
Após a expedição da Requisição de Pagamento, intimem-se
as partes sobre o inteiro teor da mesma, conforme artigo 10 da
Resolução n. 168, de 5/12/2011, do Conselho da Justiça Federal.
Com o depósito do valor devido, expeça-se alvará em favor da
credora e/ou seu patrono para levantamento do valor depositado,
devendo a parte exequente comprová-lo em juízo em 5 dias,
conforme art. 447, caput e § 3º das Diretrizes Judiciais, Provimento
nº 12/2007-CG.
Após conclusos.
SERVA O PRESENTE COMO MANDADO DE INTIMAÇÃO/
CARTA PRECATÓRIA.
Espigão do Oeste/RO, 12 de setembro de 2018
LEONEL PEREIRA DA ROCHA
Juiz(a) de Direito
(documento assinado digitalmente)
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Espigão do Oeste - 1ª Vara Genérica
Rua Vale Formoso, 1954, Fórum de Espigão do Oeste, Centro,
ESPIGÃO D’OESTE - RO - CEP: 76974-000 - Fone: (69) 34812279
Processo nº: 7003777-65.2017.8.22.0008
Classe: JUIZADOS - PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL
CÍVEL (436)
Requerente: Nome: GISELLE TELES DA COSTA BOSCHETTI
Endereço: RUA ITAPORANGA, 1416, CAIXA D AGUA, ESPIGÃO
D’OESTE - RO - CEP: 76974-000
Advogados do(a) REQUERENTE: JUCELIA LIMA RUBIM RO0007327, JUCIMARO BISPO RODRIGUES - RO0004959
Requerido(a): Nome: WELTON BRITO DOS SANTOS
Endereço: AC Buritis, KM 21, DISTRITO DE RIO PARDO LINHA
02 KM 21 FAZ ASTECA, Setor 3, Buritis - RO - CEP: 76880-000
Advogado do(a) REQUERIDO:
DESPACHO
Vistos, etc...
Ante a não localização do executado, e considerando haver bem
penhorado nos autos, manifeste o exequente, no prazo de 5 dias.
I.C.
Espigão do Oeste/RO, 12 de setembro de 2018
LEONEL PEREIRA DA ROCHA
Juiz(a) de Direito
(documento assinado digitalmente)
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Espigão do Oeste - 1ª Vara Genérica
Rua Vale Formoso, 1954, Fórum de Espigão do Oeste, Centro,
ESPIGÃO D’OESTE - RO - CEP: 76974-000 - Fone: (69) 34812279
Processo nº: 7002289-75.2017.8.22.0008
Classe: JUIZADOS - PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL
CÍVEL (436)
Requerente: Nome: ELIEZEL MAROTO RIBEIRO
Endereço: LINHA P.A -2 KM 65, KM 65, ZONA RURAL, ESPIGÃO
D’OESTE - RO - CEP: 76974-000
Advogados do(a) REQUERENTE: JUCELIA LIMA RUBIM RO0007327, JUCIMARO BISPO RODRIGUES - RO0004959
Requerido(a): Nome: CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA SA
CERON
Endereço: Avenida dos Imigrantes, 4137, Industrial, Porto Velho RO - CEP: 76821-063
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Advogado do(a) REQUERIDO: GABRIELA DE LIMA TORRES RO0005714
DESPACHO
Vistos, etc...
Intime-se a parte (s) executada (s) para que tome conhecimento do
presente cumprimento de SENTENÇA e, no prazo de 15 (quinze)
dias, a contar da intimação que será na pessoa de seu advogado,
não havendo advogado constituído intime-se o executado
pessoalmente, pague o valor da dívida atualizada R$ 12.167,70
(doze mil cento e sessenta e sete reais e setenta centavos) sob
pena de aplicação de multa de 10% (Art. 523, §1º do CPC).
Caso deseje opor impugnação, a parte executada disporá do prazo
de 15 (quinze) dias, a contar desta intimação, nos termos do art.
525 do CPC.
Decorrido o prazo sem que haja o pagamento espontâneo, intimese a parte credora para apresentar planilha atualizada, inclusa a
multa, no prazo de cinco (05) dias, sob pena de ser executado o
valor da condenação.
Após, com ou sem a atualização, conclusos para realização de
pesquisas Bacenjud e Renajud.
SERVE CÓPIA COMO MANDADO / CARTA DE INTIMAÇÃO.
Espigão do Oeste/RO, 12 de setembro de 2018
LEONEL PEREIRA DA ROCHA
Juiz(a) de Direito
(documento assinado digitalmente)
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Espigão do Oeste - 1ª Vara Genérica
Rua Vale Formoso, 1954, Fórum de Espigão do Oeste, Centro,
ESPIGÃO D’OESTE - RO - CEP: 76974-000 - Fone: (69) 34812279
Processo nº: 7002880-03.2018.8.22.0008
Classe: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
Requerente: Nome: MARCIA RAMLOW
Endereço: LINHA JK, KM 70, ZONA RURAL, ESPIGÃO D’OESTE
- RO - CEP: 76974-000
Advogado do(a) AUTOR: MILTON RICARDO FERRETTO RO000571A
Requerido(a): Nome: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO
SOCIAL
Endereço: Rua Presidente Vargas, 100, - até 764/765, Centro, JiParaná - RO - CEP: 76900-020
Advogado do(a) RÉU:
DECISÃO
Trata-se de Ação de concessão de benefício previdenciário Auxílio
Doença em Aposentadoria por Invalidez c/c tutela de urgência
ajuizada em face do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS.
Passo analisar o pedido de tutela de urgência.
Para concessão da tutela de urgência, devem estar presentes os
requisitos previsto no art. art. 300 do Código de Processo Civil, que
evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco
ao resultado útil do processo.
No caso dos autos, não estão presentes os requisitos legais não
restaram demonstrados.Imperiosa a produção de prova sob o crivo
do contraditório, não bastando como prova as trazidas com a Inicial.
Diante o exposto, indefiro, por ora, a concessão da tutela de
urgência, ressalvando a análise da mesma caso venham a ser
carreadas novas provas aos autos que possam subsidiar tal pedido.
Da perícia médica
Considerando a Recomendação Conjunta 01, de 15 de Dezembro
de 2015 do Conselho Nacional de Justiça, que dispõe sobre
a adoção de procedimentos uniformes nas ações judiciais
que envolvam a concessão de benefícios previdenciários de
aposentadoria por invalidez, auxílio-doença e auxílio-acidente e dá
outras providências, desde logo determino a realização de prova
pericial médica.
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Na forma do art. 465, CPC, nomeio como perito do juízo o médico
especialista na patologia versada, Dr. EDSON TAKASHI AKAKI,
o qual pode ser localizado no Hospital São Paulo, sito na Av. São
Paulo, Centro, na cidade de Cacoal/RO. O senhor perito deverá
exercer seu mister independentemente de assinatura de termo de
compromisso.
O(A) perito(a) nomeado(a) responderá aos quesitos padrão anexos
à Portaria Conjunta 01/2014 desta Comarca, cuja cópia dos quesitos
constantes no anexo I e II da Portaria..Devendo ser respondido
de acordo com o benefício pleiteado (I – Benefício Assistencial
(LOAS), II – Auxílio-doença, Aposentadoria por Invalidez e auxílioAcidente). Deverá ser anexada a intimação do perito ou enviada
através de e-mail. Como os quesitos padrão foram elaborados
contemplando todas as situações possíveis, indefiro os quesitos
já formulados pelas partes (se estiverem nos autos) ou os que
as partes apresentarem no prazo do art. 465, §1º, do NCPC, por
entender que o laudo a ser apresentado, respondendo aos quesitos
padrão é suficiente para esclarecimento da causa.
Em atenção ao disposto no art. 60, §8º da Lei 8.213, o perito
deverá informar a data estimada em que o(a) periciando(a) estará
curado(a) da enfermidade.
Fixo os honorários periciais no valor de R$ 400,00 (quatrocentos
reais), na forma da Resolução, considerando a complexidade do
ato, o tempo dispendido pelo Sr. Perito e a carência de profissionais
dessa área na região, em conformidade com a Resolução CJF
305/2014.
Na forma do art. 465, § 1º, inciso II, do CPC, as partes devem
ser intimadas para indicarem, querendo, assistentes técnicos no
prazo de 15 (quinze) dias, ficando desde já as partes intimadas à
comparecer a perícia designada.
Estabeleço o prazo de 30 dias, a contar da realização da perícia,
para a apresentação do laudo pericial. Encaminhem-se ao perito
eventuais exames e/ou laudos já encartados aos autos.
Com a entrega do laudo, decorrido o prazo para manifestação das
partes, encaminhe-se ofício requisitório ao Núcleo Judiciário da
Seção Judiciária de Rondônia, com endereço à Avenida Presidente
Dutra, 2203, Centro, em Porto Velho – RO, para realização do
pagamento, nos termos do artigo 4º e §§ da Resolução n. 541/2007,
do CJF.
Com a juntada do laudo pericia, determino:
a) Cite-se com as advertências legais, constantes nos arts. 334 e
344 do CPC.
b) Não havendo contestação ou sendo ela intempestiva, certifiquese.
c) Havendo contestação com alegações de fato impeditivo,
modificativo ou extintivo do direito do autor ou qualquer da matérias
enumeradas no art. 337, do CPC, abra-se vista à parte requerente
para réplica, no prazo de 15 (quinze dias), conforme arts. 350 e
351.
d) Caso as partes desejam a inclusão deste processo em pauta
própria para sessão de conciliação/mediação, retornem os autos
conclusos para designação audiência junto ao setor de conciliação
(art. 334 do NCPC). Prazo de 15 (quinze) dias.
Cumprida as determinações acima, retornem os autos conclusos.
SERVE A PRESENTE COMO MANDADO /CARTA PRECATÓRIA
DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO/CARTA A.R. / OFÍCIO E DEMAIS
ATOS QUE SE FIZEREM NECESSÁRIOS.
Espigão do Oeste/RO, 12 de setembro de 2018
LEONEL PEREIRA DA ROCHA
Juiz(a) de Direito
(documento assinado digitalmente)
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Espigão do Oeste - 1ª Vara Genérica
Rua Vale Formoso, 1954, Fórum de Espigão do Oeste, Centro,
ESPIGÃO D’OESTE - RO - CEP: 76974-000 - Fone: (69) 3481-2279
Processo nº: 7002982-25.2018.8.22.0008
Classe: INF JUV CIV - AÇÃO CIVIL PÚBLICA (1690)
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Requerente: Nome: MPRO - MINISTÉRIO PÚBLICO DE
RONDÔNIA
Endereço: Rua Café Filho, 111, Itapirapuã - GO - CEP: 76290-000
Endereço: Rua: São Lourenço, 945, Centro, Feliz Natal - MT - CEP:
78885-000 Endereço: Av. dos Imigrantes, 3503, não inform, Costa
e Silva, Vista Alegre do Abunã (Porto Velho) - RO - CEP: 76846000 Endereço: AC Campo Novo de Rondônia, Avenida Ta, Centro,
Campo Novo de Rondônia - RO - CEP: 76887-970 Endereço: Av.
Jorge Teixeira, s/n, centro, Primavera de Rondônia - RO - CEP:
76976-000 Endereço: AVENIDA 25 DE AGOSTO, 4803, CENTRO,
Candeias do Jamari - RO - CEP: 76860-000 Endereço: Av. Cunha,
40, Fórum João, Centro, Tarumirim - MG - CEP: 35140-000
Endereço: NC, centro, Matupá - MT - CEP: 78525-000 Endereço:
av. Castelo Branco, centro, Porto Velho - RO - CEP: 76847-000
Endereço: Av. Paulo de Assis Ribeiro,, Centro, Porto Velho - RO
- CEP: 76847-000 Endereço: AVENIDA CAPITÃO SILVIO, 1410,
CRISTO REI, São Miguel do Guaporé - RO - CEP: 76932-000
Endereço: Av. Castelo Branco, 000, Centro, Alto Paraíso - RO CEP: 76862-000 Endereço: Rua Tancredo Neves, 2293, Centro,
Ji-Paraná - RO - CEP: 76900-001 Endereço: Rua Raimundo
Cantanhede, setor 02, Guajará-Mirim - RO - CEP: 76850-000
Endereço: Av Rio de Janeiro, 3048, Centro, Machadinho D’Oeste
- RO - CEP: 76868-000 Endereço: Linha 599, km 20, theobroma,
Jaru - RO - CEP: 76890-000 Endereço: Setor 13, 0, Setor 13, Nova
Brasilândia D’Oeste - RO - CEP: 76958-000 Endereço: Rua Seis
de Maio, 555, - até 565, Urupá, Ji-Paraná - RO - CEP: 76900-259
Endereço: Av. João Pessoa, 4450, Centro, Rolim de Moura - RO
- CEP: 76940-000 Endereço: RIO GRANDE DO SUL, 222, VISTA
ALEGRE, ESPIGÃO D’OESTE - RO - CEP: 76974-000 Endereço:
Rua Luiz Maziero,, 4480, Jardim América, Vilhena - RO - CEP:
76980-220 Endereço: AC Buritis, 1457, Avenida Po, Setor 3, Buritis
- RO - CEP: 76880-970 Endereço: Avenida Dom Bosco, 1693, não
informado, Presidente Médici - RO - CEP: 76916-000 Endereço:
Rua São Paulo, s/n, Cidade Baixa, São Francisco do Guaporé RO - CEP: 76935-000 Endereço: Avenida Tancredo Neves, 2700,
Promotoria, Setor Institucional, Ariquemes - RO - CEP: 76872-854
Endereço: RUA CAFE FILHO, SN, UNIAO, Ouro Preto do Oeste
- RO - CEP: 76920-000 Endereço: Av. São Paulo, 3757, santa
felicidade, Alta Floresta D’Oeste - RO - CEP: 76954-000 Endereço:
Avenida das Nações, s/n, centro, Cerejeiras - RO - CEP: 76997000 Endereço: Rua Anisio Serrão, 2504, Não inform, Centro,
Cacoal - RO - CEP: 76960-959 Endereço: CASTELO BRANCO,
914, B, CENTRO, Porto Velho - RO - CEP: 76800-000 Endereço:
Av. Chianca, 1061, Centro, Costa Marques - RO - CEP: 76937000 Endereço: Av. Paulo de Assis, centro, Colorado do Oeste RO - CEP: 76993-000 Endereço: Ministério Público do Estado de
Rondônia, 1555, RUA JAMARI, Olaria, Porto Velho - RO - CEP:
76801-917 Endereço: Rua Vinicíus de Moraes, 4348, 03 Poderes,
Alvorada D’Oeste - RO - CEP: 76930-000 Endereço: RUA PARÁ,
S/N, CENTRO, Comodoro - MT - CEP: 78310-000
Advogado do(a) AUTOR:
Requerido(a): Nome: ESTADO DE RONDÔNIA
Endereço: Rua Cabixi, 1666, SETOR II, Costa Marques - RO CEP: 76937-000 Endereço: Setor SAFS Quadra, (Setor de, Zona
Cívico-Administrativa, Brasília - DF - CEP: 70070-600 Endereço:
AVENIDA AFONSO PENA, 2280, CENTRO, Teixeirópolis - RO
- CEP: 76928-000 Endereço: Avenida Pau Brasil, 5577, Centro,
Ministro Andreazza - RO - CEP: 76919-000 Endereço: Avenida
Marechal Rondon, 743, Centro, Ji-Paraná - RO - CEP: 76900-057
Endereço: Avenida Gonçalves Dias, 4168, União, Porto Velho
- RO - CEP: 76800-000 Endereço: AV 25 DE AGOSTO, 4803,
1 ANDAR, CENTRO, Rolim de Moura - RO - CEP: 76940-000
Endereço: Av. Jorge Teixeira, s/n, centro, Primavera de Rondônia
- RO - CEP: 76976-000 Endereço: Rua Tiradentes, Centro, São
Francisco do Guaporé - RO - CEP: 76935-000 Endereço: 2 DE
DEZEMBRO, 5210, PROSPERO, Guajará-Mirim - RO - CEP:
76850-000 Endereço: Av. Porto Velho, 800, Setor 01, Buritis - RO
- CEP: 76880-000 Endereço: Rua João Batista, 3038, Centro, Jaru
- RO - CEP: 76890-000 Endereço: Praça Getúlio Vargas, Palácio
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Pr, Centro, ESPIGÃO D’OESTE - RO - CEP: 76974-000 Endereço:
AVENIDA MINAS GERAIS, S/N, CENTRO, Alta Floresta D’Oeste RO - CEP: 76954-000 Endereço: Rua Cassiterita, 1429, ou Travess,
Setor 01, Ariquemes - RO - CEP: 76870-021 Endereço: AV. RIO
DE JANEIRO, 3048, CENTRO, Machadinho D’Oeste - RO - CEP:
76868-000 Endereço: Av. dos Imigrantes, 3503, não inform, Costa
e Silva, Vista Alegre do Abunã (Porto Velho) - RO - CEP: 76846-000
Endereço: Av. Porto Velho, 1123, Centro, Presidente Médici - RO CEP: 76916-000 Endereço: AC Campo Novo de Rondônia, Avenida
Ta, Centro, Campo Novo de Rondônia - RO - CEP: 76887-970
Endereço: A. Castelo Branco, 914, Pioneiros, Pimenta Bueno - RO
- CEP: 76970-000 Endereço: Avenida Capitão Silvio, 1410, Cristo
Rei, São Miguel do Guaporé - RO - CEP: 76932-000 Endereço: Av.
Paulo de Assis Ribeiro, s/n, centro, Colorado do Oeste - RO - CEP:
76993-000 Endereço: Av. das Nações, 2125, centro, Cerejeiras
- RO - CEP: 76997-000 Endereço: Avenida Farquar, PALÁCIO
RI, Pedrinhas, Nova Brasilândia D’Oeste - RO - CEP: 76958-000
Endereço: AC Esplanada das Secretarias, S/N, Pedrinhas, Nova
Brasilândia D’Oeste - RO - CEP: 76958-000 Endereço: Avenida
dos Imigrantes, 3506, Costa e Silva, Nova Brasilândia D’Oeste RO - CEP: 76958-000 Endereço: AV CAPITÃO CASTRO, 3419,
3 ANDAR ED, CENTRO, Nova Brasilândia D’Oeste - RO - CEP:
76958-000 Endereço: Avenida dos Imigrantes, 3543, Costa e Silva,
Vilhena - RO - CEP: 76980-220 Endereço: Rua Dom Pedro II, 608,
palácio ge, Centro, Vilhena - RO - CEP: 76980-220 Endereço:
Avenida Farquar, 2986, CPA - PGE, Pedrinhas, Vilhena - RO CEP: 76980-220 Endereço: Avenida Farquar, 2986, Prédio Cur,
Pedrinhas, Vilhena - RO - CEP: 76980-220 Endereço: Rua Dom
Pedro II, 826, Centro, Vilhena - RO - CEP: 76980-220 Endereço:
Avenida dos Imigrantes, 3503, Procurador, Costa e Silva, Vilhena
- RO - CEP: 76980-220 Endereço: Avenida dos Imigrantes, 3503,
PGE, Costa e Silva, Vilhena - RO - CEP: 76980-220 Endereço:
Avenida Farquar, s/n, Palácio Ge, Pedrinhas, Vilhena - RO - CEP:
76980-220 Endereço: Avenida dos Imigrantes, Costa e Silva,
Vilhena - RO - CEP: 76980-220 Endereço: Avenida Farquar, 2.986,
Complexo R, Pedrinhas, Vilhena - RO - CEP: 76980-220 Endereço:
Rua Gonçalves Dias, 812, Olaria, Vilhena - RO - CEP: 76980-220
Endereço: Praça Getúlio Vargas, 608, Palácio Pr, NI, Vilhena - RO CEP: 76980-220 Endereço: Rua Dom Pedro II, SN, Centro, Vilhena
- RO - CEP: 76980-220 Endereço: Avenida dos Imigrantes, 3503,
PGE/RO, Costa e Silva, Vilhena - RO - CEP: 76980-220 Endereço:
Rua Getúlio Vargas, 608, PALÁCIO GE, São João Bosco, Vilhena RO - CEP: 76980-220 Endereço: Praça Getúlio Vargas, Palácio Pr,
Centro, Vilhena - RO - CEP: 76980-220 Endereço: AC Esplanada
das Secretarias, 2986, Pedrinhas, Vilhena - RO - CEP: 76980-220
Endereço: Avenida dos Imigrantes, 3503, PROCURADOR, Costa
e Silva, Vilhena - RO - CEP: 76980-220 Endereço: AC Esplanada
das Secretarias, 2986-, Pedrinhas, Vilhena - RO - CEP: 76980-220
Endereço: Avenida Farquar, 2986, - de 2882, Pedrinhas, Vilhena
- RO - CEP: 76980-220 Endereço: AV. Brasil, Banco do B, Santa
Luzia D’Oeste - RO - CEP: 76950-000 Endereço: Palácio Rio
Madeira - Avenida Farquar, 2986, Pedrinhas, Alvorada D’Oeste RO - CEP: 76930-000 Endereço: Palácio Presidente Vargas, Praça
Getúlio Vargas, s/n, Centro, Alto Paraíso - RO - CEP: 76862-000
Endereço: AVENIDA 25 DE AGOSTO, 4803, CENTRO, Candeias
do Jamari - RO - CEP: 76860-000 Endereço: Rua Aparício Moraes,
3869, Industrial, Porto Velho - RO - CEP: 76821-094 Endereço:
Avenida Pinheiro Machado, 76804, bairro pal, Centro, Porto Velho
- RO - CEP: 76801-000 Endereço: Avenida Farquar, Pedrinhas,
Porto Velho - RO - CEP: 76801-470 Endereço: Avenida Farquar,
2986, Pedrinhas, Porto Velho - RO - CEP: 76801-470 Endereço:
Avenida Pinheiro Machado, Praça G Va, Centro, Porto Velho RO - CEP: 76801-000 Endereço: Avenida Cuiabá, 1914, Centro,
Cacoal - RO - CEP: 76963-732 Endereço: Avenida Farquar, 2986,
Pedrinhas, Porto Velho - RO - CEP: 76801-470 Endereço: Avenida
dos Imigrantes, 3503, Costa e Silva, Porto Velho - RO - CEP:
76803-611 Endereço: Avenida dos Imigrantes, 3503, Costa e Silva,
Porto Velho - RO - CEP: 76803-611
Advogado do(a) RÉU:
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DESPACHO
Vistos, etc...
Manifeste o parquet quanto a litispendência com os autos de n.
7002985-77.2018.8.22.0008.
C.
Espigão do Oeste/RO, 12 de setembro de 2018
LEONEL PEREIRA DA ROCHA
Juiz(a) de Direito
(documento assinado digitalmente)
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Espigão do Oeste - 1ª Vara Genérica
Rua Vale Formoso, 1954, Fórum de Espigão do Oeste, Centro,
ESPIGÃO D’OESTE - RO - CEP: 76974-000 - Fone: (69) 34812279
Processo nº: 7002983-10.2018.8.22.0008
Classe: INF JUV CIV - AÇÃO CIVIL PÚBLICA (1690)
Requerente: Nome: MPRO - MINISTÉRIO PÚBLICO DE
RONDÔNIA
Endereço: Rua Café Filho, 111, Itapirapuã - GO - CEP: 76290-000
Endereço: Rua: São Lourenço, 945, Centro, Feliz Natal - MT CEP: 78885-000 Endereço: Av. dos Imigrantes, 3503, não inform,
Costa e Silva, Vista Alegre do Abunã (Porto Velho) - RO - CEP:
76846-000 Endereço: AC Campo Novo de Rondônia, Avenida
Ta, Centro, Campo Novo de Rondônia - RO - CEP: 76887-970
Endereço: Av. Jorge Teixeira, s/n, centro, Primavera de Rondônia
- RO - CEP: 76976-000 Endereço: AVENIDA 25 DE AGOSTO,
4803, CENTRO, Candeias do Jamari - RO - CEP: 76860-000
Endereço: Av. Cunha, 40, Fórum João, Centro, Tarumirim - MG
- CEP: 35140-000 Endereço: NC, centro, Matupá - MT - CEP:
78525-000 Endereço: av. Castelo Branco, centro, Porto Velho
- RO - CEP: 76847-000 Endereço: Av. Paulo de Assis Ribeiro,,
Centro, Porto Velho - RO - CEP: 76847-000 Endereço: AVENIDA
CAPITÃO SILVIO, 1410, CRISTO REI, São Miguel do Guaporé
- RO - CEP: 76932-000 Endereço: Av. Castelo Branco, 000,
Centro, Alto Paraíso - RO - CEP: 76862-000 Endereço: Rua
Tancredo Neves, 2293, Centro, Ji-Paraná - RO - CEP: 76900-001
Endereço: Rua Raimundo Cantanhede, setor 02, Guajará-Mirim RO - CEP: 76850-000 Endereço: Av Rio de Janeiro, 3048, Centro,
Machadinho D’Oeste - RO - CEP: 76868-000 Endereço: Linha
599, km 20, theobroma, Jaru - RO - CEP: 76890-000 Endereço:
Setor 13, 0, Setor 13, Nova Brasilândia D’Oeste - RO - CEP:
76958-000 Endereço: Rua Seis de Maio, 555, - até 565, Urupá, JiParaná - RO - CEP: 76900-259 Endereço: Av. João Pessoa, 4450,
Centro, Rolim de Moura - RO - CEP: 76940-000 Endereço: RIO
GRANDE DO SUL, 222, VISTA ALEGRE, ESPIGÃO D’OESTE
- RO - CEP: 76974-000 Endereço: Rua Luiz Maziero,, 4480,
Jardim América, Vilhena - RO - CEP: 76980-220 Endereço: AC
Buritis, 1457, Avenida Po, Setor 3, Buritis - RO - CEP: 76880-970
Endereço: Avenida Dom Bosco, 1693, não informado, Presidente
Médici - RO - CEP: 76916-000 Endereço: Rua São Paulo, s/n,
Cidade Baixa, São Francisco do Guaporé - RO - CEP: 76935000 Endereço: Avenida Tancredo Neves, 2700, Promotoria, Setor
Institucional, Ariquemes - RO - CEP: 76872-854 Endereço: RUA
CAFE FILHO, SN, UNIAO, Ouro Preto do Oeste - RO - CEP:
76920-000 Endereço: Av. São Paulo, 3757, santa felicidade, Alta
Floresta D’Oeste - RO - CEP: 76954-000 Endereço: Avenida das
Nações, s/n, centro, Cerejeiras - RO - CEP: 76997-000 Endereço:
Rua Anisio Serrão, 2504, Não inform, Centro, Cacoal - RO - CEP:
76960-959 Endereço: CASTELO BRANCO, 914, B, CENTRO,
Porto Velho - RO - CEP: 76800-000 Endereço: Av. Chianca, 1061,
Centro, Costa Marques - RO - CEP: 76937-000 Endereço: Av.
Paulo de Assis, centro, Colorado do Oeste - RO - CEP: 76993-000
Endereço: Ministério Público do Estado de Rondônia, 1555, RUA
JAMARI, Olaria, Porto Velho - RO - CEP: 76801-917 Endereço:
Rua Vinicíus de Moraes, 4348, 03 Poderes, Alvorada D’Oeste
- RO - CEP: 76930-000 Endereço: RUA PARÁ, S/N, CENTRO,
Comodoro - MT - CEP: 78310-000
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Advogado do(a) AUTOR:
Requerido(a): Nome: ESTADO DE RONDÔNIA
Endereço: Rua Cabixi, 1666, SETOR II, Costa Marques - RO CEP: 76937-000 Endereço: Setor SAFS Quadra, (Setor de, Zona
Cívico-Administrativa, Brasília - DF - CEP: 70070-600 Endereço:
AVENIDA AFONSO PENA, 2280, CENTRO, Teixeirópolis - RO
- CEP: 76928-000 Endereço: Avenida Pau Brasil, 5577, Centro,
Ministro Andreazza - RO - CEP: 76919-000 Endereço: Avenida
Marechal Rondon, 743, Centro, Ji-Paraná - RO - CEP: 76900-057
Endereço: Avenida Gonçalves Dias, 4168, União, Porto Velho
- RO - CEP: 76800-000 Endereço: AV 25 DE AGOSTO, 4803,
1 ANDAR, CENTRO, Rolim de Moura - RO - CEP: 76940-000
Endereço: Av. Jorge Teixeira, s/n, centro, Primavera de Rondônia
- RO - CEP: 76976-000 Endereço: Rua Tiradentes, Centro, São
Francisco do Guaporé - RO - CEP: 76935-000 Endereço: 2 DE
DEZEMBRO, 5210, PROSPERO, Guajará-Mirim - RO - CEP:
76850-000 Endereço: Av. Porto Velho, 800, Setor 01, Buritis - RO
- CEP: 76880-000 Endereço: Rua João Batista, 3038, Centro, Jaru
- RO - CEP: 76890-000 Endereço: Praça Getúlio Vargas, Palácio
Pr, Centro, ESPIGÃO D’OESTE - RO - CEP: 76974-000 Endereço:
AVENIDA MINAS GERAIS, S/N, CENTRO, Alta Floresta D’Oeste RO - CEP: 76954-000 Endereço: Rua Cassiterita, 1429, ou Travess,
Setor 01, Ariquemes - RO - CEP: 76870-021 Endereço: AV. RIO
DE JANEIRO, 3048, CENTRO, Machadinho D’Oeste - RO - CEP:
76868-000 Endereço: Av. dos Imigrantes, 3503, não inform, Costa
e Silva, Vista Alegre do Abunã (Porto Velho) - RO - CEP: 76846-000
Endereço: Av. Porto Velho, 1123, Centro, Presidente Médici - RO CEP: 76916-000 Endereço: AC Campo Novo de Rondônia, Avenida
Ta, Centro, Campo Novo de Rondônia - RO - CEP: 76887-970
Endereço: A. Castelo Branco, 914, Pioneiros, Pimenta Bueno - RO
- CEP: 76970-000 Endereço: Avenida Capitão Silvio, 1410, Cristo
Rei, São Miguel do Guaporé - RO - CEP: 76932-000 Endereço: Av.
Paulo de Assis Ribeiro, s/n, centro, Colorado do Oeste - RO - CEP:
76993-000 Endereço: Av. das Nações, 2125, centro, Cerejeiras
- RO - CEP: 76997-000 Endereço: Avenida Farquar, PALÁCIO
RI, Pedrinhas, Nova Brasilândia D’Oeste - RO - CEP: 76958-000
Endereço: AC Esplanada das Secretarias, S/N, Pedrinhas, Nova
Brasilândia D’Oeste - RO - CEP: 76958-000 Endereço: Avenida
dos Imigrantes, 3506, Costa e Silva, Nova Brasilândia D’Oeste RO - CEP: 76958-000 Endereço: AV CAPITÃO CASTRO, 3419,
3 ANDAR ED, CENTRO, Nova Brasilândia D’Oeste - RO - CEP:
76958-000 Endereço: Avenida dos Imigrantes, 3543, Costa e Silva,
Vilhena - RO - CEP: 76980-220 Endereço: Rua Dom Pedro II, 608,
palácio ge, Centro, Vilhena - RO - CEP: 76980-220 Endereço:
Avenida Farquar, 2986, CPA - PGE, Pedrinhas, Vilhena - RO CEP: 76980-220 Endereço: Avenida Farquar, 2986, Prédio Cur,
Pedrinhas, Vilhena - RO - CEP: 76980-220 Endereço: Rua Dom
Pedro II, 826, Centro, Vilhena - RO - CEP: 76980-220 Endereço:
Avenida dos Imigrantes, 3503, Procurador, Costa e Silva, Vilhena
- RO - CEP: 76980-220 Endereço: Avenida dos Imigrantes, 3503,
PGE, Costa e Silva, Vilhena - RO - CEP: 76980-220 Endereço:
Avenida Farquar, s/n, Palácio Ge, Pedrinhas, Vilhena - RO - CEP:
76980-220 Endereço: Avenida dos Imigrantes, Costa e Silva,
Vilhena - RO - CEP: 76980-220 Endereço: Avenida Farquar, 2.986,
Complexo R, Pedrinhas, Vilhena - RO - CEP: 76980-220 Endereço:
Rua Gonçalves Dias, 812, Olaria, Vilhena - RO - CEP: 76980-220
Endereço: Praça Getúlio Vargas, 608, Palácio Pr, NI, Vilhena - RO CEP: 76980-220 Endereço: Rua Dom Pedro II, SN, Centro, Vilhena
- RO - CEP: 76980-220 Endereço: Avenida dos Imigrantes, 3503,
PGE/RO, Costa e Silva, Vilhena - RO - CEP: 76980-220 Endereço:
Rua Getúlio Vargas, 608, PALÁCIO GE, São João Bosco, Vilhena RO - CEP: 76980-220 Endereço: Praça Getúlio Vargas, Palácio Pr,
Centro, Vilhena - RO - CEP: 76980-220 Endereço: AC Esplanada
das Secretarias, 2986, Pedrinhas, Vilhena - RO - CEP: 76980-220
Endereço: Avenida dos Imigrantes, 3503, Procurador, Costa e
Silva, Vilhena - RO - CEP: 76980-220 Endereço: AC Esplanada
das Secretarias, 2986, Pedrinhas, Vilhena - RO - CEP: 76980-220
Endereço: Avenida Farquar, 2986, - de 2882, Pedrinhas, Vilhena
- RO - CEP: 76980-220 Endereço: AV. Brasil, Banco do B, Santa
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Luzia D’Oeste - RO - CEP: 76950-000 Endereço: Palácio Rio
Madeira - Avenida Farquar, 2986, Pedrinhas, Alvorada D’Oeste RO - CEP: 76930-000 Endereço: Palácio Presidente Vargas, Praça
Getúlio Vargas, s/n, Centro, Alto Paraíso - RO - CEP: 76862-000
Endereço: AVENIDA 25 DE AGOSTO, 4803, CENTRO, Candeias
do Jamari - RO - CEP: 76860-000 Endereço: Rua Aparício Moraes,
3869, Industrial, Porto Velho - RO - CEP: 76821-094 Endereço:
Avenida Pinheiro Machado, 76804, bairro pal, Centro, Porto Velho
- RO - CEP: 76801-000 Endereço: Avenida Farquar, Pedrinhas,
Porto Velho - RO - CEP: 76801-470 Endereço: Avenida Farquar,
2986, Pedrinhas, Porto Velho - RO - CEP: 76801-470 Endereço:
Avenida Pinheiro Machado, Praça G Va, Centro, Porto Velho RO - CEP: 76801-000 Endereço: Avenida Cuiabá, 1914, Centro,
Cacoal - RO - CEP: 76963-732 Endereço: Avenida Farquar, 2986,
Pedrinhas, Porto Velho - RO - CEP: 76801-470 Endereço: Avenida
dos Imigrantes, 3503, Costa e Silva, Porto Velho - RO - CEP:
76803-611 Endereço: Avenida dos Imigrantes, 3503, Costa e Silva,
Porto Velho - RO - CEP: 76803-611
Advogado do(a) RÉU:
DESPACHO
Vistos, etc...
Manifeste o parquet quanto a litispendência com os autos de n.
7002985-77.2018.8.22.0008.
C.
Espigão do Oeste/RO, 12 de setembro de 2018
LEONEL PEREIRA DA ROCHA
Juiz(a) de Direito
(documento assinado digitalmente)
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Espigão do Oeste - 1ª Vara Genérica
Rua Vale Formoso, 1954, Fórum de Espigão do Oeste, Centro,
ESPIGÃO D’OESTE - RO - CEP: 76974-000 - Fone: (69) 3481-2279
Processo nº: 7000337-61.2017.8.22.0008
Classe: JUIZADOS - PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL
CÍVEL (436)
Requerente: Nome: ANGELO ITAMAR DO CARMO KLEMENS
Endereço: RUA ACRE, 3582, VISTA ALEGRE, ESPIGÃO D’OESTE
- RO - CEP: 76974-000
Advogados do(a) REQUERENTE: MICHAEL DOUGLAS DE
ALCANTARA ROCHA - RO7007, PAULA ROBERTA BORSATO
- RO5820
Requerido(a): Nome: ANDERSON JOSE GRATEK
Endereço: Rua da Bíblia, 1240, Teixeirão, Cacoal - RO - CEP:
76965-526
Advogado do(a) REQUERIDO:
DECISÃO
Vistos, etc.
ANGELO ITAMAR DO CARMO KLEMENS,, opôs Embargos de
Declaração, aduzindo que houve equivoco na SENTENÇA vez que
o exequente não quedou-se inerte.
Decido.
Conforme dispõe o artigo 1.022 do Código de Processo Civil
cabem Embargos de Declaração quando houver na SENTENÇA
obscuridade ou contradição, e ainda nos casos em que for omitido
ponto sobre o qual devia pronunciar-se o juiz.
Com razão o embargante.
Em análise aos autos, vejo que de fato o embargante peticionou
nos autos pela expedição do auto de adjudicação (ID 19680345).
Assim, vejo que não houve inercia da embargante.
Assim, julgo procedente os Embargos de Declaração.
Expeça-se o auto de adjudicação, conforme determinado ID
19260761.
I.C.
Espigão do Oeste/RO, 12 de setembro de 2018
LEONEL PEREIRA DA ROCHA
Juiz(a) de Direito
(documento assinado digitalmente)

Este diário foi assinado digitalmente consoante a Lei 11.419/06. O documento eletrônico pode ser encontrado no sítio do Tribunal de Justiça do Estado de
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PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Espigão do Oeste - 1ª Vara Genérica
Rua Vale Formoso, 1954, Fórum de Espigão do Oeste, Centro,
ESPIGÃO D’OESTE - RO - CEP: 76974-000 - Fone: (69) 34812279
Processo nº: 7004708-05.2016.8.22.0008
Classe: JUIZADOS - PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL
CÍVEL (436)
Requerente: Nome: CARLOS EDUARDO ASSUNCAO DA
SILVEIRA
Endereço: RUA VALE FORMOSO, 1384, VISTA ALEGRE,
ESPIGÃO D’OESTE - RO - CEP: 76974-000
Advogados do(a) REQUERENTE: JUCIMARO BISPO RODRIGUES
- RO0004959, JUCELIA LIMA RUBIM - RO0007327
Requerido(a): Nome: OI S.A
Endereço: Avenida Lauro Sodré, 3290, Costa e Silva, Porto Velho
- RO - CEP: 76803-460
Advogado do(a) REQUERIDO: ALESSANDRA MONDINI
CARVALHO - RO0004240
SENTENÇA
Vistos, etc...
Deixo de analisar a impugnação ao cumprimento de SENTENÇA
atravessada nos autos, eis que não houve o início de tal fase.
É de conhecimento comum que a parte devedora há muito tempo
entrou em fase de liquidação judicial. Por si só, esta situação
prejudicaria a celeridade e razoável duração do processo, em
razão da impossibilidade de atos expropriatórios em face da ré.
Considerando que, em razão desta situação, não se poderia
determinar atos expropriatórios em relação à requerida, a
tramitação do feito seria uma medida sem utilidade prática.
Vejo que não há razão para prosseguimento do feito, motivo pelo
qual indefiro a petição inicial de cumprimento de SENTENÇA.
Expeça-se carta de crédito em favor da parte autora para habilitação
do crédito junto à requerida, nos termos do art. 9º e ss. Da Lei
11.101/2005.
No mais, restada irrecorrida a presente DECISÃO, arquivem-se os
autos.
Espigão do Oeste/RO, 12 de setembro de 2018
LEONEL PEREIRA DA ROCHA
Juiz(a) de Direito
(documento assinado digitalmente)
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Espigão do Oeste - 1ª Vara Genérica
Rua Vale Formoso, 1954, Fórum de Espigão do Oeste, Centro,
ESPIGÃO D’OESTE - RO - CEP: 76974-000 - Fone: (69) 34812279
Processo nº: 7002984-92.2018.8.22.0008
Classe: INF JUV CIV - AÇÃO CIVIL PÚBLICA (1690)
Requerente: Nome: MPRO - MINISTÉRIO PÚBLICO DE
RONDÔNIA
Endereço: Rua Café Filho, 111, Itapirapuã - GO - CEP: 76290-000
Endereço: Rua: São Lourenço, 945, Centro, Feliz Natal - MT - CEP:
78885-000 Endereço: Av. dos Imigrantes, 3503, não inform, Costa
e Silva, Vista Alegre do Abunã (Porto Velho) - RO - CEP: 76846000 Endereço: AC Campo Novo de Rondônia, Avenida Ta, Centro,
Campo Novo de Rondônia - RO - CEP: 76887-970 Endereço: Av.
Jorge Teixeira, s/n, centro, Primavera de Rondônia - RO - CEP:
76976-000 Endereço: AVENIDA 25 DE AGOSTO, 4803, CENTRO,
Candeias do Jamari - RO - CEP: 76860-000 Endereço: Av. Cunha,
40, Fórum João, Centro, Tarumirim - MG - CEP: 35140-000
Endereço: NC, centro, Matupá - MT - CEP: 78525-000 Endereço:
av. Castelo Branco, centro, Porto Velho - RO - CEP: 76847-000
Endereço: Av. Paulo de Assis Ribeiro,, Centro, Porto Velho - RO
- CEP: 76847-000 Endereço: AVENIDA CAPITÃO SILVIO, 1410,
CRISTO REI, São Miguel do Guaporé - RO - CEP: 76932-000
Endereço: Av. Castelo Branco, 000, Centro, Alto Paraíso - RO -

SEXTA-FEIRA, 14-09-2018

904

CEP: 76862-000 Endereço: Rua Tancredo Neves, 2293, Centro,
Ji-Paraná - RO - CEP: 76900-001 Endereço: Rua Raimundo
Cantanhede, setor 02, Guajará-Mirim - RO - CEP: 76850-000
Endereço: Av Rio de Janeiro, 3048, Centro, Machadinho D’Oeste
- RO - CEP: 76868-000 Endereço: Linha 599, km 20, theobroma,
Jaru - RO - CEP: 76890-000 Endereço: Setor 13, 0, Setor 13, Nova
Brasilândia D’Oeste - RO - CEP: 76958-000 Endereço: Rua Seis
de Maio, 555, - até 565, Urupá, Ji-Paraná - RO - CEP: 76900-259
Endereço: Av. João Pessoa, 4450, Centro, Rolim de Moura - RO
- CEP: 76940-000 Endereço: RIO GRANDE DO SUL, 222, VISTA
ALEGRE, ESPIGÃO D’OESTE - RO - CEP: 76974-000 Endereço:
Rua Luiz Maziero,, 4480, Jardim América, Vilhena - RO - CEP:
76980-220 Endereço: AC Buritis, 1457, Avenida Po, Setor 3, Buritis
- RO - CEP: 76880-970 Endereço: Avenida Dom Bosco, 1693, não
informado, Presidente Médici - RO - CEP: 76916-000 Endereço:
Rua São Paulo, s/n, Cidade Baixa, São Francisco do Guaporé RO - CEP: 76935-000 Endereço: Avenida Tancredo Neves, 2700,
Promotoria, Setor Institucional, Ariquemes - RO - CEP: 76872-854
Endereço: RUA CAFE FILHO, SN, UNIAO, Ouro Preto do Oeste
- RO - CEP: 76920-000 Endereço: Av. São Paulo, 3757, santa
felicidade, Alta Floresta D’Oeste - RO - CEP: 76954-000 Endereço:
Avenida das Nações, s/n, centro, Cerejeiras - RO - CEP: 76997000 Endereço: Rua Anisio Serrão, 2504, Não inform, Centro,
Cacoal - RO - CEP: 76960-959 Endereço: CASTELO BRANCO,
914, B, CENTRO, Porto Velho - RO - CEP: 76800-000 Endereço:
Av. Chianca, 1061, Centro, Costa Marques - RO - CEP: 76937000 Endereço: Av. Paulo de Assis, centro, Colorado do Oeste RO - CEP: 76993-000 Endereço: Ministério Público do Estado de
Rondônia, 1555, RUA JAMARI, Olaria, Porto Velho - RO - CEP:
76801-917 Endereço: Rua Vinicíus de Moraes, 4348, 03 Poderes,
Alvorada D’Oeste - RO - CEP: 76930-000 Endereço: RUA PARÁ,
S/N, CENTRO, Comodoro - MT - CEP: 78310-000
Advogado do(a) AUTOR:
Requerido(a): Nome: ESTADO DE RONDÔNIA
Endereço: Rua Cabixi, 1666, SETOR II, Costa Marques - RO CEP: 76937-000 Endereço: Setor SAFS Quadra, (Setor de, Zona
Cívico-Administrativa, Brasília - DF - CEP: 70070-600 Endereço:
AVENIDA AFONSO PENA, 2280, CENTRO, Teixeirópolis - RO
- CEP: 76928-000 Endereço: Avenida Pau Brasil, 5577, Centro,
Ministro Andreazza - RO - CEP: 76919-000 Endereço: Avenida
Marechal Rondon, 743, Centro, Ji-Paraná - RO - CEP: 76900-057
Endereço: Avenida Gonçalves Dias, 4168, União, Porto Velho
- RO - CEP: 76800-000 Endereço: AV 25 DE AGOSTO, 4803,
1 ANDAR, CENTRO, Rolim de Moura - RO - CEP: 76940-000
Endereço: Av. Jorge Teixeira, s/n, centro, Primavera de Rondônia
- RO - CEP: 76976-000 Endereço: Rua Tiradentes, Centro, São
Francisco do Guaporé - RO - CEP: 76935-000 Endereço: 2 DE
DEZEMBRO, 5210, PROSPERO, Guajará-Mirim - RO - CEP:
76850-000 Endereço: Av. Porto Velho, 800, Setor 01, Buritis - RO
- CEP: 76880-000 Endereço: Rua João Batista, 3038, Centro, Jaru
- RO - CEP: 76890-000 Endereço: Praça Getúlio Vargas, Palácio
Pr, Centro, ESPIGÃO D’OESTE - RO - CEP: 76974-000 Endereço:
AVENIDA MINAS GERAIS, S/N, CENTRO, Alta Floresta D’Oeste RO - CEP: 76954-000 Endereço: Rua Cassiterita, 1429, ou Travess,
Setor 01, Ariquemes - RO - CEP: 76870-021 Endereço: AV. RIO
DE JANEIRO, 3048, CENTRO, Machadinho D’Oeste - RO - CEP:
76868-000 Endereço: Av. dos Imigrantes, 3503, não inform, Costa
e Silva, Vista Alegre do Abunã (Porto Velho) - RO - CEP: 76846-000
Endereço: Av. Porto Velho, 1123, Centro, Presidente Médici - RO CEP: 76916-000 Endereço: AC Campo Novo de Rondônia, Avenida
Ta, Centro, Campo Novo de Rondônia - RO - CEP: 76887-970
Endereço: A. Castelo Branco, 914, Pioneiros, Pimenta Bueno - RO
- CEP: 76970-000 Endereço: Avenida Capitão Silvio, 1410, Cristo
Rei, São Miguel do Guaporé - RO - CEP: 76932-000 Endereço: Av.
Paulo de Assis Ribeiro, s/n, centro, Colorado do Oeste - RO - CEP:
76993-000 Endereço: Av. das Nações, 2125, centro, Cerejeiras
- RO - CEP: 76997-000 Endereço: Avenida Farquar, PALÁCIO
RI, Pedrinhas, Nova Brasilândia D’Oeste - RO - CEP: 76958-000
Endereço: AC Esplanada das Secretarias, S/N, Pedrinhas, Nova
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Brasilândia D’Oeste - RO - CEP: 76958-000 Endereço: Avenida
dos Imigrantes, 3506, Costa e Silva, Nova Brasilândia D’Oeste RO - CEP: 76958-000 Endereço: AV CAPITÃO CASTRO, 3419,
3 ANDAR ED, CENTRO, Nova Brasilândia D’Oeste - RO - CEP:
76958-000 Endereço: Avenida dos Imigrantes, 3543, Costa e Silva,
Vilhena - RO - CEP: 76980-220 Endereço: Rua Dom Pedro II, 608,
palácio ge, Centro, Vilhena - RO - CEP: 76980-220 Endereço:
Avenida Farquar, 2986, CPA - PGE, Pedrinhas, Vilhena - RO CEP: 76980-220 Endereço: Avenida Farquar, 2986, Prédio Cur,
Pedrinhas, Vilhena - RO - CEP: 76980-220 Endereço: Rua Dom
Pedro II, 826, Centro, Vilhena - RO - CEP: 76980-220 Endereço:
Avenida dos Imigrantes, 3503, Procurador, Costa e Silva, Vilhena
- RO - CEP: 76980-220 Endereço: Avenida dos Imigrantes, 3503,
PGE, Costa e Silva, Vilhena - RO - CEP: 76980-220 Endereço:
Avenida Farquar, s/n, Palácio Ge, Pedrinhas, Vilhena - RO - CEP:
76980-220 Endereço: Avenida dos Imigrantes, Costa e Silva,
Vilhena - RO - CEP: 76980-220 Endereço: Avenida Farquar, 2.986,
Complexo R, Pedrinhas, Vilhena - RO - CEP: 76980-220 Endereço:
Rua Gonçalves Dias, 812, Olaria, Vilhena - RO - CEP: 76980-220
Endereço: Praça Getúlio Vargas, 608, Palácio Pr, NI, Vilhena - RO CEP: 76980-220 Endereço: Rua Dom Pedro II, SN, Centro, Vilhena
- RO - CEP: 76980-220 Endereço: Avenida dos Imigrantes, 3503,
PGE/RO, Costa e Silva, Vilhena - RO - CEP: 76980-220 Endereço:
Rua Getúlio Vargas, 608, PALÁCIO GE, São João Bosco, Vilhena RO - CEP: 76980-220 Endereço: Praça Getúlio Vargas, Palácio Pr,
Centro, Vilhena - RO - CEP: 76980-220 Endereço: AC Esplanada
das Secretarias, 2986, Pedrinhas, Vilhena - RO - CEP: 76980-220
Endereço: Avenida dos Imigrantes, 3503, Procurador, Costa e
Silva, Vilhena - RO - CEP: 76980-220 Endereço: AC Esplanada
das Secretarias, 2986, Pedrinhas, Vilhena - RO - CEP: 76980-220
Endereço: Avenida Farquar, 2986, - de 2882, Pedrinhas, Vilhena
- RO - CEP: 76980-220 Endereço: AV. Brasil, Banco do B, Santa
Luzia D’Oeste - RO - CEP: 76950-000 Endereço: Palácio Rio
Madeira - Avenida Farquar, 2986, Pedrinhas, Alvorada D’Oeste RO - CEP: 76930-000 Endereço: Palácio Presidente Vargas, Praça
Getúlio Vargas, s/n, Centro, Alto Paraíso - RO - CEP: 76862-000
Endereço: AVENIDA 25 DE AGOSTO, 4803, CENTRO, Candeias
do Jamari - RO - CEP: 76860-000 Endereço: Rua Aparício Moraes,
3869, Industrial, Porto Velho - RO - CEP: 76821-094 Endereço:
Avenida Pinheiro Machado, 76804, bairro pal, Centro, Porto Velho
- RO - CEP: 76801-000 Endereço: Avenida Farquar, Pedrinhas,
Porto Velho - RO - CEP: 76801-470 Endereço: Avenida Farquar,
2986, Pedrinhas, Porto Velho - RO - CEP: 76801-470 Endereço:
Avenida Pinheiro Machado, Praça G Va, Centro, Porto Velho RO - CEP: 76801-000 Endereço: Avenida Cuiabá, 1914, Centro,
Cacoal - RO - CEP: 76963-732 Endereço: Avenida Farquar, 2986,
Pedrinhas, Porto Velho - RO - CEP: 76801-470 Endereço: Avenida
dos Imigrantes, 3503, Costa e Silva, Porto Velho - RO - CEP:
76803-611 Endereço: Avenida dos Imigrantes, 3503, Costa e Silva,
Porto Velho - RO - CEP: 76803-611
Advogado do(a) RÉU:
DESPACHO
Vistos, etc...
Manifeste o parquet quanto a litispendência com os autos de n.
7002985-77.2018.8.22.0008.
I.C.
Espigão do Oeste/RO, 12 de setembro de 2018
LEONEL PEREIRA DA ROCHA
Juiz(a) de Direito
(documento assinado digitalmente)
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Espigão do Oeste - 1ª Vara Genérica
Rua Vale Formoso, 1954, Fórum de Espigão do Oeste, Centro,
ESPIGÃO D’OESTE - RO - CEP: 76974-000 - Fone: (69) 34812279
Processo nº: 7001485-73.2018.8.22.0008
Classe: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159)
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Requerente: Nome: SINEZIO BENASSI
Endereço: Rua Joaquim Nabuco, 1597, casa, Zona 04, Maringá PR - CEP: 87014-100
Advogado do(a) EXEQUENTE: ANDERSON RODRIGO GOMES
- RO1869
Requerido(a): Nome: ELCIR LUIZ COUSSEAU
Endereço: RUA BOM JESUS, 2011, CASA, MORADA DO SOL,
ESPIGÃO D’OESTE - RO - CEP: 76974-000
Advogado do(a) EXECUTADO:
DESPACHO
Vistos, etc.
SINÉZIO BONASSI, opôs Embargos de Declaração, aduzindo que
não foi oportunizado ao autor o direito de informar o novo endereço.
Decido.
Conforme dispõe o artigo 1.022 do Código de Processo Civil
cabem Embargos de Declaração quando houver na SENTENÇA
obscuridade ou contradição, e ainda nos casos em que for omitido
ponto sobre o qual devia pronunciar-se o juiz.
Entretanto, entendo que esta não é a situação da DECISÃO.
Não há razões par aclaramento, eis que havendo informação de
novo endereço do executado, o embargante poderia peticionar
pelo desarquivamento dos autos
Assim, julgo improcedente os Embargos de Declaração.
Mantenho a SENTENÇA exarada nos autos.
Entretanto, a fim de contribuir com a solução da lide, defiro a
abertura do prazo de 5 dias, para que o embargante apresente
novo endereço do executado.
Espigão do Oeste/RO, 12 de setembro de 2018
LEONEL PEREIRA DA ROCHA
Juiz(a) de Direito
(documento assinado digitalmente)
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Espigão do Oeste - 1ª Vara Genérica
Rua Vale Formoso, 1954, Fórum de Espigão do Oeste, Centro,
ESPIGÃO D’OESTE - RO - CEP: 76974-000 - Fone: (69) 34812279
Processo nº: 7002185-83.2017.8.22.0008
Classe: JUIZADOS - PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL
CÍVEL (436)
Requerente: Nome: ETELVINO FRAMMHOLZ
Endereço: zona rural, km 33, Sítio Boa Esperança, estrada PA
Cachoeira, linha 06, lote 28, gleba 02, ESPIGÃO D’OESTE - RO
- CEP: 76974-000
Advogado
do(a)
REQUERENTE:
RONILSON
WESLEY
PELEGRINE BARBOSA - RO0004688
Requerido(a): Nome: CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA SA
CERON
Endereço: Avenida dos Imigrantes, 4137, - de 3601 a 4635 - lado
ímpar, Industrial, Porto Velho - RO - CEP: 76821-063
Advogado do(a) REQUERIDO: GABRIELA DE LIMA TORRES RO0005714
DESPACHO
Vistos, etc...
Arquive-se, conforme já determinado.
C.
Espigão do Oeste/RO, 12 de setembro de 2018
LEONEL PEREIRA DA ROCHA
Juiz(a) de Direito
(documento assinado digitalmente)
ESTADO DE RONDÔNIA
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Espigão do Oeste - 1ª Vara Genérica
Processo: 7004249-03.2016.8.22.0008
Classe: FAMÍLIA- EXECUÇÃO DE ALIMENTOS (1112)
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EXEQUENTE: E. M. D. B. S.
Advogado do(a) EXEQUENTE: GILVANI VAZ RAIZER
BORDINHAO - RO0005339
EXECUTADO: A. C. S.
Advogado do(a) EXECUTADO: NAOTOSHI TOKIMATU - SP66477
ATO ORDINATÓRIO
INTIMO as partes quanto à Distribuição de CP na Comarca de São
Miguel do Guaporé nº 7002223-19.2018.8.22.0022.
ESPIGÃO D’OESTE, 12 de setembro de 2018.
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Espigão do Oeste - 1ª Vara Genérica
Rua Vale Formoso, 1954, Fórum de Espigão do Oeste, Centro,
ESPIGÃO D’OESTE - RO - CEP: 76974-000 - Fone: (69) 34812279
Processo nº: 7003580-13.2017.8.22.0008
Classe: MONITÓRIA (40)
Requerente: Nome: ALTAIR ANTONIO DE CARVALHO DA SILVA
Endereço: Rua Bahia, 2370, Sala 01, Centro, ESPIGÃO D’OESTE
- RO - CEP: 76974-000
Advogado do(a) AUTOR: POLIANA POTIN - RO0007911
Requerido(a): Nome: LIVIA QUESIA DE OLIVEIRA DA SILVA
Endereço: Rua Goiás, 2045, Vista Alegre, ESPIGÃO D’OESTE RO - CEP: 76974-000
Advogado do(a) RÉU:
DESPACHO
Vistos,
Emende/complemente a exordial juntado o título que perdeu
exigibilidade, bem como o pagamento das
custas processuais.
Prazo 15 dias.
Espigão do Oeste/RO, 13 de setembro de 2018
LEONEL PEREIRA DA ROCHA
Juiz(a) de Direito
(documento assinado digitalmente)
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Espigão do Oeste - 1ª Vara Genérica
Rua Vale Formoso, 1954, Fórum de Espigão do Oeste, Centro,
ESPIGÃO D’OESTE - RO - CEP: 76974-000 - Fone: (69) 34812279
Processo nº: 7000742-97.2017.8.22.0008
Classe: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159)
Requerente: Nome: RAIMUNDO BARRETO DA SILVA
Endereço: rua pernambuco, 3.063, vista alegre, ESPIGÃO
D’OESTE - RO - CEP: 76974-000
Advogados do(a) EXEQUENTE: LUCIANE RODRIGUES DOS
SANTOS OLIVEIRA - RO7021, RONILSON WESLEY PELEGRINE
BARBOSA - RO0004688
Requerido(a): Nome: JEFERSON WAIANDT RAMOS
Endereço: Rua Suruí, 3523, bairro Caixa D’água, ESPIGÃO
D’OESTE - RO - CEP: 76974-000
Advogado do(a) EXECUTADO:
DESPACHO
Vistos,
CONCLUSÃO desnecessária, cumpra-se DESPACHO de ID:
19815453 na parte: “devendo a Secretaria observar o endereço
informado pelo Exequente cuja intimação será por CARTA AR (se
possível).”
PRIC.
Espigão do Oeste/RO, 13 de setembro de 2018
LEONEL PEREIRA DA ROCHA
Juiz(a) de Direito
(documento assinado digitalmente)
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PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Espigão do Oeste - 1ª Vara Genérica
Rua Vale Formoso, 1954, Fórum de Espigão do Oeste, Centro,
ESPIGÃO D’OESTE - RO - CEP: 76974-000 - Fone: (69) 34812279
Processo nº: 7002303-59.2017.8.22.0008
Classe: INF JUV CIV - AÇÃO CIVIL PÚBLICA (1690)
Requerente: Nome: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE
RONDONIA
Endereço: Rua Seis de Maio, 555, - até 565 - lado ímpar, Urupá,
Ji-Paraná - RO - CEP: 76900-259 Endereço: Setor 13, 0, Setor
13, Nova Brasilândia D’Oeste - RO - CEP: 76958-000 Endereço:
Av Rio de Janeiro, 3048, Centro, Machadinho D’Oeste - RO CEP: 76868-000 Endereço: RIO GRANDE DO SUL, 222, VISTA
ALEGRE, ESPIGÃO D’OESTE - RO - CEP: 76974-000 Endereço:
AVENIDA CAPITÃO SILVIO, 1410, CRISTO REI, São Miguel
do Guaporé - RO - CEP: 76932-000 Endereço: Rua Tancredo
Neves, 2293, Centro, Santa Luzia D’Oeste - RO - CEP: 76950-000
Endereço: Av. Castelo Branco, 000, Centro, Alto Paraíso - RO CEP: 76862-000 Endereço: Av. São Paulo, 3757, santa felicidade,
Alta Floresta D’Oeste - RO - CEP: 76954-000 Endereço: CASTELO
BRANCO, 914, B, CENTRO, Pimenta Bueno - RO - CEP: 76800000 Endereço: Rua São Paulo, s/n, Cidade Baixa, São Francisco
do Guaporé - RO - CEP: 76935-000 Endereço: RUA CAFE FILHO,
SN, UNIAO, Ouro Preto do Oeste - RO - CEP: 76920-000 Endereço:
Avenida Dom Bosco, 1693, não informado, Presidente Médici RO - CEP: 76916-000 Endereço: Rua Vinicíus de Moraes, 4348,
03 Poderes, Alvorada D’Oeste - RO - CEP: 76930-000 Endereço:
RUA PARÁ, S/N, CENTRO, Comodoro - MT - CEP: 78310-000
Endereço: Linha 599, km 20, theobroma, Jaru - RO - CEP: 76890000 Endereço: Av. Paulo de Assis, centro, Colorado do Oeste - RO
- CEP: 76993-000 Endereço: Rua Raimundo Cantanhede, setor
02, Guajará-Mirim - RO - CEP: 76850-000 Endereço: Rua Anisio
Serrão, 2504, Não inform, Centro, Cacoal - RO - CEP: 76960-959
Endereço: Rua Luiz Maziero,, 4480, Jardim América, Vilhena RO - CEP: 76980-220 Endereço: Ministério Público do Estado de
Rondônia, 1555, Rua Jamary 1555, Olaria, Porto Velho - RO - CEP:
76801-917 Endereço: Ministério Público do Estado de Rondônia,
1555, Rua Jamary 1555, Olaria, Porto Velho - RO - CEP: 76801917 Endereço: Av. Brasil, 1770, Centro, Santa Luzia D’Oeste RO - CEP: 76950-000 Endereço: Avenida Tancredo Neves, 2700,
Promotoria de Justiça, Setor Institucional, Ariquemes - RO - CEP:
76872-854 Endereço: Av. João Pessoa, 4450, Centro, Rolim de
Moura - RO - CEP: 76940-000 Endereço: Avenida das Nações, s/n,
centro, Cerejeiras - RO - CEP: 76997-000 Endereço: Av. Chianca,
1061, Centro, Costa Marques - RO - CEP: 76937-000
Advogado do(a) AUTOR:
Requerido(a): Nome: MUNICÍPIO DE ESPIGÃO DO OESTE
Endereço: RUA RIO GRANDE DO SUL, 2800, VISTA ALEGRE,
ESPIGÃO D’OESTE - RO - CEP: 76974-000 Endereço: AVENIDA
RIO GRANDE DO SUL, 2800, CENTRO, ESPIGÃO D’OESTE RO - CEP: 76974-000 Endereço: Rua Rio Grande do Sul, 2800,
ESPIGÃO D’OESTE - RO - CEP: 76974-000 Endereço: AC
Espigão D’Oeste, 2800, Prefeitura, Centro, ESPIGÃO D’OESTE RO - CEP: 76974-000
Advogado do(a) RÉU:
DESPACHO
Vistos,
Diante de informações de ID: 2066191 intime-se a parte autora
para manifestação.
PRIC.
Espigão do Oeste/RO, 13 de setembro de 2018
LEONEL PEREIRA DA ROCHA
Juiz(a) de Direito
(documento assinado digitalmente)
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ESTADO DE RONDÔNIA
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Espigão do Oeste - 1ª Vara Genérica
Processo: 7004005-40.2017.8.22.0008
Classe: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
AUTOR: J. V. L. B. D. A.
Advogados do(a) AUTOR: JUCIMARO BISPO RODRIGUES RO0004959, JUCELIA LIMA RUBIM - RO0007327
RÉU: JEVERSON JOSÉ BOLLICO DO AMARAL
Advogado do(a) RÉU: DPE
ATO ORDINATÓRIO
INTIMO a parte autora quanto à Distribuição CP nº 700630766.2018.8.22.0021 devendo seu acompanhamento ser diretamente
no Juízo deprecado.
ESPIGÃO D’OESTE, 13 de setembro de 2018.
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Espigão do Oeste - 1ª Vara Genérica
Rua Vale Formoso, 1954, Fórum de Espigão do Oeste, Centro,
ESPIGÃO D’OESTE - RO - CEP: 76974-000 - Fone: (69) 34812279
Processo nº: 7004499-02.2017.8.22.0008
Classe: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
Requerente: Nome: LUIZ ANTONIO DA SILVA
Endereço: RUA RIO DE JANEIRO, 2918, LIBERDADE, ESPIGÃO
D’OESTE - RO - CEP: 76974-000
Advogados do(a) AUTOR: CLAUDIA BINOW - RO7396, DIOGO
ROGERIO DA ROCHA MOLETTA - RO0003403
Requerido(a): Nome: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO
SOCIAL
Endereço: desconhecido
Advogado do(a) RÉU:
DESPACHO
Trata-se de Ação de concessão de benefício previdenciário para
conversão de auxílio-doença em aposentadoria por invalidez
ajuizada em face do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS.
A fim de subsidiar melhores informações acerca da invalidez da
parte autora, determino a nova realização de perícia com médico
especialista na enfermidade.
Para a realização da perícia médica, na forma do art. 465, do
CPC, nomeio como perito(a) do juízo o médico especialista em
cardiologista Drª Sérgio Perini CRM 1971-RO, FONE (69) 999030101, A perícia será realizada no dia 11/10/2018 às 07 horas, no
Hospital Samar, Av São Paulo, 2326, Cacoal - Rondônia, e-mail
nilvaniperini@hotmail.com.
O(A) perito(a) nomeado(a) responderá aos quesitos padrão anexos
à Portaria Conjunta 01/2014 desta Comarca, cuja cópia dos quesitos
constantes no anexo I e II da Portaria..Devendo ser respondido
de acordo com o benefício pleiteado (I – Benefício Assistencial
(LOAS), II – Auxílio-doença, Aposentadoria por Invalidez e auxílioAcidente). Deverá ser anexada a intimação do perito ou enviada
através de e-mail. Como os quesitos padrão foram elaborados
contemplando todas as situações possíveis, indefiro os quesitos
já formulados pelas partes (se estiverem nos autos) ou os que
as partes apresentarem no prazo do art. 465, §1º, do NCPC, por
entender que o laudo a ser apresentado, respondendo aos quesitos
padrão é suficiente para esclarecimento da causa.
Em atenção ao disposto no art. 60, §8º da Lei 8.213, o perito
deverá informar a data estimada em que o(a) periciando(a) estará
curado(a) da enfermidade.
Fixo os honorários periciais no valor de R$ 400,00 (quatrocentos
reais), na forma da Resolução, considerando a complexidade do
ato, o tempo dispendido pelo Sr. Perito e a carência de profissionais
dessa área na região, em conformidade com a Resolução CJF
305/2014.
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Na forma do art. 465, § 1º, inciso II, do CPC, as partes devem
ser intimadas para indicarem, querendo, assistentes técnicos no
prazo de 15 (quinze) dias, ficando desde já as partes intimadas à
comparecer a perícia designada.
Estabeleço o prazo de 30 dias, a contar da realização da perícia,
para a apresentação do laudo pericial. Encaminhem-se ao perito
eventuais exames e/ou laudos já encartados aos autos.
Com a entrega do laudo, decorrido o prazo para manifestação das
partes, encaminhe-se ofício requisitório ao Núcleo Judiciário da
Seção Judiciária de Rondônia, com endereço à Avenida Presidente
Dutra, 2203, Centro, em Porto Velho – RO, para realização do
pagamento, nos termos do artigo 4º e §§ da Resolução n. 541/2007,
do CJF.
Com a juntada do laudo pericial, dê-se vista as partes, após
retornem os autos conclusos para SENTENÇA.
SERVE A PRESENTE COMO MANDADO /CARTA PRECATÓRIA
DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO/CARTA A.R. / OFÍCIO E DEMAIS
ATOS QUE SE FIZEREM NECESSÁRIOS.
Espigão do Oeste/RO, 13 de setembro de 2018
LEONEL PEREIRA DA ROCHA
Juiz(a) de Direito
(documento assinado digitalmente)
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Espigão do Oeste - 1ª Vara Genérica
Rua Vale Formoso, 1954, Fórum de Espigão do Oeste, Centro,
ESPIGÃO D’OESTE - RO - CEP: 76974-000 - Fone: (69) 34812279
Processo nº: 7001343-40.2016.8.22.0008
Classe: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159)
Requerente: Nome: CELIA RODRIGUES DE PAIVA - ME
Endereço: RUA GRAJAÚ, 2670, EMPRESA, CENTRO, ESPIGÃO
D’OESTE - RO - CEP: 76974-000
Advogados do(a) EXEQUENTE: INES DA CONSOLACAO COGO
- RO0003412, ANA RITA COGO - RO0000660
Requerido(a): Nome: SIMONE PEREIRA DA SILVA
Endereço: RUA SÃO PAULO, 2648, CENTRO, ESPIGÃO D’OESTE
- RO - CEP: 76974-000
Advogado do(a) EXECUTADO:
DESPACHO
Vistos, etc...
Indefiro o pedido de desarquivamento.
Determino a expedição de certidão de crédito e de dívida (Fonaje
75 e 76), todavia condiciono a entrega da certidão a apresentação
dos títulos que instruíram a inicial no CEJUSC para ser carimbado
nos termos do Enunciado do Fonaje 126.
Após, remeta-se ao arquivo.
Espigão do Oeste/RO, 13 de setembro de 2018
LEONEL PEREIRA DA ROCHA
Juiz(a) de Direito
(documento assinado digitalmente)
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Espigão do Oeste - 1ª Vara Genérica
Rua Vale Formoso, 1954, Fórum de Espigão do Oeste, Centro,
ESPIGÃO D’OESTE - RO - CEP: 76974-000 - Fone: (69) 34812279
Processo nº: 7002052-07.2018.8.22.0008
Classe: JUIZADOS - PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL
CÍVEL (436)
Requerente: Nome: VADMA NELES DE FREITAS
Endereço: RUA RONDÔNIA, 2122, SÃO JOSÉ, ESPIGÃO
D’OESTE - RO - CEP: 76974-000
Advogados do(a) REQUERENTE: ANA RITA COGO - RO0000660,
INES DA CONSOLACAO COGO - RO0003412
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Requerido(a): Nome: BANCO BRADESCO S/A
Endereço: AVENIDA SETE DE SETEMBRO, S/N, CENTRO,
ESPIGÃO D’OESTE - RO - CEP: 76974-000
Nome: BANCO GMAC S.A.
Endereço: Avenida Indianópolis, 3096, BL B 5 ANDAR - PLANALTO
PAULISTA, Indianópolis, São Paulo - SP - CEP: 04062-003
Advogado do(a) REQUERIDO: FLAVIO JACO CHEKERDEMIAN
JUNIOR - MS16956
Advogado do(a) REQUERIDO: FLAVIO JACO CHEKERDEMIAN
JUNIOR - MS16956
SENTENÇA
Vistos.
Por SENTENÇA, para que produza seus jurídicos e legais efeitos,
HOMOLOGO o acordo a que chegaram as partes, para que se
cumpra e guarde o que ali se contém e declara, ficando, de ora em
diante, EXTINTO o processo, com fundamento no art. 487, inciso
III, alínea b do Código de Processo Civil.
Fica autorizado os necessários levantamentos.
P.R.I.C.
Nada pendente, arquivem-se.
Em atenção aos princípios basilares do JEC, previstos no art.
2º da Lei 9.099/95, desde de já consigno que em havendo
descumprimento do acordo homologado nos autos determino a
reclassifique para cumprimento de SENTENÇA:
a) intime-se a parte credora para apresentar planilha atualizada,
inclusa a multa, no prazo de cinco (05) dias, sob pena de ser
executado o valor da condenação.
b) Após, com ou sem a atualização, façam os autos conclusos para
Bacenjud e Renajud.
SERVE A PRESENTE COMO MANDADO /CARTA PRECATÓRIA
INTIMAÇÃO/CARTA A.R. / OFÍCIO E DEMAIS ATOS QUE SE
FIZEREM NECESSÁRIOS.
Espigão do Oeste/RO, 13 de setembro de 2018
LEONEL PEREIRA DA ROCHA
Juiz(a) de Direito
(documento assinado digitalmente)
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Espigão do Oeste - 1ª Vara Genérica
Rua Vale Formoso, 1954, Fórum de Espigão do Oeste, Centro,
ESPIGÃO D’OESTE - RO - CEP: 76974-000 - Fone: (69) 34812279
Processo nº: 7004093-78.2017.8.22.0008
Requerente: ALTIERIS BERGER
Advogados do(a) REQUERENTE: INES DA CONSOLACAO
COGO - RO0003412, ANA RITA COGO - RO0000660
Requerido(a): CLARO S.A.
Advogado do(a) REQUERIDO: RAFAEL GONCALVES ROCHA RS0041486
DECISÃO
Consigno que o recurso interposto é adequado e está nos moldes
do que dispõe os artigos art. 41 da Lei 9.099/95; foi interposto
dentro do prazo legal e defiro o pedido de justiça gratuita, conforme
certidão (art. 42 da Lei 9.099/95 ). As partes são legítimas, estão
representadas e tem interesse em recorrer.
Portanto, presentes os pressupostos legais de admissibilidade,
recebo o presente recurso no efeito meramente devolutivo (art. 43
da Lei 9.099/95 c/c 27 da Lei 12.153/2009), e determino a intimação
da parte contrária para apresentação das contrarrazões, no prazo
de 10 (dez) dias.
Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, independente de
novo DESPACHO, remetam-se os autos ao Colégio Recursal.
Espigão do Oeste/RO, 13 de setembro de 2018
LEONEL PEREIRA DA ROCHA
Juiz(a) de Direito
(documento assinado digitalmente)
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PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Espigão do Oeste
1ª Vara Genérica
Rua Vale Formoso, 1954, Fórum de Espigão do Oeste, Centro,
ESPIGÃO D’OESTE - RO - CEP: 76974-000 - Fone: (69) 34812279
Processo nº: 7003830-46.2017.8.22.0008
Classe: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
Requerente: Nome: ARI CORREA DA SILVA E CIA LTDA - ME
Endereço: Rua São Paulo, 2840, Centro, ESPIGÃO D’OESTE - RO
- CEP: 76974-000
Advogado do(a) EXEQUENTE: POLIANA POTIN - RO0007911
Requerido(a): Nome: CLEIDILENI PAGEL
Endereço: Rua Vista Alegre, 1641, Vista Alegre, ESPIGÃO
D’OESTE - RO - CEP: 76974-000
Advogado do(a) EXECUTADO:
DESPACHO
Vistos,
Intime-se a parte autora para que informe novo endereço para que
possa ocorrer o cumprimento de SENTENÇA.
Prazo: 10 dias.
Cumpra-se.
Espigão do Oeste/RO, 13 de setembro de 2018
LEONEL PEREIRA DA ROCHA
Juiz(a) de Direito
(documento assinado digitalmente)
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Espigão do Oeste
1ª Vara Genérica
Rua Vale Formoso, 1954, Fórum de Espigão do Oeste, Centro,
ESPIGÃO D’OESTE - RO - CEP: 76974-000
Telefone: (69) 3481-2279 ou 3481-2921 - Ramal 204
E-mail: eoe1vara@tjro.jus.br ou eoe1vara@gmail.com
Processo nº: 7001985-76.2017.8.22.0008
Requerente: APARECIDO BRAZ DE ABREU
Advogado do(a) EXEQUENTE: DIOGO ROGERIO DA ROCHA
MOLETTA - RO0003403
Requerido(a): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO
SOCIAL
Advogado do(a) EXECUTADO:
Certidão
Certifico que, nesta data, procedi a juntada dos seguintes
documentos:
DOCUMENTO JUNTADO
AR
Ofício
Carta Precatória
X
RPVs
Neste mesmo ato, INTIMO a(s) parte(s) a se manifestar(em) nos
autos, dando prosseguimento ao feito.
Espigão do Oeste (RO), 13 de setembro de 2018.
DALVA POLI TESCH
ESTADO DE RONDÔNIA
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Espigão do Oeste
1ª Vara Genérica
Processo: 7000805-25.2017.8.22.0008
Classe: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
EXEQUENTE: ROSELIA SATLHER DA SILVA e outros
Advogado do(a) EXEQUENTE: GILVANI VAZ
BORDINHAO - RO0005339

RAIZER
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EXECUTADO: UNIMED JI PARANA COOPERATIVA DE
TRABALHO MEDICO
Advogado do(a) EXECUTADO: CHRISTIAN FERNANDES
RABELO - RO000333B
ATO ORDINATÓRIO
INTIMO a parte autora, para retirar Alvará expedido Id. 21438013,
no prazo de 5 dias úteis, bem como, manifestar-se sobre o
prosseguimento dos autos.
ESPIGÃO D’OESTE, 13 de setembro de 2018
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Espigão do Oeste - 1ª Vara Genérica
Rua Vale Formoso, 1954, Fórum de Espigão do Oeste, Centro,
ESPIGÃO D’OESTE - RO - CEP: 76974-000
Telefone: (69) 3481-2279 ou 3481-2921 - Ramal 204
E-mail: eoe1vara@tjro.jus.br ou eoe1vara@gmail.com
Processo nº: 0000019-03.2017.8.22.0008
Requerente: ANIZA KRAUSE
Advogados do(a) AUTOR: RONILSON WESLEY PELEGRINE
BARBOSA - RO0004688, ANDREI DA SILVA MENDES RO0006889
Requerido(a): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO
SOCIAL
Advogado do(a) RÉU:
Certidão
Certifico que, nesta data, procedi a juntada dos seguintes
documentos:
DOCUMENTO JUNTADO
AR
Ofício
Carta Precatória
X
Distribuição TRF 2ª Grau 1002660-28.2018.4.01.999
Neste mesmo ato, INTIMO a(s) parte(s) a se manifestar(em) nos
autos, dando prosseguimento ao feito.
Espigão do Oeste (RO), 13 de setembro de 2018.
DALVA POLI TESCH

2º CARTÓRIO
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Espigão do Oeste - 2ª Vara Genérica
Rua Vale Formoso, 1954, Fórum de Espigão do Oeste, Centro,
ESPIGÃO D’OESTE - RO - CEP: 76974-000 - Fone: (69) - 34812279
Processo n.: 7003587-05.2017.8.22.0008
Classe: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
Requerente: Nome: BENVINDO PEREIRA
Endereço: RUA ESPERANÇA, 2255, CIDADE ALTA, ESPIGÃO
D’OESTE - RO - CEP: 76974-000
Advogado: Advogado: SONIA JACINTO CASTILHO OAB:
RO0002617 Endereço: desconhecido
Requerido: Nome: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO
SOCIAL
Endereço: desconhecido
Intimação
Por ordem do(a) Exmo(a). Dr(a). Juiz(a) de Direito do Espigão do
Oeste - 2ª Vara Genérica, fica V. Sa. intimada para, para, querendo,
apresentar contrarrazões ao recurso de apelação.
Espigão do Oeste-RO, 12 de setembro de 2018
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PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Espigão do Oeste - 2ª Vara Genérica
Rua Vale Formoso, 1954, Fórum de Espigão do Oeste, Centro,
ESPIGÃO D’OESTE - RO - CEP: 76974-000 - Fone: (69) - 3481-2279
Processo n.: 7000068-56.2016.8.22.0008
Classe: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
Requerente:Nome: GERALDINA RIBEIRO DE SOUZA
Endereço: LINHA 12, LOTE 73, LOTE 11, ZONA RURAL, ESPIGÃO
D’OESTE - RO - CEP: 76974-000
Advogado: DIOGO ROGERIO DA ROCHA MOLETTA OAB:
RO0003403 Endereço: desconhecido
Requerido:Nome: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO
SOCIAL
Endereço: Rua Presidente Vargas, 100, Centro, Ji-Paraná - RO CEP: 76900-020
Certidão
Certifico, para os devidos fins de direito, cadastrei a RPV e o PRC
no sistema e-PrecWeb do TRF1, conforme comprovante em anexo.
O certificado é verdade e dou fé.
Espigão do Oeste-RO, 12 de setembro de 2018
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Espigão do Oeste - 2ª Vara Genérica
Rua Vale Formoso, 1954, Fórum de Espigão do Oeste, Centro,
ESPIGÃO D’OESTE - RO - CEP: 76974-000 - Fone: (69) - 3481-2279
Processo n.: 7002018-32.2018.8.22.0008
Classe: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
Requerente:Nome: NEUTO CARLOS DA CUNHA
Endereço: KM 08, ZONA RURAL, SITIO, LINHA E, ESPIGÃO
D’OESTE - RO - CEP: 76974-000
Advogado: SONIA JACINTO CASTILHO OAB: RO0002617
Endereço: desconhecido
Requerido:Nome: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO
SOCIAL
Endereço: Avenida Marechal Rondon, 870 1 andar, Centro, JiParaná - RO - CEP: 76900-082
Intimação
Por ordem do(a) Exmo(a). Dr(a). Juiz(a) de Direito do Espigão
do Oeste - 2ª Vara Genérica, fica V. Sa. intimada para querendo
apresentar impugnação à contestação apresentada pela parte
requerida.
Espigão do Oeste, 12 de setembro de 2018
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia Espigão do Oeste - 2ª Vara
Genérica Rua Vale Formoso, 1954, Fórum de Espigão do Oeste,
Centro, ESPIGÃO D’OESTE - RO - CEP: 76974-000 - Fone:(69)
34812279. Processo: 7004126-68.2017.8.22.0008
Classe: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
Data da Distribuição: 27/11/2017 14:39:55
Requerente: DAGOBERTO PEREIRA DOS SANTOS
Advogados do(a) EXEQUENTE: KELLY CRISTINE BENEVIDES
DE BARROS - RO0003843, DANIEL REDIVO - RO0003181, JOAO
CARLOS DA COSTA - RO0001258
Requerido: ELVIA BORGES DE JESUS
Advogado do(a) EXECUTADO: RONILSON WESLEY PELEGRINE
BARBOSA - RO0004688
DESPACHO
Remeta-se à Contadoria do Juízo para a elaboração do cálculo,
observando o acórdão de ID 14836181 - Pág. 11 a 14.
Dados do processo físico:
distribuição: 24/01/2011
citação: 19/05/2011
Anexado o cálculo, intimem-se as partes para manifestação.
I.C.
ESPIGÃO D’OESTE, data certificada.
Juíz(a) de Direito
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PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Espigão do Oeste - 2ª Vara Genérica
Rua Vale Formoso, 1954, Fórum de Espigão do Oeste, Centro,
ESPIGÃO D’OESTE - RO - CEP: 76974-000 - Fone:(69) 34812279.
Processo: 7000307-26.2017.8.22.0008
Classe: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
Data da Distribuição: 14/02/2017 10:39:55
Requerente: J. P. G. e outros
Advogado do(a) AUTOR: CLAUDIA BINOW - RO7396
Advogado do(a) AUTOR: CLAUDIA BINOW - RO7396
Requerido: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E
INVESTIMENTOS
Advogado do(a) RÉU:
DECISÃO
Considerando que até o momento o perito não manifestou quanto
à nomeação, revogo a nomeação de Cláudio Gomes da Silva.
Comunique-se.
Na forma do art. 465 do NCPC, nomeio como perito URBANO
DE PAULA FILHO, perito grafotécnico, podendo ser localizado na
Avenida Amazonas, 6030, CASA 221, Tiradentes - Porto Velho/RO,
76824536, FONE: 69 99202-1957, E-mail: urbanodpf@gmail.com,
que deverá ser intimado para prestar compromisso apresentando
diploma(s) da qualificação técnica para ser juntado nos autos, caso
aceite o encargo, deverá oferecer proposta de honorários a serem
custeados pela parte requerida.
Aceito o encargo, intime-se as partes para manifestarem-se sobre
os honorários periciais, no prazo comum de 05 (cinco) dias, e em
caso de aceitação, deverá a parte requerida depositar em juízo o
valor dos honorários, sob pena de não realização da prova.
Efetuado o depósito, o perito deverá designar local e dia para a
colheita da assinatura da autora, e apresentar laudo conclusivo no
prazo de 30 (trinta) dias.
Como quesito do juízo o expert deverá responder:
A assinatura atribuída a JOANA DARC FERNANDES GONÇALVES
que figura nos documentos de IDs 9474701, 9474715 e 9474741
dos autos, é falsa.
Caso a cópia do documento cuja assinatura se pretende verificar
a autenticidade não seja suficiente para a realização do exame,
determino a apresentação do documento original ao perito.
O perito para iniciar os trabalhos, se necessário autorizo-lhe o
levantamento de 50% (cinquenta por cento) do valor dos honorários,
cientificando as partes, devendo apresentar laudo conclusivo no
prazo de 30 (trinta) dias.
Com a entrega do laudo, autorizo ao perito, o levantamento do
restante do valor dos honorários periciais.
Intimem-se às partes e o perito.
Juntado o laudo pericial, dê ciência às partes e ao Ministério
Público.
Expeça-se o necessário.
I.C.
ESPIGÃO D’OESTE, data certificada.
WANDERLEY JOSE CARDOSO
Juiz(a) de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Espigão do Oeste - 2ª Vara Genérica
Rua Vale Formoso, 1954, Fórum de Espigão do Oeste, Centro,
ESPIGÃO D’OESTE - RO - CEP: 76974-000 - Fone:(69) 34812279.
Processo: 7000191-54.2016.8.22.0008
Classe: CARTA PRECATÓRIA CÍVEL (261)
Data da Distribuição: 26/01/2016 15:54:58
Requerente: MOURAO PNEUS LTDA - ME
Advogados do(a) DEPRECANTE: NAIANY CRISTINA LIMA RO0007048, GEOVANE CAMPOS MARTINS - RO0007019
Requerido: CERAMICA VILA VELHA LTDA
Advogado do(a) DEPRECADO:
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DESPACHO
Considerando a certidão de ID Num. 18039367, designo a segunda
hasta pública para o dia 25 de outubro de 2018, às 09h para a
realização da venda judicial do seguinte bem penhorado:
DESCRIÇÃO DO BEM: 9500 (nove mil e quinhentos) tijolos, medindo
14cm x 9cm x 24cm, com seis furos, de primeira qualidade, estão
depositados na sede da empresa, sendo R$540,00 (quinhentos e
quarenta reais) o valor do milheiro.
Avaliação: R$ 6.039,38.
O leilão será realizado no Fórum desta Comarca de Espigão do
Oeste-RO (CPC, art. 884, II).
Expeça-se o competente edital. Conste no edital os dados destes
autos, o respectivo valor do débito, bem como, em especial, as
demais informações conforme prevê o artigo 886 do NCPC.
Na primeira tentativa de venda o bem deverá ser leiloado pelo
valor mínimo da avaliação. Não havendo arrematantes na primeira
tentativa, o valor mínimo para oferta de lance na segunda tentativa
será de 80% (oitenta por cento) do valor da avaliação.
O pagamento será preferencialmente à vista. Caso exista
interessado em adquirir o bem em prestações deverá proceder
conforme previsto no art. 895 do CPC. A proposta de pagamento
à vista prevalecerá sobre as propostas de pagamento parcelado.
Dentre as propostas de pagamento parcelado, prevalecerá a que
for mais benéfica e vantajosa ao credor, isto é, de maior valor,
de maior percentual da parcela de entrada (à vista) e de menor
prazo de pagamento. Havendo proposta de idênticas condições,
prevalecerá a que primeiro foi apresentada. A apresentação de
proposta de pagamento parcelado não suspende o leilão.
Fica a cargo da leiloeira lavrar o auto de arrematação e/ou os autos
dos eventuais leilões negativos.
Intime-se o executado e sua cônjuge (art. 889, do CPC), bem como
o exequente.
Cumpra-se. Comunique à Comarca deprecante.
Deve a Sra. Diretora de Cartório orientar os servidores para ficarem
atentos e evitar a reiteração dessa prática, pois acaba causando
morosidade processual.
Expeça-se o necessário.
Cumpra-se.
ESPIGÃO D’OESTE, Quarta-feira, 12 de Setembro de 2018
WANDERLEY JOSE CARDOSO
Juíz(a) de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Espigão do Oeste - 2ª Vara Genérica
Rua Vale Formoso, 1954, Fórum de Espigão do Oeste, Centro,
ESPIGÃO D’OESTE - RO - CEP: 76974-000 - Fone:(69) 34812279
Processo nº: 7002991-84.2018.8.22.0008
Classe: JUIZADOS - PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL
CÍVEL (436) - JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
REQUERENTE: ARI CORREA DA SILVA E CIA LTDA - ME
Advogado do(a) REQUERENTE: POLIANA POTIN - RO0007911
REQUERIDO: JOSUE PEREIRA DOS SANTOS
Advogado do(a) REQUERIDO:
CARTA/MANDADO DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO DO
REQUERIDO(A):
Nome: JOSUE PEREIRA DOS SANTOS
Endereço: Rua Terra Nova, 2438, Lot. Terra Nova, ESPIGÃO
D’OESTE - RO - CEP: 76974-000
DESPACHO
1. Designo audiência de Conciliação para o dia 15/10/2018 às
08h40min.
2. Proceda a CITAÇÃO da parte requerida acima, de todos os
termos constantes na petição inicial, e após INTIME-A para que
compareça na data acima, na Rua Vale Formoso nº 1954, na
Sala de Audiências do Centro Judiciário de Solução de ConflitosCEJUSC desta Comarca, para audiência de CONCILIAÇÃO.

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

ANO XXXVI

NÚMERO 172

DIARIO DA JUSTIÇA

ADVERTÊNCIAS A(O) REQUERIDO(A):
a) Fica Vossa Senhoria cientificado que a defesa poderá ser feita
oralmente na audiência de conciliação, ou por escrito, protocolizada/
juntada, via PJe, até o horário da audiência conciliatória.
b) O não comparecimento à audiência de conciliação acarretará a
presunção de veracidade dos fatos narrados pela parte autora na
peça inicial (Art. 20 da Lei 9.099/95);
3. Intime-se a parte autora por meio de seu/sua advogado(a), via
sistema.
4. SERVE A PRESENTE COMO CARTA/MANDADO.
Espigão do Oeste, data certificada
WANDERLEY JOSE CARDOSO
JUIZ DE DIREITO
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Espigão do Oeste - 2ª Vara Genérica
Rua Vale Formoso, 1954, Fórum de Espigão do Oeste, Centro,
ESPIGÃO D’OESTE - RO - CEP: 76974-000 - Fone:(69) 34812279.
Processo: 7003003-35.2017.8.22.0008
Classe: ALVARÁ JUDICIAL (1295)
Data da Distribuição: 05/09/2017 10:54:57
Requerente: FLAVIO LUIS DOS SANTOS e outros
Advogado do(a) REQUERENTE: SONIA JACINTO CASTILHO RO0002617
Advogado do(a) REQUERENTE: SONIA JACINTO CASTILHO RO0002617
Requerido: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE ESPIGÃO DO OESTE/RO
Advogado do(a) INTERESSADO:
DESPACHO
Considerando o documento de ID Num. 18047397, intime-se a
parte autora para, no prazo de 15 dias, se manifestar nos autos.
I.C.
ESPIGÃO D’OESTE, Quarta-feira, 12 de Setembro de 2018
WANDERLEY JOSE CARDOSO
Juíz(a) de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Espigão do Oeste - 2ª Vara Genérica
Rua Vale Formoso, 1954, Fórum de Espigão do Oeste, Centro,
ESPIGÃO D’OESTE - RO - CEP: 76974-000 - Fone: (69) - 34812279
Processo nº: 7001173-97.2018.8.22.0008
Juízo de origem: Espigão do Oeste - 2ª Vara Genérica
Classe: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
AUTOR: ANDRESSON BETSSEL
Advogado do(a) AUTOR: SONIA JACINTO CASTILHO RO0002617
RÉU: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Advogado do(a) RÉU:
DECISÃO
Trata-se de ação que objetiva a concessão/manutenção/
reimplantação de benefício previdenciário, envolvendo as partes
acima indicadas.
Considerando que a parte autora demonstrou sua insuficiência
de recursos, nos termos do artigo 5º, LXXIV da CF, concedo as
benesses da Justiça Gratuita.
Em sua inicial, a parte autora pleiteia tutela de urgência para
determinar ao requerido a concessão/manutenção/ reimplantação
do benefício previdenciário durante o curso do processo.
O deferimento da tutela de urgência, em caso de improcedência
do pleito exordial, pode causar ao requerido, que é ente público,
situação irreversível, uma vez que a recuperação de valores
porventura adiantados à parte autora se tornaria muito difícil, ou
mesmo impossível.
Assim, apesar da documentação apresentada, o pleito da parte
autora enseja providência de difícil reversão, o que encontra óbice
no artigo 300, § 3º, do Código de Processo Civil, que assim dispõe:
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Art. 300. [...]
§ 3º A tutela de urgência de natureza antecipada não será
concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos
da DECISÃO.
Diante o exposto, indefiro, por ora, a concessão da tutela de
urgência, ressalvando a análise da mesma caso venham a ser
carreadas novas provas aos autos que possam subsidiar tal
pedido.
No mais, entendo necessária e pertinente a realização da perícia,
sobretudo para se aferir o grau de invalidez do(a) autor(a), razão
por que determino sua produção.
Nenhum prejuízo haverá para as partes, ao contrário, otimizará o
trâmite do processo, sendo o procedimento amplamente adotado
na Justiça Federal sem insurgência da Autarquia ré.
Na forma do art. 465, CPC, nomeio como perito do juízo o médico
Dr. ALEXANDRE DA SILVA REZENDE, que poderá ser encontrado
no Hospital São Paulo, município de Cacoal (tel. 9257-3177). O
senhor perito deverá exercer seu mister independentemente de
assinatura de termo de compromisso.
A perícia será realizada no dia 17 de outubro de 2018, a partir
das 14h30min, no Hospital São Paulo, Av. São Paulo, n. 2539, na
cidade de Cacoal/RO.
O perito nomeado responderá aos quesitos padrão anexos à
Portaria Conjunta 01/2014 desta Comarca, cuja cópia dos quesitos
constantes no anexo I (benefício assistencial à pessoa portadora
de deficiência) ou II ( auxílio-doença, aposentadoria por invalidez
e auxílio-acidente) da Portaria, deverá ser anexada a intimação
do perito ou enviada através de e-mail. Como os quesitos padrão
foram elaborados contemplando todas as situações possíveis,
indefiro os quesitos já formulados pelas partes (se estiverem nos
autos) ou os que as partes apresentarem no prazo do art. 465, §1º,
do CPC, por entender que o laudo a ser apresentado, respondendo
aos quesitos padrão é suficiente para esclarecimento da causa. O
perito deverá informar a data estimada em que o(a) periciando(a)
estará curado(a) da enfermidade.
Fixo os honorários periciais no valor de R$ 400,00 (quatrocentos
reais), na forma da Resolução 305/2014 do Conselho da Justiça
Federal.
Justifico a majoração em razão da dificuldade na indicação e
aceitação de profissional especializado para realizar a perícia
que, repise-se, é imprescindível para a instrução do feito, além
de ter sido este o valor aceito pelo perito em outros processos
similares, aliado ao fato de que o trabalho desenvolvido, o
tempo dispensado e a complexidade da perícia que vem sendo
demonstrada nos casos previdenciários, a qual não se restringe
apenas na avaliação médica do periciado, como também na
elaboração de laudo final, apontam a necessidade da majoração
ora imposta, como valoração do trabalho empenhado.
Nos termos do parágrafo único do artigo 28 da Resolução
305/2014 do Conselho da Justiça Federal, este Juiz poderia fixar
no máximo a quantia de R$ 600,00, no entanto, observo que é
razoável e suficiente o valor a ser arbitrado de R$ 400,00.
Intimem-se as partes e o perito.
Na forma do art. 465, § 1º, do CPC, as partes devem ser intimadas
para indicarem, querendo, assistentes técnicos no prazo de 15
(quinze) dias.
A parte autora deverá comparecer à perícia munida de seus
documentos e exames, bem como do assistente técnico.
Estabeleço o prazo de 30 dias, a contar da realização da perícia,
para a apresentação do laudo pericial. Encaminhem-se ao perito
eventuais exames e/ou laudos já encartados aos autos.
Com a chegada do laudo pericial, encaminhe-se ofício requisitório
ao Núcleo Judiciário da Seção Judiciária de Rondônia, com
endereço à Avenida Presidente Dutra, 2203, Centro, em Porto
Velho/ RO, para realização do pagamento dos honorários
periciais, nos termos da Resolução n. 305/2014, do CJF.
Quanto à citação da autarquia ré, postergo-a para momento
ulterior à realização da perícia médica, a fim de possibilitar melhor
condição de defesa ao requerido e a celeridade da instrução
processual.

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

ANO XXXVI

NÚMERO 172

DIARIO DA JUSTIÇA

Pautada no princípio da efetividade da prestação jurisdicional e a
fim de viabilizar que o processo retorne a este juízo apenas na
fase de saneamento/julgamento antecipado da lide, exceto quanto
ao pedido incidental urgente, autorizo o Sr. Escrivão ou substituto
imediato a prática dos seguintes atos ordinatórios, com a vinda do
laudo pericial:
a) citação do INSS para responder no prazo de 30 (trinta dias), conforme artigo 183, caput, do NCPC - manifestando-se sobre o
laudo e especificando as provas que pretenda produzir, justificando
seu objeto e pertinência, sem prejuízo do julgamento antecipado
da lide;
b) com a vinda da contestação, dê-se vista à parte autora para
que, querendo, se manifeste acerca do laudo pericial, ofereça
réplica, bem como para que especifique as provas que pretende
produzir, justificando a pertinência e a FINALIDADE, sem prejuízo
do julgamento antecipado.
Havendo interesse de produção de prova testemunhal, devem as
partes depositar o respectivo rol, com qualificação e endereço das
mesmas, em obediência ao princípio do contraditório.
Deixo de designar audiência de conciliação em razão da recorrente
ausência dos Procuradores do INSS nas audiências, o que sinaliza
seu não comparecimento, sendo inócua a audiência conciliatória
além de prejudicar a celeridade processual.
Cumpram-se.
Cite-se e intime-se a parte requerida.
Serve a presente DECISÃO como MANDADO.
ESPIGÃO DO OESTE, data certificada.
Juiz(a) de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Espigão do Oeste - 2ª Vara Genérica
Rua Vale Formoso, 1954, Fórum de Espigão do Oeste, Centro,
ESPIGÃO D’OESTE - RO - CEP: 76974-000 - Fone:(69) 34812279.
Processo: 7000270-33.2016.8.22.0008
Classe: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
Data da Distribuição: 02/02/2016 11:26:27
Requerente: JULIMAR ANTUNES DE CARVALHO
Advogado do(a) AUTOR: HENRIQUE HEIDRICH DE
VASCONCELOS MOURA - RO7497
Requerido: SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO
DPVAT SA
Advogado do(a) RÉU: ALVARO LUIZ DA COSTA FERNANDES AC0003592
SENTENÇA
JULIMAR ANTUNES DE CARVALHO, qualificado na inicial,
ingressou com Ação de Cobrança em desfavor da empresa
Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT, pessoa
jurídica igualmente qualificada, visando obter complemento de
indenização do seguro obrigatório – DPVAT.
Com a inicial apresentou os documentos.
Citada, a requerida ofertou contestação (ID Num. 3175416).
DECISÃO saneadora às ID Num. 9952673, determinando a
realização de perícia médica.
Designada perícia, o Autor não foi localizado no endereço informado
nos autos para ser intimado (ID Num. 16772483), deixando de
comparecer à prova (ID Num. 18037601).
É o relatório.
Trata-se de ação de cobrança de seguro assistencial e obrigatório
(DPVAT).
Nos termos do art. 274, parágrafo único do CPC, presumem-se
válidas as intimações dirigidas ao endereço constante nos autos,
ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado se a
modificação de endereço não tiver sido comunicada ao Juízo,
fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do comprovante de
entrega da correspondência no primitivo endereço.
Assim, tenho por válida a intimação para comparecimento à perícia,
encaminhada ao endereço do autor informado nos autos.

SEXTA-FEIRA, 14-09-2018

912

Sabe-se, por regra, que o ônus da prova incumbe ao autor, quanto
ao fato constitutivo de seu direito.
Como regra de instrução, o ônus da prova visa estimular as partes
a bem desempenharem os seus encargos probatórios e adverti-las
dos riscos inerentes à ausência de prova de suas alegações.
Logo, incumbia a parte autora, a toda evidência, comprovar a
existência, de fato, das sequelas causadas pelo acidente e o grau
da sua incapacidade, o que não o fez.
Os documentos acostados à inicial são insuficientes para comprovar
as alegações do autor.
No caso dos autos, a perícia médica era de fundamental importância
para o deslinde do feito, sobretudo em relação às consequências
do acidente sofrido pela parte autora.
A ausência do segurado para realização do exame revela o
seu desinteresse pela prestação jurisdicional, de modo que a
improcedência do pedido é a medida que se impõe.
Nesse sentido é o entendimento do Tribunal de Justiça de Rondônia:
Apelação cível. Seguro DPVAT. Ação de cobrança. Perícia.
Deferimento. Não realização. Ausência de justificativa para não
comparecimento. Improcedência do pedido. Recurso desprovido.
O não comparecimento da parte para a realização da perícia,
sem justificativa plausível, impõe o julgamento antecipado com a
CONCLUSÃO de improcedência do pedido por ausência de prova
do fato constitutivo do direito pleiteado. (Apelação, Processo nº
0005212-17.2013.822.0015, Tribunal de Justiça do Estado de
Rondônia, 2ª Câmara Cível, Relator(a) do Acórdão: Des. Isaias
Fonseca Moraes, Data de julgamento: 06/04/2017).
Dessa forma, considerando que o ônus probatório quanto aos fatos
alegados na inicial competia à parte autora, tendo precluído o seu
direito, quando deixou de comparecer na data marcada para a
indispensável perícia médica, consequentemente fica prejudicada
a análise das alegações constantes na peça inaugural, mostrandose de rigor o julgamento improcedente do pedido, haja vista a
expressa ausência de prova.
Posto isso, julgo IMPROCEDENTE o pedido inicial apresentado por
JULIMAR ANTUNES DE CARVALHO em face de SEGURADORA
LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT e, em
consequência, extingo o feito, com resolução do MÉRITO, nos
termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.
Condeno o autor no pagamento das custas processuais, e em
honorários advocatícios que fixo em R$800,00 em favor do
advogado do requerido, tornando, contudo, suspensa a exigibilidade
das verbas de sucumbência, nos termos do art. 98, §3º do CPC, em
razão de ser o requerente beneficiário da gratuidade processual.
Diante da não realização da prova pericial, oficie-se à Caixa
Econômica Federal, solicitando a transferência do valor depositado
na conta judicial (ID Num. 10849031) para a conta a seguir indicada:
TITULAR: Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S/A
CNPJ: 09248608/0001-04
AG: 1912-7
C/C: 644000-2
BANCO: 001 (Banco do Brasil)
A comprovação do depósito deverá ser encaminhada a este Juízo,
no prazo de 10 dias.
Quando não houver mais pendências, arquive-se.
Publicação e registro automáticos.
Intimem-se.
Cumpram-se
ESPIGÃO D’OESTE, Quarta-feira, 12 de Setembro de 2018
WANDERLEY JOSE CARDOSO
Juíz(a) de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Espigão do Oeste - 2ª Vara Genérica
Rua Vale Formoso, 1954, Fórum de Espigão do Oeste, Centro,
ESPIGÃO D’OESTE - RO - CEP: 76974-000 - Fone:(69) 34812279
Processo nº: 7003013-45.2018.8.22.0008
Classe: JUIZADOS - PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL
CÍVEL (436) - JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
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REQUERENTE: FRANCELISE NUNES CORREA
Advogados do(a) REQUERENTE: ELISABETA BALBINOT RO0001253, CLEODIMAR BALBINOT - RO0003663
REQUERIDO: JOSE CLAUDIR SCHUTZ
Advogado do(a) REQUERIDO:
CARTA DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO DO REQUERIDO(A):
Nome: JOSE CLAUDIR SCHUTZ
Endereço: RUA GÓIAS, 1780, VISTA ALEGRE, ESPIGÃO
D’OESTE - RO - CEP: 76974-000
DESPACHO
1. Designo audiência de Conciliação para o dia 15/10/2018 às
09h20min.
2. Proceda a CITAÇÃO da parte requerida acima, de todos os
termos constantes na petição inicial, e após INTIME-A para que
compareça na data acima, na Rua Vale Formoso nº 1954, na
Sala de Audiências do Centro Judiciário de Solução de ConflitosCEJUSC desta Comarca, para audiência de CONCILIAÇÃO.
ADVERTÊNCIAS A(O) REQUERIDO(A):
a) Fica Vossa Senhoria cientificado que a defesa poderá ser feita
oralmente na audiência de conciliação, ou por escrito, protocolizada/
juntada, via PJe, até o horário da audiência conciliatória.
b) O não comparecimento à audiência de conciliação acarretará a
presunção de veracidade dos fatos narrados pela parte autora na
peça inicial (Art. 20 da Lei 9.099/95);
3. Intime-se a parte autora por meio de seu/sua advogado(a), via
sistema.
4. SERVE A PRESENTE COMO CARTA/MANDADO.
Espigão do Oeste, data certificada
WANDERLEY JOSE CARDOSO
JUIZ DE DIREITO
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Espigão do Oeste - 2ª Vara Genérica
Rua Vale Formoso, 1954, Fórum de Espigão do Oeste, Centro,
ESPIGÃO D’OESTE - RO - CEP: 76974-000 - Fone:(69) 34812279
Processo nº: 7004490-40.2017.8.22.0008
Classe: JUIZADOS - PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL
CÍVEL (436) - JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
REQUERENTE: HELIO GASPARELI
Advogados do(a) REQUERENTE: MICHAEL DOUGLAS DE
ALCANTARA ROCHA - RO7007, PAULA ROBERTA BORSATO
- RO5820
REQUERIDO: ERNANDES DUBBERSTEIN
Advogado do(a) REQUERIDO:
DESPACHO
Vistos,
Em razão da certidão negativa do Oficial de Justiça, informando
que a parte executada não foi localizada no endereço informado
no pedido inicial, a exequente pede pela citação da executada via
Whatsapp.
Embora a tendência do Judiciário seja virtualizar e realizar vários
procedimentos na forma eletrônica, vejo que a citação não tem
previsão legal para realizar-se deste modo. Assim preceitua o novo
código de processo civil:
Art. 246. A citação será feita:
I - pelo correio
II - por oficial de justiça;
III - pelo escrivão ou chefe de secretaria, se o citando comparecer
em cartório;
IV - por edital;
V - por meio eletrônico, conforme regulado em lei.
Enquanto o autor inicia a ação por meio da petição inicial, o réu o faz
pela citação. A partir do momento em que é citado, ele vira parte e
pode ser responsabilizado pelas consequências do processo como
um todo. Por essa razão, o vício na citação é matéria de ordem
pública e capaz de anular por completo um processo.
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Por essa razão, indefiro o pedido de citação pelo Whatsapp.
Intime-se o autor para, no prazo de 5 dias, informar o endereço
do requerido, sob pena de extinção do processo por ausência de
endereço da parte ré no processo.
Intime-se. Cumpra-se.
Espigão do Oeste, data certificada
WANDERLEY JOSE CARDOSO
JUIZ DE DIREITO
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Espigão do Oeste - 2ª Vara Genérica
Rua Vale Formoso, 1954, Fórum de Espigão do Oeste, Centro,
ESPIGÃO D’OESTE - RO - CEP: 76974-000 - Fone:(69) 34812279
Processo nº: 7003014-30.2018.8.22.0008
Classe: JUIZADOS - PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL
CÍVEL (436) - JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
REQUERENTE: ARI CORREA DA SILVA E CIA LTDA - ME
Advogado do(a) REQUERENTE: POLIANA POTIN - RO0007911
REQUERIDO: ANTONIO IZIDORIO DA SILVA
Advogado do(a) REQUERIDO:
CARTA DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO DO REQUERIDO(A):
Nome: ANTONIO IZIDORIO DA SILVA
Endereço: Rua Pernambuco, 3033, Vista Alegre, ESPIGÃO
D’OESTE - RO - CEP: 76974-000
DESPACHO
1. Designo audiência de Conciliação para o dia 15/10/2018 às
09h40min.
2. Proceda a CITAÇÃO da parte requerida acima, de todos os
termos constantes na petição inicial, e após INTIME-A para que
compareça na data acima, na Rua Vale Formoso nº 1954, na
Sala de Audiências do Centro Judiciário de Solução de ConflitosCEJUSC desta Comarca, para audiência de CONCILIAÇÃO.
ADVERTÊNCIAS A(O) REQUERIDO(A):
a) Fica Vossa Senhoria cientificado que a defesa poderá ser feita
oralmente na audiência de conciliação, ou por escrito, protocolizada/
juntada, via PJe, até o horário da audiência conciliatória.
b) O não comparecimento à audiência de conciliação acarretará a
presunção de veracidade dos fatos narrados pela parte autora na
peça inicial (Art. 20 da Lei 9.099/95);
3. Intime-se a parte autora por meio de seu/sua advogado(a), via
sistema.
4. SERVE A PRESENTE COMO CARTA/MANDADO.
Espigão do Oeste, data certificada
WANDERLEY JOSE CARDOSO
JUIZ DE DIREITO
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Espigão do Oeste - 2ª Vara Genérica
Rua Vale Formoso, 1954, Fórum de Espigão do Oeste, Centro,
ESPIGÃO D’OESTE - RO - CEP: 76974-000 - Fone:(69) 34812279
Processo nº: 7004551-95.2017.8.22.0008
Classe: JUIZADOS - PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL
CÍVEL (436) - JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
REQUERENTE: NORBERTO GIACOMOLLI
Advogado do(a) REQUERENTE: VALTER HENRIQUE GUNDLACH
- RO0001374
REQUERIDO: PILINCHA ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA - ME
Advogados do(a) REQUERIDO: DANIELE PONTES ALMEIDA RO0002567, JOSE ANGELO DE ALMEIDA - RO0000309
DESPACHO
Vistos,
Trata-se de Ação redibitória c/c danos morais proposta por
NORBERTO GIACOMOLLI em face de PILINCHA ARTEFATOS
DE CIMENTO LTDA - ME, já qualificados no pedido inicial.
Passo a sanear o feito.
As partes são legítimas e estão bem representadas.
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Rejeito a preliminar de foro de competência, porquanto a lide está
sob o regimento do Código de Defesa ao Consumidor.
Entendo necessária a produção de provas para melhor elucidação
dos fatos.
Assim, designo audiência de instrução e julgamento para o dia 23
de outubro às 10h00min.
O rol de testemunhas deverá ser apresentado no prazo de 05 dias
a contar da intimação, caso ainda não apresentado pelos litigantes.
Devem as partes comparecer à audiência acompanhadas de suas
testemunhas, estas independentemente de intimação feita por este
Juízo.
Intimem-se as partes.
C.
Espigão do Oeste, data certificada
WANDERLEY JOSE CARDOSO
JUIZ DE DIREITO
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Espigão do Oeste - 2ª Vara Genérica
Rua Vale Formoso, 1954, Fórum de Espigão do Oeste, Centro,
ESPIGÃO D’OESTE - RO - CEP: 76974-000 - Fone:(69) 34812279.
Processo: 7000282-76.2018.8.22.0008
Classe: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159)
Data da Distribuição: 26/01/2018 16:16:16
Requerente: COOPERATIVA DE CREDITO RURAL DE ESPIGAO
DO OESTE LTDA
Advogado do(a) EXEQUENTE: VALTER HENRIQUE GUNDLACH
- RO0001374
Requerido: JOSE DOMINGOS BISPO
Advogado do(a) EXECUTADO:
DESPACHO
Diante da certidão de ID 17109690, verifiquei que os fatos narrados
na exordial não tem referência com os documentos anexados aos
autos.
Assim, intime-se a parte exequente para anexar a exordial correta
em nome do executado Jose Domingos Bispo.
Havendo modificação no valor da causa, a parte exequente deverá
recolher as custas complementares, se houver.
Ressalto que há ação em andamento em face de Wagner
Nascimento.
Prazo: 15 dias.
I.C.
ESPIGÃO D’OESTE, data certificada,
WANDERLEY JOSE CARDOSO
Juiz(a) de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Espigão do Oeste - 2ª Vara Genérica
Rua Vale Formoso, 1954, Fórum de Espigão do Oeste, Centro,
ESPIGÃO D’OESTE - RO - CEP: 76974-000 - Fone:(69) 34812279
Processo nº: 7002993-54.2018.8.22.0008
Classe: JUIZADOS - PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL
CÍVEL (436) - JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
REQUERENTE: VALDEVINO ROCHA
Advogado do(a) REQUERENTE: JULLIANA ARAUJO CAMPOS
DE CAMPOS - RO0006884
REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A.
Advogado do(a) REQUERIDO:
CARTA/MANDADO DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO DO
REQUERIDO(A):
Nome: BANCO BRADESCO S.A.
Endereço: Av Sete de Setembro, 2639, Centro, ESPIGÃO D’OESTE
- RO - CEP: 76974-000
DESPACHO
1. Designo audiência de Conciliação para o dia 15/10/2018 às
09h00min.
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2. Proceda a CITAÇÃO da parte requerida acima, de todos os
termos constantes na petição inicial, e após INTIME-A para que
compareça na data acima, na Rua Vale Formoso nº 1954, na
Sala de Audiências do Centro Judiciário de Solução de ConflitosCEJUSC desta Comarca, para audiência de CONCILIAÇÃO.
ADVERTÊNCIAS A(O) REQUERIDO(A):
a) Fica Vossa Senhoria cientificado que a defesa poderá ser feita
oralmente na audiência de conciliação, ou por escrito, protocolizada/
juntada, via PJe, até o horário da audiência conciliatória.
b) O não comparecimento à audiência de conciliação acarretará a
presunção de veracidade dos fatos narrados pela parte autora na
peça inicial (Art. 20 da Lei 9.099/95);
3. Intime-se a parte autora por meio de seu/sua advogado(a), via
sistema.
4. SERVE A PRESENTE COMO CARTA/MANDADO.
Espigão do Oeste, data certificada
WANDERLEY JOSE CARDOSO
JUIZ DE DIREITO
PODER JUDICIÁRIO Tribunal de Justiça de Rondônia
Espigão do Oeste - 2ª Vara Genérica
Rua Vale Formoso, 1954, Fórum de Espigão do Oeste, Centro,
ESPIGÃO D’OESTE - RO - CEP: 76974-000 - Fone:(69) 34812279
Processo nº: 7003003-98.2018.8.22.0008
Classe: JUIZADOS - PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL
CÍVEL (436) - JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
REQUERENTE: ELIZEU SCHROCK
Advogado do(a) REQUERENTE: CARLA DO NASCIMENTO
GALDINO - RO7283
REQUERIDO: COMERCIAL DE PETROLEO LARANJENSE LTDA
Advogado do(a) REQUERIDO:
CARTA/MANDADO DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO DO
REQUERIDO(A):
Nome: COMERCIAL DE PETROLEO LARANJENSE LTDA
Endereço: Av. 7 de Setembro, 1969, Centro, ESPIGÃO D’OESTE
- RO - CEP: 76974-000
DESPACHO
Vistos,
Indefiro o pedido de tutela, porquanto não ficou comprovado que a
dívida indicada no documento de id.21374355 refere-se à inscrição
indevida em razão dos valores serem diferentes.
1. Designo audiência de Conciliação para o dia 15/10/2018 às 08h20min.
2. Proceda a CITAÇÃO da parte requerida acima, de todos os
termos constantes na petição inicial, e após INTIME-A para que
compareça na data acima, na Rua Vale Formoso nº 1954, na
Sala de Audiências do Centro Judiciário de Solução de ConflitosCEJUSC desta Comarca, para audiência de CONCILIAÇÃO.
ADVERTÊNCIAS A(O) REQUERIDO(A):
a) Fica Vossa Senhoria cientificado que a defesa poderá ser feita
oralmente na audiência de conciliação, ou por escrito, protocolizada/
juntada, via PJe, até o horário da audiência conciliatória.
b) O não comparecimento à audiência de conciliação acarretará a
presunção de veracidade dos fatos narrados pela parte autora na
peça inicial (Art. 20 da Lei 9.099/95);
3. Intime-se a parte autora por meio de seu/sua advogado(a), via
sistema.
4. SERVE A PRESENTE COMO CARTA/MANDADO.
Espigão do Oeste, data certificada
WANDERLEY JOSE CARDOSO
JUIZ DE DIREITO
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Espigão do Oeste - 2ª Vara Genérica
Rua Vale Formoso, 1954, Fórum de Espigão do Oeste, Centro,
ESPIGÃO D’OESTE - RO - CEP: 76974-000 - Fone:(69) 34812279.
Processo: 7002111-92.2018.8.22.0008
Classe: CÍVEL - BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO
FIDUCIÁRIA (81)
Data da Distribuição: 26/06/2018 08:48:04
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Requerente: AYMORE CREDITO FINANCIAMENTO E
INSVESTIMENTO S.A
Advogado do(a) AUTOR: MARCO ANTONIO CRESPO BARBOSA
- RO0006383
Requerido: FRANCIELE RODRIGUES MARCULINO
Advogado do(a) RÉU:
SENTENÇA
Vistos.
Trata-se de ação de busca e apreensão de veículo alienado
fiduciariamente em que a empresa autora buscou liminarmente
a retomada do bem por força de inadimplência da requerida que
deixou de efetuar o pagamento de algumas parcelas.
Em DESPACHO inicial, houve o deferimento da liminar de busca
e apreensão do veículo descrito na exordial (ID Num. 19840024).
A parte requerida foi citada e teve o veículo apreendido (ID Num.
20949071). Após a apreensão, a parte requerida veio aos autos e
apresentou petição (ID Num. 21014329) com o depósito do valor
do contrato na íntegra (ID Num. 21014349), purgando a dívida
integralmente.
É o relatório. Decido.
As partes celebraram contrato de financiamento de veículos com
cláusula de alienação fiduciária e o requerido deixou de efetuar o
pagamento das parcelas contratadas.
Após ser citado e ter o veículo apreendido, a requerida
apresentou petição com o depósito de todo o valor discutido no
processo, purgando a dívida. A apreensão dos veículos se deu
em 24/08/2018, a citação da parte requerida foi no mesmo dia,
tendo apresentado petição com comprovação da purgação dentro
do prazo de cinco dias fixados em lei.
Com efeito, o prazo para purgação da mora, previsto no art. 3º, §
1º e § 2º, do Decreto-Lei nº 911 /69, inicia a partir da juntada aos
autos do MANDADO de citação devidamente cumprido.
No caso dos autos, verifica-se que a parte requerida cumpriu a
contento a determinação legal de purgação da mora dentro do
prazo, devendo o bem ser ressarcido imediatamente.
Quanto ao pedido de gratuidade da justiça, entendo que os
elementos constantes dos autos (comprovante de renda ID Num.
21346520), mormente as informações acerca da ocupação da
parte requerida e a natureza da causa, corroboram a presunção
de veracidade da declarada hipossuficiência.
Assim, concedo a parte requerida, os benefícios da gratuidade
processual.
ISTO POSTO e por tudo mais que dos autos consta, julgo
improcedente o pedido e declaro purgada a dívida. Considerando
o pagamento integral da dívida, determino a imediata devolução
do veículo o MARCA: VW - Volkswagen; MODELO: Gol 1.6 MI
Rallye I; MOVIDO Gasolina; Ano 2011; Cor Prata; Placa: NCY
4806; Chassi: 9BWAB45U3CP042441; Renavam: 000334197813
para a parte requerida FRANCIELE RODRIGUES MARCULINO.
A parte autora deverá expedir a documentação necessária para
a baixa da restrição junto ao DETRAN no prazo de trinta dias.
Deverá entregar o veículo ao requerido no prazo de 24 horas a
contar da intimação desta SENTENÇA.
Expeça-se alvará em favor da parte autora dos valores depositados
nos autos como purgação da dívida (ID Num. 21014349).
Condeno o autor no pagamento das custas processuais, e
em honorários advocatícios que fixo em R$ 800,00 em favor
do advogado do requerido, tornando, contudo, suspensa a
exigibilidade das verbas de sucumbência, nos termos do art.
98, §3º do CPC, em razão de ser o requerente beneficiário da
gratuidade processual.
Passados 30 dias sem a manifestação das partes, feitas as
devidas anotações, dê-se baixa e arquivem-se os autos.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se
ESPIGÃO D’OESTE, Quarta-feira, 12 de Setembro de 2018
WANDERLEY JOSE CARDOSO
Juíz(a) de Direito
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PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Espigão do Oeste - 2ª Vara Genérica
Rua Vale Formoso, 1954, Fórum de Espigão do Oeste, Centro,
ESPIGÃO D’OESTE - RO - CEP: 76974-000 - Fone:(69) 34812279.
Processo: 7001845-13.2015.8.22.0008
Classe: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
Data da Distribuição: 17/12/2015 17:03:20
Requerente: ALCIDES BERGER
Advogado do(a) EXEQUENTE: SONIA JACINTO CASTILHO RO0002617
Requerido: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Advogado do(a) EXECUTADO:
DECISÃO
Trata-se de cumprimento de SENTENÇA de honorários
advocatícios. Retifique-se o polo ativo da ação. Altere-se a classe
para Cumprimento de SENTENÇA contra a Fazenda Pública.
SÔNIA CASTILHO ROCHA, já qualificada nos autos, apresentou
cumprimento de SENTENÇA referente ao pagamento dos
honorários sucumbenciais. Juntou documentos.
O INSS apresentou impugnação alegando que o cálculo referente
ao retroativo foi elaborado de forma equivocada, tendo em vista
que o exequente recebeu todo o período na via administrativa (ID
17905071).
É O RELATÓRIO. DECIDO.
Examinando os autos, verifica-se que o cumprimento de
SENTENÇA se refere apenas aos honorários sucumbenciais e não
ao valor retroativo do autor.
Na SENTENÇA, o INSS foi condenado ao pagamento de honorários
advocatícios, ora fixados em 10% sobre o proveito econômico
obtido pela demanda, observada a súmula n. 111 do STJ (ID
12432261).
Desta feita, o entendimento sedimentado na súmula supracitada
é que para fixação dos honorários devem ser consideraras as
parcelas devidas ao segurado até a prolação da SENTENÇA.
Esclarece-se que mesmo nos casos em que as parcelas já tenham
sido pagas ao segurado, seja por meio administrativo, seja por
força de concessão de tutela de urgência, estas serão levadas em
conta para o cálculo dos honorários. Isso porque, tendo ou não sido
pagas, as parcelas são devidas. Portanto, o fato de não haverem
prestações retroativas a serem pagas ao segurado não prejudica o
direito do advogado de receber seus honorários. Sobre a matéria,
cite-se:
PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À
EXECUÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BASE DE
CÁLCULO. DESCONTO DE VALORES PAGOS NA VIA
ADMINISTRATIVA. DESCABIMENTO. SÚMULA 111 DO STJ. 1.
O valor da condenação, como base de cálculo da verba honorária,
deve englobar o montante total das parcelas devidas à parte
exequente a título do benefício de aposentadoria por tempo de
contribuição concedido na esfera judicial, sem a exclusão das
prestações pagas administrativamente a título de auxílio-doença,
porquanto deve representar o proveito econômico obtido pelo
autor com a demanda. 2. Devem ser excluídos do montante
condenatório, para efeitos de cálculo da verba honorária, tãosomente as parcelas vencidas após a prolação da SENTENÇA,
nos termos da Súmula 111 do STJ e conforme determinado no
título executivo. 3. Apelação improvida.(TRF4, APELAÇÃO CÍVEL
Nº 2008.71.99.000819-0, 5ª Turma, Juiz Federal LUIZ ANTONIO
BONAT, por unanimidade, D.E. 03/06/2008).
Assim, os honorários sucumbenciais, fixados em 10%, incidem
sobre todas as parcelas vencidas até a SENTENÇA, aí incluídas
as prestações pagas na via administrativa.
ANTE O EXPOSTO, rejeito integralmente a impugnação
apresentada pelo o INSS e determino o prosseguimento do feito,
devendo observar que trata-se de cumprimento para recebimento
APENAS de honorários advocatícios.
A parte exequente deverá apresentar novo cálculo, observando os
valores recebidos pelo seu cliente (ID 17905100).
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Apresentado o cálculo, dê-se vista ao INSS.
Fixo honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa,
nos termos do art. 85, §3º, I, do NCPC, cujo montante deve ser
igualmente requisitado mediante a expedição da competente RPV,
salvo se o retroativo ensejar a expedição de precatório e não
houver impugnação (art. 85, § 7º do NCPC).
I.C.
ESPIGÃO D’OESTE, data certificada.
WANDERLEY JOSE CARDOSO
Juiz(a) de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Espigão do Oeste - 2ª Vara Genérica
Rua Vale Formoso, 1954, Fórum de Espigão do Oeste, Centro,
ESPIGÃO D’OESTE - RO - CEP: 76974-000 - Fone:(69) 34812279.
Processo: 7000574-61.2018.8.22.0008
Classe: FAMÍLIA- DIVÓRCIO LITIGIOSO (99)
Data da Distribuição: 20/02/2018 16:15:33
Requerente: V. B. D. S.
Advogados do(a) REQUERENTE: SIDINEI GONCALVES
PEREIRA - RO8093, ERICA DE LIMA ARRUDA - RO8092
Requerido: R. M.
Advogado do(a) REQUERIDO:
DECISÃO
Vistos e examinados.
Há pleito de gratuidade de justiça.
Neste caso, é necessária a demonstração de motivo justificador
do pleito, não tendo o autor condições de pagamento, sem que
comprometa o sustento próprio ou da família.
Nada em tal sentido fora alegado, havendo singelo pleito de
gratuidade da justiça.
A simples declaração de pobreza não vincula a concessão dos
benefícios da justiça gratuita e gera apenas uma presunção relativa
de incapacidade da parte para o custeio processual.
Sendo assim, era indispensável que a afirmação estivesse
corroborada com inequívoca demonstração de frágil situação
econômica, a ponto de ser considerado o benefício da justiça
gratuita.
Embora o fato de a autora ter constituído advogado particular não
seja motivo suficiente para indeferimento da gratuidade, o que se
tem, no presente caso, é que ele não trouxe aos autos qualquer
prova que demonstre sua hipossuficiência econômica, a ponto de
lhe ser concedido o benefício.
Releve-se que a autora não trouxe nenhum documento para
demonstrar o seu atual rendimento mensal, a permitir a análise de
sua verdadeira condição financeira.
Tais circunstâncias indicam que o requerente não se enquadra na
impossibilidade de arcar com os custos processuais.
Neste sentido a jurisprudência mais razoável:
“Não é ilegal condicionar o juiz a concessão da gratuidade à
comprovação da miserabilidade jurídica, se a atividade ou o cargo
exercido pelo interessado fazem em princípio presumir não se
tratar de pessoa pobre” (STJ – RT 686185 E JTJ 213231).
E este é o entendimento do E. Tribunal de Justiça do Estado de
Rondônia:
“Justiça gratuita. Indeferimento de plano. Ausência de provas. Nãorecolhimento das custas processuais.
É faculdade do magistrado conceder ou não o benefício da
assistência judiciária, sendo-lhe vedado apenas deixar de indicar
seus elementos de convicção.
Havendo elementos que demonstram que a parte interessada
detém condições de suportar as despesas do processo, deve o juiz
indeferir o benefício da assistência judiciária, ainda mais quando a
parte é funcionária pública e for pequeno o valor atribuído à causa”
(Ap Civ 100.010.2006000031-7, unân., julg. em 26-07-2006, Rel.
Juiz Jorge Luiz M. Gurgel do Amaral).
AGRAVO.
GRATUIDADE
DA
JUSTIÇA.
ELEMENTOS.
INCOMPATIBILIDADE. PEDIDO. SITUAÇÃO ECONÔMICA DA
PARTE REQUERENTE. BENEFÍCIO NEGADO.
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Diante da existência de elementos que indiquem a incompatibilidade
do pedido de gratuidade da justiça e a situação econômica da parte
requerente, a concessão da benesse resta prejudicada.
(DJE. N. 212/2008 - 12 de novembro de 2008. 100.001.2007.0269504 Agravo de Instrumento. Relator: Desembargador Moreira Chagas.
DECISÃO: ”AGRAVO NÃO PROVIDO NOS TERMOS DO VOTO
DO RELATOR, À UNANIMIDADE”).
Dado todo o acima exposto, INDEFIRO o pedido de gratuidade.
Intime-se o requerente para recolhimento das custas iniciais, em 10
(dez) dias, pena de indeferimento e extinção.
I.C.
ESPIGÃO D’OESTE, Quinta-feira, 13 de Setembro de 2018
WANDERLEY JOSE CARDOSO
Juíz(a) de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Espigão do Oeste - 2ª Vara Genérica
Rua Vale Formoso, 1954, Fórum de Espigão do Oeste, Centro,
ESPIGÃO D’OESTE - RO - CEP: 76974-000 - Fone:(69) 34812279
Processo nº: 7003016-97.2018.8.22.0008
Classe: JUIZADOS - PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL
CÍVEL (436) - JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
REQUERENTE: ARI CORREA DA SILVA E CIA LTDA - ME
Advogado do(a) REQUERENTE: POLIANA POTIN - RO0007911
REQUERIDO: ANDRÉ DA SILVA
Advogado do(a) REQUERIDO:
CARTA/MANDADO DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO DO
REQUERIDO(A):
Nome: ANDRÉ DA SILVA
Endereço: Linha 14 de Abril, Km 56, Zona Rural, ESPIGÃO
D’OESTE - RO - CEP: 76974-000
DESPACHO
1. Designo audiência de Conciliação para o dia 23/10/2018 às
10h00min.
2. Proceda a CITAÇÃO da parte requerida acima, de todos os
termos constantes na petição inicial, e após INTIME-A para que
compareça na data acima, na Rua Vale Formoso nº 1954, na
Sala de Audiências do Centro Judiciário de Solução de ConflitosCEJUSC desta Comarca, para audiência de CONCILIAÇÃO.
ADVERTÊNCIAS A(O) REQUERIDO(A):
a) Fica Vossa Senhoria cientificado que a defesa poderá ser feita
oralmente na audiência de conciliação, ou por escrito, protocolizada/
juntada, via PJe, até o horário da audiência conciliatória.
b) O não comparecimento à audiência de conciliação acarretará a
presunção de veracidade dos fatos narrados pela parte autora na
peça inicial (Art. 20 da Lei 9.099/95);
3. Intime-se a parte autora por meio de seu/sua advogado(a), via
sistema.
4. SERVE A PRESENTE COMO CARTA/MANDADO.
Espigão do Oeste, data certificada
WANDERLEY JOSE CARDOSO
JUIZ DE DIREITO
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Espigão do Oeste - 2ª Vara Genérica
Rua Vale Formoso, 1954, Fórum de Espigão do Oeste, Centro,
ESPIGÃO D’OESTE - RO - CEP: 76974-000 - Fone:(69) 34812279.
Processo: 7001273-23.2016.8.22.0008
Classe: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
Data da Distribuição: 19/04/2016 15:51:57
Requerente: SONIA JACINTO CASTILHO
Advogado do(a) AUTOR: SONIA JACINTO CASTILHO RO0002617
Requerido: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Advogado do(a) RÉU:
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DESPACHO
Considerando que a parte autora informou que realizou o cálculo
da seguinte forma 12 X R$ 954,00 = R$ 1.144,00, conforme petição
de ID Num. 19364731, assim, intime-se o INSS para se manifestar
nos autos.
Esclareço que a presente execução se assemelha a várias outras
em andamento nesse juízo, cito como exemplo os autos de nº
7000912-06.2016.8.22.0008.
Prazo de 15 dias.
I.C.
ESPIGÃO D’OESTE, Quarta-feira, 12 de Setembro de 2018
WANDERLEY JOSE CARDOSO
Juíz(a) de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Espigão do Oeste - 2ª Vara Genérica
Rua Vale Formoso, 1954, Fórum de Espigão do Oeste, Centro,
ESPIGÃO D’OESTE - RO - CEP: 76974-000 - Fone:(69) 34812279.
Processo: 7000912-06.2016.8.22.0008
Classe: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
Data da Distribuição: 17/03/2016 11:50:58
Requerente: SONIA JACINTO CASTILHO
Advogado do(a) EXEQUENTE: SONIA JACINTO CASTILHO RO0002617
Requerido: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Advogado do(a) EXECUTADO:
SENTENÇA
A exequente requereu a extinção do feito em razão do cumprimento
da obrigação (ID 18189863).
Posto isto e com fulcro no artigo 924, II, do Código de Processo
Civil, julgo extinto o presente feito ante o cumprimento da obrigação
pelo executado.
P. R. I. e sendo evidente a falta de interesse em recorrer, arquivese.
ESPIGÃO D’OESTE, data certificada.
WANDERLEY JOSE CARDOSO
Juiz(a) de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Espigão do Oeste - 2ª Vara Genérica
Rua Vale Formoso, 1954, Fórum de Espigão do Oeste, Centro,
ESPIGÃO D’OESTE - RO - CEP: 76974-000 - Fone:(69) 34812279
Processo nº: 7003015-15.2018.8.22.0008
Classe: JUIZADOS - PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL
CÍVEL (436) - JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
REQUERENTE: ARI CORREA DA SILVA E CIA LTDA - ME
Advogado do(a) REQUERENTE: POLIANA POTIN - RO0007911
REQUERIDO: ATILA RODRIGUÊS SILVA
Advogado do(a) REQUERIDO:
CARTA/MANDADO DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO DO
REQUERIDO(A):
Nome: ATILA RODRIGUÊS SILVA
Endereço: MARIO SIBIM, -, ÚLTIMO TERRENO DO LADO
DIREITO, lOTEAMENTO VILA FLORA, ESPIGÃO D’OESTE - RO
- CEP: 76974-000
DESPACHO
1. Designo audiência de Conciliação para o dia 15/10/2018 às
10h00min.
2. Proceda a CITAÇÃO da parte requerida acima, de todos os
termos constantes na petição inicial, e após INTIME-A para que
compareça na data acima, na Rua Vale Formoso nº 1954, na
Sala de Audiências do Centro Judiciário de Solução de ConflitosCEJUSC desta Comarca, para audiência de CONCILIAÇÃO.
ADVERTÊNCIAS A(O) REQUERIDO(A):
a) Fica Vossa Senhoria cientificado que a defesa poderá ser feita
oralmente na audiência de conciliação, ou por escrito, protocolizada/
juntada, via PJe, até o horário da audiência conciliatória.
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b) O não comparecimento à audiência de conciliação acarretará a
presunção de veracidade dos fatos narrados pela parte autora na
peça inicial (Art. 20 da Lei 9.099/95);
3. Intime-se a parte autora por meio de seu/sua advogado(a), via
sistema.
4. SERVE A PRESENTE COMO CARTA/MANDADO.
Espigão do Oeste, data certificada
WANDERLEY JOSE CARDOSO
JUIZ DE DIREITO
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Espigão do Oeste - 2ª Vara Genérica
Rua Vale Formoso, 1954, Fórum de Espigão do Oeste, Centro,
ESPIGÃO D’OESTE - RO - CEP: 76974-000 - Fone: (69) - 34812279
Processo nº: 7004045-56.2016.8.22.0008
Juízo de origem: Espigão do Oeste - 2ª Vara Genérica
Classe: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
AUTOR: EDSON DO PRADO
Advogado do(a) AUTOR: GILVANI VAZ RAIZER BORDINHAO RO0005339
RÉU: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Advogado do(a) RÉU:
DESPACHO
Recebo o pedido de cumprimento de SENTENÇA. Altere-se
a classe para Cumprimento de SENTENÇA contra a Fazenda
Pública.
INTIME-SE o INSS, por meio da Procuradoria Federal, para,
querendo, apresentar impugnação no prazo de 30 (trinta) dias, nos
próprios autos, nos termos do art. 535, do CPC.
Havendo impugnação, INTIME-SE a parte exequente para se
manifestar em 10 dias.
Em seguida, venham os autos conclusos para deliberação.
Decorrido o prazo sem apresentação de impugnação, certifique-se
e requisite-se o pagamento.
Caso, durante a fase de conhecimento, tenha havido pagamento
de honorários periciais pela Justiça Federal de Primeiro Grau,
adote-se a providência determinada no item. 3.1 “h” do Convênio
001/2018/DIREF.
Com o depósito do valor devido, expeça-se alvará em favor do (a)
credor (a) e/ou seu/sua patrono (a) para levantamento do valor
depositado, devendo a parte exequente comprová-lo em juízo em
5 dias.
Em seguida, diga sobre a extinção.
I.C.
ESPIGÃO DO OESTE, data certificada no sistema
WANDERLEY JOSE CARDOSO
Juiz(a) de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Espigão do Oeste - 2ª Vara Genérica
Rua Vale Formoso, 1954, Fórum de Espigão do Oeste, Centro,
ESPIGÃO D’OESTE - RO - CEP: 76974-000 - Fone:(69) 34812279.
Processo: 7003404-68.2016.8.22.0008
Classe: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
Data da Distribuição: 14/09/2016 16:34:24
Requerente: ALEXANDRA DE MEDEIROS
Advogado do(a) AUTOR: SONIA JACINTO CASTILHO RO0002617
Requerido: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Advogado do(a) RÉU:
DESPACHO
Examinando os autos, verifica-se que, por equívoco, o cartório
não havia juntado o laudo médico aos autos, sendo sanado nesta
oportunidade.

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

ANO XXXVI

NÚMERO 172

DIARIO DA JUSTIÇA

Indefiro o pedido de ID Num. 18768217, pois o laudo pericial foi
elaborado em novembro de 2017, anterior aos laudos apresentados
no IDs Num. 18768224 e Num. 18768224.
Assim, intimem-se as partes para ciência e manifestação do laudo
pericial acostado aos autos no ID Num. 21152567.
I.C.
ESPIGÃO D’OESTE, Quarta-feira, 05 de Setembro de 2018
WANDERLEY JOSE CARDOSO
Juíz(a) de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Espigão do Oeste - 2ª Vara Genérica
Rua Vale Formoso, 1954, Fórum de Espigão do Oeste, Centro,
ESPIGÃO D’OESTE - RO - CEP: 76974-000 - Fone:(69) 34812279
Processo nº: 7003018-67.2018.8.22.0008
Classe: JUIZADOS - PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL
CÍVEL (436) - JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
REQUERENTE: ARI CORREA DA SILVA E CIA LTDA - ME
Advogado do(a) REQUERENTE: POLIANA POTIN - RO0007911
REQUERIDO: ALBERG MATOS DE OLIVEIRA
Advogado do(a) REQUERIDO:
CARTA DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO DO REQUERIDO(A):
Nome: ALBERG MATOS DE OLIVEIRA
Endereço: Rua Acre, 3154, Vista Alegre, ESPIGÃO D’OESTE - RO
- CEP: 76974-000
DESPACHO
1. Designo audiência de Conciliação para o dia 15/10/2018 às
10h20min.
2. Proceda a CITAÇÃO da parte requerida acima, de todos os
termos constantes na petição inicial, e após INTIME-A para que
compareça na data acima, na Rua Vale Formoso nº 1954, na
Sala de Audiências do Centro Judiciário de Solução de ConflitosCEJUSC desta Comarca, para audiência de CONCILIAÇÃO.
ADVERTÊNCIAS A(O) REQUERIDO(A):
a) Fica Vossa Senhoria cientificado que a defesa poderá ser feita
oralmente na audiência de conciliação, ou por escrito, protocolizada/
juntada, via PJe, até o horário da audiência conciliatória.
b) O não comparecimento à audiência de conciliação acarretará a
presunção de veracidade dos fatos narrados pela parte autora na
peça inicial (Art. 20 da Lei 9.099/95);
3. Intime-se a parte autora por meio de seu/sua advogado(a), via
sistema.
4. SERVE A PRESENTE COMO CARTA/MANDADO.
Espigão do Oeste, data certificada
WANDERLEY JOSE CARDOSO
JUIZ DE DIREITO
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Espigão do Oeste - 2ª Vara Genérica
Rua Vale Formoso, 1954, Fórum de Espigão do Oeste, Centro,
ESPIGÃO D’OESTE - RO - CEP: 76974-000 - Fone:(69) 34812279.
Processo: 7004351-25.2016.8.22.0008
Classe: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
Data da Distribuição: 25/11/2016 08:52:20
Requerente: J. D. S. e outros (2)
Advogado do(a) AUTOR: ANDERSON RODRIGO GOMES RO1869
Advogado do(a) AUTOR:
Advogado do(a) AUTOR:
Requerido: M. G. M.
Advogado do(a) RÉU:
DECISÃO
Analisando os fatos relatados na petição de ID Num. 17334710
e a diante da manifestação expressa de nova audiência visando
solucionar a lide, vejo que é aplicável ao caso o procedimento de
mediação com a profissional habilitada da CEJUSC.
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Designo audiência de MEDIAÇÃO para o dia 25 de outubro de 2018
ÀS 10horas, a ser realizada no Fórum da Comarca de Espigão
do Oeste-RO, Fórum Ministro Miguel Seabra Fagundes, Rua Vale
Formoso n° 1954 - centro - CEP: 76.974-000 - Fone (0xx) 69 34812279 ou 34812921.
Proceda a INTIMAÇÃO DAS PARTES acima, para que compareça
na data acima, na Rua Vale Formoso nº 1954, para audiência de
MEDIAÇÃO;
Intimem-se. Expeça-se o necessário.
SERVE A PRESENTE COMO MANDADO /CARTA/INTIMAÇÃO,
conforme o caso, observando os endereços acima declinados.
ESPIGÃO D’OESTE, Quarta-feira, 12 de Setembro de 2018
WANDERLEY JOSE CARDOSO
Juíz(a) de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Espigão do Oeste - 2ª Vara Genérica
Rua Vale Formoso, 1954, Fórum de Espigão do Oeste, Centro,
ESPIGÃO D’OESTE - RO - CEP: 76974-000 - Fone: (69) - 34812279
Processo nº: 7000651-70.2018.8.22.0008
Juízo de origem: Espigão do Oeste - 2ª Vara Genérica
Classe: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
AUTOR: CICERA ELIAS DOS SANTOS
Advogado do(a) AUTOR: SONIA JACINTO CASTILHO RO0002617
RÉU: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Advogado do(a) RÉU:
DECISÃO
Trata-se de ação que objetiva a concessão/manutenção/
reimplantação de benefício previdenciário, envolvendo as partes
acima indicadas.
Considerando que a parte autora demonstrou sua insuficiência
de recursos, nos termos do artigo 5º, LXXIV da CF, concedo as
benesses da Justiça Gratuita.
Em sua inicial, a parte autora pleiteia tutela de urgência para
determinar ao requerido a concessão/manutenção/ reimplantação
do benefício previdenciário durante o curso do processo.
O deferimento da tutela de urgência, em caso de improcedência
do pleito exordial, pode causar ao requerido, que é ente público,
situação irreversível, uma vez que a recuperação de valores
porventura adiantados à parte autora se tornaria muito difícil, ou
mesmo impossível.
Assim, apesar da documentação apresentada, o pleito da parte
autora enseja providência de difícil reversão, o que encontra óbice
no artigo 300, § 3º, do Código de Processo Civil, que assim dispõe:
Art. 300. [...]
§ 3º A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida
quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da DECISÃO.
Diante o exposto, indefiro, por ora, a concessão da tutela de
urgência, ressalvando a análise da mesma caso venham a ser
carreadas novas provas aos autos que possam subsidiar tal pedido.
No mais, entendo necessária e pertinente a realização da perícia,
sobretudo para se aferir o grau de invalidez do(a) autor(a), razão
por que determino sua produção.
Nenhum prejuízo haverá para as partes, ao contrário, otimizará o
trâmite do processo, sendo o procedimento amplamente adotado
na Justiça Federal sem insurgência da Autarquia ré.
Na forma do art. 465, CPC, nomeio como perito do juízo o médico
Dr. ALEXANDRE DA SILVA REZENDE, que poderá ser encontrado
no Hospital São Paulo, município de Cacoal (tel. 9257-3177). O
senhor perito deverá exercer seu mister independentemente de
assinatura de termo de compromisso.
A perícia será realizada no dia 22 de outubro de 2018, a partir
das 14h30min, no Hospital São Paulo, Av. São Paulo, n. 2539, na
cidade de Cacoal/RO.
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O perito nomeado responderá aos quesitos padrão anexos à
Portaria Conjunta 01/2014 desta Comarca, cuja cópia dos quesitos
constantes no anexo I (benefício assistencial à pessoa portadora
de deficiência) ou II ( auxílio-doença, aposentadoria por invalidez
e auxílio-acidente) da Portaria, deverá ser anexada a intimação
do perito ou enviada através de e-mail. Como os quesitos padrão
foram elaborados contemplando todas as situações possíveis,
indefiro os quesitos já formulados pelas partes (se estiverem nos
autos) ou os que as partes apresentarem no prazo do art. 465, §1º,
do CPC, por entender que o laudo a ser apresentado, respondendo
aos quesitos padrão é suficiente para esclarecimento da causa. O
perito deverá informar a data estimada em que o(a) periciando(a)
estará curado(a) da enfermidade.
Fixo os honorários periciais no valor de R$ 400,00 (quatrocentos
reais), na forma da Resolução 305/2014 do Conselho da Justiça
Federal.
Justifico a majoração em razão da dificuldade na indicação e
aceitação de profissional especializado para realizar a perícia
que, repise-se, é imprescindível para a instrução do feito, além
de ter sido este o valor aceito pelo perito em outros processos
similares, aliado ao fato de que o trabalho desenvolvido, o
tempo dispensado e a complexidade da perícia que vem sendo
demonstrada nos casos previdenciários, a qual não se restringe
apenas na avaliação médica do periciado, como também na
elaboração de laudo final, apontam a necessidade da majoração
ora imposta, como valoração do trabalho empenhado.
Nos termos do parágrafo único do artigo 28 da Resolução
305/2014 do Conselho da Justiça Federal, este Juiz poderia fixar
no máximo a quantia de R$ 600,00, no entanto, observo que é
razoável e suficiente o valor a ser arbitrado de R$ 400,00.
Intimem-se as partes e o perito.
Na forma do art. 465, § 1º, do CPC, as partes devem ser intimadas
para indicarem, querendo, assistentes técnicos no prazo de 15
(quinze) dias.
A parte autora deverá comparecer à perícia munida de seus
documentos e exames, bem como do assistente técnico.
Estabeleço o prazo de 30 dias, a contar da realização da perícia,
para a apresentação do laudo pericial. Encaminhem-se ao perito
eventuais exames e/ou laudos já encartados aos autos.
Com a chegada do laudo pericial, encaminhe-se ofício requisitório
ao Núcleo Judiciário da Seção Judiciária de Rondônia, com
endereço à Avenida Presidente Dutra, 2203, Centro, em Porto
Velho/ RO, para realização do pagamento dos honorários
periciais, nos termos da Resolução n. 305/2014, do CJF.
Quanto à citação da autarquia ré, postergo-a para momento
ulterior à realização da perícia médica, a fim de possibilitar melhor
condição de defesa ao requerido e a celeridade da instrução
processual.
Pautada no princípio da efetividade da prestação jurisdicional e
a fim de viabilizar que o processo retorne a este juízo apenas
na fase de saneamento/julgamento antecipado da lide, exceto
quanto ao pedido incidental urgente, autorizo o Sr. Escrivão ou
substituto imediato a prática dos seguintes atos ordinatórios, com
a vinda do laudo pericial:
a) citação do INSS para responder no prazo de 30 (trinta dias),
- conforme artigo 183, caput, do NCPC - manifestando-se
sobre o laudo e especificando as provas que pretenda produzir,
justificando seu objeto e pertinência, sem prejuízo do julgamento
antecipado da lide;
b) com a vinda da contestação, dê-se vista à parte autora para
que, querendo, se manifeste acerca do laudo pericial, ofereça
réplica, bem como para que especifique as provas que pretende
produzir, justificando a pertinência e a FINALIDADE, sem prejuízo
do julgamento antecipado.
Havendo interesse de produção de prova testemunhal, devem as
partes depositar o respectivo rol, com qualificação e endereço das
mesmas, em obediência ao princípio do contraditório.
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Deixo de designar audiência de conciliação em razão da recorrente
ausência dos Procuradores do INSS nas audiências, o que sinaliza
seu não comparecimento, sendo inócua a audiência conciliatória
além de prejudicar a celeridade processual.
Cumpram-se.
Cite-se e intime-se a parte requerida.
Serve a presente DECISÃO como MANDADO.
ESPIGÃO DO OESTE, data certificada.
Juiz(a) de Direito
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
PODER JUDICIÁRIO
Espigão do Oeste - 2ª Vara Genérica
Rua Vale Formoso, 1954, Fórum de Espigão do Oeste, Centro,
ESPIGÃO D’OESTE - RO - CEP: 76974-000
- Fone (69) 34812279
EDITAL DE VENDA JUDICIAL
Prazo: da Venda Judicial
O Juiz de Direito da 2ª Vara da Comarca de Espigão do Oeste torna
público que será realizada a venda do(s) bem(ns) a
seguir descrito e referente à execução abaixo mencionada:
Processo: 7000366-14.2017.8.22.0008
Classe: Execução Fiscal
Exequente: Estado de Rondônia
Executado: Madeireira Por do Sol Eireli - Me
DESCRIÇÃO DO(S) BEM(NS): 01(um) carro serra fita em bom
estado de conservação avaliado em R$
50.00,00(cinquenta mil reais); e 02(dois) conjuntos de afiação
completo avaliados em R$ 35.000,00(trinta e cinco mil
reais) cada um.
VALOR DA EXECUÇÃO: R$ 1.567.213,33(atualizado até
28/05/2018)
VALOR DA AVALIAÇÃO: R$ 120.000,00
DATA PARA PRIMEIRA VENDA: 31/10/2018, às 09:00h.
DATA PARA SEGUNDA VENDA: 14/11/2018, às 09:00h.
OBSERVAÇÕES:
Na primeira tentativa de venda o bem deverá ser leiloado pelo valor
mínimo da avaliação. Não havendo arrematantes na
primeira tentativa, o valor mínimo para oferta de lance na segunda
tentativa será de 80% (oitenta por cento) do valor da
avaliação.
O pagamento será preferencialmente à vista. Caso exista
interessado em adquirir o bem em prestações deverá proceder
conforme previsto no art. 895 do CPC. A proposta de pagamento
à vista prevalecerá sobre as propostas de pagamento parcelado.
Dentre as propostas de pagamento parcelado, prevalecerá a que
for mais benéfica e vantajosa ao credor, isto é, de maior valor,
de maior percentual da parcela de entrada (à vista) e de menor
prazo de pagamento. Havendo proposta de idênticas condições,
prevalecerá a que primeiro foi apresentada. A apresentação de
proposta de pagamento parcelado não suspende o leilão.
Os leilões serão realizados no Fórum desta Comarca de Espigão
do Oeste-RO (CPC, art. 884, II).
Sede do Juízo:Fórum de Espigão do Oeste, Rua Vale Formoso,
1954, Vista Alegre Cep:76.976-000 - Fone: (0XX) 69
3481-2279
Espigão do Oeste – RO, 13 de setembro de 2018
Wanderley Jose Cardoso
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Espigão do Oeste - 2ª Vara Genérica
Rua Vale Formoso, 1954, Fórum de Espigão do Oeste, Centro,
ESPIGÃO D’OESTE - RO - CEP: 76974-000 - Fone: (69) - 34812279
Processo n.: 7001654-31.2016.8.22.0008
Classe: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
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Requerente: Nome: ARLINDO TESCH
Endereço: LINHA É, KM 10,LOTE 02, ZONA RURAL, ESPIGÃO
D’OESTE - RO - CEP: 76974-000
Advogado: Advogado: DIOGO ROGERIO DA ROCHA MOLETTA
OAB: RO0003403 Endereço: desconhecido
Requerido: Nome: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO
SOCIAL
Endereço: Rua Presidente Vargas, 100, Centro, Ji-Paraná - RO CEP: 76900-020
INTIMAÇÃO
Por ordem do(a) Exmo(a). Dr(a). Juiz(a) de Direito do Espigão do
Oeste - 2ª Vara Genérica, fica V. Sra. intimada para tomar ciência
da expedição do alvará e para comprovar seu saque e requerer o
que de direito para prosseguimento.
Espigão do Oeste-RO, 13 de setembro de 2018
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Espigão do Oeste - 2ª Vara Genérica
Rua Vale Formoso, 1954, Fórum de Espigão do Oeste, Centro,
ESPIGÃO D’OESTE - RO - CEP: 76974-000 - Fone:(69) 34812279.
Processo: 7003113-68.2016.8.22.0008
Classe: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
Data da Distribuição: 08/09/2016 12:23:04
Requerente: ALBERTINO GABRECHT
Advogado do(a) AUTOR: SONIA JACINTO CASTILHO RO0002617
Requerido: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Advogado do(a) RÉU:
DECISÃO
A preliminar de falta de interesse de agir fica rejeitada, visto que
ainda que a parte autora seja titular de auxílio-doença quando
do ajuizamento da ação, possui interesse de agir no que toca ao
pedido de aposentadoria por invalidez.
Considerando que a perícia apontou a existência de incapacidade
apenas para determinadas atividades, intime-se o requerente, por
meio de sua advogada, para apresentar ao processo cópia de sua
carteira de trabalho bem como de extrato previdenciário contendo
o histórico de empregadores e atividades laborais ou a natureza
da contribuição, a fim de que se possa analisar a CONCLUSÃO da
perícia dentro do contexto socioeconômico e do histórico laboral do
segurado. Prazo: 15 dias.
Com a vinda dos documentos, intime-se o INSS para manifestação
em 15 dias, oportunidade em que poderá, caso queira, manifestarse sobre o MÉRITO.
ESPIGÃO D’OESTE, Quinta-feira, data certificada
WANDERLEY JOSE CARDOSO
Juiz(a) de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Espigão do Oeste - 2ª Vara Genérica
Rua Vale Formoso, 1954, Fórum de Espigão do Oeste, Centro,
ESPIGÃO D’OESTE - RO - CEP: 76974-000 - Fone:(69) 34812279.
Processo: 7001068-23.2018.8.22.0008
Classe: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
Data da Distribuição: 30/03/2018 21:57:32
Requerente: J. B.
Advogados do(a) AUTOR: SIDINEI GONCALVES PEREIRA RO8093, ERICA DE LIMA ARRUDA - RO8092
Requerido: P. S. R.
Advogado do(a) RÉU:
SENTENÇA
JAILSON BAILKER e PATRICIA SIMÃO RAACH BAILKER
partes qualificadas no feito, requererem homologação de divórcio
consensual.
Aduzem os requerentes que contraíram matrimônio em 30/06/2008
e que, de comum acordo, decidiram separar-se; que durante a
constância do casamento tiveram 2 filhas; que a guarda das filhas
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será compartilhada; que as filhas residirão com a mãe, sendo que
o pai poderá visitá-las em horário livre; que o requerente Jailson
pagará R$ 500,00 de pensão alimentícia para as filhas, arcando
com todos os custos em educação, inclusive custear todo o gasto
na formação das filhas em curso de Graduação no ensino superior;
que os bens serão partilhados conforme exordial; que as dívidas
ficará sob responsabilidade exclusiva do cônjuge varão; que a
cônjuge virago voltará a usar o nome de solteira.
O Ministério Público manifestou-se pela homologação do acordo
celebrado pelas partes por tutelar os direitos das menores (ID
18698292).
É o relatório. DECIDO.
ANTE O EXPOSTO e por tudo o mais que do feito, HOMOLOGO
o acordo entabulado entre as partes e para que produza os seus
jurídicos e legais efeitos. E ainda, com fulcro no artigo 226, § 6º
da Constituição da República e no art. 1.571, IV do Código Civil,
DECRETO o divórcio consensual do casal, dissolvendo o vínculo
matrimonial e declarando cessado o regime matrimonial de bens.
A cônjuge virago voltará a usar o nome de solteira. Julgo extinto o
feito, com resolução de MÉRITO, com base no art. 487, III, “b”, do
CPC.
AVERBE-SE/INSCREVA-SE o divórcio à margem do assento de
casamento no Cartório de Registro Civil desta Comarca.
Considerando a preclusão lógica, o feito transita em julgado nesta
data, por força do art. 1.000, parágrafo único, do NCPC.
Sem outras custas e honorários.
P. R. I. Expeça-se o necessário e arquivem-se.
ESPIGÃO D’OESTE, data certificada.
WANDERLEY JOSE CARDOSO
Juiz(a) de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Espigão do Oeste - 2ª Vara Genérica
Rua Vale Formoso, 1954, Fórum de Espigão do Oeste, Centro,
ESPIGÃO D’OESTE - RO - CEP: 76974-000 - Fone: (69) - 34812279
Processo n.: 7001465-82.2018.8.22.0008
Classe: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
Requerente: Nome: NAPOLIAO CARNEIRO MACHADO
Endereço: AV. SETE DE SETEMBRO, 2759, CENTRO, ESPIGÃO
D’OESTE - RO - CEP: 76974-000
Advogado: Advogado: SONIA JACINTO CASTILHO OAB:
RO0002617 Endereço: desconhecido
Requerido: Nome: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO
SOCIAL
Endereço: Avenida Marechal Rondon, 870 1 andar, Centro, JiParaná - RO - CEP: 76900-082
Intimação
Por ordem do(a) Exmo(a). Dr(a). Juiz(a) de Direito do Espigão do
Oeste - 2ª Vara Genérica, fica V. Sa. intimada para, se manifestar
quanto ao Laudo Pericial juntado aos autos, bem como, sobre a
petição do requerido. E, requerer o que entender de direito.
Espigão do Oeste-RO, 13 de setembro de 2018
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Espigão do Oeste - 2ª Vara Genérica
Rua Vale Formoso, 1954, Fórum de Espigão do Oeste, Centro,
ESPIGÃO D’OESTE - RO - CEP: 76974-000 - Fone: (69) - 34812279
Processo n.: 7001934-02.2016.8.22.0008
Classe: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
Requerente: Nome: BENEDITA DE FATIMA DA SILVA
Endereço: ESTRADA REI DAVI, KM 04, S/N, ZONA RURAL,
ESPIGÃO D’OESTE - RO - CEP: 76974-000
Advogado: Advogado: MILTON RICARDO FERRETTO OAB:
RO000571A Endereço: desconhecido
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Requerido: Nome: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO
SOCIAL
Endereço: Rua Presidente Vargas, 100, Centro, Ji-Paraná - RO CEP: 76900-020
INTIMAÇÃO
Por ordem do(a) Exmo(a). Dr(a). Juiz(a) de Direito do Espigão
do Oeste - 2ª Vara Genérica, fica V. Sa. intimada de que ocorreu
equívoco na intimação anterior quanto a data da perícia, que,
portanto, correrá a 15/05/2019, às 17h15, com o Dr. Edson Takashi
Akaki, no Hospital e Maternidade São Paulo, em Cacoal, RO.
Espigão do Oeste-RO, 13 de setembro de 2018
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1ª VARA CRIMINAL
1º Cartório Criminal

1º JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA

Proc.: 0000029-89.2018.8.22.0015
Ação:Ação Penal - Procedimento Ordinário (Réu Preso)
Autor:Ministério Público do Estado de Rondônia
Advogado:Promotor de Justiça ( )
Denunciado:Gamaliel Rosa da Silva
Advogado:Amadeu Alves da Silva Junior (OAB/SP 237760)
DESPACHO:
DESPACHO Em atenção à juntada da mídia contendo o
interrogatório do acusado (fls. 115), dê-se vistas às partes para
manifestação.Nada sendo requerido, considerando tratar-se de
feito de réu preso, desde logo, venham as alegações finais.Com
a juntada, venham os autos conclusos.Promova-se o necessário.
Guajará-Mirim-RO, quinta-feira, 13 de setembro de 2018.Leonardo
Meira Couto Juiz de Direito

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Guajará-Mirim - 1ª Vara Cível
Av. XV de Novembro, 1981, Serraria, Guajará-Mirim - RO - CEP:
76850-000, (69)
Guajará-Mirim - 1ª Vara Cível
Processo 7002596-71.2018.8.22.0015
Classe PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
Requerente Nome: CELSO JOSE DOS SANTOS PONTE
Endereço: Avenida Contorno Leste, lote 08, qd 18, Jardim
Residencial Mathias Neves, Rondonópolis - MT - CEP: 78716-446
Advogados do(a) AUTOR: GENIVAL RODRIGUES PESSOA
JUNIOR - RO0007185, ERICK ALLAN DA SILVA BARROSO RO0004624, WADY DE PAIVA DOURADO DUARTE - RO0005467
Requerido(a) Nome: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE
TRANSITO - DETRAN-RO
Endereço: Rua Doutor José Adelino, 4477, - de 4411/4412 ao fim,
Costa e Silva, Porto Velho - RO - CEP: 76803-592
Nome: SECRETARIA DE ESTADO DE FINANCAS
Endereço: Avenida Farquar, 2986, - de 2882 a 3056 - lado par,
Pedrinhas, Porto Velho - RO - CEP: 76801-470 Advogado do(a)
RÉU:
Advogado do(a) RÉU:
DESPACHO
Trata-se de processo de competência do Juizado Especial da
Fazenda Pública, distribuído por equívoco a este juízo, uma vez
que endereçado àquele juízo.
Ademais, trata-se de ação de obrigação de fazer cujo valor é
inferior a 60 salários mínimos.
Por força do que dispõem o art. 2º e seu § 4º, ambos da Lei
12.153/2009, a competência absoluta para processar e julgar as
causas cíveis de interesse dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios, bem como de suas autarquias, fundações públicas e
empresas públicas, cujo pedido pecuniário seja inferior ao teto de
60 salários mínimos foi deslocado das varas cíveis para o juizado,
local onde haverá, em tese, concentração de atos e, portanto,
maior celeridade.
Deveras, nos termos do § 4º do art. 2º da Lei em comento, “No foro
onde estiver instalado Juizado Especial da Fazenda Pública, a sua
competência é absoluta”.
Isso posto, nos termos do art. 64, §1º do CPC; art. 109, § 3º, da
CF e art. 2º, § 4º, da Lei 12.153/2009, declino da competência para
processar e julgar esta demanda em favor do Juizado da Fazenda
Pública desta comarca de Guajará-Mirim.
Assim, distribua-se ao Juizado Especial da Fazenda Pública.
SERVE O PRESENTE COMO MANDADO /CARTA/OFÍCIO.
Guajará-Mirim, data infra.
KARINA MIGUEL SOBRAL
Juíza de Direito – assinado digitalmente

Proc.: 1001510-07.2017.8.22.0015
Ação:Ação Penal - Procedimento Ordinário (Réu Preso)
Autor:Ministério Público do Estado de Rondônia
Advogado:Promotor de Justiça ( )
Denunciado:Osvanildo Souza de Oliveira, Endrew Fernandes da
Silva, Andre Silva de Souza, Fábio Alves de Souza
Advogado:Defensoria Pública de Guajará Mirim (RO -), Igor dos
Santos Cavalcante (OAB/RO 3025), Defensoria Pública (- -),
Joelma Alberto (OAB 7214)
SENTENÇA:
SENTENÇA I) Relatório.O Ministério Público ofereceu denúncia
contra ANDRÉ SILVA DE SOUZA, ENDREW FERNANDES DA
SILVA, OSVANILDO SOUZA DE OLIVEIRA e FÁBIO ALVES DE
SOUZA, qualificados nos autos. Os três primeiros (Osvanildo,
André e Endrew), pela prática de 02 (dois) crimes de latrocínio,
sendo o primeiro na forma tentada e outro consumado, previstos
nos artigos 157, § 3º, primeira parte, c/c art. 14, inciso II do CP (1º
Fato) e art. 157, § 3º, parte final, do Código Penal (2º Fato), sendo
a conduta deste último (Endrew), apenas na condição de partícipe,
na forma do art. 29 do mesmo diploma legal.Também denúncia a
peça acusatória os acusados OSVANILDO SOUZA DE OLIVEIRA,
ANDRÉ SILVA DE SOUZA e FÁBIO ALVES DE SOUZA, pela
prática dos crimes de porte ilegal de arma de fogo, previsto no
artigo 14 da Lei 10.826/03 (3º e 4º Fatos). Por fim, atribui ainda ao
denunciado OSVANILDO SOUZA DE OLIVEIRA, o crime de
corrupção de menores (art. 244-B da Lei 8.069/90) e o delito
previsto no artigo 243 do mesmo diploma legal, mediante omissão
imprópria (art. 13, § 2º, alineá “b”, do Código Penal).1º FatoDe
acordo com a denúncia no dia 21 de julho de 2017, por volta das
02h22min, na Av. Domingos Correia de Araújo, nº 3770, Bairro
Nossa Senhora de Fátima, nesta cidade e comarca, OSVANILDO
e ANDRÉ, em unidade de desígnios e conjugação de esforços,
com o intuúito de subtrair 01 (uma) motocicleta da marca Yamaha
XT 600, placa NEF 8725, pertencente a vítima Fábio Alves de
Souza, tentaram ceifar-lhe a vida, mediante 02 (dois) disparos de
arma de fogo.Segundo consta, a pessoa de ENDREW, concorreu
para a prática do delito como partícipe, na medida em que
conduziu e deu apoio aos executores até a residência da vítima
em seu veículo Volkswagen/Fox, cor prata, placa NDJ-7027.2º
FatoOutrossim, nas mesmas circunstancias narrados no 1º Fato,
os denunciados OSVANILDO, ANDRÉ e ENDREW, sendo este
último apenas como partícipe (art. 29, do CP) em unidade de
desígnios e conjugação de esforços, com o intuito de subtrair a
motocicleta pertencente a vítima Fábio Alves de Souza, deram
causa à morte da vítima Júlia da Silva Tibúrcio, a qual foi atingida
com um disparo de arma de fogo.3º FatoConsta ainda dos autos
que, no mesmo dia 21/07/2017, em horário não esclarecido, na
residência localizada na Av. Dos Seringueiros, nº 2939, Bairro
Nossa Senhora de Fátima, nesta cidade e comarca, os acusados
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OSVANILDO e ANDRÉ, portaram e transportaram e ocultaram 01
(uma) arma de fogo do tipo revólver, calibre 38 e munições, sem
autorização e em desacordo com determinação legal e
regulamentar.4º FatoDa inicial se infere, que no mesmo dia,
horário e local do primeiro fato, o denunciado FÁBIO ALVES DE
SOUZA, com vontade livre e consciente, portava 01 (uma) arma
de fogo, provavelmente do tipo pistola, calibre 45, sem autorização
e em desacordo com determinação legal e regulamentar.5º
FatoDepreende-se ainda que antes do 1º Fato, o denunciado
OSVANILDO, corrompeu o adolescente SANDRO CORTEZ ao
receber dele a arma de fogo referente ao terceiro fato, bem como
inicialmente ajustou a participação do menor no assalto descrito
no 1º e 2º Fato.6º FatoAdemais, imputa-se ainda a OSVANILDO
o delito previsto no artigo 243 da Lei 8.069/90 – ECA, mediante
omissão imprópria (art. 13, § 2º, alínea “b”, do CP), haja vista que
na condição de proprietário da residência, consentiu que o
adolescente Rodrigo de Oliveira Ferreira consumisse maconha no
interior da casa.A denúncia, informada com o respectivo inquérito
policial, foi recebida em 12/09/2017 (fl. 196). No mesmo ato foi
determinada a citação dos acusados.Devidamente citados (fls.
197/197-v), apresentaram resposta escrita à acusação por meio
de Advogado particular (Fábio - fls. 198/201 e Endrew - fls.
218/222) e os denunciados Osvanildo e André, por meio da
Defensoria Pública (fls. 216/219 e 228/229). Após designou-se
audiência de instrução e julgamento.Durante a instrução, foram
colhidas as declarações de 09 (nove) testemunhas (CD-ROM fls. 312, 335 e 344). Em seguida, procedeu-se o interrogatório dos
acusados, por meio de sistema audiovisual (CD-ROM - fl. 393).O
Ministério Público apresentou suas alegações finais, postulando:
a) Em preliminar pela aplicação do instituto da emendatio libeli,
em relação ao crime de porte de arma de fogo, atribuído ao
infrator FÁBIO ALVES, sob a alegação que restou demostrado
durante instrução processual que a arma de fogo utilizada pelo
acusado trata-se de artefato de uso restrito, cuja conduta amolda
ao crime descrito no artigo 16, da Lei nº 10.826/03; b) No MÉRITO,
requereu a condenação dos demais acusados, nos exatos termos
da inicial (fls. 413/435).A defesa dos acusados, por sua vez,
manifestou-se da seguinte maneira: a) Em relação a OSVANILDO,
requereu a desclassificação dos delitos previstos no art. 157, §3º,
primeira parte c/c art. 14, inciso II e art. 157, §3º, segunda parte,
todos do CP (latrocínio tentado e consumado, respectivamente)
para o crime de homicídio tentado (art. 121, “caput”, c/c art. 14,
inciso II do CP); postulou ainda pela aplicação da atenuante
prevista no art. 65, inciso III, alínea “d” do Código Penal quanto ao
delito de porte de arma de fogo (art. 14 da lei nº 10.826/03), bem
como a respectiva absolvição do infrator no que pertine aos
crimes entabulados nos artigos 244-B e 243, ambos do ECA, com
fulcro no art. 386, VI do CPP. b) No que tange ao acusado ANDRÉ,
pleiteou a absolvição em relação aos crimes de latrocínio tentado
e consumado, porte ilegal de arma de fogo, corrupção de menores,
bem como o delito de fornecer bebida alcoólica a adolescente,
nos termos do art. 386, inciso VII do CPP. Subsidiariamente,
requereu a desclassificação dos crimes de latrocínio tentado e
consumado para o delito previsto no art. 121, “caput”, c/c art. 14,
inciso II do CP. c) Quanto a ENDREW, a defesa requereu a
absolvição do denunciado, nos termos do art. 386, incisos V e/ou
VII do CPP. Não sendo hipótese de absolvição, pugnou pela
aplicação da pena-base no mínimo legal. d) No que se refere a
FÁBIO pugnou pela improcedência da peça acusatória, com fulcro
no art. 386, inciso VII do CPP; alternativamente, manifestou-se
pelo reconhecimento da legítima defesa, prevista no art. 25 do
CP, requerendo no caso de eventual condenação, a aplicação do
regime aberto ao acusado, bem como a substituição da pena
provativa de liberdade por restritivas de direito (fls. 436/454).O
acusado Osvanildo registra antecedentes criminais (fls. 120/124)
É o relatório. DECIDO.II) Fundamentação.II.1) Dos crimes de
latrocínio consumado e tentandoO crime de latrocínio (CP, art.
157, § 3º, in fine) é um delito complexo, formado pela união dos
crimes de roubo e homicídio, realizados em conexão consequencial
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ou teleológica e com animus necandi, e, para haver a sua
consumação, conforme a Súmula n. 610 do STF, deve haver a
ocorrência do resultado morte, sendo dispensada a efetiva
inversão da posse do bem.Feita essa breve consideração, passo
ao exame do caso.A materialidade e a autoria de ambos crimes
estão intimamente ligados, razão pela qual serão analisadas
concomitantemente, num único contexto.A materialidade dos
delitos está respaldada na ocorrência policial (fls. 18/20), nos
autos de apresentação e apreensão (fls. 48 e 94), nos relatórios
nº 312 e 318/2017 da SEVIC (fls. 82/82-v e 105/105-v), no laudo
de exame tanatoscópico (fls. 109/109-v), nos laudos de exame
em arma de fogo e projétil (fls. 128/129 e 157/158), no laudo em
local de morte violenta (fls. 160/165), no laudo de exame de corpo
de delito (fls. 183/184), no laudo de exame de comparação
balística (fls. 286/289) e nos depoimentos colhidos nos autos.No
tocante a autoria, analisarei, inicialmente, as condutas de
Osvanildo e André, e, posteriormente, examinarei os atos
praticados por Endrew.II.1.1) Dos acusados OSVANILDO e
ANDRÉ.Do exame do arcabouço probatório, constato não haver
dúvidas de que André e Osvanildo tenham praticado o crime de
latrocínio.Na fase inquisitorial, OSVANILDO confessou a prática
delitiva, alegando ter cometido o delito na companhia de André
(“Pelezinho”). Esclareceu que Endrew (“Bradock”) não teve
nenhuma participação na conduta criminosa, uma vez que apenas
deu carona aos dois até determinado local (boca de fumo), a fim
de adquirem substância entorpecente. No caminho, afirmou ter
visualizado uma motocicleta XTZ estacionada em frente a uma
casa, momento em que juntamente com André decidiram subtraíla. Narrou que, de posse de uma arma de fogo calibre 38,
ingressaram no imóvel da vítima e anunciaram o assalto.
Entretanto, foram surpreendidos com o dono da motocicleta
(Fábio) de posse de uma arma de fogo. Neste instante ocorreu
uma troca de tiros entre eles. Salientou ter acionado todas as
munições que possuía (três no total), e disparado em direção ao
dono da moto, não percebendo se o atingiu. Afirmou ter certeza
que não alvejou Júlia (vítima fatal), a qual estava entre o acusado
e Fábio. Após tais fatos saiu correndo, momento em que percebeu
que havia sido atingido no abdômen, tendo entregado a arma
utilizada a “Pelezinho” (fls. 90/91). Por sua vez, o infrator ANDRÉ
não negou ter ido, na companhia de Osvanildo, até a casa de
Fábio. Todavia, perante a autoridade policial disse que o corréu o
convidou para ceifar a vida da vítima. Já perante o contraditório
judicial, narrou que o convite para ir até a casa da vitima era
apenas para acompanhar Osvanildo, pois este queria acertar
umas contas com a vítima. Afirmou que Endrew não teve qualquer
participação no crime, tendo apenas dado carona. Muito embora,
em juízo, ambos tenham negado que a intenção fosse a subtração
da motocicleta e sim a morte de Fábio em decorrência de
desentendimento anterior, esta versão restou isolada nos autos.A
vítima sobrevivente FÁBIO ALVES DE SOUZA, ao ser ouvido em
ambas as fases da persecução penal, esclareceu que estava na
residência de sua sogra (Júlia – vítima) quando foi surpreendido
com a presença de um homem, com o rosto coberto, de posse de
uma arma de fogo, anunciando o assalto, exigindo a chave de sua
motocicleta e dinheiro.Aliado à versão dada pela vítima, temos o
depoimento de DANIELA, namorada de Osvanildo, que afirmou
em juízo ter ouvido os referidos sujeitos conversando sobre fazer
um “corre” e antes disso eles já haviam saído e mencionado sobre
o fato da motocicleta estar em frente a residência da vítima.Não
fosse apenas isso, o informante RODRIGO DE OLIVEIRA, ouvido
perante a autoridade policial, também confirmou ter presenciado
os infratores Osvanildo (“Bito”), André (“Pelezinho”) e o “Bradock”
(Endrew) tramando o roubo da motocicleta, sendo “Bito” que
estaria armado (fls. 41/41-v).Por outro lado, ao sustentar que a
intenção era ceifar a vida de Fábio em decorrência de uma rixa
anterior, Osvanildo chamou para si o ônus de comprovar a
alegação. Todavia, referido desentendimento anterior não restou
comprovado, não passando de mera tentativa de eximir-se da
responsabilização penal (latrocínio), uma vez que todos elementos
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colhidos nos autos indicam que a intenção dos infratores era
voltada ao patrimônio da vítima, sendo o óbito de ofendida Júlia
decorrência desta ação.Portanto, a confissão e a delação
extrajudicial de Osvanildo, bem como o depoimento na fase
policial do informante Rodrigo, somadas ao depoimento da vítima
Fábio e da informante Daniela, ambos perante o contraditório
judicial, são provas suficientes a demonstrar que a intenção dos
acusados era a subtração da motocicleta. A jurisprudência é firme
no sentido de que a confissão extrajudicial, mesmo que retratada
em juízo, é prova idônea a embasar o édito condenatório quando
aliada a outros elementos de prova produzidos na fase judicial. O
mesmo destino possui a delação extrajudicial. Nesse
sentido:“ROUBO MAJORADO E PORTE ILEGAL DE ARMA DE
FOGO. DOIS RÉUS. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL E DELAÇÃO
DE CORRÉU. RETRATAÇÃO. IRRELEVÂNCIA. CONJUNTO
PROBATÓRIO HARMÔNICO. (…) A confissão extrajudicial,
embora retratada em juízo sem uma justificativa idônea e respaldo
no conjunto probatório, corroborada por elementos de provas
circunstanciais e judiciais, tem validade e torna descabida a tese
de fragilidade probatória, autorizando a condenação. (…)
Apelação, Processo nº 0007637-88.2011.822.0014, Tribunal de
Justiça do Estado de Rondônia, 1ª Câmara Criminal, Relator(a)
do Acórdão: Des. José Jorge R. da Luz, Data de julgamento:
14/05/2015”“APELAÇÃO
CRIMINAL.
LATROCÍNIO.
INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. CONFISSÃO E DELAÇÃO
EXTRAJUDICIAL. ABSOLVIÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. A confissão
e delação extrajudicial aliada aos demais elementos de prova dos
autos, de forma harmônica entre si constitui prova suficiente para
embasar a condenação pelo crime de latrocínio. Apelação,
Processo nº 0000028-20.2012.822.0014, Tribunal de Justiça do
Estado de Rondônia, 2ª Câmara Criminal, Relator(a) do Acórdão:
Des. Cássio Rodolfo Sbarzi Guedes, Data de julgamento:
20/03/2013”“APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO (“LATROCÍNIO”)
CIRCUNSTANCIADO
TENTADO.
ABSOLVIÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE. PROVA DA AUTORIA. CONJUNTO
PROBATÓRIO HARMÔNICO. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL
ALIADA ÀS PALAVRAS DA VÍTIMA E DE TESTEMUNHAS.
RECURSO NÃO PROVIDO. (…) 2. A confissão extrajudicial é
suficiente para embasar o édito condenatório, desde que em
consonância com os demais elementos probatórios, a despeito da
retratação judicial apresentada. 3. Recurso não provido. Apelação,
Processo nº 0063173-25.2004.822.0501, Tribunal de Justiça do
Estado de Rondônia, 2ª Câmara Criminal, Relator(a) do Acórdão:
Desª Marialva Henriques Daldegan Bueno, Data de julgamento:
06/03/2013”Desta forma, inexistindo qualquer causa que exclua a
antijuridicidade ou dirima a culpabilidade dos acusados
OSVANILDO e ANDRÉ, sendo estes dotados de condições para
compreenderem a ilicitude de sua conduta, outro caminho não
resta senão o da condenação.Por fim, não há falar em
desclassificação do crime de latrocínio para o crime homicídio
simples na forma tentada, conforme pleiteado pela Defesa dos
acusados, haja vista que os elementos constantes nos autos
demonstraram o intento de subtração patrimonial mediante
violência à pessoa, da qual concorreu para resultou a morte da
vítima Júlia. No que concerne ao assunto:“APELAÇÃO.
LATROCÍNIO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA HOMICÍDIO.
IMPOSSIBILIDADE. DOLO DE SUBTRAIR EVIDENCIADO.
CONDENAÇÃO
MANTIDA.
DOSIMETRIA
DA
PENA.
MANUTENÇÃO. ISENÇÃO DA PENA DE MULTA E DAS CUSTAS
PROCESSUAIS. IMPOSSIBILIDADE. Incabível a desclassificação
do crime de latrocínio para homicídio, se evidenciado que a
intenção do agente era praticar delito patrimonial, mediante
emprego de violência, que culminou com a morte da vítima. A
consumação do delito de latrocínio ocorre quando o agente
ocasiona a morte da vítima, ainda que a subtração não tenha se
concretizado.
(…)
Apelação,
Processo
nº
001832972.2013.822.0501, Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, 1ª
Câmara Criminal, Relator(a) do Acórdão: Desª Ivanira Feitosa
Borges, Data de julgamento: 12/02/2015”.II.1.2) Do acusado
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ENDREWA representante do parquet, pleiteia em sua peça
acusatória/alegações finais, a condenação do acusado ENDREW,
nos crimes de latrocínio consumado (vítima Júlia), como no crime
de latrocínio tentado (vítima Fábio), na condição de partícipe, haja
vista que o infrator teria prestado auxílio significativo para a
ocorrência dos fatos, consistente em levar os infratores até a
residência da vítima.Contudo, as provas da participação do
acusado são frágeis, não sendo capazes de sustentar uma
condenação.Em todas as fases da persecução penal, Endrew
negou qualquer envolvimento no crime, rechaçando ter prestado
qualquer auxílio aos demais infratores. Disse que sequer tinha
conhecimento da intenção da prática do delito. Afirmou ter
efetivamente dado carona aos acusados, uma vez que conhecia
Osvanildo, conduzindo-os até próximo ao local do crime, pois
pretendia adquirir entorpecente nas proximidades e “Bito” queria
ir para a casa da genitora dele, que residia próximo. Alegou ser
proprietário do veículo que teria dado suporte no crime (fls. 43/43v e CD-ROM fl. 393).Os corréus Osvanildo e André, desde a fase
inquisitorial, negaram veemente o envolvimento de Endrew no
crime, sustentando a mesma versão, qual seja, a de que teriam
apenas pegado carona até uma boca de fumo que ficava próximo
da residência da vítima.Não obstante o informante Rodrigo ter
afirmado na fase policial ter presenciado André, Osvanildo e
Endrew tramando o roubo da motocicleta, bem como saindo em
seguida no veículo pertencente a Endrew (fls. 41/41-v), essa
versão não foi reproduzida em juízo (CD-ROM fl. 312).Assim, a
única prova judicializada no sentido de que Endrew tenha
participado do assalto decorre das declarações prestadas pela
informante Daniela que afirmou ter presenciado as pessoas de
André, Osvanildo e Endrew conversando sobre fazer um corre e
que a pessoa de Osvanildo, vulgo “Bito”, havia comentado sobre
uma motocicleta que estava estacionada em frente a residência
da vítima.Diante desse contexto, tenho que os elementos de
provas contidos nos autos não autorizam concluir pela efetiva
participação do infrator nos fatos descritos na denúncia. Muito
embora as declarações de Rodrigo na fase policial e da informante
DANIELA demonstrarem fortes indicativos da participação do
infrator ENDREW, constato que não encontram alicerçadas em
outros elementos de prova, de modo que, por si só, não são aptas
a amparar uma condenação.Sabe-se que uma condenação em
crime desta natureza não pode ser baseada apenas em indícios,
sendo necessário elementos contundentes que não deixem
dúvidas quanto autoria, o que não restou comprovado nos autos.
Assim, se em juízo inexiste prova concreta a confortar os
elementos produzidos durante a investigação, a absolvição do
acusado é medida impositiva, até porque a dúvida lhe favorece
(princípio in dúbio pro reo). No que concerne ao
assunto:“APELAÇÃO CRIMINAL. LATROCÍNIO. AUTORIA.
DÚVIDA. ABSOLVIÇÃO. Considerando que o Direito Penal não
opera com conjecturas ou probabilidades, mas tão somente com
a certeza da autoria delitiva, impõe-se a absolvição do acusado
quando as provas produzidas não conduzem a um juízo de
certeza sobre a sua participação no evento delitivo. Apelação,
Processo nº 0003301-35.2015.822.0003, Tribunal de Justiça do
Estado de Rondônia, 1ª Câmara Criminal, Relator(a) do Acórdão:
Desª Ivanira Feitosa Borges, Data de julgamento: 29/10/2015”.
II.2) Do reconhecimento de crime únicoPleiteia a representante
do parquet, em sua peça acusatória/alegações finais, a
condenação dos acusados tanto no crime de latrocínio consumado
(vítima Júlia), como no crime de latrocínio tentado (vítima Fábio).
Pois bem. Não obstante a tese sustentada pelo órgão ministerial,
a meu sentir, não há falar na configuração de delitos autônomos,
visto que a INTENÇÃO DOS AGENTES ERA ÚNICA, ou seja, se
apropriar da motocicleta da vítima Fábio.Assim, em que pese a
conduta dos infratores tenha concorrido para o resultado na morte
da vítima Júlia e lesão grave no ofendido Fábio, isto, por si só,
não implica o reconhecimento de 02 (dois) crimes autônomos,
haja vista que além dos fatos terem acontecido num mesmo
contexto fático, os infratores objetivaram roubar apenas 01 (uma)
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motocicleta, ou seja, o patrimônio de somente uma vítima. Deste
modo, não obstante o entendimento do parquet, deve permanecer
um único crime (latrocínio consumado), delito este com apenação
mais severa - major absorbet minorem, ou seja, o crime mais
grave absorve o menos grave. O mesmo raciocínio foi levado em
consideração pela 2ª Turma do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL,
no julgamento HC 96736, ao decidir que a pluralidade de vítimas
no crime de latrocínio, quando tratar-se de patrimônio único, não
altera a unidade do crime, consoante se vê:“HABEAS CORPUS.
PENAL. LATROCÍNIO. ART. 157, § 3º, DO CÓDIGO PENAL.
PLURALIDADE DE VÍTIMAS NA EXECUÇÃO DO DELITO.
UNIDADE PATRIMONIAL. CRIME ÚNICO. ORDEM CONCEDIDA.
EXTENSÃO DO HABEAS CORPUS AO CORRÉU. ART. 580 DO
CPP. 1. Segundo entendimento acolhido por esta Corte, a
pluralidade de vítimas atingidas pela violência no crime de roubo
com resultado morte ou lesão grave, embora único o patrimônio
lesado, não altera a unidade do crime, devendo essa circunstância
ser sopesada na individualização da pena, que, no caso, é de 20
(vinte) a 30 (trinta) anos. Precedentes. (HC 96736, Relator(a):
Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 17/09/2013,
ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-193 DIVULG 01-10-2013 PUBLIC
02-10-2013)De igual modo, vejamos o seguinte julgado:
“EMBARGOS INFRINGENTES. LATROCÍNIO TENTADO.
ABSOLVIÇÃO DE UM DOS ACUSADOS. READEQUAÇÃO DA
PENA. PLURALIDADE DE VÍTIMAS. CRIME ÚNICO.
PERDIMENTO DO BEM. 1- Meros indícios e presunções não são
suficientes para a manutenção do édito condenatório em relação
a um dos processados. 2- Ainda que haja pluralidade de vítimas,
no crime previsto no art. 157, § 3º, c/c art. 14, inc. II, ambos do
CP, tratando-se de patrimônio único, fica configurada a unidade
do delito, devendo essa circunstância ser sopesada na
individualização da pena. Precedentes do STF. 3- Afasta-se o
perdimento do bem quando não demonstrada nenhuma das
hipóteses contidas no artigo 91, inciso II, do CP. 4- Embargos
infringentes conhecidos e providos. (TJ-GO - APR:
04168250720158090129, Relator: DR(A). JAIRO FERREIRA
JUNIOR, Data de Julgamento: 04/04/2018, SECAO CRIMINAL,
Data de Publicação: DJ 2506 de 16/05/2018)”Assim, considerando
que os acusados se defendem dos fatos e não da capitulação que
se lhe dá, devem os mesmos responderem tão somente pela
prática do crime de latrocínio consumado, previsto no artigo 157,
§ 3º, parte final, do Código Penal.II.3) Do crime de porte ilegal de
arma de fogo (denunciados OSVANILDO e ANDRÉ)O Ministério
Público imputou ainda aos denunciados a prática do crime de
porte de arma de fogo, em razão de terem portado, transportado,
recebido e ocultado 01 (um) revólver calibre 38, sem autorização
e em desacordo com determinação legal e regulamentar.É cediço
que há relação consuntiva quando uma norma penal incriminadora
constituir-se em meio necessário, ou uma normal fase de
preparação, ou de execução de outro crime, bem como quando se
configura como “ante factum” ou “post factum” impunível, sendo a
verdadeira idéia de progressão criminosa. Acerca do tema,
leciona o saudoso doutrinador Nélson Hungria: “Finalmente, uma
norma se deve reconhecer consumida por outra quando o crime
previsto por esta, ou é uma necessária ou normal forma de
transição para o último (crime progressivo). O crime previsto pela
norma consuntiva representa a etapa mais avançada na efetuação
do maléfico, aplicando-se, então, o princípio de que major
absorbet minorem”. (Comentários ao Código de Processo Penal,
Nélson Hungria e Heleno Fragoso, 6ª edição, p. 147). No presente
caso, a conduta anterior de portar a arma de fogo se dirigia à
garantia da consumação do crime posterior de latrocínio, de
maneira que não há cogitarr na existência autônoma dos delitos,
em conformidade com o princípio da consunção, sob pena de
ofender o princípio do “non bis in idem”. Da simples análise dos
autos constato que, em especial, o infrator OSVANILDO foi preso
ainda em estado de flagrância do crime de latrocínio, de modo
que não há como imputar ao acusado a conduta de ter portado,
transportado e recebido a mesma arma utilizada no crime pretérito.
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De igual modo, o infrator ANDRÉ também responde pelo crime de
latrocínio praticado com a mesma arma de fogo. Assim, não há
cogitar em uma dupla punição, haja vista que o crime posterior
praticado (ocultação da arma) foi realizada ainda durante o estado
de flagrância do crime anterior, tratando-se de mero exaurimento
realizado para assegurar a impunidade do crime pretérito.
Ademais, observo ainda que a arma em questão sequer estava
em poder ou na residência dos acusados no momento de sua
apreensão pela autoridade policial.Sendo assim, não há como
subsistir como delito autônomo a condenação pelo artigo 14 da
Lei 10.826/03, pois esse, diante do princípio da consunção, restou
absorvido pelos delitos de latrocínio e roubo. Nesse
sentido:APELAÇÃO CRIMINAL - LATROCÍNIO TENTADO DESCLASSIFICAÇÃO PARA ROUBO - DESCABIMENTO ROUBO MAJORADO - ABSOLVIÇÃO - IMPOSSIBILIDADE MATERIALIDADE
E
AUTORIA
COMPROVADAS
RECONHECIMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA IMPOSSIBILIDADE - DELITOS DE ESPÉCIES DIVERSAS REDUÇÃO DAS PENAS - DESCABIMENTO - ATENUANTES DA
MENORIDADE
E
CONFISSÃO
ESPONTÂNEA
PREJUDICIALIDADE - RECURSOS DESROVIDOS. RECURSO
MINISTERIAL - PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO
PERMITIDO - ABSORÇÃO PELOS CRIMES DE LATROCÍNIO E
ROUBO - PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO - CORRUPÇÃO DE
MENORES - CONDENAÇÃO - NECESSIDADE - CRIME FORMAL
- RECONHECIMENTO DA HEDIONDEZ NO DELITO DE
LATROCÍNIO TENTADO - NECESSIDADE - RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO. 1- Ao se associar para a prática do
crime e participar ativamente do desenrolar dos fatos, o agente
assume o risco do concurso, devendo ser responsabilizado pelo
resultado daí advindo. 2- Demonstrada a materialidade e autoria
do delito, sobretudo pela confissão dos réus, corroborada pela
prova testemunhal confirmada em juízo, é de rigor a manutenção
do decreto condenatório. 3- Não é possível o reconhecimento da
continuidade delitiva entre os crimes de roubo e latrocínio pois,
apesar de se tratarem de delitos do mesmo gênero, não são da
mesma espécie. 4- Fixadas as penas em consonância com os
elementos extraídos dos autos, imperiosa a sua manutenção. 5Reconhecida as atenuantes da menoridade e confissão
espontânea na r. SENTENÇA hostilizada, resta prejudicado o
pedido defensivo neste sentido. 6- Aplica-se o Princípio da
Consunção quando o delito de porte de arma constitui um meio
para consumação do crime de latrocínio e roubo, impondo-se,
portanto, a absorção daquele. 7- O crime de corrupção de
menores é delito formal, ou seja, para que se configure basta que
o agente pratique o crime na companhia de um menor. 8- O delito
de latrocínio, ainda que na forma tentada, é crime hediondo, a
teor do art. 1º, II, da Lei nº. 8.072/9 0. V.V. ROUBO E LATROCÍNIO
- CONTINUIDADE DELITIVA - RECONHECIMENTO POSSIBILIDADE - CORRUPÇÃO DE MENORES - CRIME
MATERIAL - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CORRUPÇÃO
- MANUTENÇÃO DA ABSOLVIÇÃO - NECESSIDADE. (TJ-MG APR: 10145110294447001 MG, Relator: Eduardo Machado, Data
de Julgamento: 17/09/2013, Câmaras Criminais / 5ª CÂMARA
CRIMINAL, Data de Publicação: 23/09/2013).Assim, tenho que o
melhor caminho é a absolvição.II.4) Do crime de porte ilegal de
arma de fogo de uso restrito (denunciado FÁBIO)A representante
do Ministério Público imputou ao denunciado o crime de porte de
arma de fogo de uso ilegal. Para tanto, sustentou que, antes
mesmo do assalto, Fábio portava 01 (uma) pistola, calibre.45,
sem autorização e em desacordo com determinação legal e
regulamentar.Pois bem. A materialidade do crime imputado ao
denunciado encontra amparo na ocorrência policial (fls. 18/20),
laudo de comparação de balística (fls. 286/289) e nos depoimentos
colhidos nos autos.No que concerne a autoria, merece uma
análise mais detida.Tanto na fase policial quanto em juízo, o
denunciado negou a prática do crime, afirmando que o artefato
era de propriedade de um dos infratores. No entanto, as versões
por ele declaradas apresentaram uma divergência considerável.
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Perante a autoridade policial disse que, após ser atingido no
abdomên por um disparo efetuado pelo primeiro assaltante que
adentrou na residência, foi surpreendido com a chegada do
segundo que buscava a chave da moto, momento em que
aproveitou para reagir. Disse que na tentativa de se apropriar da
arma de fogo OCORRERAM UM OU DOIS DISPAROS. Por fim,
relatou que, neste instante o primeiro infrator veio em sua direção
e efetuou novos disparos, ocasião em que foi alvejado no rosto
(fls. 172/174).Já em juízo, muito embora tenha confirmado a
mesma dinâmica dos fatos, esclareceu que na realidade, após ter
sido atingido pelo disparos realizados pelo primeiro infrator,
conseguiu reagir e tomar a arma de fogo do segundo, vindo, neste
instante, revidar o assalto ao realizar disparos contra os infratores.
Ao final, noticiou que durante a troca de tiros acabou sendo
novamente lesionado com um disparo no rosto, vindo em seguida
perder a consciência.Como se observa, no primeiro momento em
que foi ouvido, o denunciado afirmou que no instante em que ele
e o segundo infrator estavam disputando a posse da arma de
fogo, é que ocorreram os tiros. Contudo, na segunda vez em que
narrou o acontecido, disse que os disparos se deram após ele já
ter tomado a arma de um dos assaltantes.Importante ressaltar
que este detalhe não é algo a ser esquecido ou não lembrado. Ou
os disparos se deram no momento em que brigavam pela posse
do artefato ou quando já detinha a posse da arma.Outro fato que
chama a atenção: se Fábio permaneceu com a arma de fogo após
efetuar os disparos, qual destino levou o armamento Sim, por que
depois de atirar, os bandidos fugiram, sendo que Fábio
permaneceu com a arma. Onde ela foi parar Por que desapareceu
Fábio não esclareceu.Não fosse apenas isso, as declarações
prestadas na fase inquisitorial pela informante LOLRRAINY,
apontam de forma clara que no momento dos fatos a pessoa de
Fábio já estava armado, consoante se vê (fls. 16/16-v):“(…) o
elemento que estava na frente e falou algo logo apontou a arma
de fogo para Fábio, que se levantou rapidamente, que SAIU
CORRENDO, CAIU AO SOLO, E REVIDOU OS TIROS COM
UMA ARMA DE FOGO, mas ficou caído ao solo (…).Soma-se a
isso o fato de qu, ambos acusados OSVANILDO e ANDRÉ
afirmaram categoricamente que estavam apenas em poder de 01
(um) arma de fogo, calibre 38 e que no momento em que invadiram
a residência foram surpreendidos com a pessoa de Fábio em
posse de uma arma de fogo. Aduziram que durante os fatos
ocorreu uma trocas de tiros entre Fábio e Osvanildo.No mesmo
sentido, os informantes DANIELA (namorada de Osvanildo) e
RODRIGO, vulgo “sem cueca” ao serem ouvidos em juízo sobre
os fatos relataram que apenas tinha consciência da existência de
01 (uma) arma de fogo, a qual teria sido emprestada pelo
adolescente Sula.Por sua vez, o adolescente SANDRO CORTEZ
(“Sula”) narrou na fase policial ter emprestado apenas 01 (um)
revólver com 03 (três) munições ao infrator Osvanildo (fls. 96/97).
Diante desse contexto, tenho que os elementos de provas
contidos nos autos autorizam concluir pela efetiva participação do
infrator, uma vez que a despeito da negativa de autoria, a prova
testemunhal colhida, aliado a dinâmica dos fatos, trás a certeza
necessária para um édito condenatório. A propósito:“PORTE
ILEGAL DE ARMA DE FOGO. NEGATIVA DE AUTORIA.
CONJUNTO PROBATÓRIO HARMÔNICO. ABSOLVIÇÃO.
INVIABILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA-BASE. FUNDAMENTOS
GENÉRICOS. REDUÇÃO. PROVIMENTO PARCIAL. A negativa
de autoria do agente, quando isolada nos autos, é insuficiente
para elidir o decreto condenatório, máxime quando o conjunto
probatório é harmônico em apontá-lo como sendo o autor de
delito. (…) Apelação, Processo nº 0014107-56.2016.822.0501,
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, 1ª Câmara Criminal,
Relator(a) do Acórdão: Des. Valter de Oliveira, Data de julgamento:
17/05/2018”No mais, não obstante a tese da defensiva do
acusado, tenho que não é caso de aplicação da excludente da
legítima defesa, haja vista que uma coisa não exclui a outra. No
caso sub judice, o fato do acusado ter revidado o assalto
realizados pelos denunciados Osvanildo e André, não exime a
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sua responsabilidade penal pelo crime de porte ilegal de arma de
fogo (crime pretérito). No que concerne ao assunto:“APELAÇÃOCRIME. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO
PERMITIDO. ART. 14, CAPUT, DA LEI Nº 10.826/03.
INCONSTITUCIONALIDADE DOS CRIMES DE PERIGO
ABSTRATO. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. EXCLUDENTE DE
LEGÍTIMA DEFESA. NÃO CONFIGURADA. CONDENAÇÃO
MANTIDA. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. (...) As
elementares da legítima defesa não se confirmaram no caso
concreto. A situação de perigo não autoriza o indivíduo a possuir
ilegalmente arma de fogo para defesa, sob pena de tornar sem
efeito o Estatuto do Desarmamento. (...) (Apelação Crime Nº
70075166561, Quarta Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do
RS, Relator: Rogerio Gesta Leal, Julgado em 19/10/2017)”Assim,
considerando que restou demonstrada a materialidade e a autoria
e, inexistindo causas que excluam a ilicitude do fato, a condenação
do acusado é medida imperativa.II.5) Do crime de corrupção de
menores (Osvanildo).No que diz respeito ao delito de Corrupção
de Menores, a materialidade do crime está intimamente
relacionada com a autoria, razão pela qual as duas matérias
devem ser analisadas concomitantemente, num único contexto.O
crime de corrupção de menores, previsto no artigo 244-B da Lei
8.069/90, é crime formal, de perigo presumido, prescindindo, para
sua caracterização da prova da efetiva corrupção do menor, ou
seja, para sua caracterização independe de prova da efetiva e
posterior corrupção do menor, sendo suficiente a comprovação
da participação do inimputável em prática delituosa na companhia
de maior de 18 (dezoito) anos.Perante a autoridade policial
OSVANILDO confessou expressamente ter adquirido a arma de
fogo do adolescente conhecido por “Sula” (fls. 78/79). Todavia, ao
ser inquirido sobre os fatos em juízo, negou a prática delitiva,
aduzindo ter comprado arma de um boliviano.Contrapondo-se a
negativa de autoria atribuída ao infrator, temos as declarações do
adolescente SANDRO CORTEZ (“Sula”) que, ao ser ouvido
perante fase policial, afirmou que no dia dos fatos foi procurado
por Osvanildo, sendo que na citada ocasião o acusado lhe pediu
emprestado o revólver de sua propriedade, pois disse que tinha
um problema para resolver, tendo anuído e entregado a arma (fls.
96/97).No mesmo sentido, a informante DANIELA (namorada de
Osvanildo), afirmou em juízo que o adolescente “Sula” teria
chegado ao local com uma arma e em seguida entregou a
Osvanildo (CD-ROM fl. 246).Conforme visto, a retratação do
infrator em juízo não merece credibilidade, haja vista se tratar de
flagrante tentativa de eximir-se da responsabilização penal. Por
outro lado, a despeito da existência de elementos de provas
quanto ao envolvimento do denunciado OSVANILDO nos fatos
em questão, tenho que não é caso de condenação.Da prova
testemunhal colhida, constato que a arma de fogo utilizada no
crime era de propriedde de SANDRO CORTEZ (“Sula”), o qual
confirmou ter deslocado-se de sua residência em poder da arma
para entregar/emprestar ao acusado.Assim, verifico existir uma
clara linha divisória entre a conduta do adolescente (ato
infracional) e a de Osvanildo, pois a primeira se encerra com a
entrega da arma de fogo ao infrator, o qual não teve nenhuma
participação com os fatos anteriores.Desta forma, não obstante a
manifestação da representante do parquet, não há como condenar
o acusado no crime em questão, uma vez que não houve nenhuma
participação efetiva de OSVANILDO no ato infracional pretérito
perpetrado pelo adolescente (porte/transporte da sua arma de
fogo).Deste modo, inexistindo comprovação do envolvimento do
acusado no crime em questão, não há que se falar em condenação.
II.6) Do crime previsto no artigo 243 do ECA (Osvanildo)
Inicialmente, importante ressaltar que para a configuração do
crime previsto no artigo 243 do ECA, no caso em tela, se faz
necessário estar devidamente comprovado o “dolo” com a
FINALIDADE de incentivar-lhe o vício.A representante do parquet,
pleiteia a condenação do infrator nas penas do artigo 243 do ECA,
mediante omissão imprópria (art. 13, § 2º, alínea “B” do CP) pelo
fato de ter permitido que o adolescente Rodrigo de Oliveira
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Ferreira consumisse “maconha” no interior da sua residência.No
caso em apreço, a materialidade e a autoria do crime, estão
intimamente ligados, razão pela qual ambas as matérias serão
analisadas concomitantemente, num único contexto.O informante
RODRIGO, vulgo “sem cueca”, ao ser ouvido em ambas as fases
da persecução penal, mencionou que na data dos fatos estava na
casa de Osvanildo, na companhia dos demais acusados, bem
como a adolescente Daniela, ocasião em que fizeram o consumo
do entorpecente que ele mesmo havia levado e repartido com os
outros. (fls. 41/41-v).O APC EVARISTO afirmou que em contato
com a namorada de Osvanildo (Daniela), esta relatou que estava
na residência de “Bito” com Rodrigo quando posteriormente teria
chegado os acusados, sendo que todos passaram a fazer uso de
entorpecente (CD-ROM fl. 312).De igual modo, ambos acusados
OSVANILDO e ANDRÉ, ao serem ouvidos em juízo, confirmaram
que antes da prática do crime pretérito (latrocínio) estavam na
residência fazendo uso de substância entorpecente.Pois bem.
Conforme visto, pelos depoimentos acima colhidos verifica-se
não haver dúvida quanto ao envolvimento do acusado
OSVANILDO na prática delitiva, pelo fato de ter consentido
(autorizado) que o adolescente Rodrigo de Oliveira Ferreira
realizasse o consumo de substância entorpecente em sua
residência. Por outro lado, em atenção as demais elementos de
provas constantes nos autos, tenho que é caso de condenação.
RODRIGO trata-se de um rapaz na iminência de completar 18
(dezoito) anos, o qual já vinha reiteradamente em outras ocasiões
consumindo substância entorpecente.Observo que desde a fase
inquisitorial, os elementos de provas indicam que estavam
fazendo o uso compartilhado de substância entorpecente
(maconha) na residência alugada pelo infrator Osvanildo, ou seja,
não se questiona que a conduta trata-se de consumo de drogas.
Depreende-se ainda que o responsável por levar a droga até o
local (casa de Osvanildo) foi o próprio adolescente RODRIGO,
vulgo “sem cueca”. Não fosse apenas isso, observo que o
adolescente em questão completou sua maioridade no dia
seguinte aos fatos (22/07/2017).Importante esclarecer que a
proibição esculpida no art. 243 do ECA, busca é inibir o consumo
desta em razão malefícios à saúde. Todavia, entendo que o
Direito Penal só deve incidir em casos extremos, quando aquele o
faça com o dolo de incentivar-lhe o consumo, o que não restou
comprovado nos autos.Assim, não obstante a manifestação da
representante do parquet, tenho que o melhor caminho é a
absolvição.III) DISPOSITIVO.Em face do exposto, JULGO
PROCEDENTE EM PARTE a pretensão punitiva estatal e, como
consequência:a) CONDENO os acusados ANDRÉ SILVA DE
SOUZA e OSVANILDO SOUZA DE OLIVEIRA, qualificado nos
autos, pela prática dos crimes de latrocínio (art. 157, § 3º, segunda
parte, do Código Penal);b) ABSOLVER o denunciado ENDREW
FERNANDES DA SILVA, vulgo “Bradock”, qualificado nos autos,
pela prática dos crimes previstos nos artigos 157, § 3º, primeira
parte, c/c art. 14, inciso II do CP (1º Fato) e art. 157, § 3º, parte
final, do Código Penal (2º Fato), na condição de partícipe, com
fundamento no art. 386, inciso VII do CPP;c) ABSOLVER o
denunciado ANDRÉ SILVA DE SOUZA e OSVANILDO SOUZA
DE OLIVEIRA, qualificado nos autos, pela prática do crime de
porte ilegal de arma de fogo (art. 14, da Lei 10.826/03), com base
no artigo 386, inciso III do CPP;d) ABSOLVER o denunciado
OSVANILDO SOUZA DE OLIVEIRA, qualificado nos autos, pela
prática dos crimes de corrupção de menores (art. 244-B da Lei
8.069/90) e o delito previsto no artigo 243 do mesmo diploma
legal, mediante omissão imprópria (art. 13, § 2º, alineá “b”, do
Código Penal), com fundamento no art. 386, inciso VII do CPP;e)
CONDENO o acusado FÁBIO ALVES DE SOUZA, qualificado nos
autos, pela prática dos crimes de porte ilegal de arma de fogo de
uso restrito (art. 16, da Lei 10.826/03).Passo a dosimetria da
pena.III.1) Réu OSVANILDO SOUZA DE OLIVEIRA.Na primeira
fase de fixação de pena, atento aos comandos do art. 59, analiso
as circunstâncias judiciais: Culpabilidade - a culpabilidade revelase acentuada. Não se trata de um crime de latrocínio qualquer,
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cometido na rua ou em local ermo, onde o infrator ceifa a vida da
vítima com a FINALIDADE de subtrai eventual bem patrimonial da
vítima. No caso em tela, tratou-se de um crime meticulosamente
planejado, com a FINALIDADE espúria de subtrair uma
motocicleta, onde se valeu do auxílio direto do corréu André e
indiretamente do adolescente Sandro Cortez, haja vista que a
arma utilizada pertencia aquele; Antecedentes – Em atenção às
folhas de antecedentes (fls. 455/457-v), verifico que o acusado
possui execução penal nº 0000285-37.2015.8.22.0015, pela
prática dos crimes de roubo majorado, receptação e porte de
arma de fogo. Desta forma, deixo de valorar a primeira condenação
por configurar causa que agravante (reincidência); sendo as
demais analisadas como circunstância prejudicial; Conduta social
e Personalidade - Não pode ser valorada, diante da ausência nos
autos de elementos; Motivos - próprios do crime, ou seja, o lucro
fácil em detrimento do patrimônio alheio; Circunstâncias do crime
- extrapolam a previsão típica, uma vez que em decorrência da
atuação dos infratores, restou atingida 02 (duas) vítimas, sendo
uma delas gravemente feriada e a outra veio a óbito;
Consequências - próprios do crime, ou seja, em decorrência da
atuação dos infratores uma das vítimas veio a óbito de maneira
prematura em razão das lesões sofridas; Comportamento da
vítima - não contribuiu para a prática do crime.Com base nestas
diretrizes, para o delito de latrocínio fixo a pena base acima
mínimo legal, ou seja, 23 (vinte e três) anos e 09 (nove) meses de
reclusão, além de 20 (vinte) dias-multa, em razão da presença de
circunstâncias
judiciais
desfavoráveis
(culpabilidade,
antecedentes e circunstâncias do crime).Reconheço a atenuante
da confissão espontânea do crime, uma vez que a despeito de ser
parcial serviu como fundamento para condenação. De igual modo,
verifico a presença a agravante da reincidência (art. 61, I, do CP),
de modo que em atenção ao disposto no artigo 67 do Código
Penal e aliado a jurisprudência do STJ e STF, tenho que a
presença de circunstância preponderante, no caso, a reincidência,
determina uma maior reprimenda, razão pela majoro a pena em
02 (dois) anos, perfazendo 25 (vinte e cinco) anos e 09 (nove)
meses de reclusão. A propósito:“CONFISSÃO – REINCIDÊNCIA
– COMPENSAÇÃO – IMPROPRIEDADE – PRECEDENTES.
Prepondera sobre a confissão a reincidência, no que esta última
revela a necessidade de observar-se apenação substancial, não
se colocando no mesmo nível o reincidente e o primário. (RHC
135819, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma,
julgado em 29/05/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-116
DIVULG 12-06-2018 PUBLIC 13-06-2018)”.Diante da ausência
causas de diminuição ou aumento de pena a serem consideradas,
torno-a DEFINITIVA nesse patamar, ou seja, 25 (vinte e cinco)
anos e 09 (nove) meses de reclusão, além de 20 (vinte) diasmulta, está na proporção de 1/30 do salário-mínimo vigente na
data do fato, ou seja, o valor de R$ 624,00 (seiscentos e vinte e
quatro reais).Deixo de condená-lo as custas processuais, por ser
inócuo fazê-lo, pois foi assistido pela Defensoria Pública,
presumindo-se que seja pobre nos termos da lei.Com base no
artigo 33, caput, primeira parte e §§ 2º e 3º c/c artigo 59, ambos
do Código Penal, fixo o regime inicial FECHADO para cumprimento
de sua pena.III.2) Réu ANDRÉ SILVA DE SOUZA.Na primeira
fase de fixação de pena, atento aos comandos do art. 59, analiso
as circunstâncias judiciais: Culpabilidade - a culpabilidade revelase acentuada. Não se trata de um crime de latrocínio qualquer,
cometido na rua ou em local ermo, onde o infrator ceifa a vida da
vítima com a FINALIDADE de subtrai eventual bem patrimonial da
vítima. No caso em tela, tratou-se de um crime meticulosamente
planejado, com a FINALIDADE espúria de subtrair uma
motocicleta, onde se valeu do auxílio direto do corréu André e
indiretamente do adolescente Sandro Cortez, haja vista que a
arma utilizada pertencia aquele; Antecedentes – Em atenção às
folhas de antecedentes (fls. 458/459), verifico que o acusado é
primário e sem antecedentes criminais; Conduta social e
Personalidade - Não pode ser valorada, diante da ausência nos
autos de elementos; Motivos - próprios do crime, ou seja, o lucro
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fácil em detrimento do patrimônio alheio; Circunstâncias do crime
- extrapolam a previsão típica, uma vez que em decorrência da
atuação dos infratores, restou atingida 02 (duas) vítimas, sendo
uma delas gravemente feriada e a outra veio a óbito;
Consequências - próprios do crime, ou seja, em decorrência da
atuação dos infratores uma das vítimas veio a óbito de maneira
prematura em razão das lesões sofridas; Comportamento da
vítima - não contribuiu para a prática do crime.Assim, com base
nestas diretrizes, para o delito de latrocínio fixo a pena base
acima mínimo legal, ou seja, 22 (vinte e dois) anos e 06 (seis)
meses de reclusão, além de 15 (quinze) dias-multa, em razão da
presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis (culpabilidade
e circunstâncias do crime).Reconheço a atenuante da confissão
espontânea do crime, a despeito de ser parcial serviu como
fundamento para condenação. De igual modo, verifico a presença
da atenuante da menoridade relativa, razão pela qual reduzo tão
somente a pena privativa de liberdade ao mínimo legal previsto ao
crime, ou seja, 20 (vinte) anos de reclusão, em atenção ao que
dispõe a Súmula 231 do STJ.Na ausência de outras causas
modificadoras da pena, torno-a DEFINITIVA nesse patamar, ou
seja, 20 (vinte) anos de reclusão, além de 15 (quinze) dias-multa,
está na proporção de 1/30 do salário-mínimo vigente na data do
fato, ou seja, o valor de R$ 468,00 (quatrocentos e sessenta e oito
reais).Deixo de condená-lo as custas processuais, por ser inócuo
fazê-lo, pois foi assistido pela Defensoria Pública, presumindo-se
que seja pobre nos termos da lei.Com base no artigo 33, caput,
primeira parte e §§ 2º e 3º c/c artigo 59, ambos do Código Penal,
fixo o regime inicial FECHADO para cumprimento da pena.III.3)
Réu FÁBIO ALVES DE SOUZA.Na primeira fase de fixação de
pena, atento aos comandos do art. 59, analiso as circunstâncias
judiciais: Culpabilidade - o acusado agiu com grau de culpabilidade
inerente ao crime praticado, posto que é imputável e conhecedor
da ilicitude do seu ato, sendo-lhe exigível conduta diversa;
Antecedentes – Em atenção às folhas de antecedentes (fls.
458/459), verifico que o acusado registra condenação por lesão
corporal leve, ameaça e porte ilegal de arma de fogo (execuções
penais nº 0000506-59.2011.8.22.0015 e nº 000423326.2011.8.22.0015). Desta forma, deixo de valorar a primeira
condenação por configurar causa que agravante (reincidência);
sendo as demais analisadas como circunstância prejudicial;
Conduta social e Personalidade - Não pode ser valorada, diante
da ausência nos autos de elementos; Motivos do crime e as
Circunstâncias do crime - são os normais que cercam o tipo penal
e, quanto às, Consequências do crime - foram relevante, eis que
a despeito da presença da legítima defesa, o infrator se utilizou do
porte ilegal de arma de fogo, vindo com a sua conduta concorrido
para o óbito da vítima Júlia; Comportamento da vítima - nada a se
valorar em delitos desta espécie.Assim, com base nestas
diretrizes, para o delito de porte ilegal de arma de fogo de uso
restrito, fixo a pena base acima do mínimo legal, ou seja, 03 (três)
anos e 09 (nove) meses de reclusão, além de 20 (vinte) diasmulta, em razão da presença de circunstância judicial desfavorável
(antecedentes e consequência).Inexiste atenuantes a serem
reconhecidas.Presente a agravante da reincidência, majoro tão
somente a reprimenda da pena privativa de liberdade em 07 (sete)
meses, perfazendo 04 (quatro) anos e 04 (quatro) meses de
reclusão. (Apelação Criminal, N. 2013.088759-8, Tribunal de
Justiça de Santa Catarina, Quarta Câmara Criminal, Relator(a)
Des. Cinthia Beatriz da Silva Bittencourt Schaefer, julgado em
13/03/2014)”.Na ausência de causas de diminuição e aumento de
pena, torno-a DEFINITIVA nesse patamar, ou seja, 04 (quatro)
anos e 04 (quatro) meses de reclusão, além de 15 (quinze) diasmulta, está na proporção de 1/30 do salário-mínimo vigente na
data do fato, ou seja, o valor de R$ 468,00 (quatrocentos e
sessenta e oito reais).Considerando que a Defesa do acusado foi
patrocinada por advogada constituída, bem como em razão da
ausência de indicativos de insuficiência financeira, condeno ainda
ao pagamento proporcional das custas processuais.Com base no
artigo 33, caput, primeira parte e §§ 2º e 3º c/c artigo 59, ambos
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do Código Penal, fixo o regime inicial FECHADO para cumprimento
de sua pena, em razão da reincidência. A propósito:“APELAÇÃO
CRIMINAL. ROUBO. PENA SUPERIOR A 04 E INFERIOR A 08
ANOS. RÉU REINCIDENTE. REGIME DE CUMPRIMENTO DE
PENA. SEMIABERTO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO NÃO
PROVIDO. O condenado não reincidente, cuja pena seja superior
a 4 (quatro) anos e não exceda a 8 (oito), poderá, desde o
princípio, cumpri-la em regime semiaberto, DESDE QUE NÃO
SEJA REINCIDENTE (art. 33, §2º, “b”, do CP). Apelação,
Processo nº 0003573-82.2018.822.0501, Tribunal de Justiça do
Estado de Rondônia, 2ª Câmara Criminal, Relator(a) do Acórdão:
Des. Miguel Monico Neto, Data de julgamento: 27/06/2018”III.4)
Demais Deliberações.Os réus ANDRÉ SILVA, não preenche os
requisitos do artigo 44 do Código Penal, uma vez que além da
pena aplicada ser superior a 04 (quatro) anos, o crime foi praticado
com violência. OSVANILDO SOUZA e FÁBIO ALVES igualmente
não fazem jus à substituição da pena privativa de liberdade por
restritivas de direito, pois além da pena aplicada ser superior 04
(quatro) anos, tratam-se de réu reincidente em crimes dolosos.
Extrai-se dos autos que OSVANILDO SOUZA foi preso em
flagrante no dia 21/07/2017. Por sua vez, ANDRÉ SILVA restou
preso preventivamente na data de 27/07/2017 e assim
responderam ao processo. Desta forma, levando em conta a pena
aplicada, nego-lhes o direito de recorrer em liberdade. No que
concerne ao condenado FÁBIO ALVES, considerando que
encontra-se solto por este processo e nesta condição o respondeu,
concedo-lhe o direito de aguardar julgamento de eventual recurso
em liberdade.Decreto a perda da arma apreendida e da munição
apreendida (fl. 94), e determino que sejam encaminhadas ao
Comando do Exército, para destruição ou doação, nos termos do
art. 25, caput, da Lei n. 10.826/2.003, com nova redação dada
pela Lei n. 11.706/2008. De igual modo, determino a destruição
do par de sandália apreendido nos autos.Após o trânsito em
julgado, comunique-se ao TRE, expeça-se Guia definitiva ou
provisória, conforme o caso. Adotem-se as providências previstas
nas DGJ.Não havendo pagamento do valor da pena de multa,
inscreva-se em Dívida Ativa.Publique-se. Registre-se. Intime-se.
Cumpra-se.Guajará-Mirim-RO, quinta-feira, 13 de setembro de
2018.Leonardo Meira Couto Juiz de Direito
Proc.: 0000430-88.2018.8.22.0015
Ação:Ação Penal de Competência do Júri (Réu Preso)
Autor:Ministério Público do Estado de Rondônia
Advogado:Promotor de Justiça ( )
Denunciado:Anderson Ortiz de Lisboa, Sérgio dos Santos Pinedo
Advogado:Defensoria Pública (- -)
SENTENÇA:
SENTENÇA I) RelatórioO Ministério Público ofereceu denúncia
em desfavor de ANDERSON ORTIZ DE LISBOA, vulgo Já Morreu
e SÉRGIO DOS SANTOS PINEDO, vulgo
Serginho , já
qualificados nos autos, imputando-lhes a prática do crime de
roubo majorado pelo emprego de arma de fogo, concurso de
pessoas e pela subtração de veículo automotor que seria
transportado para o exterior (Art. 157, § 2º, I, II e IV do Código
Penal), além do crime de tentativa de homicídio qualificado (Art.
121, §2º, VII c/c art. 14, II, ambos do Código Penal, em desfavor
de Sérgio dos Santos Pinedo.1º FatoNarra a denúncia que na
data de 05/03/2018, por volta das 03:30 horas, na Av. Marechal
Deodoro, n. 837, Centro, na denominada Feira dos Bolivianos ,
em Guajará-Mirim, os acusados, em unidade de desígnio,
mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo,
subtraíram diversos objetos de propriedade de Patrícia Cuellar e
de Miguel Coca Cuellar, elencados nos autos de apresentação e
apreensão e de avaliação merceológica acostados aos autos,
além do veículo Fiata Pálio, placa NBJ 8144, pertencente a
Miguel, assim como sua carteira porta cédulas e a quantia de R$
85,00 em espécie.2º FatoAinda segundo a exordial, após o
cometimento do primeiro fato, na confluência das Avenidas
Princesa Isabel com Porto Carreiro, Sérgio dos Santos Pinedo,
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agindo com vontade de matar, mediante um disparo de arma de
fogo, atentou com a vida da guarnição composta pelos Policiais
Militares Cabo Oliveira, Soldados Cleiciane e Lydson, somente
não logrando êxito no seu intento por circunstâncias alheias à sua
vontade.A denúncia, informada com o respectivo inquérito policial,
foi recebida em 04/04/2018. Devidamente citados (Certidão de fl.
116), os acusados apresentaram resposta escrita à acusação por
meio da Defensoria Pública (fls. 117).Durante a instrução, foram
colhidos os depoimentos das vítimas, de 03 (três) testemunhas,
bem como procedido com o interrogatório dos acusados (Termos
de fls. 128/132, 136/138).Na fase do art. 402 do CPP, a Defensoria
Pública requereu a juntada do prontuário médico de Sérgio dos
Santos (fls. 141/147), bem como a realização de perícia médica
com o acusado (fls. 139/140).Ante a impossibilidade de realização
da perícia, a DPE pugnou pela sua desistência (fl. 153).Em
seguida, Ministério Público e Defensoria Pública apresentaram
alegações finais em forma de memoriais. O primeiro pugnou pela
parcial procedência da peça acusatória, condenando os réus pela
prática do crime descrito no art. 157, § 2º, I e II, nos termos do art.
70, ambos do Estatuto Repressivo, bem como impronunciando
Sérgio dos Santos Pinedo, no tocante ao crime de tentativa de
homicídio (fls. 154/172). Já o segundo requereu a condenação de
Anderson Ortiz pela prática do crime de roubo qualificado,
aplicando-se a pena-base em seu patamar mínimo; a absolvição
de Sérgio dos Santos Pinedo da imputação do tipo penal descrito
no art. 157, § 2º, I, II e IV do Código Penal, nos termos do art. 386,
VII do CPP; e por fim a impronúncia de Sérgio do crime de
tentativa de homicídio.Relatados. Passo a decidir. II)
Fundamentação II.1) Dos crimes de roubo majorado em concurso
formal. Ao tratar do crime de roubo, o art. 157 do Código Penal
preceitua o seguinte: Subtrair coisa móvel alheia, para si ou para
outrem, mediante grave ameaça ou violência, ou depois de havêla, por qualquer meio, reduzido à impossibilidade de
resistência:Pena: reclusão, de quatro a dez anos, e multa. O tipo
penal em análise é considerado pela doutrina crime complexo,
haja vista que, na mesma ação, encontram-se presentes a
subtração, própria do delito de furto (art. 155 do CP) e o
constrangimento, característico do crime de constrangimento
ilegal (art. 146 do CP); tem como bem jurídico tutelado o patrimônio
(imediato), bem como a liberdade, a integridade física e a vida do
sujeito passivo (mediata); o elemento objetivo do tipo é a
subtração; e o elemento subjetivo é o dolo, ou seja, na consciência
e vontade de ameaçar ou praticar violência física ou moral para
subtrair coisa alheia móvel.Feitas essas considerações, passo ao
exame do caso.A materialidade do crime de roubo encontra
respaldo na Ocorrência Policial de fls. 10/11, no Auto de
Apresentação e Apreensão de fls. 12/14 e nos Laudos de
Avaliação Merceológica Direta e Indireta de fls. 46/50.No que diz
respeito à autoria, analisarei em tópicos diferentes a situação de
cada um dos acusados.II.1.1) Do acusado Anderson Ortiz de
Lisboa.No tocante à Anderson, constato haver provas suficientes
no sentido de ser ele um dos autores do crime de roubo.Tanto na
fase inquisitorial quanto em juízo confessou a prática do delito.
Todavia, perante o contraditório judicial, afirmou ter cometido o
crime na companhia de um boliviano conhecido por nego e não
do corréu Sérgio. Ainda na fase judicial, afirmou não ter feito uso
de arma de fogo e que o veículo somente foi utilizado para
transportar os objetos furtados (Termo de fls. 24 e CD/ROM de fl.
129).Aliado à confissão, a vítima Miguel ouvida em ambas as
fases da persecução
reconheceu Anderson como um dos
assaltantes. Era Miguel que se encontrava na feira dos bolivianos
quando foi rendido e amarrado por dois elementos, um mais alto
e outro mais baixo. Após os bandidos levarem seu carro
juntamente com os objetos furtados, conseguiu se soltar, chamou
a polícia e, com ela, conseguiu prender Anderson, reconhecendo-o
no momento em que este foi detido pelos policiais (Termo de fls.
17 e CD/ROM de fl. 129).Não fosse apenas isso, Anderson foi
localizado pela polícia militar na posse do veículo da vítima,
ocasião em que tentou fugir, vindo a ser preso logo em seguida,
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conforme comprovado por meio das oitivas dos Policiais Militares
Cleverson, Elias, Cleiciane, Lydson e Eder (CD/ROM de fl. 129).
Assim, diante de contexto fático probatório suficiente para a
caracterização da autoria e materialidade do crime de roubo, o
édito condenatório é medida de rigor. Nesse sentido:APELAÇÃO
CRIMINAL - ROUBO MAJORADO E TENTATIVA DE ROUBO PLEITO ABSOLUTÓRIO - INVIABILIDADE - COERÊNCIA
ENTRE A PALAVRA DA VÍTIMA E DOS POLICIAIS ALIADA À
CONFISSÃO DO ACUSADO - CONDENAÇÃO MANTIDA CORRUPÇÃO DE MENORES - PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA FALTA DE INTERESSE RECURSAL - HONORÁRIOS DO
DATIVO - FIXAÇÃO EX OFFICIO - RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Os elementos de convicção colhidos no curso da instrução
comprovam de forma inequívoca a autoria dos delitos pelo
acusado, corroborada pela própria confissão deste, pelas
declarações da vítima, bem como dos policiais que o prenderam
em flagrante delito. 2. Padece a defesa de interesse recursal ao
pleitear a absolvição do acusado do delito de corrupção de
menores, haja vista a absolvição concedida pelo juízo a quo. 3. O
defensor dativo tem direito à percepção de honorários pela defesa
do acusado em ambas as instâncias, pelo que, ainda que não
requeridos expressamente, há que se concedê-los ex officio (TJMG - APR: 10347130023695001 MG, Relator: Kárin Emmerich,
Data de Julgamento: 03/03/2015, Câmaras Criminais / 1ª
CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 13/03/2015).II.1.1.1)
Da Qualificadora do Concurso de PessoasQuanto à qualificadora
do concurso de pessoas, verifico não haver dúvida de sua
incidência.Anderson confirmou ter praticado o crime na companhia
de terceira pessoa.Reforçando a confissão do acusado, temos a
palavra da vítima que declarou que o assalto foi perpetrado por 02
(dois) elementos. Assim, o seu reconhecimento é medida de rigor.
II.1.1.2) Da Qualificadora do Emprego de Arma de FogoO mesmo
destino não possui a qualificadora do emprego de arma de fogo.
Em ambas as fases da persecução penal o réu negou ter utilizado
qualquer arma de fogo. Perante a autoridade policial disse ter
usado um simulacro. Já em juízo alegou ter feito uso de seu boné
para simular estar armado.Não fosse penas isso, não foi
apreendida qualquer arma de fogo, mas sim um simulacro (Auto
de Apresentação e Apreensão de fl. 12).A única prova no sentido
de que no assalto teria sido utilizada uma arma de fogo decorre
da palavra da vítima Miguel que afirmou ter certeza que os ladrões
se utilizaram de um revólver calibre 38.Todavia, não há como
reconhecer a presente qualificadora baseada unicamente na
palavra da vítima, ainda mais quando o objeto apreendido trata-se
de um simulacro.Ressalte-se que o uso de simulacro deve ser
utilizado para configurar a grave ameaça exigida pelo tipo penal
do art. 157 do Estatuto Repressivo, não podendo configurar a
majorante prevista no § 1, I do referido DISPOSITIVO legal.Desta
forma, havendo dúvida quanto ao emprego de arma de fogo ou
simulacro, a qualificadora não deve incidir no caso. Nesse sentido
vem decidindo o Superior Tribunal de Justiça. Confira-se: PENAL.
HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO.
ROUBO. EMPREGO DE SIMULACRO DE ARMA DE FOGO.
AFASTAMENTO
DA
MAJORANTE.
CARÊNCIA
DE
FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA A IMPOSIÇÃO DO REGIME
PRISIONAL SEMIABERTO. DOSIMETRIA REVISTA. WRIT NÃO
CONHECIDO E ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. ( ) 3. Nos
termos da jurisprudência desta Corte, o emprego de arma de fogo
desmuniciada ou de simulacro, como forma de intimidar a vítima
do delito de roubo, malgrado caracterize a grave ameaça
configuradora de tal crime, não justifica o reconhecimento da
majorante do art. 157, § 2º, I, do Código Penal, ante a ausência de
potencialidade ofensiva do artefato. Precedentes. ( ) (HC 397.107/
MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado
em 20/06/2017, DJe 01/08/2017). II.1.1.3) Da Qualificadora
prevista no art. 157, § 2º, IV do CPComo bem apontado pela
representante do parquet, em, suas alegações finais, as provas
constantes dos autos demonstram que a apropriação do veículo
da vítima se deu apenas para transportar a res furtiva.De fato, não
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há provas de que os assaltantes tivessem a intenção de transportar
o veículo para o pais vizinho, conforme declarações da própria
vítima Miguel, da testemunha PM Cleiciane, bem como da versão
apresentada pelo réu.Assim, não há como reconhecer a incidência
da referida qualificadora.II.1.1.4) Do Concurso FormalA
representante do parquet pugnou pela condenação do acusado
tanto no crime de roubo das mercadorias da vítima Patrícia, como
na subtração do veículo de propriedade de Miguel, em concurso
formal.Contudo, da análise dos elementos de provas, restou
esclarecido que em nenhum momento os infratores objetivavam a
subtração do veículo em questão.A vítima MIGUEL, ao prestar
esclarecimentos sobre o episódio, esclareceu que o objetivo dos
assaltantes era utilizar o carro apenas para transportar os objetos.
De igual modo, a testemunha PM CLEICIANE narrou que na
verdade a intenção dos assaltantes não era roubo do veículo,
mas sim, o roubo dos objetos, o veículo, no caso, foi roubado para
transportar os objetos No mesmo sentido, o infrator ANDERSON
negou que tinham a intenção de roubar o veículo da vítima.O
próprio órgão ministerial, ao tratar da qualificadora prevista no art.
157, § 2º, IV do Estatuto Repressivo em suas alegações finais,
chegou a CONCLUSÃO de que, na verdade, a intenção dos
executores do crime ao se apropriar do automóvel se deu apenas
para transportar a res furtiva, ou seja, a posse do veículo tratouse de conduta praticada para facilitar e assegurar a execução do
crime fim (subtração dos objetos do estabelecimento comercial).
Deste modo, em razão do nexo de dependência entre os crimes,
não há falar em condenação pelo crime de roubo do automóvel se
ele foi realizado como meio para a consumação do resultado do
crime anterior, ficando assim absorvido por este. Além do mais,
observo ainda que os fatos aconteceram num mesmo contexto
fático e os infratores objetivaram tão somente um único patrimônio.
Assim, considerando que o acusado se defende dos fatos e não
da capitulação que se lhe dá, deve o mesmo responder tão
somente pela prática de 01 (um) crime de roubo majorado,
previsto no artigo 157, § 2º, inciso II, do Código Penal.II.1.2) Do
Acusado Sérgio dos Santos PinedoNo que diz respeito a Sérgio,
verifico que a prova constante dos autos é frágil, não sendo capaz
de ensejar uma condenação.Em que pese ter confessado na fase
policial, em juízo Sérgio negou a prática delitiva (CD/ROM de fl.
129).A delação extrajudicial do corréu não foi ratificada perante o
contraditório judicial, haja vista que em juízo Anderson sustentou
ter praticado o roubo juntamente com um boliviano e não com
Sérgio (CD/ROM de fl. 129). A jurisprudência tem entendido que
em casos como estes, a condenação exige outras provas capazes
de demonstrar ter o réu cometido o crime. Todavia, a meu sentir,
não é o caso dos autos.Nenhum dos policiais militares que
atenderam a ocorrência e que participaram da prisão do réu
Anderson, reconheceram Sérgio como um dos suspeitos que teria
fugido. Todos disseram que havia um segundo elemento e que o
mesmo conseguiu evadir-se. Em que pese a vítima ter reconhecido
Sérgio como um dos assaltantes, esse fato merece uma análise
mais detalhada.Ao ser ouvido perante a autoridade policial, Miguel
afirmou ter reconhecido Sérgio por meio de uma fotografia que lhe
foi apresentada (Termo de fl. 17). Entretanto, referida foto não foi
acostada aos autos.Já em juízo, Miguel relatou ter reconhecido
Sérgio na delegacia, ocasião em lhe foi apresentado 04 (quatro)
suspeitos, sendo que imediatamente reconheceu os dois
acusados.Todavia, da análise do Auto de Reconhecimento de fls.
20/22, é possível constatar que Anderson e Sérgio foram
colocados para serem reconhecidos juntamente com 02 (dois)
agentes da polícia civil, conforme se verifica do Ofício de fl. 148.
Muito embora em seu depoimento judicial tenha afirmado que no
momento do reconhecimento não sabia quem eram as outras
duas pessoas que se encontravam com os acusados, afirmou que
depois ficou sabendo se tratar de policiais.Outra circunstância
que chama a atenção. No momento do reconhecimento, Miguel já
havia reconhecido Anderson, pois estava com os policiais quando,
na noite anterior, efetuaram a sua prisão. A vítima ainda relatou
que o outro bandido era baixinho. Na foto de fl. 20, somente
Sérgio possui as características por ele indicadas. Assim, na
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verdade, quando do reconhecimento na delegacia, a vítima tinha
03 (três) pessoas para identificar, sendo que apenas Sérgio
possui estatura baixa, os demais detém altura mediana, além de
serem policiais.Logo, diante das circunstâncias em que se deu o
reconhecimento de Sérgio pela vítima, esta prova possui valor
relativo.A ação criminosa ocorreu na madrugada. É de
conhecimento público e notório a precária iluminação pública da
cidade de Guajará-Mirim. A vítima foi amarrada e colocada
deitada no chão, de modo que, provavelmente, teve pouco contato
visual com os assaltantes. Difícil não crer que diante das
circunstâncias em que se deu o reconhecimento, Miguel não
tenha sido sugestionado a indicar o acusado Sérgio.Ora, dos
quatro suspeitos apresentados, um ele já havia reconhecido na
noite anterior. Dois eram policiais. Sobrou Sérgio, o único baixinho
que se encaixava perfeitamente nas características por ele
indicadas.Mas não é só! Vejamos como se deu a prisão do
acusado.Como já relatado, os policiais militares não conseguiram
identificar o indivíduo que conseguiu empreender fuga, somente
efetuando a prisão do corréu Anderson. Segundo a Polícia Militar,
a prisão de Sérgio ficou a cargo da Polícia Civil. No entanto, os
policiais militares Cleverson e Lydson teriam ouvido o acusado
Anderson dizer que seu comparsa era Serginho.Ocorre que, ao
ser ouvido perante o contraditório judicial, o Agente de Polícia
Civil Evaristo Gomes do Carmo - pessoa que efetuou a prisão do
acusado não relatou ter ouvido dos policiais militares que o
comparsa Anderson já preso teria apontado Sérgio como um
dos autores do roubo, mas sim que referida informação teria sido
obtida por meio de denúncia anônima. Narrou que a informação
apócrifa indicava ainda onde o acusado se encontrava. Foi assim
que, segundo o policial civil, chegaram até a pessoa de Sérgio, se
deslocando até a casa de Lucilene, oportunidade em que notaram
que parte das mercadorias roubadas estava na área externa de
uma casa de propriedade de Evilázio Sena - que ficava quase
em frente à residência onde Sérgio se encontrava. Disse que,
com a autorização da proprietária, ingressaram no imóvel e
localizaram Sérgio escondido no banheiro. Nada foi encontrado
na casa onde Sérgio foi localizado (CD/ROM de fl. 137).Assim,
fica a dúvida: Como os agentes da lei chegaram até a pessoa do
acusado Foi por meio da delação do corréu Anderson Foi em
decorrência da vítima Miguel ter reconhecido Sérgio por meio de
fotografia que lhe foi apresentada Ou teria sido por meio de uma
denúncia anônima Este questionamento não restou esclarecido.
Outro ponto que gerou perplexidade deste julgador: por qual
razão a polícia não investigou o proprietário da casa onde parte
dos objetos roubados foram encontrados Seria o mais razoável a
fazer.Por fim, em juízo, o acusado apresentou um álibi. Trata-se
da informante Lucilene Garcia da Silva, namorada do Sérgio, que
alegou que o réu passou todo o dia anterior na sua casa, pernoitou
lá e somente foi preso no dia seguinte. (CD/ROM de fl. 137). A
despeito de não ter prestado compromisso, seu depoimento não
deve ser ignorado. Portanto, examinando o arcabouço probatório
é possível extrair os seguintes pontos: 1) a confissão extrajudicial
não foi ratificada em juízo; 2) a delação extrajudicial do corréu não
foi reproduzida perante o contraditório judicial; 3) parte dos
objetos roubados estavam na casa de propriedade de Evilázio
Sena, que sequer foi ouvido; 4) Sérgio não foi preso de posse de
qualquer objeto roubado; 5) a maneira como se deu o
reconhecimento de Sérgio pela vítima torna a prova relativa,
conforme já pontado; 6) há sérias divergências de como a polícia
realmente chegou até a pessoa de Sérgio; e 5) a informante
Lucilene relatou que na data dos fatos o réu Sérgio se encontrava
em sua casa.Diante deste cenário, constato haver dúvidas
razoáveis sobre a participação de Sérgio na prática do crime de
roubo tratado nestes autos. Sabe-se que para a condenação na
esfera penal exige-se prova robusta e extreme de dúvidas.
Ausente a certeza da prática da conduta delituosa, há de
prevalecer o princípio in dubio pro reo. Por esta razão, a absolvição
é medida que se impõe. Nesse sentido:FURTO QUALIFICADO REEXAME DE PROVAS - PRISÃO EM FLAGRANTE DE UM
DOS AGENTES NO LOCAL EM QUE FOI ABANDONADA A RES
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FURTIVA - CONFIRMAÇÃO DO FLAGRANTE - DELAÇÃO
EXTRAJUDICIAL
NÃO
CONFIRMADA
EM
JUÍZO
INSUFICIÊNCIA PARA SUSTENTAR A CONDENAÇÃO ABSOLVIÇÃO DO CORRÉU - DOSIMETRIA DA PENA EXAGERO - ADEQUAÇÃO. - A prisão em flagrante de um dos
réus no local em que foi abandonada a res furtiva, confirmada em
juízo pelas declarações do policial militar, é apta a justificar a
manutenção da SENTENÇA em relação ao réu preso. - A delação
extrajudicial do corréu, desacompanhada de outras provas e não
confirmada em juízo não é suficiente para sustentar a condenação,
em atenção ao art. 155, do CPP e ao princípio “in dúbio pro reo”.
(TJ-MG - APR: 10261100051372001 MG, Relator: Amauri Pinto
Ferreira (JD CONVOCADO), Data de Julgamento: 23/07/2014,
Câmaras Criminais / 4ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação:
29/07/2014).REVISÃO CRIMINAL - PENAL E PROCESSO
PENAL - TRÁFICO DE DROGAS - DELAÇÃO NÃO CONFIRMADA
EM JUÍZO - INEXISTÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS QUE
VINCULEM OS ACUSADOS AO TRANSPORTE DE
NARCÓTICOS - ABSOLVIÇÃO - DEFERIMENTO. Não deve
persistir a condenação fundada exclusivamente em delações na
fase investigativa, que não foram confirmadas em juízo, mormente
quando os acusados trazem testemunhas aptas a demonstram os
álibis apresentados. Verificando-se a inexistência de elementos
seguros que liguem os acusados ao transporte de drogas, a
condenação deve ser desconstituída. Revisão Criminal que se
julga procedente, ante a não comprovação de envolvimento no
crime. (TJ-MS - RVCR: 40050117820138120000 MS 400501178.2013.8.12.0000, Relator: Des. Carlos Eduardo Contar, Data de
Julgamento: 13/12/2013, Seção Criminal, Data de Publicação:
22/04/2014).II.2) Do Crime de Tentativa de Homicídio Qualificado
imputado ao réu Sérgio dos Santos Pinedo.A SENTENÇA de
pronúncia é um Juízo de admissibilidade, que tem por escopo
submeter o acusado ao julgamento popular, sendo que o artigo
408 do Código de Processo Penal exige dois requisitos para que
ocorra pronúncia: O primeiro é a prova da existência do delito e o
segundo é a existência de indícios suficientes de autoria.Pois
bem. A materialidade do crime encontra-se consubstanciada, na
Ocorrência Policial de fl. 10/11, bem como nos termos de
depoimento dos policiais militares de fls. 81/86.No tocante à
autoria, verifico não haver o mínimo de prova de que Sérgio tenha
sido o autor dos disparos.Narra a exordial que após roubarem a
denominada feira dos bolivianos , os assaltantes teriam sido
abordados pela polícia militar na confluência das Avenidas
Princesa Isabel com Porto Carreiro. Ao visualizarem a viatura
policial, Sérgio teria efetuado um disparo de arma de fogo em
direção da guarnição.Durante a fase inquisitorial, os policiais
militares Elias, Cleiciane e Lydson afirmaram que ao se depararem
com o veículo roubado onde se encontravam os suspeitos, um
dos elementos apontou a arma de fogo para a guarnição e efetuou
um disparo com uma arma de fogo. Como revide, o policial Elias
também realizou um disparo. Nenhum deles conseguiu identificar
o sujeito que teria realizado o disparo (Termos de fls. 81/86).O
desconhecimento quanto a pessoa que teria efetuado o disparo
de arma de fogo permaneceu perante o contraditório judicial, haja
vista que os policiais militares não souberam apontar quem
efetuou o tiro (CD/ROM de fl. 129).O acusado negou a prática
delitiva (CD/ROM de fl. 129).Somada a negativa de autoria de
Sérgio, temos a versão dada por Anderson um dos autores do
crime de roubo que, em juízo, negou estar na companhia de
Sérgio no dia dos fatos, mas sim com um boliviano (CD/ROM de
fl. 129).Como já tratado no tópico que analisou o crime de roubo,
não há provas seguras de que Sérgio tenha participado do assalto.
Claro é que este fato, por si só, não impede a pronúncia do réu,
pois, como ressaltado, nessa fase exige-se apenas indícios.
Entretanto, como bem salientou a douta Promotora de Justiça,
não há sequer prova confiável de que a intenção de quem efetuou
o disparo era atingir os policiais militares, tanto é verdade, que
nenhum deles soube precisar para qual direção foi o tiro, sendo
que, alguns, ainda, estavam em dúvidas sobre se realmente
houve disparo.É certo que para uma SENTENÇA de pronúncia
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bastam os indícios de autoria. Contudo, não se extrai dos autos
indícios suficientes para tal, entendendo este juízo não ser o caso
de levar o feito a apreciação do Tribunal do Júri. Neste sentido,
diz a jurisprudência: Impronúncia. Materialidade comprovada.
Indícios insuficientes. Recurso Ministerial. Desprovimento.
Havendo apenas prova da materialidade, a SENTENÇA de
impronúncia se impõe. Indícios inexistentes ou insuficientes não
autorizam submeter o réu ao crivo popular. (Recurso em Sentido
Estrito
100.012.2005.002045- 7, Relator p/ o Acórdão:
Desembargador Cássio Rodolfo Sbarzi Guedes, data do
julgamento: 17.07.2008)
DestaqueiPara se pronunciar uma
pessoa não basta a mera possibilidade de ela ter sido autora do
crime. Se assim fosse, a mera referência feita ao nome da pessoa,
dissociada de quaisquer outros elementos, já justificaria a
remessa para o Júri Popular, com o risco de ser condenado
meramente por uma possibilidade de ter praticado o crime. O
sistema jurídico brasileiro, portanto, exige mais, ou seja, que
exista probabilidade da pessoa ter atuado no crime, e tal é
alcançada com o somatório de vários elementos indicativos no
mesmo sentido, os quais não ficaram demostrados nos autos.No
tocante ao assunto, diz a jurisprudência do Tribunal de Justiça do
Estado de Rio Grande do Sul: APELAÇÃO IMPRONÚNCIA
INDICIOS DE AUTORIA. 1- O juiz impronuncia os acusados
sempre que a prova recolhida aos autos não for suficiente para
convencê-lo da existência do crime e indícios de autoria/
participação. 2- Não importa nesta fase que os indícios mais
consistentes tenham sido recolhidos na fase inquisitorial,
parcialmente confirmados em juízo. A negativa judicial do acusado
não pode afastar a acusação, salvo se outros indícios sustentarem
provisoriamente a autoria. PROVIDO EM PARTE. (Apelação
Crime Nº 70027513464, Terceira Câmara Criminal, Tribunal de
Justiça do RS, Relator: Elba Aparecida Nicolli Bastos, Julgado em
05/02/2009) - Destaquei RECURSO EM SENTIDO ESTRITO.
HOMICIDIO CONSUMADO. AUTORIA NAO-CARACTERIZADA.
PROVA DA MATERIALIDADE. IMPRONUNCIA. MANUTENCAO.
inexistindo, nos autos, indicios suficientes de que o recorrido seja
o autor do delito que lhe e imputado, mas meras suspeitas e
especulações, a impronuncia e medida que se impõe e merece
ser mantida. recurso ministerial improvido. unanime. (Recurso em
Sentido Estrito Nº 70005385331, Segunda Câmara Criminal,
Tribunal de Justiça do RS, Relator: Délio Spalding de Almeida
Wedy, Julgado em 15/05/2003) - DestaqueiDeste modo, não vejo
nos autos indícios razoáveis que indique o réu como provável
acusado e, por esta razão, outra alternativa não há, que não seja
a impronúncia do mesmo.III) DISPOSITIVO. Em face do exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão punitiva
estatal para: a) CONDENAR ANDERSON ORTIZ DE LISBOA,
qualificado nos autos, na pena do artigo 157, § 2º, II do Código
Penal; b) ABSOLVER SÉRGIO DOS SANTOS PINEDO, já
qualificado nos autos, da imputação da prática do crime descrito
no art. 157, § 2º, I e II do Código Penal, nos termos do art. 386, V
do CPP; ec) IMPRONUNCIAR SÉRGIO DOS SANTOS PINEDO,
qualificado nos autos, em conformidade com o art. 414 do Código
de Processo Penal, com a ressalva do parágrafo único do mesmo
diploma legal.Passo a dosimetria da pena. III.1) Réu ANDERSON
ORTIZ DE LISBOA.Na primeira fase de fixação de pena, atento
aos comandos do art. 59, analiso as circunstâncias judiciais:
Culpabilidade - o acusado agiu com grau de culpabilidade inerente
ao crime praticado, posto que é imputável e conhecedor da
ilicitude do seu ato, sendo-lhe exigível conduta diversa;
Antecedentes
Em atenção às folhas de antecedentes (fls.
103/112), verifico que o acusado registra execução penal (autos
nº 0001480-33.2010.8.22.0015), pela prática de 05 (cinco) crimes
de furto e 01 (um) roubo impróprio. Desta forma, deixo de valorar
a primeira condenação por configurar causa que agravante
(reincidência); sendo as demais analisadas como circunstância
prejudicial; Conduta social - Não pode ser valorada, diante da
ausência nos autos de elementos. Personalidade - Verifica-se
que se trata de pessoa voltada à prática de ilícitos penais, em
especial, contra o patrimônio, haja vista que trata-se do SÉTIMO
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envolvimento do infrator em crime da mesma natureza, denotando
assim uma personalidade extremamente reprovável (TJ-DF
20160110071219 0001507-68.2016.8.07.0000, Relator: JESUINO
RISSATO, Data de Julgamento: 21/07/2016, 3ª TURMA
CRIMINAL); Motivos - próprios do crime, ou seja, o lucro fácil em
detrimento do patrimônio alheio; Circunstâncias do crime normais que cercam o tipo penal; Consequências - foram
relevante, vez que os objetos subtraídos foram devidamente
restituídos a vítima; Comportamento da vítima - não contribuiu
para a prática do crime.Assim, com base nestas diretrizes, para o
crime de roubo majorado, fixo a pena base acima do mínimo legal,
ou seja, 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses, além de 20 (vinte)
dias-multa, em razão da presença de circunstância judicial
desfavorável (antecedentes e personalidade).Reconheço a
atenuante da confissão espontânea do crime, uma vez que serviu
como fundamento para condenação. De igual modo, verifico a
presença a agravante da reincidência (art. 61, I, do CP), de modo
que em atenção ao disposto no artigo 67 do Código Penal e aliado
a jurisprudência do STJ e STF, tenho que a presença de
circunstância preponderante, no caso, a reincidência, determina
uma maior reprimenda, razão pela majoro a pena em 06 (seis)
meses, perfazendo 06 (seis) anos de reclusão. A propósito:
CONFISSÃO
REINCIDÊNCIA
COMPENSAÇÃO
IMPROPRIEDADE
PRECEDENTES. Prepondera sobre a
confissão a reincidência, no que esta última revela a necessidade
de observar-se apenação substancial, não se colocando no
mesmo nível o reincidente e o primário. (RHC 135819, Relator(a):
Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, julgado em 29/05/2018,
PROCESSO ELETRÔNICO DJe-116 DIVULG 12-06-2018
PUBLIC 13-06-2018) Em razão da causa de aumento de pena
pelo concurso de agentes, nos termos dos inciso II § 2º do artigo
157 do Código Penal, aumento a pena em 1/3, tornando-a em 08
(oito) anos de reclusão, além de 26 (vinte e seis) dias-multa.
Diante da ausência de outras causas modificadoras da pena,
torno-a DEFINITIVA nesse patamar, ou seja, 8 (oito) anos de
reclusão, além de 26 (vinte e seis) dias-multa, está na proporção
de 1/30 do salário-mínimo vigente na data do fato, ou seja, o valor
de R$ 826,00 (oitocentos e vinte e seis reais).Deixo de condenálo as custas processuais, por ser inócuo fazê-lo, pois foi assistido
pela Defensoria Pública, presumindo-se que seja pobre nos
termos da lei. Com base no artigo 33, caput, primeira parte e §§
2º e 3º c/c artigo 59, ambos do Código Penal, fixo o regime inicial
FECHADOpara cumprimento de sua pena, sobretudo em razão
da reincidência.III.1) Demais Deliberações. O réu ANDERSON,
não preenche os requisitos do artigo 44 do Código Penal, uma
vez que além da pena aplicada ser superior a 04 (quatro) anos, o
crime foi praticado com violência. Ademais, trata-se de réu
reincidente em crimes dolosos.Extrai-se dos autos que
ANDERSON foi preso em flagrante no dia 05/03/2018 e assim
responderam ao processo. Desta forma, levando em conta a pena
aplicada e as circunstâncias judiciais, nego-lhe o direito de
recorrer em liberdade.No que concerne ao denunciado SÉRGIO
DOS SANTOS PINEDO, considerando que restou absolvido
quanto aos fatos imputados na peça acusatória, EXPEÇA-SE
ALVARÁ DE SOLTURA, para que seja imediatamente colocado
em liberdade.Determino a destruição do simulacro de arma de
fogo, bem como do tesourão apreendidos nos autos.Proceda-se a
restituição da bicicleta apreendida à fl. 13, aos familiares do
condenado ANDERSON.Após o trânsito em julgado, comuniquese ao TRE, expeça-se Guia definitiva ou provisória, conforme o
caso. Adotem-se as providências previstas nas DGJ.Não havendo
pagamento do valor da pena de multa, inscreva-se em Dívida
Ativa.Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.SERVE A
PRESENTE COMO ALVARÁ DE SOLTURA EM FAVOR DO
ACUSADO SÉRGIO DOS SANTOS PINEDO.Guajará-Mirim-RO,
quinta-feira, 13 de setembro de 2018.Leonardo Meira Couto Juiz
de Direito
Jerson Soliz Batalha
Escrivão Judicial Titular
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2ª VARA CRIMINAL
2º Cartório Criminal
Disponibilizado no DJ n. 180 de 28/09/2017, considerando-se como
data de publicação o dia 29/09/2017, primeiro dia útil posterior à
disponibilização, iniciando-se a contagem do prazo processual
em 02/10/2017, primeiro dia útil seguinte á data considerada de
publicação (artigo 4ª, §§ 3º e 4º, da Lei n. 11.419/2006 c/c art. 6º,
caput e § 1º, da Resolução n. 007/2007-PR-TJRO).
Proc.: 0001715-19.2018.8.22.0015
Ação:Auto de Prisão em Flagrante (Criminal)
Autor:Delegado de Polícia Civil de Guajará Mirim Ro
Flagranteado:Jonadabe Souza Bezerra
DECISÃO:
DECISÃO Vistos os autos.Trata-se de auto de comunicação de
prisão em flagrante delito.Segundo o art. 302 do CPP, “Considerase em flagrante delito quem: I- está cometendo a infração
penal; II- acaba de cometê-la; III- é perseguido, logo após, pela
autoridade, pelo ofendido ou por qualquer pessoa, em situação
que faça presumir ser autor da infração; IV- é encontrado, logo
depois, com instrumentos, armas, objetos ou papéis que façam
presumir ser ele autor da infração”.Neste caso, observo que a
prisão deu-se em estado de flagrância, nos termos do artigo
302 do CPP, havendo noticia de ilícito penal em tese e indícios
de autoria do(s) flagrantado(s). Com efeito, esta modalidade de
prisão é medida cautelar de constrição da liberdade que exige
apenas aparência de tipicidade, não se exigindo valoração mais
profunda sobre a ilicitude e culpabilidade, outros requisitos
para configuração do crime. Por sua vez, verifico que o auto
preenche os requisitos formais, uma vez que foram observadas
as disposições dos artigos 304 e 306 do Código de Processo
Penal, bem como artigo 5º, incisos LXI, LXII, LXIII e LXIV.Desse
modo, DECIDO PELA HOMOLOGAÇÃO DO AUTO.Passo a
manifestar-me sobre a possibilidade de conversão da prisão
em preventiva, concessão de liberdade ou imposição de outra
medida cautelar, nos termos do art. 282, c/c 310 e 319 do CPP.
Entendo que há os requisitos para a conversão deste auto em
prisão preventiva, em relação ao flagrado Jonadabe Souza
Bezerra, nos termos dos artigos 311, 312 e 316, do CPP.Ora,
a prisão preventiva é medida extrema, excepcional, devendo
ser aplicada de forma subsidiária, quando sejam insuficientes
quaisquer das demais medidas cautelares do artigo 319 do
CPP, nos termos do art. 310, II, do CPP. Com efeito, trata-se de
suposto crime de porte ilegal de arma de fogo e corrupção de
menores, em que o flagrado foi visto repassando uma arma de
fogo de numeração raspada para seu comparsa, menor de idade,
tendo esta sido apreendida em poder deste último que, por sua
vez, se encontrava na companhia do flagrado. Segundo ainda
o que foi relatado pelos milicianos, os abordados confessaram
que estariam prestes a realizar um roubo de uma motocicleta,
tendo sido encontrado um capuz preto no bolso da bermuda de
Jonadabe, o que revela a intenção criminosa do detido, além de
drogas com o menor.Ademais, conforme se observa, o detido
havia recém rompido a tornozeleira eletrônica, estando evadido
do sistema prisional.Outrossim, analisando os fatos ora em
apuração, entendo que o flagrado já é conhecido deste juízo e
do meio policial, já ostentando diversas outras passagens por
crimes.Assim, o que se percebe é que o flagrado representa um
risco à ordem pública, já que com a reiteração de seus delitos,
vem causando intranquilidade e temor entre a população, razão
pela qual deve permanecer preso preventivamente.Diante do
exposto, HOMOLOGO O FLAGRANTE DELITO APRESENTADO,
posto que devidamente preenchidos os pressupostos legais,
CONVERTENDO A PRISÃO EM FLAGRANTE EM PRISÃO
PREVENTIVA, nos moldes do art. 312, caput, do CPP, por
representar a soltura do flagrado um risco à ordem pública. No
mais, atento à Resolução nº 213, do CNJ, pauto audiência de
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custódia para o dia 13.09.2018, primeiro dia útil, devendo a
SEJUS ser imediatamete notificada para apresentar o flagrado
no dia designado e o flagrante entregue à secretária deste juízo.
Ciência ao MP, à Defensoria Pública e ao acusado.Comuniquese a Autoridade Policial sobre esta DECISÃO.Servirá a presente
DECISÃO como ofício de comunicação à autoridade policial,
Ministério Público e demais órgãos públicos e, por fim, também
de intimação do acusado, além de servir de MANDADO de
prisão preventiva, tendo em vista os princípios da celeridade
e economia processual. Guajará-Mirim-RO, quarta-feira, 12 de
setembro de 2018.Jaires Taves Barreto Juiz de Direito
Proc.: 0000349-52.2012.8.22.0015
Ação:Execução da Pena
Autor:Ministério Público do Estado de Rondônia
Condenado:Genilson dos Santos Vila Costa
DESPACHO:
Vistos.Considerando a data equivocada pautada na DECISÃO
anterior, chamo o feito à ordem apenas para designar audiência
de justificação para a data de 09.10.2018, às 10h30min, devendo
ser desconsiderada a data anterior.Oficie-se à SEJUS, para
providenciar o encaminhamento do detento Genilson.Ciência ao
MP e a DPE, quanto à audiência de justificação ora pautadaSERVE
A PRESENTE DE MANDADO DE INTIMAÇÃO/OFÍCIO.GuajaráMirim-RO, quarta-feira, 12 de setembro de 2018.Jaires Taves
Barreto Juiz de Direito
Proc.: 0001599-13.2018.8.22.0015
Ação:Inquérito Policial (Réu Preso)
Autor:Delegado de Polícia Civil de Guajará Mirim Ro
Flagranteado:Jacob Ferreira Lemos
DECISÃO:
RECEBIMENTO DE DENÚNCIAA peça acusatória, oferecida pelo
Ministério Público, preenche os requisitos previstos no art. 41 do
CPP, e não se verifica qualquer ocorrência que pudesse ensejar sua
rejeição, conforme disposto no art. 395 do mesmo DISPOSITIVO
legal.O(s) acusado(s) está(ão) devidamente qualificado(s) e, pelo
que se depreende dos fatos narrados pelo Ministério Público, a
conduta descrita é adequada ao tipo penal consignado, além do
que, a denúncia está acompanhada de elementos indiciários que
consubstanciam a justa causa suficiente para a ação penal e, por
ora, não vislumbro nenhuma causa extintiva de punibilidade.Assim,
presentes os pressupostos imprescindíveis para o exercício da ação
penal, RECEBO A DENÚNCIA, para todos os efeitos legais.Cite(m)se o(s) acusado(s) para, no prazo de 10 (dez) dias, responder(em)
por escrito a acusação, podendo invocar todas as razões de
defesa, oferecer documentos e justificações, especificar as provas
que pretende(m) produzir e, arrolar testemunhas.Intime(m)-se,
ainda, que, transcorrido o prazo assinalado sem apresentação
de resposta, fica desde já nomeado o Defensor Público que atua
neste Juízo, para oferecê-la em igual prazo.No mais, proceda-se a
escrivania a juntada de antecedentes atualizados do(s) acusado(s)
da(s) comarca(s) em que possui(em) cadastro no Sistema de
Automação Processual SAP. Na oportunidade devera proceder
ainda a juntada das folhas de antecedentes expedidas pelo INI/
DF e SSP/RO.Defiro os requerimentos ministeriais.Cumpra-se,
expedindo o necessário.Guajará-Mirim-RO, terça-feira, 11 de
setembro de 2018.Jaires Taves Barreto Juiz de Direito
Proc.: 0001722-11.2018.8.22.0015
Ação:Auto de Prisão em Flagrante (Criminal)
Autor:Delegado de Polícia Civil de Guajará Mirim Ro
Flagranteado:Fabiano Cerqueira Leite
DECISÃO:
DECISÃO Vistos os autos.Trata-se de auto de comunicação de
prisão em flagrante delito.Segundo o art. 302 do CPP, “Considerase em flagrante delito quem: I- está cometendo a infração
penal; II- acaba de cometê-la; III- é perseguido, logo após, pela
autoridade, pelo ofendido ou por qualquer pessoa, em situação
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que faça presumir ser autor da infração; IV- é encontrado, logo
depois, com instrumentos, armas, objetos ou papéis que façam
presumir ser ele autor da infração”.Neste caso, observo que a
prisão deu-se em estado de flagrância, nos termos do artigo
302 do CPP, havendo noticia de ilícito penal em tese e indícios
de autoria do(s) flagrantado(s). Com efeito, esta modalidade de
prisão é medida cautelar de constrição da liberdade que exige
apenas aparência de tipicidade, não se exigindo valoração mais
profunda sobre a ilicitude e culpabilidade, outros requisitos
para configuração do crime. Por sua vez, verifico que o auto
preenche os requisitos formais, uma vez que foram observadas
as disposições dos artigos 304 e 306 do Código de Processo
Penal, bem como artigo 5º, incisos LXI, LXII, LXIII e LXIV.Desse
modo, DECIDO PELA HOMOLOGAÇÃO DO AUTO.Passo a
manifestar-me sobre a possibilidade de conversão da prisão
em preventiva, concessão de liberdade ou imposição de outra
medida cautelar, nos termos do art. 282, c/c 310 e 319 do CPP.
Entendo que há os requisitos para a conversão deste auto em
prisão preventiva, em relação ao flagrado Jonadabe Souza
Bezerra, nos termos dos artigos 311, 312 e 316, do CPP.Ora,
a prisão preventiva é medida extrema, excepcional, devendo
ser aplicada de forma subsidiária, quando sejam insuficientes
quaisquer das demais medidas cautelares do artigo 319 do
CPP, nos termos do art. 310, II, do CPP. Com efeito, trata-se de
suposto crime de receptação de um veículo do tipo caminhonete
Hilux, em que o flagrado foi visto conduzindo o móvel para esta
Comarca, sendo certo que as vítimas ainda estavam amarradas
em casa no Município de Cacaulândia. Diante deste contexto,
notadamente da gravidade do crime de roubo praticado, que
certamente deu origem a esta receptação, não estando ainda
esclarecido suficientemente quem seriam os autores deste
crime, a prisão do flagrado se faz necessária, notadamente para
resguardar a ordem pública. Diante do exposto, HOMOLOGO O
FLAGRANTE DELITO APRESENTADO, posto que devidamente
preenchidos os pressupostos legais, CONVERTENDO A PRISÃO
EM FLAGRANTE do flagrado FABIANO CERQUEIRA LEITE EM
PRISÃO PREVENTIVA, nos moldes do art. 312, caput, do CPP,
por representar a soltura do flagrado um risco à ordem pública.
No mais, atento à Resolução nº 213, do CNJ, pauto audiência
de custódia para o dia 13.09.2018, primeiro dia útil, devendo a
SEJUS ser imediatamete notificada para apresentar o flagrado
no dia designado e o flagrante entregue à secretária deste juízo.
Ciência ao MP, à Defensoria Pública e ao acusado.Comuniquese a Autoridade Policial sobre esta DECISÃO.Servirá a presente
DECISÃO como ofício de comunicação à autoridade policial,
Ministério Público e demais órgãos público e, por fim, também
de intimação do acusado, além de servir de MANDADO de
prisão preventiva, tendo em vista os princípios da celeridade
e economia processual. Guajará-Mirim-RO, quarta-feira, 12 de
setembro de 2018.Jaires Taves Barreto Juiz de Direito
2ª Vara Criminal
EDITAL DE INTIMAÇÃO
(Prazo 60 dias)
Autos de n. 0001696-18.2015.8.22.0015
Autor: Ministério Público do Estado de Rondônia
Denunciado: ALEXANDRE TEIXEIRA DA SILVA, brasileiro, RG
1275027-SSP/RO, CPF 025.670.742-10, filho de Carlos Augusto
Orellana da Silva e Angelita Teixeira da Silva, nascido em
28/05/1994, natural de Guajará-Mirim-RO, atualmente em lugar
incerto e não sabido.
FINALIDADE: Intimar o réu acima qualificado, da SENTENÇA
abaixo transcrito: “... III – DISPOSITIVO Diante do exposto, JULGO
PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal exarada na denúncia, e
CONDENO o réu ALEXANDRE TEIXEIRA DA SILVA, já qualificado,
como incurso nas sanções previstas nos artigos 306, caput, do CTB.
Na primeira fase de fixação de pena, atento aos comandos do art.
59, analiso as circunstâncias judiciais: Culpabilidade – normal à
espécie, nada tendo a valorar. Antecedentes – o réu é tecnicamente

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

ANO XXXVI

NÚMERO 172

DIARIO DA JUSTIÇA

primário (fls. 38/39). Conduta social e Personalidade - não podem
ser valoradas, diante da ausência nos autos de elementos. Motivos
- próprios do crime. Circunstâncias do crime - normais que cercam o
tipo penal. Consequências - foram normais ao delito. Comportamento
da vítima - não contribuiu para a prática do crime. Assim sendo,
porque favoráveis ou neutras as circunstâncias judiciais em sua
totalidade, fixo a pena base em 06 (seis) meses de detenção e
pagamento de 10 (dez) dias multa, além de suspensão, por 06 (seis)
meses, do direito de dirigir, ou proibição por igual período de se obter
a permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor, se o réu
ainda não a possuir, para o crime do art. 306 do CTB, com o diamulta fixado em 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à
época do fato, totalizando, assim, R$ 262,66 (duzentos e sessenta
e dois reais e sessenta e seis centavos), a serem pagos a título de
multa. Na segunda fase do método trifásico, verifico não concorrerem
agravantes e atenuantes de pena, salvo a confissão, que não será
valorada em razão de a reprimenda já se encontrar no mínimo legal.
Em sua última fase, vejo não concorrer qualquer causa especial de
aumento ou diminuição de pena, razão pela qual reputo por definitiva
a pena anteriormente aplicada. Fixo o regime aberto para o início
do cumprimento da pena privativa de liberdade. Nos termos do art.
44 do Código Penal, verifico nos autos a presença dos requisitos
necessários à substituição da pena privativa de liberdade fixada.
Portanto, substituo a pena privativa de liberdade fixada por uma
restritiva de direitos, qual seja, prestação de serviços à comunidade
pelo tempo da condenação, sem prejuizo do pagamento da multa
cominada, além de restar mantida a pena atinente à suspensão do
direito de dirigir ou proibição de obter licença para conduzir veiculo,
devendo o juízo das execuções penais deliberar acerca da forma
de cumprimento e da entidade a ser beneficiada. Concedo ao réu
o direito de recorrer em liberdade, se preso por outro crime não se
encontrarem, eis que não vislumbro, por ora, os requisitos da prisão
cautelar. Com fundamento no art. 4º da Lei Estadual n. 301/90, e
tendo em vista o que consta dos autos, isento o réu do pagamento das
custas processuais.Após o trânsito em julgado desta SENTENÇA,
adotem-se as seguintes providências: a) lance-se o nome do réu no
rol dos culpados; b) comunique-se ao Tribunal Regional Eleitoral o
teor da presente condenação, para fins do disposto no art. 15, III da
Constituição da República; c) proceda-se ao recolhimento do valor
atribuído a título de pena pecuniária (multa), em conformidade com o
disposto no art. 686 do Código de Processo Penal; d) expeça-se guia
de execução criminal, para o encaminhamento do réu ao juízo das
Execuções Penais; e) encaminhe-se cópia da referida SENTENÇA
à Circunscrição do Detran desta Comarca, bem como ao Conselho
Nacional de Trânsito - CONTRAN, conforme preceitua o art. 295,
do CTB; f) intime-se o réu a entregar neste Juízo, em 48 (quarenta
e oito) horas, a Permissão para Dirigir ou a Carteira de Habilitação
que possuir, ou declarar que não as possui. Publique-se, registre-se,
intime-se e cumpra-se. “
Guajará-Mirim/RO, 13 de Setembro de 2018.
Neusa de Cássia Souza Ribeiro da Cruz
Diretora de Cartório
2ª Vara Criminal
EDITAL DE CITAÇÃO
Prazo: 15 dias
Vara: 2ª Vara Criminal
Processo: 0000131-14.2018.8.22.0015
Classe: Ação Penal - Procedimento Sumário (Réu Solto)
Autor: Ministério Público do Estado de Rondônia
Denunciado: EDSON DE SOUZA SILVA, portador do RG nº
508673 SESDEC/RO, e do CPF nº 665.271.472-87, filho de
Antônio Cassimiro da Silva e de Optilia de Souza Bezerra, nascido
em 05/10/1977, atualmente em lugar incerto e não sabido.
FINALIDADE: Citar o denunciado acima da presente ação.
Resumo da denúncia: “ EDSON DE SOUZA SILVA, brasileiro,
solteiro, motorista, portador do RG nº 508673 – SESDEC/RO e do
CPF nº 665.271.472-87, filho de Antonio Cassimiro da Silva e de
Optilia de Souza Bezerra,
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nascido em 05/10/1977, natural de Coxim/MT, residente na Rua
Acaraju, nº 910, Bairro Eucatur, Ji-Paraná/RO, NO dia 20 de janeiro
de 2018, por volta das 01h38min, na Av. Princesa Isabel, nº 1759,
Bairro Serraria, neste Municipio de Guajará-Mirim, o nacional
EDSON DE SOUZA SILA conduziu veículo automotor, com a
capacidade psicomotora alterada em razão da influência de alcool,
expondo a dano potencial a incolumidade pública, Assim agindo,
o nacional EDSON DE SOUZA SILVA infringiu e está incurso nas
sanções do art. 306, “caput”, do Código de Trânsito Brasileiro (Lei
9.503/97).”
DESPACHO: “A peça acusatória, oferecida pelo Ministério Público,
preenche os requisitos previstos no art. 41 do CPP, e não se
verifica qualquer ocorrência que pudesse ensejar sua rejeição,
conforme disposto no art. 395 do mesmo DISPOSITIVO legal.
O(s) acusado(s) está(ão) devidamente qualificado(s) e, pelo
que se depreende dos fatos narrados pelo Ministério Público, a
conduta descrita é adequada ao tipo penal consignado, além do
que, a denúncia está acompanhada de elementos indiciários que
consubstanciam a justa causa suficiente para a ação penal e,
por ora, não vislumbro nenhuma causa extintiva de punibilidade.
Assim, presentes os pressupostos imprescindíveis para o exercício
da ação penal, RECEBO A DENÚNCIA, para todos os efeitos
legais. Cite(m)-se o(s) acusado(s) para, no prazo de 10 (dez) dias,
responder(em) por escrito a acusação, podendo invocar todas as
razões de defesa, oferecer documentos e justificações, especificar
as provas que pretende(m) produzir e, arrolar testemunhas.
Na ocasião, deverá ainda o meirinho indagar o acusado, a se
manifestar acerca da proposta de suspensão condicional do
processo ofertada pelo Ministério Público. Em caso de interesse
na proposta do benefício, deverá comparecer em juízo, na
primeira quinta-feira após a intimação, independentemente de
designação de audiência. Intime(m)-se, ainda, que, transcorrido
o prazo assinalado sem apresentação de resposta, fica desde já
nomeado o Defensor Público que atua neste Juízo, para oferecêla em igual prazo. No mais, proceda-se a escrivania a juntada de
antecedentes atualizados do(s) acusado(s) da(s) comarca(s) em
que possui(em) cadastro no Sistema de Automação Processual
– SAP. Na oportunidade devera proceder ainda a juntada das
folhas de antecedentes expedidas pelo INI/DF e SSP/RO. Cumprase, expedindo o necessário. Katyane Viana Lima Meira Juíza de
Direito.”
Guajará-Mirim-RO 13 de Setembro de 2018.
Neusa de Cássia Souza Ribeiro da Cruz
Diretora de Cartório
Proc.: 0001737-77.2018.8.22.0015
Ação:Auto de Prisão em Flagrante (Criminal)
Autor:Delegacia de Polícia Civil de Nova Mamoré
Flagranteado:Erivan da Silva Teixeira, Jeremias Alves de Oliveira
DECISÃO:
DECISÃO Trata-se de prisão em flagrante de ERIVAN DA SILVA
TEIXEIRA e JEREMIAS ALVES DE OLIVEIRA, qualificados nos
autos, acusados da prática do crime de causar dano direto à
unidade de conservação.A narrativa dos fatos constante dos
autos demonstra que a prisão ocorrera em flagrante, nos moldes
determinados no artigo 302 do Código de Processo Penal.
Consta, quando da prisão, fora oportunizada a comunicação à
família da presa ou à pessoa por ele indicada (artigo 5º, inciso
LXII, da CF), bem como os flagranteados foram informados
de seus direitos e oportunizado assistência da família e de
advogado (artigo 5º, inciso LXIII, da CF).Desta forma não
se vislumbra vícios formais ou materiais que tornem ilegal a
prisão cautelar. Por estas razões, reputo legal a sua prisão,
HOMOLOGANDO, COM ISTO, O PRESENTE FLAGRANTE.
Com relação a necessidade ou não da manutenção da prisão
cautelar, o art. 310 do CPP, estabelece que, ao receber o auto
de prisão em flagrante, o juiz deverá fundamentadamente: a)
relaxar a prisão ilegal; b) converter a prisão em flagrante em
preventiva, quando presentes os requisitos constantes do art.
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312 do CPP, e se revelarem inadequadas ou insuficientes as
medidas cautelares diversas da prisão; ou c) conceder liberdade
provisória, com ou sem fiança.No presente caso, a materialidade
está comprovada nos autos, bem como os indícios suficientes
de autoria, sendo que, nos que diz respeito aos requisitos legais
para segregação cautelar, previstos no art. 312 do CPP, passo
à sua análise individual.Extrai-se dos autos que em operação
conjunta com a SEDAM, Exército Brasileiro, Bombeiro e Polícia
Militar no Parque Estadual de Guajará-Mirim, atendendo a uma
solicitação do suporte aéreo, deslocaram-se até o local onde já
se encontravam os fiscais da SEDAM, onde constataram o crime
ambiental dentro da unidade de conservação nas coordenadas
geográficas S 10 25’20’’W064 26’58’’, sendo praticadas pelo
ERIVAN DA SILVA TEIXEIRA e pelo JEREMIAS ALVES DE
OLIVEIRA.Os flagranteados estavam utilizando um trator de
pneu com lâmina e uma carreta de reboque transportando
estacas e diversos utensílios para realizar a construção de uma
cerca dentro do parque em questão, considerado como uma
unidade de conservação.Pois bem. Para a decretação e/ou
manutenção da prisão preventiva, faz-se necessário observar a
presença de seus pressupostos e fundamentos. Assim, a prova
da existência do crime e os indícios suficientes de autoria são
os pressupostos que compõem o fumus comissi delicti. Já o
periculum libertatis diz com os seus fundamentos, ou seja, com
os motivos que ensejam a decretação da prisão, e deve ser
entendido como o perigo que decorre do estado de liberdade do
sujeito.Deste modo, considerando as condições peculiares do
flagranteados, em atenção à garantia da ordem pública, além de
haver prova inconteste da existência do crime e indício suficiente
da autoria, a conversão da prisão em flagrante em preventiva é
medida imperativa.Em face do exposto, CONVERTO a PRISÃO
EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA dos flagranteados ERIVAN
DA SILVA TEIXEIRA e JEREMIAS ALVES DE OLIVEIRA,
ambos qualificados nos autos.A presente DECISÃO servirá
de MANDADO DE PRISÃO PREVENTIVA.Comunique-se
a Autoridade Policial sobre esta DECISÃO.Requisite-se a
apresentação do flagranteado para audiência de custódia NESTA
DATA, preferencialmente no período vespertino, às 17h.Ciência
ao Ministério Público e a DPE.Por fim, nos termos das Diretrizes
Gerais Judiciais, arquive-se provisoriamente aguardando-se
a remessa do Inquérito (ar. 168, §§ 1º, 2º e 3º do Provimento
12/2007-CG).SERVE A PRESENTE COMO MANDADO DE
PRISÃO/INTIMAÇÃO/OFÍCIO.Guajará-Mirim-RO, quinta-feira,
13 de setembro de 2018.Jaires Taves Barreto Juiz de Direito
Proc.: 0001716-04.2018.8.22.0015
Ação:Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)
Autor:Delegacia Espec. Em Defesa da Mulher e Família de Guajará
Mirim
Infrator:Jean Batista de Lima
DECISÃO:
Representado: JEAN BATISTA DE LIMA, residente na Av.
Cândido Rondon, nº 1048, apartamento 03 ou no Mercado
Municipal, Guajará-Mirim/RO.Ofendida: ROSIMAR OLIVEIRA DE
ALMEIDA, brasileira, nascida aos 13/07/1970, natural de GuajaráMirim/RO, filha de Augustinha Oliveira de Almeida e Joaquim
Frazão de Almeida, residente na. 1º de Maio, nº 1105, Bairro
São José, em Guajará-Mirim/RO. Fone.: 98422-4263.DECISÃO
Trata-se de pedido de medidas protetivas de urgências pleiteadas
por ROSIMAR OLIVEIRA DE ALMEIDA a qual relata ter sido
ameaçada por seu ex-companheiro JEAN BATISTA DE LIMA,
conforme registro de ocorrência policial acostado aos autos.Com
o pedido vieram cópias do registro de ocorrência policial, termo
de declaração com representação da ofendida.Consta no termo
de declarações da ofendida que manteve um relacionamento
amoroso com o representado durante o período de 02 (dois) anos,
sendo que estão separados há aproximadamente 06 (seis) anos.
Afirmou que, a despeito, do relacionamento ter chegado ao fim
há tanto tempo, não se conforma com término deste e perturba-
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lhe a tranquilidade seja em sua residência, seja em seu local de
trabalho. Relatou que ele é alcoolista e dependente químico,
fazendo uso de substância entorpecente no Mercado Municipal,
onde ela é proprietária de uma loja. Asseverou que no ultimo dia
10/09/2018, JEAN ameaçou de morte proferindo os seguintes
dizeres: vou matar você e teu filho e polícia não dá jeito Assim,
requer a fixação de medidas protetivas, por sentir-se intimidada
pelas ameaças proferidas.É o breve relatório. DECIDO.As
medidas protetivas elencadas nas Lei n.° 11.340/06 têm natureza
cautelar e, como tal, devem preencher os dois pressupostos
tradicionalmente apontados pela doutrina, para a concessão de
medida cautelares, consistentes no periculum in mora(perigo da
demora) e fumus bonis juris(aparência do bom direito).Com efeito,
o art. 7º, da Lei Federal nº 11.340/6, dispõe sobre as formas de
violência doméstica e familiar contra a mulher. Entendo que a
requerente está a sofrer a forma de violência descritas no inciso
II do artigo referido supra: violência psicológica.Desta forma, na
medida em que a conduta praticada pelo representado extrapola
o limite da mera perturbação à tranquilidade, uma vez que as
suas palavras foram suficientes para causar efetivo temor a
vítima, razão pela qual merece a intervenção do estado em busca
de proteção a mulher e prevenir a ocorrência de novos fatos.Não
se pretende com isso afirmar que os fatos são verdadeiros, antes
da persecução penal, com a observância do contraditório e ampla
defesa, mas, a justificativa da aplicação das medidas prevista na
Lei n.° 11.340/2006, pode ser feita apenas com abstração das
possibilidades, a luz dos elementos de convicção contidos nos
autos. As medidas protetivas elencadas nas Lei n.° 11.340/06
têm natureza cautelar e, como tal, devem preencher os dois
pressupostos tradicionalmente apontados pela doutrina, para a
concessão de medida cautelares, consistentes no periculum in
mora (perigo da demora) e fumus bonis juris (aparência do bom
direito). Não há necessidade de certeza da alegação (materialidade
e autoria), pois, estes serão apurados no curso do processo.
Deste modo, preenchidos os requisitos de diferença de gênero,
para salvaguardar a integridade física das partes envolvidas,
DEFIRO as medidas protetivas pleiteadas, pelo prazo de 03 (três)
meses, podendo ser prorrogadas, caso haja manifestação da
representante legal nestes termos: 1- O infrator JEAN BATISTA
DE LIMA, fica proibido de aproximar-se da ofendida, de seus
familiares e das testemunhas no limite mínimo de 200 (duzentos)
metros de distância, bem como de manter contato por qualquer
meio de comunicação;2- O infrator não poderá frequentar lugares
que a ofendida tenha que necessariamente frequentar, tais como:
trabalho, escola e outros, a fim de que a integridade física e
psicológica da mesma seja preservada.Intime-se o infrator, com
urgência, cientificando-o de que o não cumprimento às medidas
ensejará a requisição de força policial para que se cumpra,
podendo ser decreta a prisão preventiva.Notifique-se a ofendida
(art. 21, Lei 11.340/2006).Ciência ao Ministério Público.Após,
em não havendo recurso ou pendências, arquivem-se os autos.
SERVE A PRESENTE DECISÃO COMO MANDADO.GuajaráMirim-RO, quinta-feira, 13 de setembro de 2018.Jaires Taves
Barreto Juiz de Direito
Proc.: 1002137-11.2017.8.22.0015
Ação:Execução da Pena
Autor:Ministério Público Federal
Réu:Weverton Miranda Lima
DECISÃO:
DECISÃO Trata-se execução de pena de WEVERTON
MIRANDA LIMA, o qual cumpre pena em regime SEMIABERTO,
com projeção para progressão de regime para a data de 30 de
agosto de 2018, conforme se denota do cálculo de liquidação de
penas atualizado (fls. 68/70).Instado a manifestar-se quanto a
concessão do livramento condicional do apenado, o Ministério
Público Estadual opinou pelo deferimento do benefício (fl. 72).
É o breve relato. Decido.A legislação informa em seu art. 83 do
Código Penal, que o acusado, não reincidente, que cumprir mais
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de 1/3 da pena privativa de liberdade, tiver bons antecedentes
e tiver comportamento satisfatório durante a execução da pena,
terá direito ao benefício do livramento condicional. O apenado,
conforme cálculos de fls. 68/70, cumpriu, no dia 30/08/2018, mais
de 1/3 de sua pena privativa de liberdade, fazendo, portanto, jus
ao benefício do livramento condicional.Não existem ocorrências
de fatos desabonadores da conduta do apenado, razão pela qual
entendo que o mesmo preenche, também, o requisito subjetivo.
Ante as ponderações supra, com base no art. 83 e seguintes
do Código Penal, combinados com art. 131 e seguintes da
Lei de Execuções Penais, concedo ao apenado WEVERTON
MIRANDA LIMA o benefício do LIVRAMENTO CONDICIONAL,
estabelecendo que o período de prova se estenderá até o
cumprimento integral da pena, caso não ocorra a revogação da
benesse. Imponho ao apenado, pois, as seguintes condições,
baseado no art. 132, §§ 1º e 2º, da Lei de Execuções Penais:a)
comparecer trimestralmente em juízo, a fim de comprovar
residência fixa e ocupação lícita;b) recolher-se à habitação até às
22h00min, exceto se exercer trabalho lícito no período noturno,
fato que deverá ser previamente autorizado por este juízo;c)
não frequentar bares, boates, casas de prostituição ou locais
assemelhados, bem como não ingerir bebidas alcoólicas;d) não
portar armas, inclusive facas;e) não se ausentar da comarca sem
prévia autorização judicial, por período superior a 7 dias;f) não
alterar residência ou local de trabalho sem autorização prévia
do juízo, e;g) não praticar qualquer ilícito penal, seja doloso ou
culposo. Cientifique-se o apenado de que o descumprimento de
qualquer uma das condições impostas ensejará a revogação do
benefício, bem como nos casos em que vier a ser condenado por
SENTENÇA penal com trânsito em julgado por crime cometido
durante a vigência do benefício, cuja pena cominada seja
privativa de liberdade.Encaminhe-se cópia ao estabelecimento
prisional.Expeça-se o que mais for necessário.Intime-se.Sirva-se
a presente como termo de advertência.Dê-se ciência as partes.
Cumpra-se. Guajará-Mirim-RO, quinta-feira, 13 de setembro de
2018.Jaires Taves Barreto Juiz de Direito
Proc.: 0000357-19.2018.8.22.0015
Ação:Execução da Pena
Autor:Ministério Público do Estado de Rondônia
Condenado:Gleibson Alves Sá
SENTENÇA:
SENTENÇA Gleibson Alves Sá foi condenado à pena de 6 meses
de detenção, por ter praticado o crime previsto no art. 306 da Lei
9.503/97.Compulsando os autos, verifica-se que o reeducando
cumpriu integralmente a sanção imposta, conforme certidão de
fl. 15.O Ministério Público opinou favoravelmente a decretação
da extinção da punibilidade (fl. 16).Posto isso, nos termos do
art 66, II, da LEP, julgo EXTINTA A PUNIBILIDADE de Gleibson
Alves Sá, determinando o ARQUIVAMENTO dos presentes autos,
observando-se as formalidades legais pertinentes.P.R.I.GuajaráMirim-RO, quinta-feira, 13 de setembro de 2018.Jaires Taves
Barreto Juiz de Direito
Proc.: 0002146-24.2016.8.22.0015
Ação:Execução da Pena
Autor:Ministério Público do Estado de Rondônia
Condenado:Jailson Maia dos Santos
DESPACHO:
DESPACHO Vistos.Processo analisado em sede de mutirão
carcerário, instituído por meio da Resolução n. 19/2007- CNJ.O
feito está pendente de CONCLUSÃO de PAD.Ao menos, por ora,
não há outras providências se não aguardar o cumprimento da
DECISÃO de fls. 153/154 na sua integralidade.Oportunamente,
conclusos para DECISÃO.Guajará-Mirim-RO, terça-feira, 11 de
setembro de 2018.Jaires Taves Barreto Juiz de Direito
Neusa de Cássia Souza Ribeiro
Escrivã Judicial Titular
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1º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Guajará-Mirim - 2ª Juizado Especial Cível
- Fone:(69). Processo: 7001484-67.2018.8.22.0015
Classe: JUIZADOS - PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL
CÍVEL (436)
Data da Distribuição: 30/05/2018 10:21:04
Requerente: DIVINO AGOSTINHO ALEIXO
Advogado do(a) REQUERENTE: KEILA MARIA DA SILVA
OLIVEIRA - RO0002128
Requerido: CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA SA CERON
Advogado do(a) REQUERIDO: BRUNA TATIANE DOS SANTOS
PINHEIRO SARMENTO - RO0005462
SENTENÇA
Relatório dispensado na forma do art. 38 da Lei 9.099/95.
Trata-se de ação de reparação por danos materiais e morais
ajuizada por Divino Agostinho Aleixo em face de ELETROBRAS
DISTRIBUIÇÃO RONDÔNIA (CERON) tencionando o reembolso
de valor despendido para a construção de rede elétrica em
sua propriedade rural, bem como indenização por dano moral
ocasionado pela retirada arbitrária da subestação de sua residência
pela parte requerida.
Em sua contestação a requerida afirma que o autor estava em
débito há mais de 01 ano e que a religação da energia foi realizada
em março de 2017. Afirma, ainda, que o imóvel do autor estava
em situação de abandono há três anos, com débitos e sem
utilização há mais de 06 meses. Afirma, ainda que o autor não
citou o responsável pela instalação da subestação e que não foram
comprovados os requisitos ensejadores da responsabilidade civil.
Requer a improcedência.
Cumpre esclarecer, inicialmente, que a demandada é fornecedora
de energia elétrica, “bem essencial à população, constituindose serviço público indispensável, subordinado ao princípio da
continuidade de sua prestação”.
A propósito, dispõe o artigo 22 do Código de Defesa do Consumidor:
Art. 22: Os órgãos públicos, por si ou suas empresas,
concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma de
empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados,
eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos.
Parágrafo único. Nos casos de descumprimento, total ou parcial,
das obrigações referidas neste artigo, serão as pessoas jurídicas
compelidas a cumpri-las e a reparar os danos causados, na forma
prevista neste código. (grifei)
A responsabilidade no caso é objetiva, independentemente de prova
de culpa, nos termos do artigo 37, § 6º, da Constituição Federal e
do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, sendo suficiente
para o reconhecimento do dever de indenizar a ocorrência do dano,
a autoria e o nexo causal.
Nesse sentido, compreende-se por danos materiais a lesão a bens
economicamente apreciáveis do seu titular, podendo ser verificados
sob dois aspectos, quais sejam: dano emergente (déficit patrimonial
que a vítima efetivamente sofreu) e lucros cessantes (o que a vítima
deixou de auferir com a prática do ato ilícito pelo agente).
Em sua peça inaugural, sustenta o autor ter despendido a quantia
de R$ 8.920,00 para construção de subestação em seu imóvel
rural, fato este que não restou suficientemente comprovado nos
autos.
Entretanto, de análise aos documentos acostados, verifica-se que
embora exista uma nota fiscal acostada sob id num. 18739699, pág.
02, o aludido documento não traz a identificação do consumidor
responsável pela compra dos itens lá discriminados, de modo que
impossível concluir-se que o autor teria sido o responsável pela
compra dos itens mencionados.
Ademais, não se pode olvidar que o próprio autor, em depoimento
realizado em juízo, afirmou não ter sido responsável pela construção
da subestação em seu imóvel rural.
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Como é cediço, já se encontra pacificada na jurisprudência pátria
que para fazer jus ao dano material, a parte deve comprovar o gasto
efetivo, o que evidentemente não ocorreu nos autos, conforme já
demonstrado e afirmado pelo próprio autor.
Desse modo, não havendo prova do efetivo dano material, a
improcedência do pedido neste ponto é a medida que se impõe.
De outro lado, no que tange aos danos morais, tenho que razão
assiste ao autor.
A prestação dos serviços públicos, segundo dispõe o art. 22,
caput, do CDC, deve ocorrer de modo que sejam observados
pelo prestador, pelo menos três obrigações gerais: adequação,
eficiência e segurança. Mas se o serviço for ainda essencial, o
prestador deve observar também a obrigação de continuidade.
Nesse contexto, serviços essenciais são precisamente aquelas
atividades imprescindíveis à satisfação das necessidades inadiáveis
da comunidade, sendo assim: TJ-SC - Apelação Cível AC 615881 SC
2008.061588-1 (TJ-SC) Data de publicação: 17/06/2009 Ementa:
ADMINISTRATIVO - SOLICITAÇÃO DE LIGAÇÃO DE ENERGIA
ELÉTRICA NÃO ATENDIDO - ALEGAÇÃO DE LOTEAMENTO
CLANDESTINO, IRREGULAR E ILEGAL - LOTEAMENTO
APROVADO PELO MUNICÍPIO E DEVIDAMENTE REGISTRADO
NO CARTÓRIO DE IMÓVEIS - DEVER DA CONCESSIONÁRIA
DE PRESTAR O SERVIÇO -RECURSO DESPROVIDO.” O pedido
feito à concessionária para instalação de energia elétrica de forma
legal, não havendo óbice escusável, deve ser atendido, porquanto
trata-se de serviço essencial. “(Apelação cível em MANDADO de
segurança n., de Bom Retiro, rel. Des. Francisco Oliveira Filho, j.
08.03.2005) – grifei.
Ainda sobre o serviço essencial, disciplina o artigo 11 e seu
Parágrafo Único da Resolução 414/2010 da ANEEL que:
“Art. 11. São considerados serviços ou atividades essenciais aqueles
cuja interrupção coloque em perigo iminente a sobrevivência, a
saúde ou a segurança da população.
Parágrafo único. Para fins de aplicação do disposto neste
artigo, classificam-se como serviços ou atividades essenciais os
desenvolvidos nas unidades consumidoras a seguir indicados:
I – tratamento e abastecimento de água; produção e distribuição de
energia elétrica, gás e combustíveis; [...]” - grifei.
No caso dos autos, restou efetivamente demonstrado por meio
do depoimento das testemunhas arroladas que a requerida, de
forma completamente arbitrária, retirou a subestação que fornecia
energia elétrica para a unidade consumidora do autor.
Corroborando com os depoimentos das testemunhas, a requerida
em sua própria contestação confirma a retirada da subestação.
Argumentou em sua defesa, entretanto, que o padrão instalado na
residência do autor estava em situação de abandono há três anos
e que a unidade consumidora do autor já estava há seis meses
sem o devido uso e com débitos, fatos estes não comprovados pela
concessionária ré.
Nos termos do artigo 373, inciso II do CPC, incumbia à requerida
comprovar fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito do
autor, juntando aos autos a prova do débito em aberto em nome
do autor que justificasse a interrupção do fornecimento de energia
elétrica em sua unidade consumidora, o que não ocorreu. Além
disso, o suposto estado de abandono do padrão e da unidade
consumidora também não me parece fundamento razoável para
a retirada de toda a subestação da rede elétrica juntamente com
as suas instalações, máxime quando nem mesmo a Resolução
414/2010 mencionada pela requerida em sua contestação prevê
tal procedimento.
Não bastasse a remoção arbitrária da subestação de energia
elétrica da unidade consumidora do requerente, verifica-se pelo
protocolo de atendimento juntado sob id num. 18739830, pág. 06,
que no dia 01/11/2016 o autor requereu junto à concessionária ré
uma vistoria para ligação de sua unidade consumidora nº. 11857471, cuja data de execução foi designada para o dia 09/11/2016, o
que não ocorreu.
Em virtude da inércia da ré, o autor realizou novo pedido no dia
25/11/2016, cujo prazo para execução do serviço foi assinalado
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em 02/12/2016 e posteriormente no dia 16/12/2016, consoante
documento de id num. 18739830, pág. 07 e id num. 18739768, pág.
02. O serviço, entretanto, novamente não foi realizado.
Em sua contestação, a própria parte requerida afirma que a
religação da energia se deu somente em março de 2017 (id num.
20035628, pág. 02), somente após o quarto pedido de religação
realizado pelo autor, sendo este último realizado por intermédio da
Defensoria Pública, consoante ofício de id num. 18739706, pág.
01/02.
Nota-se que após o ato ilícito da retirada da subestação da rede
elétrica em sua unidade consumidora, o autor permaneceu sem
energia elétrica por mais de 4 meses sem qualquer justificativa
plausível da concessionária, incorrendo em total falha na prestação
de serviço público.
Inimaginável nos dias atuais alguém ter que sobreviver sem a
utilização de energia elétrica sem que para isso tenha dado qualquer
causa, como é a hipótese dos autos, haja vista que não houve a
efetiva comprovação da alegada inadimplência do requerente,
enquadrando-se, inclusive, na hipótese de dano moral presumido.
Desta feita, presentes os requisitos da responsabilidade civil
objetiva, há que se reconhecer a existência do dever de indenizar
pelo dano moral pretendido.
Passo, doravante, à fixação do quantum indenizatório.
A jurisprudência, inclusive do Tribunal de Justiça de Rondônia,
é pacífica quanto aos critérios que devem ser adotados pelo
Magistrado na fixação do valor da indenização por dano moral,
devendo o julgador fazê-lo segundo seu arbítrio, visando sempre
desestimular a prática de novos atos lesivos e procurando ressarcir
a vítima do incômodo indevidamente imposto.
Nesse sentido, pode-se concluir que havendo o dano moral, o
quantum a ser arbitrado é aquele que equilibra o mal sofrido com o
suficiente para aplacá-lo, não podendo gerar ônus excessivo para
uma parte, com enriquecimento da outra.
Em seu pedido inicial, pretende a autora a condenação da requerida
no importe de R$ 19.080,00.
Ocorre que o valor pretendido é desproporcional e exorbitante.
Tratando-se de dano moral, a jurisprudência tem indicado o
seguinte caminho:
“Apelação. Dano moral. CDC. Inscrição indevida no órgão
arquivista. [...]. Na falta de regras precisas para a fixação da
indenização por danos morais, deve tal fixação ocorrer ao
prudente arbítrio do juiz que, da análise das circunstâncias do
caso concreto e informado pelos princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade, determinará o valor mais condizente com o grau
da culpa do agente e a extensão do prejuízo sofrido. (Apelação
nº 100.021.2007.000275-5. Relator Desembargador Miguel Mônico
Neto).
Levando-se em contra esta afirmação, resta patente que o
arbitramento do valor devido a título de compensação moral deve
ter por parâmetro, dentre outros aspectos, as condições da vítima
e do delinquente, o grau de dolo ou culpa pela ocorrência do dano,
e, necessariamente, o efetivo dano moral sofrido.
Nesse passo, considerando as condições da vítima e da
concessionária ré, entendo suficiente a fixação do dano moral no
patamar de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
Nesse sentido:
VOTO Nº 25168 AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C.
REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. Imóvel rural. Negativa
de ligação de energia elétrica. Inadmissibilidade. Ausência de
demonstração de impedimento legal e/ou jurídico, bem como de
inviabilidade técnica. Obrigação de fazer, inclusive, já cumprida
pela concessionária Apelante, conforme informado nos autos.
Serviço público essencial. Negativa de prestação de serviço
que acarretou ofensas à dignidade do Apelado ao tratá-lo com
distinção em relação aos seus vizinhos, além de vedar-lhe a fruição
integral de sua propriedade. Danos morais configurados. Quantum
reparatório fixado em R$ 5.000,00. Razoabilidade no caso
concreto. SENTENÇA mantida na íntegra, nos termos do art. 252
do RITJSP. Recurso não provido. (TJ-SP 10016201820178260266

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

ANO XXXVI

NÚMERO 172

DIARIO DA JUSTIÇA

SP 1001620-18.2017.8.26.0266, Relator: Tasso Duarte de Melo,
Data de Julgamento: 19/10/2017, 12ª Câmara de Direito Privado,
Data de Publicação: 19/10/2017)
Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE EM PARTE o pedido
inicial formulado por Divino Agostinho Aleixo para CONDENAR
a requerida ELETROBRÁS – CERON – Centrais Elétricas de
Rondônia ao pagamento de danos morais no valor de R$ 5.000,00
(cinco mil reais) em favor do autor, atualizado monetariamente da
data do arbitramento (Súmula 362 STJ) e com incidência de juros
de 1% ao mês a contar da data do evento danoso, qual seja, a data
em que o serviço deveria ter sido executado na primeira solicitação
(02/12/2016) (Súmula nº. 54 do STJ).
De outro lado, julgo improcedente o pedido de indenização por
danos materiais pelos motivos acima já delineados.
Por fim, julgo extinto o processo com resolução do MÉRITO, nos
termos do artigo 487, inciso I do CPC.
Sem custas e sem honorários, por força do artigo 55 da Lei 9.099.
Intimem-se as partes, bem como a requerida para pagamento
integral do quantum determinado (valor da condenação acrescido
dos consectários legais determinados), em 15 (quinze) dias,
contados do trânsito em julgado da DECISÃO, nos moldes do art.
513, §2º, do NCPC, e Enunciados Cíveis FONAJE n. 97 e 105, sob
pena de acréscimo de 10% (dez por cento) sobre o montante total
líquido e certo, independentemente de outra intimação, nos termos
do artigo 523 do NCPC.
Havendo depósito judicial dentro do prazo previsto no artigo acima
mencionado, expeça-se alvará a favor da credora ou transferência
bancária, se o caso, arquivando-se os autos na sequência.
Após, se nada requerido, arquive-se.
SERVE O PRESENTE COMO MANDADO /CARTA/OFÍCIO.
, Quarta-feira, 12 de Setembro de 2018
PAULO JOSÉ DO NASCIMENTO FABRÍCIO
Juíz(a) de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Guajará-Mirim - 2ª Juizado Especial Cível
- Fone:(69). Processo: 7001649-17.2018.8.22.0015
Classe: JUIZADOS - PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL
CÍVEL (436)
Data da Distribuição: 13/06/2018 16:21:35
Requerente: VITAVET PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA ME
Advogados
do(a)
REQUERENTE:
MIKAEL
AUGUSTO
FOCHESATTO - RO9194, POLIANA NUNES DE LIMA - RO7085
Requerido: SILVAIR JOSE DOS SANTOS
SENTENÇA
Relatório dispensado, nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/95.
É o relatório. Decido.
A tentativa de conciliação restou infrutífera, em razão da citação
frustrada da parte requerida (Id Num. 19406250).
Na mesma ocasião, a parte autora saiu intimada a apresentar
endereço válido da parte ré, a fim de possibilitar o prosseguimento
do feito, contudo, após o decurso do prazo concedido, em nada se
manifestou a respeito.
Nos termos do artigo 14, §1º, inciso I, da Lei nº 9.099/95, é ônus da
parte autora a indicação do endereço para citação do réu.
Assim, considerando que a parte não se desincumbiu de seu ônus,
tampouco justificou a sua impossibilidade de fazê-lo, há que se
extinguir o feito por ausência de pressuposto válido.
Posto isso, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução do
MÉRITO, nos termos do artigo 14 §1º, inciso I da Lei 9.099/95 c/c
artigo 485, inciso IV do CPC.
Sem custas (art. 54 da Lei 9.099/95).
SENTENÇA publicada e registrada automaticamente.
Intime-se.
Guajará-Mirim, Quarta-feira, 12 de Setembro de 2018
PAULO JOSÉ DO NASCIMENTO FABRÍCIO
Juiz de Direito
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PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Guajará-Mirim - 2ª Juizado Especial Cível
- Fone:(69). Processo: 7001637-03.2018.8.22.0015
Classe: JUIZADOS - PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL
CÍVEL (436)
Data da Distribuição: 13/06/2018 09:50:55
Requerente: WALNIR MENDES FONTINELLI
Requerido: NIVALDO RIBERA DE OLIVEIRA
Advogado do(a) REQUERIDO: NIVALDO RIBERA DE OLIVEIRA
- RO0003527
DECISÃO
Para melhorar esclarecer os fatos, especialmente a confusão
entre as datas de início e fim do referido contrato, necessária a
realização de audiência de instrução, que inclusive foi postulado
pelo requerido.
Todavia, antes de dar prosseguimento ao feito, faz-se necessário
o enfrentamento da preliminar hasteada pelo réu, em relação ao
valor da causa.
Aduz que para se atribuir o valor a causa, é imprescindível adotar-se
as prescrições determinadas pela Lei Processual Civil. Sabe-se que
é no Art. 292 do CPC, que estão fixados os critérios informadores
a cerca do montante a ser atribuído à ação. Requer seja declarada
abusiva a cláusula que fixa multa pelo descumprimento do contrato
com base no valor do imóvel, e não nas prestações já adimplidas.
Pois bem, segundo a jurisprudência, verifico que em ações como as
deste caso em comento, deve haver a cumulação do valor cobrado
a título de aluguéis, mais juros, somado a 12 (doze) meses de
aluguel, ou seja, um mix entre o artigo 292, inciso VI do Código de
Processo Civil e o Artigo 58, inciso III da Lei Federal nº. 8.245/1991.
Trago jurisprudências:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. LOCAÇÃO DE IMÓVEIS. AÇÃO
DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO CUMULADA COM
COBRANÇA DE ALUGUÉIS. VALOR DA CAUSA. Em se tratando
de ação de despejo por falta de pagamento cumulada com cobrança
de aluguéis, o valor da causa deve corresponder ao valor pretendido
mais o correspondente a doze aluguéis, por força do disposto no
artigo 58, inciso III, da Lei n.º 8.245/91, c. C o artigo 259, inciso
II, do Código de Processo Civil. Recurso desprovido. (TJ-SP - AI:
22531765120158260000 SP 2253176-51.2015.8.26.0000, Relator:
Gilberto Leme, Data de Julgamento: 01/02/2016, 35ª Câmara de
Direito Privado, Data de Publicação: 15/02/2016).
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. DESPEJO C/C
COBRANÇA DE ALUGUÉIS. VALOR DA CAUSA. CONTEÚDO
ECONÔMICO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA. 1. A DECISÃO,
não obstante denominada de DESPACHO, possui conteúdo
decisório, de modo a revelar-se possível sua impugnação por
meio de recurso cabível. 2. Com relação ao valor da causa, não
se pode aplicar somente o art. 58, III, da Lei nº 8.245/1991, pois
é necessária a indicação de quantia referente à soma total do
montante pleiteado, a saber, o valor relativo ao pedido de despejo,
tal como estabelecido no artigo 58, III, da Lei nº 8.245/1991, com
aquele referente ao pedido de cobrança, com fulcro no artigo
259, II do CPC. 3. Agravo conhecido e desprovido. (TJ-DF - AGI:
20150020156467, Relator: CARLOS RODRIGUES, Data de
Julgamento: 03/02/2016, 6ª Turma Cível, Data de Publicação:
Publicado no DJE: 16/02/2016. Pág.: 238).
Desta feita, rejeito a preliminar hasteada.
Posto isso, designo audiência de instrução e julgamento para o dia
10 DE OUTUBRO DE 2018, ÀS 9H00, a ser realizada na sala de
audiências da 2ª Vara Cível, neste Fórum.
Consigno que todas as provas serão produzidas na audiência
designada, ainda que não requeridas previamente, podendo
o julgador limitar ou excluir as que considerar excessivas,
impertinentes ou protelatórias (artigo 33 da Lei 9.099/1995).
Por fim, registre-se que as testemunhas, até o máximo de 3 (três)
para cada parte, comparecerão ao ato a convite do interessado,
independente de intimação, nos termos do art. 455 do CPC/15 c/c
art. 34 da Lei 9.099/90.

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

ANO XXXVI

NÚMERO 172

DIARIO DA JUSTIÇA

Intime-se o requerido da presente DECISÃO, bem como para
que compareça na data acima designada, acompanhado de suas
testemunhas, bem como das provas que deseja produzir, sob pena
de preclusão e imediato julgamento do feito.
SIRVA A PRESENTE COMO MANDADO
Guajará-Mirim, Quarta-feira, 12 de Setembro de 2018
PAULO JOSÉ DO NASCIMENTO FABRÍCIO
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Guajará-Mirim - 2ª Juizado Especial Cível
- Fone:(69). Processo: 7001343-48.2018.8.22.0015
Classe: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159)
Data da Distribuição: 22/05/2018 20:26:47
Requerente: F C DE SOUZA SAMPAIO - ME
Advogado do(a) EXEQUENTE: ARYANE KELLY SILVA SAMPAIO
- RO8625
Requerido: DIVA RODRIGUES DE ARAUJO
DESPACHO
Defiro o pedido retro (Id Num. 21355794).
Intime-se a executada, para que, no prazo de 5 (cinco) dias,
indique bens de sua propriedade passíveis de penhora, a fim de
garantir a presente execução. Caso haja recusa ilegítima, restará
configurado ato atentatório à dignidade da Justiça, sob pena das
sanções previstas nos temos do art. 774 e seu parágrafo único do
Código de Processo Civil.
Intime-se.
Guajará-Mirim, Quarta-feira, 12 de Setembro de 2018
PAULO JOSÉ DO NASCIMENTO FABRÍCIO
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
GUAJARÁ-MIRIM- 2ª VARA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
Av. XV de Novembro, 1981, Fórum Nelson Hungria, Serraria,
GUAJARá-MIRIM - RO - CEP: 76850-000 - Fone:(69) 35412389
Processo nº: 7002765-58.2018.8.22.0015
Classe: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159)
Requerente:Nome: E. P. K. VALADAO SAMPAIO - ME
Endereço: Av Quintino Bocaiuva, 7078, Cristi Mercantil, Centro,
Nova Mamoré - RO - CEP: 76857-000
Advogado(s) do reclamante: ARYANE KELLY SILVA SAMPAIO
Requerido(a):Nome: JOSEMAR WENZEL
Endereço: 3ª Linha do Ribeirão, Zona Rural, Km 19, Nova Mamoré
- RO - CEP: 76857-000
DESPACHO /MANDADO
Cite-se em execução, nos moldes da Lei 11.382/06.
Penhore-se e avalie-se bens para garantia da execução.
Intime-se da audiência pós-penhora, que desde já fica designada
para o dia 8 de novembro de 2018, às 12h a ser realizada na Sede
do Posto Avançado da Justiça Rápida de Nova Mamoré, localizada
na Av. Antônio Pereira de Sousa, n. 7087, Centro – Telefone (69)
3544-2580, na forma do Art. 21, da Lei 9099/95.
SERVE COMO MANDADO /CARTA PRECATÓRIA/CARTA.
ADVERTÊNCIA(S):
I – os prazos processuais no juizado especial, inclusive na execução,
contam-se da data da intimação ou ciência do ato respectivo;
II – as partes deverão comunicar eventuais alterações dos
respectivos endereços, sob pena de se considerar como válida e
eficaz a carta de intimação enviada ou o MANDADO de intimação
cumprido no endereço constante dos autos;
III – deverão comparecer na data, horário e endereço em que se
realizará a audiência, e que procuradores e prepostos deverão
comparecer munidos de poderes específicos para transacionar;
IV – a pessoa jurídica que figurar no polo passivo da demanda
deverá comparecer à audiência de conciliação, instrução e
julgamento munida de carta de preposto, sob pena de revelia, nos
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moldes dos arts. 9º, § 4º, e 20, da Lei n. 9.099/1995, sendo que,
os atos constitutivos, contratos sociais e demais documentos de
comprovação servem para efetiva constatação da personalidade
jurídica e da regular representação em juízo (art. 45, Código Civil, e
art. 75, VIII, Código de Processo Civil), sob pena de revelia;
V – em se tratando de pessoa jurídica e relação de consumo,
fica expressamente consignada a possibilidade e advertência de
inversão do ônus da prova;
VI – nas causas de valor superior a 20 (vinte) salários mínimos, as
partes deverão comparecer ao ato acompanhadas de advogado;
VII – o não comparecimento injustificado do autor implicará na
extinção e arquivamento do processo, que somente poderá
ser desarquivado mediante pagamento de custas e despesas
processuais;
VIII – o não comparecimento do requerido a quaisquer das
audiências designadas implicará na revelia, reputando-se
verdadeiros os fatos narrados no pedido inicial;
IX – deverão comparecer à audiência designada munidos de
documentos de identificação válidos e cientes de seus dados
bancários, a fim de permitir a instrumentalização imediata e
efetivação de eventual acordo, evitando-se o uso da conta judicial;
X – a contestação e demais provas, inclusive a indicação de
testemunhas, com sua completa qualificação (nome completo, CPF
e endereço) e objetivo probatório, deverão ser apresentadas até o
ato da audiência de conciliação;
XI – na mesma oportunidade, o autor deverá se manifestar,
em até 10 (dez) minutos, sobre os documentos e preliminares
eventualmente apresentados;
XII – não havendo acordo, poderá ser designada uma data para a
realização da audiência de instrução e julgamento;
XIII – havendo necessidade de assistência por Defensor Público, a
parte deverá solicitar atendimento, no prazo de até 15 (quinze) dias
antes da audiência de conciliação, à sede da Defensoria Pública da
respectiva Comarca.
XIV - Fica a parte advertida que o comparecimento de preposto
que não tiver conhecimento dos fatos poderá implicar em violação
ao princípio da cooperação e, por isso, poderá a parte sujeitar-se à
aplicação de multa por litigância de má-fé.
XV - Alerto, por fim, que nos termos do ENUNCIADO 141 do
FONAJE: A microempresa e a empresa de pequeno porte, quando
autoras, devem ser representadas, inclusive em audiência, pelo
empresário individual ou pelo sócio dirigente.
GUAJARÁ-MIRIM/RO, DATA INFRA.
PAULO JOSÉ DO NASCIMENTO FABRÍCIO
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
GUAJARÁ-MIRIM- 2ª VARA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
Av. XV de Novembro, 1981, Fórum Nelson Hungria, Serraria,
GUAJARá-MIRIM - RO - CEP: 76850-000 - Fone:(69) 35412389
Processo nº: 7002763-88.2018.8.22.0015
Classe: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159)
Requerente:Nome: E. P. K. VALADAO SAMPAIO - ME
Endereço: Av Quintino Bocaiuva, 7078, Cristi Mercantil, Centro,
Nova Mamoré - RO - CEP: 76857-000
Advogado(s) do reclamante: ARYANE KELLY SILVA SAMPAIO
Requerido(a):Nome: VAGNER BUENO DE ALMEIDA
Endereço: Av Arthur Arantes Meira, 7544, Santa Luzia, Nova
Mamoré - RO - CEP: 76857-000
DESPACHO /MANDADO
Cite-se em execução, nos moldes da Lei 11.382/06.
Penhore-se e avalie-se bens para garantia da execução.
Intime-se da audiência pós-penhora, que desde já fica designada
para o dia 9 de novembro de 2018, às 9h a ser realizada na Sede
do Posto Avançado da Justiça Rápida de Nova Mamoré, localizada
na Av. Antônio Pereira de Sousa, n. 7087, Centro – Telefone (69)
3544-2580, na forma do Art. 21, da Lei 9099/95.
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SERVE COMO MANDADO /CARTA PRECATÓRIA/CARTA
ADVERTÊNCIA(S):
I – os prazos processuais no juizado especial, inclusive na execução,
contam-se da data da intimação ou ciência do ato respectivo;
II – as partes deverão comunicar eventuais alterações dos
respectivos endereços, sob pena de se considerar como válida e
eficaz a carta de intimação enviada ou o MANDADO de intimação
cumprido no endereço constante dos autos;
III – deverão comparecer na data, horário e endereço em que se
realizará a audiência, e que procuradores e prepostos deverão
comparecer munidos de poderes específicos para transacionar;
IV – a pessoa jurídica que figurar no polo passivo da demanda
deverá comparecer à audiência de conciliação, instrução e
julgamento munida de carta de preposto, sob pena de revelia, nos
moldes dos arts. 9º, § 4º, e 20, da Lei n. 9.099/1995, sendo que,
os atos constitutivos, contratos sociais e demais documentos de
comprovação servem para efetiva constatação da personalidade
jurídica e da regular representação em juízo (art. 45, Código Civil, e
art. 75, VIII, Código de Processo Civil), sob pena de revelia;
V – em se tratando de pessoa jurídica e relação de consumo,
fica expressamente consignada a possibilidade e advertência de
inversão do ônus da prova;
VI – nas causas de valor superior a 20 (vinte) salários mínimos, as
partes deverão comparecer ao ato acompanhadas de advogado;
VII – o não comparecimento injustificado do autor implicará na
extinção e arquivamento do processo, que somente poderá
ser desarquivado mediante pagamento de custas e despesas
processuais;
VIII – o não comparecimento do requerido a quaisquer das
audiências designadas implicará na revelia, reputando-se
verdadeiros os fatos narrados no pedido inicial;
IX – deverão comparecer à audiência designada munidos de
documentos de identificação válidos e cientes de seus dados
bancários, a fim de permitir a instrumentalização imediata e
efetivação de eventual acordo, evitando-se o uso da conta judicial;
X – a contestação e demais provas, inclusive a indicação de
testemunhas, com sua completa qualificação (nome completo, CPF
e endereço) e objetivo probatório, deverão ser apresentadas até o
ato da audiência de conciliação;
XI – na mesma oportunidade, o autor deverá se manifestar,
em até 10 (dez) minutos, sobre os documentos e preliminares
eventualmente apresentados;
XII – não havendo acordo, poderá ser designada uma data para a
realização da audiência de instrução e julgamento;
XIII – havendo necessidade de assistência por Defensor Público, a
parte deverá solicitar atendimento, no prazo de até 15 (quinze) dias
antes da audiência de conciliação, à sede da Defensoria Pública da
respectiva Comarca.
XIV - Fica a parte advertida que o comparecimento de preposto
que não tiver conhecimento dos fatos poderá implicar em violação
ao princípio da cooperação e, por isso, poderá a parte sujeitar-se à
aplicação de multa por litigância de má-fé.
XV - Alerto, por fim, que nos termos do ENUNCIADO 141 do
FONAJE: A microempresa e a empresa de pequeno porte, quando
autoras, devem ser representadas, inclusive em audiência, pelo
empresário individual ou pelo sócio dirigente.
GUAJARÁ-MIRIM/RO, DATA INFRA.
PAULO JOSÉ DO NASCIMENTO FABRÍCIO
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
GUAJARÁ-MIRIM- 2ª VARA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
Av. XV de Novembro, 1981, Fórum Nelson Hungria, Serraria,
GUAJARá-MIRIM - RO - CEP: 76850-000 - Fone:(69) 35412389
Processo nº: 7002821-91.2018.8.22.0015
Classe: JUIZADOS - PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL
CÍVEL (436)
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Requerente:Nome: MARILETH SOARES DENIZ
Endereço: Novo sertão, 1098, Caetano, Guajará-Mirim - RO - CEP:
76850-000
Advogado(s) do reclamante: ANNA LUIZA SOARES DINIZ DOS
SANTOS
Requerido(a):Nome: BANCO DO BRASIL SA
Endereço: Av.DR MENDONÇA LIMA, 388, CENTRO, GuajaráMirim - RO - CEP: 76850-000
DESPACHO /MANDADO
Trata-se de ação de indenização por danos morais.
Designo audiência de conciliação para o dia 29 de outubro de
2018, às 10h a ser realizada na Central de Conciliação - CEJUSC,
neste fórum.
Cite-se e intime-se as partes a comparecerem na Audiência acima
mencionada, a ser realizada neste Juizado, na forma do Art. 21,
da Lei 9099/95, bem como para tomarem ciência das advertências
abaixo colacionadas, conforme determina o Provimento Conjunto
da Presidência e Corregedoria Nº 001/2017, publicada no DJE Nº
104, de 8 de junho de 2017:
ADVERTÊNCIA(S):
I – os prazos processuais no juizado especial, inclusive na execução,
contam-se da data da intimação ou ciência do ato respectivo;
II – as partes deverão comunicar eventuais alterações dos
respectivos endereços, sob pena de se considerar como válida e
eficaz a carta de intimação enviada ou o MANDADO de intimação
cumprido no endereço constante dos autos;
III – deverão comparecer na data, horário e endereço em que se
realizará a audiência, e que procuradores e prepostos deverão
comparecer munidos de poderes específicos para transacionar;
IV – a pessoa jurídica que figurar no polo passivo da demanda
deverá comparecer à audiência de conciliação, instrução e
julgamento munida de carta de preposto, sob pena de revelia, nos
moldes dos arts. 9º, § 4º, e 20, da Lei n. 9.099/1995, sendo que,
os atos constitutivos, contratos sociais e demais documentos de
comprovação servem para efetiva constatação da personalidade
jurídica e da regular representação em juízo (art. 45, Código Civil, e
art. 75, VIII, Código de Processo Civil), sob pena de revelia;
V – em se tratando de pessoa jurídica e relação de consumo,
fica expressamente consignada a possibilidade e advertência de
inversão do ônus da prova;
VI – nas causas de valor superior a 20 (vinte) salários mínimos, as
partes deverão comparecer ao ato acompanhadas de advogado;
VII – o não comparecimento injustificado do autor implicará na
extinção e arquivamento do processo, que somente poderá
ser desarquivado mediante pagamento de custas e despesas
processuais;
VIII – o não comparecimento do requerido a quaisquer das
audiências designadas implicará na revelia, reputando-se
verdadeiros os fatos narrados no pedido inicial;
IX – deverão comparecer à audiência designada munidos de
documentos de identificação válidos e cientes de seus dados
bancários, a fim de permitir a instrumentalização imediata e
efetivação de eventual acordo, evitando-se o uso da conta judicial;
X – a contestação e demais provas, inclusive a indicação de
testemunhas, com sua completa qualificação (nome completo, CPF
e endereço) e objetivo probatório, deverão ser apresentadas até o
ato da audiência de conciliação;
XI – na mesma oportunidade, o autor deverá se manifestar,
em até 10 (dez) minutos, sobre os documentos e preliminares
eventualmente apresentados;
XII – não havendo acordo, poderá ser designada uma data para a
realização da audiência de instrução e julgamento;
XIII – havendo necessidade de assistência por Defensor Público, a
parte deverá solicitar atendimento, no prazo de até 15 (quinze) dias
antes da audiência de conciliação, à sede da Defensoria Pública da
respectiva Comarca.
XIV - Fica a parte advertida que o comparecimento de preposto
que não tiver conhecimento dos fatos poderá implicar em violação
ao princípio da cooperação e, por isso, poderá a parte sujeitar-se à
aplicação de multa por litigância de má-fé.
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XV - Alerto, por fim, que nos termos do ENUNCIADO 141 do
FONAJE: A microempresa e a empresa de pequeno porte, quando
autoras, devem ser representadas, inclusive em audiência, pelo
empresário individual ou pelo sócio dirigente.
Alerto ao cartório que, neste caso, será necessária a intimação do
autor (a), a qual deverá se dar eletronicamente, na pessoa de seu
causídico (a).
SERVIRÁ O PRESENTE COMO MANDADO /CARTA
PRECATÓRIA
GUAJARÁ-MIRIM/RO, DATA INFRA.
PAULO JOSÉ DO NASCIMENTO FABRÍCIO
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
GUAJARÁ-MIRIM- 2ª VARA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
Av. XV de Novembro, 1981, Fórum Nelson Hungria, Serraria,
GUAJARá-MIRIM - RO - CEP: 76850-000 - Fone:(69) 35412389
Processo nº: 7002777-72.2018.8.22.0015
Classe: JUIZADOS - PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL
CÍVEL (436)
Requerente:Nome: YOLANDA VELARDE DURAN
Endereço: AV.: PRINCESA ISABEL, 3359, 10 DE ABRIL, GuajaráMirim - RO - CEP: 76850-000
Advogado(s) do reclamante: SAMAEL FREITAS GUEDES
Requerido(a):Nome: BANCO DO BRASIL S/A
Endereço: AV.: MENDONÇA LIMA, S/N, ESQUINA COM
BOUCINHAS DE MENEZES, CENTRO, Guajará-Mirim - RO - CEP:
76850-000
DESPACHO /MANDADO
Designo audiência de conciliação para o dia 29 de outubro de 2018,
às 9h20min a ser realizada na Central de Conciliação - CEJUSC,
neste fórum.
Cite-se e intime-se as partes a comparecerem na Audiência acima
mencionada, a ser realizada neste Juizado, na forma do Art. 21,
da Lei 9099/95, bem como para tomarem ciência das advertências
abaixo colacionadas, conforme determina o Provimento Conjunto
da Presidência e Corregedoria Nº 001/2017, publicada no DJE Nº
104, de 8 de junho de 2017:
ADVERTÊNCIA(S):
I – os prazos processuais no juizado especial, inclusive na execução,
contam-se da data da intimação ou ciência do ato respectivo;
II – as partes deverão comunicar eventuais alterações dos
respectivos endereços, sob pena de se considerar como válida e
eficaz a carta de intimação enviada ou o MANDADO de intimação
cumprido no endereço constante dos autos;
III – deverão comparecer na data, horário e endereço em que se
realizará a audiência, e que procuradores e prepostos deverão
comparecer munidos de poderes específicos para transacionar;
IV – a pessoa jurídica que figurar no polo passivo da demanda
deverá comparecer à audiência de conciliação, instrução e
julgamento munida de carta de preposto, sob pena de revelia, nos
moldes dos arts. 9º, § 4º, e 20, da Lei n. 9.099/1995, sendo que,
os atos constitutivos, contratos sociais e demais documentos de
comprovação servem para efetiva constatação da personalidade
jurídica e da regular representação em juízo (art. 45, Código Civil, e
art. 75, VIII, Código de Processo Civil), sob pena de revelia;
V – em se tratando de pessoa jurídica e relação de consumo,
fica expressamente consignada a possibilidade e advertência de
inversão do ônus da prova;
VI – nas causas de valor superior a 20 (vinte) salários mínimos, as
partes deverão comparecer ao ato acompanhadas de advogado;
VII – o não comparecimento injustificado do autor implicará na
extinção e arquivamento do processo, que somente poderá
ser desarquivado mediante pagamento de custas e despesas
processuais;
VIII – o não comparecimento do requerido a quaisquer das
audiências designadas implicará na revelia, reputando-se
verdadeiros os fatos narrados no pedido inicial;
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IX – deverão comparecer à audiência designada munidos de
documentos de identificação válidos e cientes de seus dados
bancários, a fim de permitir a instrumentalização imediata e
efetivação de eventual acordo, evitando-se o uso da conta judicial;
X – a contestação e demais provas, inclusive a indicação de
testemunhas, com sua completa qualificação (nome completo, CPF
e endereço) e objetivo probatório, deverão ser apresentadas até o
ato da audiência de conciliação;
XI – na mesma oportunidade, o autor deverá se manifestar,
em até 10 (dez) minutos, sobre os documentos e preliminares
eventualmente apresentados;
XII – não havendo acordo, poderá ser designada uma data para a
realização da audiência de instrução e julgamento;
XIII – havendo necessidade de assistência por Defensor Público, a
parte deverá solicitar atendimento, no prazo de até 15 (quinze) dias
antes da audiência de conciliação, à sede da Defensoria Pública da
respectiva Comarca.
XIV - Fica a parte advertida que o comparecimento de preposto
que não tiver conhecimento dos fatos poderá implicar em violação
ao princípio da cooperação e, por isso, poderá a parte sujeitar-se à
aplicação de multa por litigância de má-fé.
XV - Alerto, por fim, que nos termos do ENUNCIADO 141 do
FONAJE: A microempresa e a empresa de pequeno porte, quando
autoras, devem ser representadas, inclusive em audiência, pelo
empresário individual ou pelo sócio dirigente.
Alerto ao cartório que, neste caso, será necessária a intimação do
autor (a), a qual deverá se dar eletronicamente, na pessoa de seu
causídico (a).
SERVIRÁ O PRESENTE COMO MANDADO /CARTA
PRECATÓRIA.
GUAJARÁ-MIRIM/RO, DATA INFRA.
PAULO JOSÉ DO NASCIMENTO FABRÍCIO
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
GUAJARÁ-MIRIM- 2ª VARA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
Av. XV de Novembro, 1981, Fórum Nelson Hungria, Serraria,
GUAJARá-MIRIM - RO - CEP: 76850-000 - Fone:(69) 35412389
Processo nº: 7002771-65.2018.8.22.0015
Classe: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159)
Requerente:Nome: E. P. K. VALADAO SAMPAIO - ME
Endereço: Av Quintino Bocaiuva, 7078, Cristi Mercantil, Centro,
Nova Mamoré - RO - CEP: 76857-000
Advogado(s) do reclamante: ARYANE KELLY SILVA SAMPAIO
Requerido(a):Nome: RAIMUNDO PEREIRA DE OLIVEIRA
Endereço: Av Manoel Dias de Abreu, 6547, Planalto, Nova Mamoré
- RO - CEP: 76857-000
DESPACHO /MANDADO
Cite-se em execução, nos moldes da Lei 11.382/06.
Penhore-se e avalie-se bens para garantia da execução.
Intime-se da audiência pós-penhora, que desde já fica designada
para o dia 9 de novembro de 2018, às 9h20min a ser realizada
na Sede do Posto Avançado da Justiça Rápida de Nova Mamoré,
localizada na Av. Antônio Pereira de Sousa, n. 7087, Centro –
Telefone (69) 3544-2580, na forma do Art. 21, da Lei 9099/95.
SERVE COMO MANDADO /CARTA PRECATÓRIA/CARTA.
ADVERTÊNCIA(S):
I – os prazos processuais no juizado especial, inclusive na execução,
contam-se da data da intimação ou ciência do ato respectivo;
II – as partes deverão comunicar eventuais alterações dos
respectivos endereços, sob pena de se considerar como válida e
eficaz a carta de intimação enviada ou o MANDADO de intimação
cumprido no endereço constante dos autos;
III – deverão comparecer na data, horário e endereço em que se
realizará a audiência, e que procuradores e prepostos deverão
comparecer munidos de poderes específicos para transacionar;
IV – a pessoa jurídica que figurar no polo passivo da demanda
deverá comparecer à audiência de conciliação, instrução e
julgamento munida de carta de preposto, sob pena de revelia, nos
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moldes dos arts. 9º, § 4º, e 20, da Lei n. 9.099/1995, sendo que,
os atos constitutivos, contratos sociais e demais documentos de
comprovação servem para efetiva constatação da personalidade
jurídica e da regular representação em juízo (art. 45, Código Civil, e
art. 75, VIII, Código de Processo Civil), sob pena de revelia;
V – em se tratando de pessoa jurídica e relação de consumo,
fica expressamente consignada a possibilidade e advertência de
inversão do ônus da prova;
VI – nas causas de valor superior a 20 (vinte) salários mínimos, as
partes deverão comparecer ao ato acompanhadas de advogado;
VII – o não comparecimento injustificado do autor implicará na
extinção e arquivamento do processo, que somente poderá
ser desarquivado mediante pagamento de custas e despesas
processuais;
VIII – o não comparecimento do requerido a quaisquer das
audiências designadas implicará na revelia, reputando-se
verdadeiros os fatos narrados no pedido inicial;
IX – deverão comparecer à audiência designada munidos de
documentos de identificação válidos e cientes de seus dados
bancários, a fim de permitir a instrumentalização imediata e
efetivação de eventual acordo, evitando-se o uso da conta judicial;
X – a contestação e demais provas, inclusive a indicação de
testemunhas, com sua completa qualificação (nome completo, CPF
e endereço) e objetivo probatório, deverão ser apresentadas até o
ato da audiência de conciliação;
XI – na mesma oportunidade, o autor deverá se manifestar,
em até 10 (dez) minutos, sobre os documentos e preliminares
eventualmente apresentados;
XII – não havendo acordo, poderá ser designada uma data para a
realização da audiência de instrução e julgamento;
XIII – havendo necessidade de assistência por Defensor Público, a
parte deverá solicitar atendimento, no prazo de até 15 (quinze) dias
antes da audiência de conciliação, à sede da Defensoria Pública da
respectiva Comarca.
XIV - Fica a parte advertida que o comparecimento de preposto
que não tiver conhecimento dos fatos poderá implicar em violação
ao princípio da cooperação e, por isso, poderá a parte sujeitar-se à
aplicação de multa por litigância de má-fé.
XV - Alerto, por fim, que nos termos do ENUNCIADO 141 do
FONAJE: A microempresa e a empresa de pequeno porte, quando
autoras, devem ser representadas, inclusive em audiência, pelo
empresário individual ou pelo sócio dirigente.
GUAJARÁ-MIRIM/RO, DATA INFRA.
PAULO JOSÉ DO NASCIMENTO FABRÍCIO
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
GUAJARÁ-MIRIM- 2ª VARA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
Av. XV de Novembro, 1981, Fórum Nelson Hungria, Serraria,
GUAJARá-MIRIM - RO - CEP: 76850-000 - Fone:(69) 35412389
Processo nº: 7002819-24.2018.8.22.0015
Classe: JUIZADOS - PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL
CÍVEL (436)
Requerente:Nome: MARIA IVONETE CARDOSO
Endereço: AC Guajara Mirim, 1464, Avenida 12 de outubro, Centro,
Guajará-Mirim - RO - CEP: 76850-970
Advogado(s) do reclamante: JOSEANDRA REIS MERCADO
Requerido(a):Nome: CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA SA
CERON
Endereço: Avenida dos Imigrantes, 4137, - de 3601 a 4635 - lado
ímpar, Industrial, Porto Velho - RO - CEP: 76821-063
DESPACHO /MANDADO
Trata-se de ação de repetição de indébito c/c reparação por danos
morais proposto por MARIA IVONETE CARDOSO em face das
CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA S/A - CERON.
Designo audiência de conciliação para o dia 29 de outubro de 2018,
às 8h40min a ser realizada na Central de Conciliação - CEJUSC,
neste fórum.
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Cite-se e intime-se as partes a comparecerem na Audiência acima
mencionada, a ser realizada neste Juizado, na forma do Art. 21,
da Lei 9099/95, bem como para tomarem ciência das advertências
abaixo colacionadas, conforme determina o Provimento Conjunto
da Presidência e Corregedoria Nº 001/2017, publicada no DJE Nº
104, de 8 de junho de 2017:
ADVERTÊNCIA(S):
I – os prazos processuais no juizado especial, inclusive na execução,
contam-se da data da intimação ou ciência do ato respectivo;
II – as partes deverão comunicar eventuais alterações dos
respectivos endereços, sob pena de se considerar como válida e
eficaz a carta de intimação enviada ou o MANDADO de intimação
cumprido no endereço constante dos autos;
III – deverão comparecer na data, horário e endereço em que se
realizará a audiência, e que procuradores e prepostos deverão
comparecer munidos de poderes específicos para transacionar;
IV – a pessoa jurídica que figurar no polo passivo da demanda
deverá comparecer à audiência de conciliação, instrução e
julgamento munida de carta de preposto, sob pena de revelia, nos
moldes dos arts. 9º, § 4º, e 20, da Lei n. 9.099/1995, sendo que,
os atos constitutivos, contratos sociais e demais documentos de
comprovação servem para efetiva constatação da personalidade
jurídica e da regular representação em juízo (art. 45, Código Civil, e
art. 75, VIII, Código de Processo Civil), sob pena de revelia;
V – em se tratando de pessoa jurídica e relação de consumo,
fica expressamente consignada a possibilidade e advertência de
inversão do ônus da prova;
VI – nas causas de valor superior a 20 (vinte) salários mínimos, as
partes deverão comparecer ao ato acompanhadas de advogado;
VII – o não comparecimento injustificado do autor implicará na
extinção e arquivamento do processo, que somente poderá
ser desarquivado mediante pagamento de custas e despesas
processuais;
VIII – o não comparecimento do requerido a quaisquer das
audiências designadas implicará na revelia, reputando-se
verdadeiros os fatos narrados no pedido inicial;
IX – deverão comparecer à audiência designada munidos de
documentos de identificação válidos e cientes de seus dados
bancários, a fim de permitir a instrumentalização imediata e
efetivação de eventual acordo, evitando-se o uso da conta judicial;
X – a contestação e demais provas, inclusive a indicação de
testemunhas, com sua completa qualificação (nome completo, CPF
e endereço) e objetivo probatório, deverão ser apresentadas até o
ato da audiência de conciliação;
XI – na mesma oportunidade, o autor deverá se manifestar,
em até 10 (dez) minutos, sobre os documentos e preliminares
eventualmente apresentados;
XII – não havendo acordo, poderá ser designada uma data para a
realização da audiência de instrução e julgamento;
XIII – havendo necessidade de assistência por Defensor Público, a
parte deverá solicitar atendimento, no prazo de até 15 (quinze) dias
antes da audiência de conciliação, à sede da Defensoria Pública da
respectiva Comarca.
XIV - Fica a parte advertida que o comparecimento de preposto
que não tiver conhecimento dos fatos poderá implicar em violação
ao princípio da cooperação e, por isso, poderá a parte sujeitar-se à
aplicação de multa por litigância de má-fé.
XV - Alerto, por fim, que nos termos do ENUNCIADO 141 do
FONAJE: A microempresa e a empresa de pequeno porte, quando
autoras, devem ser representadas, inclusive em audiência, pelo
empresário individual ou pelo sócio dirigente.
Alerto ao cartório que, neste caso, será necessária a intimação do
autor (a), a qual deverá se dar eletronicamente, na pessoa de seu
causídico (a).
SERVIRÁ O PRESENTE COMO MANDADO /CARTA
PRECATÓRIA
GUAJARÁ-MIRIM/RO, DATA INFRA.
PAULO JOSÉ DO NASCIMENTO FABRÍCIO
Juiz de Direito
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PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
GUAJARÁ-MIRIM- 2ª VARA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
Av. XV de Novembro, 1981, Fórum Nelson Hungria, Serraria,
GUAJARá-MIRIM - RO - CEP: 76850-000 - Fone:(69) 35412389
Processo nº: 7002773-35.2018.8.22.0015
Classe: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159)
Requerente:Nome: E. P. K. VALADAO SAMPAIO - ME
Endereço: Av Quintino Bocaiuva, 7078, Cristi Mercantil, Centro,
Nova Mamoré - RO - CEP: 76857-000
Advogado(s) do reclamante: ARYANE KELLY SILVA SAMPAIO
Requerido(a):Nome: FRANCISCO ASSIS DA COSTA MACHADO
Endereço: Av Sebastião João Clímaco, 7787, Santa Luzia, Nova
Mamoré - RO - CEP: 76857-000
DESPACHO /MANDADO
Cite-se em execução, nos moldes da Lei 11.382/06.
Penhore-se e avalie-se bens para garantia da execução.
Intime-se da audiência pós-penhora, que desde já fica designada
para o dia 9 de novembro de 2018, às 9h40min a ser realizada
na Sede do Posto Avançado da Justiça Rápida de Nova Mamoré,
localizada na Av. Antônio Pereira de Sousa, n. 7087, Centro –
Telefone (69) 3544-2580, na forma do Art. 21, da Lei 9099/95.
SERVE COMO MANDADO /CARTA PRECATÓRIA/CARTA.
ADVERTÊNCIA(S):
I – os prazos processuais no juizado especial, inclusive na execução,
contam-se da data da intimação ou ciência do ato respectivo;
II – as partes deverão comunicar eventuais alterações dos
respectivos endereços, sob pena de se considerar como válida e
eficaz a carta de intimação enviada ou o MANDADO de intimação
cumprido no endereço constante dos autos;
III – deverão comparecer na data, horário e endereço em que se
realizará a audiência, e que procuradores e prepostos deverão
comparecer munidos de poderes específicos para transacionar;
IV – a pessoa jurídica que figurar no polo passivo da demanda
deverá comparecer à audiência de conciliação, instrução e
julgamento munida de carta de preposto, sob pena de revelia, nos
moldes dos arts. 9º, § 4º, e 20, da Lei n. 9.099/1995, sendo que,
os atos constitutivos, contratos sociais e demais documentos de
comprovação servem para efetiva constatação da personalidade
jurídica e da regular representação em juízo (art. 45, Código Civil, e
art. 75, VIII, Código de Processo Civil), sob pena de revelia;
V – em se tratando de pessoa jurídica e relação de consumo,
fica expressamente consignada a possibilidade e advertência de
inversão do ônus da prova;
VI – nas causas de valor superior a 20 (vinte) salários mínimos, as
partes deverão comparecer ao ato acompanhadas de advogado;
VII – o não comparecimento injustificado do autor implicará na
extinção e arquivamento do processo, que somente poderá
ser desarquivado mediante pagamento de custas e despesas
processuais;
VIII – o não comparecimento do requerido a quaisquer das
audiências designadas implicará na revelia, reputando-se
verdadeiros os fatos narrados no pedido inicial;
IX – deverão comparecer à audiência designada munidos de
documentos de identificação válidos e cientes de seus dados
bancários, a fim de permitir a instrumentalização imediata e
efetivação de eventual acordo, evitando-se o uso da conta judicial;
X – a contestação e demais provas, inclusive a indicação de
testemunhas, com sua completa qualificação (nome completo, CPF
e endereço) e objetivo probatório, deverão ser apresentadas até o
ato da audiência de conciliação;
XI – na mesma oportunidade, o autor deverá se manifestar,
em até 10 (dez) minutos, sobre os documentos e preliminares
eventualmente apresentados;
XII – não havendo acordo, poderá ser designada uma data para a
realização da audiência de instrução e julgamento;
XIII – havendo necessidade de assistência por Defensor Público, a
parte deverá solicitar atendimento, no prazo de até 15 (quinze) dias
antes da audiência de conciliação, à sede da Defensoria Pública da
respectiva Comarca.
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XIV - Fica a parte advertida que o comparecimento de preposto
que não tiver conhecimento dos fatos poderá implicar em violação
ao princípio da cooperação e, por isso, poderá a parte sujeitar-se à
aplicação de multa por litigância de má-fé.
XV - Alerto, por fim, que nos termos do ENUNCIADO 141 do
FONAJE: A microempresa e a empresa de pequeno porte, quando
autoras, devem ser representadas, inclusive em audiência, pelo
empresário individual ou pelo sócio dirigente.
GUAJARÁ-MIRIM/RO, DATA INFRA.
PAULO JOSÉ DO NASCIMENTO FABRÍCIO
Juiz de Direito

JUIZADO DA INFÂNCIA E JUVENTUDE
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Guajará-Mirim - Juizado da Infância e Juventude
Av. XV de Novembro, 1981, Fórum Nelson Hungria, Serraria,
Guajará-Mirim - RO - CEP: 76850-000 - Fone:(69) 35412389
Processo nº: 7002488-42.2018.8.22.0015
Classe: INF JUV CIV - AUTORIZAÇÃO JUDICIAL (1703)
REQUERENTE: JOSIANE TELES DOS SANTOS
Advogado do(a) REQUERENTE: FRANCISCO SAVIO ARAUJO
DE FIGUEIREDO - RO0001534
REQUERIDO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN-RO
Advogado do(a) REQUERIDO:
Nome: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN-RO
Endereço: Rua Doutor José Adelino, 4477, - de 4411/4412 ao fim,
Costa e Silva, Porto Velho - RO - CEP: 76803-592
DECISÃO.
Versam os presentes autos sobre pedido de liberação da
motocicleta Yamaha, modelo XTZ 150, Crosser ED, cor cinza,
placa NCN 1211, a qual foi apreendida, nesta Comarca, quando
estava sendo conduzida por adolescente.
Os documentos reputados necessários ao acolhimento da
pretensão foram acostados à inicial.
O representante do Ministério Público considerou haver insuficiência
documental, razão pela qual opinou pela rejeição do pedido de
liberação do veículo.
Examinados. DECIDO.
Apesar da opinião contrária do Ministério Público, entendo
pertinente a alegação do requerente, vez que, de fato, a quitação
dos débitos relativos à apreensão do veículo deverão ser pagos
após a autorização de liberação pelo juízo. Ademais, não há
interesse processual na manutenção da apreensão do veículo
vez que eventual infração socioeducativa refere-se à ausência de
habilitação e, por isso, a instrução do feito não demandará qualquer
perícia posterior, inclusive porque o veículo encontra-se com a
documentação regular. Além disso, considerando que a atuação
jurisdicional não tem caráter administrativo, a liberação pleiteada
na inicial não exonera o requerente de eventual pendência,
restrição administrativa ou o pagamento de multa e taxas junto ao
CIRETRAN local.
Posto isso, DEFIRO o pedido inicial e autorizo a expedição de
alvará para liberação motocicleta Yamaha, modelo XTZ 150,
Crosser ED, cor cinza, placa NCN 1211, em favor de Josiane Teles
dos Santos. A liberação do veículo não exonera a requerente de
eventual pendência ou restrição administrativa que inviabilize a
liberação do veículo junto ao CIRETRAN local.
Por fim, JULGO EXTINTO O FEITO, nos termos do art. 487, inciso
I, do CPC.
Expeça-se alvará e após arquivem-se os autos.
SENTENÇA registrada automaticamente.
Sem custas ou honorários.
Guajará-Mirim, 13 de setembro de 2018.
PAULO JOSÉ DO NASCIMENTO FABRÍCIO
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1ª VARA CÍVEL
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Guajará-Mirim - 1ª Vara Cível
Av. XV de Novembro, 1981, Serraria, Guajará-Mirim - RO - CEP:
76850-000, (69) Guajará-Mirim - 1ª Vara Cível
Processo 7002487-57.2018.8.22.0015
Classe PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
Requerente Nome: DPZ - COMERCIO, SERVICOS, IMPORTACAO
E EXPORTACAO EIRELI - ME
Endereço: AV. CAMPOS SALES, 520, SERRARIA, Guajará-Mirim
- RO - CEP: 76850-000
Advogado do(a) AUTOR: CLEIDE CLAUDINO DE PONTES RO0000539
Requerido(a) Nome: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE
RONDÔNIA
Endereço: Avenida Farquar, 2986, Pedrinhas, Porto Velho - RO CEP: 76801-470 Advogado do(a) RÉU:
DESPACHO
Recebo a emenda.
Mantenho a DECISÃO de ID20953488, posto que, a despeito
da possibilidade de existir risco de dano, inexiste a evidência da
probabilidade do direito nos presente nos autos.
Deixo de designar audiência de conciliação porquanto a experiência
prática tem revelado que o Estado não realiza acordos, sob o
argumento de que o interesse público é indisponível, não sendo
matéria passível de transação. Saliento que não há qualquer
prejuízo às partes, eis que, mesmo não sendo designada audiência
de conciliação, as mesmas podem transigir a qualquer tempo.
Cite-se a parte requerida para, querendo, contestar a ação no
prazo de 15 (quinze) dias, ou, alternativamente, manifestar seu
interesse na conciliação.
Na hipótese de preferência pela conciliação, fica o réu advertido
que o prazo para contestação fluirá a partir do término do ato
conciliatório.
Apresentada a contestação no prazo legal, o que deverá ser
certificado, caso sejam apresentadas matérias preliminares ou
juntada de documentos novos, intime-se a parte autora para,
querendo, apresentar réplica ou impugnar, no prazo de 15 (quinze)
dias.
Após, intimem-se as partes para especificarem as provas que
pretendem produzir, manifestando-se sobre a sua conveniência e
necessidade, de modo justificado, no prazo de 5 (cinco) dias.
Pretendendo as partes a produção de prova testemunhal, devem
apresentar o rol de testemunhas (que deverá conter, sempre que
possível: nome, profissão, estado civil, idade, número de CPF,
número de identidade e endereço completo da residência e do local
de trabalho), no prazo de 5 dias, a contar deste DESPACHO, sob
a pena de preclusão.
Desde já ficam advertidas as partes que cabe aos advogados
constituídos informar ou intimar cada testemunha por si arrolada
(observadas as regras do artigo 455 do CPC), cumprindo ao
advogado juntar aos autos, no prazo máximo de 10 (dez) dias
a contar sua intimação da designação da audiência, cópia da
correspondência de intimação e do comprovante de recebimento.
Em se tratando de testemunha arrolada pela Defensoria Pública
ou por advogado que patrocina a causa em função de nomeação
como advogado dativo, o MANDADO será expedido pelo cartório
(exceto se houver compromisso de apresentação em audiência
independentemente de intimação).
Caso ambas as partes requeiram o julgamento antecipado da lide,
tornem os autos conclusos para SENTENÇA.
Cumpra-se, expedindo-se o necessário.
SERVE O PRESENTE COMO MANDADO /CARTA/OFÍCIO.
Guajará-Mirim, data infra.
KARINA MIGUEL SOBRAL
Juíza de Direito – assinado digitalmente
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PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Guajará-Mirim - 1ª Vara Cível
Av. XV de Novembro, 1981, Serraria, Guajará-Mirim - RO - CEP:
76850-000, (69)
Guajará-Mirim - 1ª Vara Cível
Processo 7002832-23.2018.8.22.0015
Classe PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
Requerente Nome: M. S. COMERCIAL IMPORTADORA E
EXPORTADORA DE ALIMENTOS LTDA
Endereço: Av. Antônio Correa da Costa, 2440, Serraria, GuajaráMirim - RO - CEP: 76850-000
Advogado do(a) AUTOR: SAMIR MUSSA BOUCHABKI RO0002570
Advogado Advogado(s) do reclamante: SAMIR MUSSA
BOUCHABKI
Requerido(a) Nome: SERGIO AMARO DE ANDRADE JUNIOR
Endereço: desconhecido
Advogado
DESPACHO
Considerando a manifestação expressa pela parte autora de que
não há interesse na conciliação, cite-se a parte requerida para,
querendo, contestar a ação no prazo de 15 (quinze) dias, ou,
alternativamente, manifestar seu interesse na conciliação.
Na hipótese de preferência pela conciliação, fica o réu advertido
que o prazo para contestação fluirá a partir do término do ato
conciliatório.
Apresentada a contestação no prazo legal, o que deverá ser
certificado, caso sejam apresentadas matérias preliminares ou
juntada de documentos novos, intime-se a parte autora para,
querendo, apresentar réplica ou impugnar, no prazo de 15 (quinze)
dias.
Após, intimem-se as partes para especificarem as provas que
pretendem produzir, manifestando-se sobre a sua conveniência e
necessidade, de modo justificado, no prazo de 5 (cinco) dias.
Pretendendo as partes a produção de prova testemunhal, devem
apresentar o rol de testemunhas (que deverá conter, sempre que
possível: nome, profissão, estado civil, idade, número de CPF,
número de identidade e endereço completo da residência e do local
de trabalho), no prazo de 5 dias, a contar deste DESPACHO, sob
a pena de preclusão.
Desde já ficam advertidas as partes que cabe aos advogados
constituídos informar ou intimar cada testemunha por si arrolada
(observadas as regras do artigo 455 do CPC), cumprindo ao
advogado juntar aos autos, no prazo máximo de 10 (dez) dias
a contar sua intimação da designação da audiência, cópia da
correspondência de intimação e do comprovante de recebimento.
Em se tratando de testemunha arrolada pela Defensoria Pública
ou por advogado que patrocina a causa em função de nomeação
como advogado dativo, o MANDADO será expedido pelo cartório
(exceto se houver compromisso de apresentação em audiência
independentemente de intimação).
Caso ambas as partes requeiram o julgamento antecipado da lide,
tornem os autos conclusos para SENTENÇA.
Cumpra-se, expedindo-se o necessário.
SIRVA A PRESENTE COMO CARTA/MANDADO /PRECATÓRIA
DE CITAÇÃO/INTIMAÇÃO E DEMAIS ATOS.
Guajará-Mirim, data infra.
KARINA MIGUEL SOBRAL
Juíza de Direito – assinado digitalmente
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Guajará-Mirim - 1ª Vara Cível
Av. XV de Novembro, 1981, Serraria, Guajará-Mirim - RO - CEP:
76850-000, (69)
Guajará-Mirim - 1ª Vara Cível
Processo 7002800-18.2018.8.22.0015
Classe CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
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Requerente Nome: JOEL MONTES DE OLIVEIRA
Endereço: AV ALUIZIO FERREIRA, 1036, CAETANO, GuajaráMirim - RO - CEP: 76850-000
Advogado do(a) EXEQUENTE: TIAGO IUDI MONTEIRO
MOTOMYA - RO7872
Requerido(a) Nome: MUNICIPIO DE GUAJARÁ MIRIM
Endereço: AVENIDA 15 DE NOVEMBRO, 930, CENTRO, GuajaráMirim - RO - CEP: 76850-000 Advogado do(a) EXECUTADO:
DESPACHO
Recebo o processo no estado em que se encontra.
Emende-se a parte autora a inicial, apresentando os documentos
pessoais bem como comprovante de residência, no prazo de 15
dias, sob pena de indeferimento da exordial.
SERVE O PRESENTE COMO MANDADO /CARTA/OFÍCIO.
Guajará-Mirim, data infra.
KARINA MIGUEL SOBRAL
Juíza de Direito – assinado digitalmente
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Guajará-Mirim - 1ª Vara Cível
Av. XV de Novembro, 1981, Serraria, Guajará-Mirim - RO - CEP:
76850-000, (69)
Guajará-Mirim - 1ª Vara Cível
Processo 7003449-17.2017.8.22.0015
Classe AVERIGUAÇÃO DE PATERNIDADE (123)
Requerente Nome: CID MARTINS INACIO
Endereço: Avenida 19 de Abril, 3070, casa, João Francisco
Clímaco, Nova Mamoré - RO - CEP: 76857-000
Advogados do(a) REQUERENTE: FRANCISCO SAVIO ARAUJO
DE FIGUEIREDO - RO0001534, MIQUEIAS JOSE TELES
FIGUEIREDO - RO0004962
Requerido(a) Nome: MARIA LAURA SILVA INACIO
Endereço: AVENIDA TERCINA VALDIVINO DO NASCIMENTO,
2906, APTO 06, CENTRO, Nova Mamoré - RO - CEP: 76857-000
Nome: NICOLAS DA SILVA INÁCIO
Endereço: AVENIDA TERCINA VALDIVINO DO NASCIMENTO,
2906, APTO 06, CENTRO, Nova Mamoré - RO - CEP: 76857-000
Advogado do(a) REQUERIDO:
Advogado do(a) REQUERIDO:
DESPACHO
Indique a genitora do requerente o endereço atualizado do
requerido, no prazo de 05 (cinco) dias, considerando alegar que
ele encontra-se residindo nesta comarca.
Após, venham conclusos para eventual redesignação de data para
coleta do material genético.
SERVE O PRESENTE COMO MANDADO /CARTA/OFÍCIO.
Guajará-Mirim, data infra.
KARINA MIGUEL SOBRAL
Juíza de Direito – assinado digitalmente
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Guajará-Mirim - 1ª Vara Cível
Av. XV de Novembro, 1981, Serraria, Guajará-Mirim - RO - CEP:
76850-000, (69)
Guajará-Mirim - 1ª Vara Cível
Processo 7001826-78.2018.8.22.0015
Classe CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA
PÚBLICA (12078)
Requerente Nome: JUSSARA ALEXANDRE DA SILVA
Endereço: AVENIDA ALUIZIO FERREIRA, 1036, CAETANO,
Guajará-Mirim - RO - CEP: 76850-000
Advogado do(a) EXEQUENTE: TIAGO IUDI MONTEIRO
MOTOMYA - RO7872
Requerido(a) Nome: MUNICIPIO DE GUAJARÁ MIRIM
Endereço: AVENIDA 15 DE NOVEMBRO, 930, CENTRO, GuajaráMirim - RO - CEP: 76850-000 Advogado do(a) EXECUTADO:
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SENTENÇA
A autora foi intimada a emendar a inicial no prazo de 15 dias, sob
pena de indeferimento.
Todavia, conforme certificado no movimento n. 15793543, ela
permaneceu inerte.
Desta forma, considerando que a determinação do Id n. 19853672
não foi cumprida pela parte autora, JULGO EXTINTO O
PROCESSO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO, nos termos do art.
330 e art. 485, inciso I do Novo Código de Processo Civil.
Sem custas. Sem honorários.
P.R.I.
Após, arquive-se.
SERVE O PRESENTE COMO MANDADO.
Guajará-Mirim, data infra.
KARINA MIGUEL SOBRAL
Juíza de Direito – assinado digitalmente
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
PODER JUDICIÁRIO
Guajará-Mirim - 1ª Vara Cível
Av. XV de Novembro, 1981, Serraria, Guajará-Mirim - RO - CEP:
76850-000 - Fone:(69)
Processo nº 0005580-41.2004.8.22.0015
Polo Ativo: ELIDA MARIA DE SOUZA SILVA
Advogados do(a) EXEQUENTE: PERGENTINO SILVA NETO AC0001638, MARIA DA CONCEICAO AMBROSIO DOS REIS RO0000674
Polo Passivo: EMBRASCON EMPRESA BRASILEIRA DE
CONSTRUCAO CIVIL LTDA
Advogado do(a) EXECUTADO: EDUARDO AUGUSTO FEITOSA
CECCATTO - RO0005100
Certidão Certifico que estes autos foram digitalizados através de
sistema próprio, ficando encerrada a movimentação física através
do Sistema SAP-PG.
Ficam as partes, por meio de seus advogados, intimadas da
distribuição em forma digitalizada NO SISTEMA PJE, SOB MESMA
NUMERAÇÃO, no qual deverão ser apresentadas as petições
pertinentes.
Certifico, ainda, que em razão da manifestação da parte
exequente, informando ser beneficiária da justiça gratuita, promovo
a CONCLUSÃO do feito para análise do pedido de bloqueio via
Bacen-Jud.
O referido é verdade. Dou fé.
Guajará-Mirim, 12 de setembro de 2018
Chefe de Secretaria
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Guajará-Mirim - 1ª Vara Cível
Av. XV de Novembro, 1981, Serraria, Guajará-Mirim - RO - CEP:
76850-000, (69)
Guajará-Mirim - 1ª Vara Cível
Processo 7002831-38.2018.8.22.0015
Classe ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68 (69)
Requerente Nome: WALTON DE SOUSA PINHEIRO
Endereço: AV. 10 DE ABRIL, 1160, SERRARIA, Guajará-Mirim RO - CEP: 76850-000
Advogado do(a) AUTOR: DAYAN ROBERTO DOS SANTOS
CAVALCANTE - RO0001679
Requerido(a) Nome: MÁRCIA COUTEIRO PINHEIRO
Endereço: Rua Maria de Lourdes, - até 6269/6270 casa vermelha
com portão preto, Igarapé, Porto Velho - RO - CEP: 76824-246
Advogado do(a) RÉU:
DESPACHO
Considerando a falta de maiores elementos nos autos, deixo para
analisar o pedido de tutela antecipada após a apresentação da
defesa ou transcurso de seu prazo.
Diante da manifestação expressa da parte autora pelo interesse
na tentativa de composição, em atendimento ao DISPOSITIVO do
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artigo 334 do NCPC, designo audiência para o dia 19/11/2018, às
09 horas 30 minutos, a ser realizada na Central de Conciliação CEJUSC, neste fórum.
Intime-se a parte autora por intermédio de seu causídico constituído
nos autos, exceto se estiver representada pela Defensoria Pública,
caso em que deverá ser intimada pessoalmente.
Cite-se e intime-se o réu a comparecer na solenidade na data e
honorário designado, ficando desde já advertido que em caso não
composição, o prazo para oferecimento de defesa de 15 (quinze)
dias, salvo outro estipulado pelas partes, começará a fluir a partir
da audiência, nos termos dos artigos 335, inciso I do CPC.
Ficam as partes desde já advertidas que deverão comparecer
pessoalmente ao ato de conciliação, ou se fazer representar por
procurador com poderes específicos para negociar e transigir,
acompanhadas de seus respectivos advogados/defensores e que
a ausência injustificada à solenidade implicará em ato atentatório
à dignidade da justiça, com aplicação de multa ao faltoso de até
2% calculada sobre a vantagem econômica pretendida ou valor da
causa (art. 334, §8º, 9º e 10 do CPC).
Em caso de desinteresse na realização da audiência de conciliação,
deverá o requerido apresentar petição, com antecedência mínima
de 10 (dez) dias da data da audiência, informando expressamente
o seu desinteresse, de acordo com o artigo, 334, §5º do CPC,
ocasião em que o prazo para apresentação de sua defesa passará
a fluir da data do protocolo do pedido de cancelamento da audiência
(artigo 335, inciso II do CPC).
Caso o(a) requerido(a) não conteste a ação, será considerado revel
e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo
autor(a), conforme art. 344 do NCPC.
Na hipótese do MANDADO restar negativo, diante da não
localização do requerido(a), fica o Cartório autorizado a repetir este
comando, após apresentação de novo endereço pelo demandante.
Cumprida as determinações acima, remetam-se os autos à Central
de Conciliação.
Após realizada a audiência de conciliação, em caso de acordo,
abram-se vistas ao Ministério Público para se manifestar e após,
venham conclusos para homologação.
Restando infrutífera a conciliação e apresentada a contestação no
prazo legal, o que deverá ser certificado, caso sejam apresentadas
matérias preliminares ou juntada de documentos novos, intime-se
a parte autora para, querendo, apresentar réplica ou impugnar, no
prazo de 15 (quinze) dias.
Após, especifiquem as partes as provas que pretendem produzir,
manifestando-se sobre a sua conveniência e necessidade, de
modo justificado, no prazo de 5 (cinco) dias.
Pretendendo as partes a produção de prova testemunhal, devem
apresentar o rol de testemunhas (que deverá conter, sempre que
possível: nome, profissão, estado civil, idade, número de CPF,
número de identidade e endereço completo da residência e do local
de trabalho), no prazo de 5 dias, a contar deste DESPACHO, sob
a pena de preclusão.
Desde já ficam advertidas as partes que cabe aos advogados
constituídos informar ou intimar cada testemunha por si arrolada
(observadas as regras do artigo 455 do CPC), cumprindo ao
advogado juntar aos autos, no prazo máximo de 10 (dez) dias
a contar sua intimação da designação da audiência, cópia da
correspondência de intimação e do comprovante de recebimento.
Em se tratando de testemunha arrolada pela Defensoria Pública
ou por advogado que patrocina a causa em função de nomeação
como advogado dativo, o MANDADO será expedido pelo cartório
(exceto se houver compromisso de apresentação em audiência
independentemente de intimação).
Caso ambas as partes requeiram o julgamento antecipado da lide,
tornem os autos conclusos para SENTENÇA.
Ciência ao Ministério Público.
Expeça-se o necessário.
SERVE O PRESENTE COMO MANDADO /CARTA/OFÍCIO.
Guajará-Mirim, data infra.
KARINA MIGUEL SOBRAL
Juíza de Direito – assinado digitalmente
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PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Guajará-Mirim - 1ª Vara Cível
Av. XV de Novembro, 1981, Serraria, Guajará-Mirim - RO - CEP:
76850-000, (69)
Guajará-Mirim - 1ª Vara Cível
Processo 7001297-59.2018.8.22.0015
Classe EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159)
Requerente Nome: NERIVALDA LEMOS SILVA
Endereço: Rua Ernandes Indio, 52, CONDOMINIO LAGOA AZUL,
Planalto, Porto Velho - RO - CEP: 76825-412
Advogados do(a) EXEQUENTE: MARIO ROBERTO PEREIRA DE
SOUZA - RO0001765, ANTONIO CARLOS PEREIRA NEVES RO9716
Requerido(a) Nome: ROSA JUSTINIANO DE BARBOSA
Endereço: RUA BOUCINHA DE MENEZES, 882, CENTRO,
Guajará-Mirim - RO - CEP: 76850-000 Advogado do(a)
EXECUTADO: JOSE RUI MARINHO ARAUJO - RO0006334
SENTENÇA
Ante a satisfação da obrigação, conforme informado nos autos pelo
credor (Id n. 21120042), com fundamento no inciso II, do artigo 924,
do Novo Código de Processo Civil, JULGO EXTINTA a presente
execução.
Expeça-se o competente alvará em favor de ROSA JUSTINIANO
DE BARBOSA, para que proceda o levantamento do valor constante
no Id n. 19433420, de R$ 750,15 (setecentos e cinquenta reais e
quinze centavos), bem como os acréscimos legais.
Fica desde já autorizada a expedição de novo alvará, na hipótese
de comparecimento da parte, em razão do vencimento.
Sem custas.
P.R.I.C.
Expeça-se o necessário.
Procedam-se às baixas e comunicações pertinentes, arquivandose os autos.
SERVE O PRESENTE COMO MANDADO.
Guajará-Mirim, data infra.
KARINA MIGUEL SOBRAL
Juíza de Direito – assinado digitalmente
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Guajará-Mirim - 1ª Vara Cível
Av. XV de Novembro, 1981, Serraria, Guajará-Mirim - RO - CEP:
76850-000, (69) Guajará-Mirim - 1ª Vara Cível
Processo 7002802-85.2018.8.22.0015
Classe CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
Requerente Nome: JOSE FRANCISCO DE ASSIS TORRES TEMO
Endereço: AV ALUIZIO FERREIRA, 1036, CAETANO, GuajaráMirim - RO - CEP: 76850-000
Advogado do(a) EXEQUENTE: TIAGO IUDI MONTEIRO
MOTOMYA - RO7872
Requerido(a) Nome: MUNICIPIO DE GUAJARÁ MIRIM
Endereço: AVENIDA 15 DE NOVEMBRO, 930, CENTRO, GuajaráMirim - RO - CEP: 76850-000 Advogado do(a) EXECUTADO:
DESPACHO
Recebo o processo no estado em que se encontra.
Preenchidos os requisitos do art. 534 do CPC, recebo o pedido de
cumprimento de SENTENÇA.
Intime-se a Fazenda Fazenda Pública na pessoa do seu
representante judicial para que apresente impugnação no prazo de
30 (trinta) dias, como incidente nestes próprios autos.
Deixo de fixar os honorários neste momento, uma vez que, conforme
disposto no artigo 85, §7º, do CPC, só serão devidos honorários no
cumprimento de SENTENÇA contra a Fazenda Pública que enseje
a expedição de precatório, caso haja impugnação.
Sem impugnação, encaminhem-se os autos ao contador judicial.
Após, a parte requerente deverá providenciar a documentação
necessária para expedição da RPV ou precatório. Se não for
cumprida a determinação, arquivem-se os autos.
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Com a documentação nos autos, expeça-se RPV ou precatório.
Decorrido o prazo sem liquidação da requisição, intime-se a
Fazenda para comprovar o pagamento da RPV, no prazo de 05
(cinco) dias.
Após, em caso de inércia, voltem os autos conclusos para se
ultime o sequestro, independentemente da oitiva da Fazenda
Pública e, sendo ele realizado, expeça-se o competente alvará
judicial, intimando-se a parte para retirada. No caso de precatório,
encaminhe-se, aguardando-se em arquivo o pagamento.
Quanto à execução de obrigação de fazer, nos termos do art. 536
do CPC, DETERMINO a intimação do executado, na pessoa de
seu representante judicial, para que no prazo de 10 (dez dias),
cumpra com a obrigação constante do título executivo que instrui a
inicial (implantando no salário do(a) servidor(a) a título de adicional
de insalubridade o percentual de 40% sobre o salário base e seus
reflexos legais).
Fixo multa diária no valor de R$500,00 (quinhentos reais), devida
para cada dia de atraso no descumprimento da obrigação (CPC,
art. 537) até o limite de R$5.000,00 (cinco mil reais), sem prejuízo
de posterior majoração, caso esta se mostre necessária.
Intimem-se. Expeça-se o necessário.
SERVE O PRESENTE COMO MANDADO /CARTA/OFÍCIO.
Guajará-Mirim, data infra.
KARINA MIGUEL SOBRAL
Juíza de Direito – assinado digitalmente
1º Cartório Cível
1ª Vara Cível
Juiz(a) de Direito: Karina Miguel Sobral
Endereço Eletrônico: karinasobral@tjro.jus.br
Diretor de Cartório: Ricardo Souza Ribeiro
Endereço Eletrônico: gum1civel@tjro.jus.br
Proc.: 0001076-11.2012.8.22.0015
Ação:Inventário
Inventariante:E. M. de A. R.
Advogado:Antônio Bento do Nascimento ( 5544), Ademir Dias dos
Santos (RO 3774), Maiara Costa da Silva (RO 6.582)
Interessado (Parte P:V. dos S. S. M. de S. S. E. de S. S. E. de S.
S. V. de S. S.
Advogado:Reginaldo Ferreira Lima (OAB/RO 2118)
DESPACHO:
DESPACHO Considerando o quanto informado na petição de
fls. 192, na qual informa a impossibilidade de atualização dos
documentos de transferência dos bens junto ao DETRAN, bem
como os demais apontamentos realizados, analisando o teor dos
autos fica evidente que há vício no “plano de partilha” de fls. 189
apresentado pelas partes, razão pela qual o anulo expressamente.
Determino a digitalização do feito e sua migração para o sistema
PJe.Em seguida, intime-se a parte autora, por intermédio de seu
patrono, para apresentar plano de partilha, nos moldes do art. 647
e seguintes do CPC, devendo na referida peça constar:I. o nome,
estado, idade e domicílio do autor da herança, dia e lugar em que
faleceu e bem ainda se deixou testamento;II. nome, estado, idade e
residência do meeiro e dos herdeiros e, havendo cônjuge supérstite,
o regime de bens do casa mento;III. a descrição do imóveis, com as
suas especificações, nomeadamente local em que se encontram,
extensão da área, limites,confrontações, benfeitorias, origem dos
títulos, números das transcrições aquisitivas e ônus que os gravam e
o valor do referido bem (descrever conforme RGI, devendo constar,
inclusive, matricula, livro e folha).IV. o valor do monte-mor e o valor
do quinhão de cada herdeiro;V. apresentar a folha de pagamento
para cada parte (herança e meação) descrevendo novamente
os bens com toda descrição novamente (individualizar de todos
os bens do espólio e dos alheios que nele forem encontrados,
descrevendo-se os imóveis, com as suas especificações,
nomeadamente local em que se encontram, extensão da área,
limites, confrontações, benfeitorias, origem dos títulos, números das

SEXTA-FEIRA, 14-09-2018

946

transcrições aquisitivas e ônus que os gravam (descrever conforme
consta do registro de imóveis, inclusive indicando matricula, livro e
folha), declarando a quota a pagar-lhe, a razão do pagamento, a
relação dos bens que lhe e compõem o quinhão, as características
que os individualizam e os ônus que os gravam.Os herdeiros e
os cônjuges casados em comunhão universal de bens deverão
assinar o plano de partilha, bem como as folhas de pagamento.
Cumpra-se.Expeça-se o necessário.Guajará-Mirim-RO, terça-feira,
11 de setembro de 2018.Karina Miguel Sobral Juíza de Direito
Proc.: 0001035-10.2013.8.22.0015
Ação:Execução de Título Extrajudicial
Requerente:Thiara Samille Sousa da Silva
Advogado:Erick Allan da Silva Barroso (OAB/RO 4624)
Requerido:Brasil Telecom S/A
SENTENÇA:
SENTENÇA Trata-se de execução de titulo extrajudicial cujo
fato gerador ocorreu antes de junho/2016.A executada OI S.A.
ingressou com ação de Recuperação Judicial tombada sob
o n. 0203711-65.2016.8.19.0001, perante o Juízo da 7ª Vara
Empresarial do Estado do Rio de Janeiro, motivo pelo qual o
feito deverá ser extinto com a habilitação do crédito junto ao
juízo da recuperação judicial.É o relato do necessário. Decido.
Como é sabido, nos termos do art. 59 da Lei 11.101/05 “o plano
de recuperação judicial implica a novação dos créditos anteriores
ao pedido, e obriga o devedor e todos os credores a ele sujeitos,
sem prejuízo das garantias, observado o disposto no §1º, do art. 50
desta Lei”. A aprovação do plano de recuperação implica novação
dos créditos anteriores ao pedido. Assim, a novação extingue uma
dívida para que este débito seja incluso no plano judicial. Com o
deferimento do pedido de recuperação e homologação do plano
de recuperação, a dívida anterior é extinta e o débito será pago
de acordo com o plano de recuperação judicial, que deve ser
aprovado por todos os credores. Não bastasse, como dispõe o Art.
49 do mesmo diploma legal, estão sujeitos à recuperação judicial
todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não
vencidos Desse modo, não é possível o prosseguimento do feito,
devendo a parte autora habilitar seu crédito contra a executada
nos autos de recuperação judicial, sendo esta a via adequada para
exaurimento da sua pretensão.Anoto, ainda, inexistir prejuízos à
parte credora, sobretudo por que o pagamento do débito cobrado
nestes autos sujeita-se ao plano de recuperação judicial. Logo, a
extinção do feito é medida que se impõe. DISPOSITIVO Isso posto,
JULGO EXTINTA a presente execução, haja vista a evidente falta
de interesse processual superveniente, o que faço com fulcro no
art. 485, inciso VI, do NCPC.Expeça-se certidão informando o
valor do crédito e sua natureza, tudo para fins de habilitação do
crédito nos autos mencionados.Publique-se. Registre-se.Intimemse e, oportunamente, adotadas todas as providências de praxe,
arquivem-se os autos.EXPEÇA-SE O NECESSÁRIO. SERVE O
PRESENTE COMO OFÍCIO / CARTA / MANDADO.Guajará-MirimRO, terça-feira, 11 de setembro de 2018.Karina Miguel Sobral
Juíza de Direito
Proc.: 0001274-14.2013.8.22.0015
Ação:Execução de Alimentos
Exequente:J. B. do C. N. B. do C.
Advogado:José Vársio Rodrigues Sol (RO 180-A)
Executado:J. C. do C.
DESPACHO:
DESPACHO Acolho o parecer ministerial para nova tentativa de
intimação da parte autora no endereço indicado às fls. 91.Norte
outro, considerando que o tempo transcorrido sem o cumprimento
da ordem de prisão, intime-se o exequente, pessoalmente, para
adequar a execução ao rito do artigo 523 do Código de Processo
Civil, indicando bens passíveis de penhora, ou requerendo o que
entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias e sob pena de
extinção do feito por abandono.Deverá a parte autora, ainda,
promover a atualização do cálculo das prestações alimentícias até
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então devidas pelo executado, em 05 (cinco) dias, apresentando
planilha atualizada do débito alimentar.Em caso de inércia, ou
sendo a diligência infrutífera, venham os autos conclusos para
EXTINÇÃO.Tendo a parte manifestado-se pela conversão, na forma
do artigo 513 § 2º, intime-se o executado para que, no prazo de 15
(quinze) dias, pague o valor indicado no demonstrativo discriminado
e atualizado do crédito, acrescido de custas, se houver.Fica a parte
executada advertida de que, transcorrido o prazo previsto no art.
523 sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze)
dias para que, independentemente de penhora ou nova intimação,
apresente, nos próprios autos, sua impugnação.Não ocorrendo
pagamento voluntário no prazo do artigo 523 do CPC, o débito será
acrescido de multa de dez por cento e, também, de honorários de
advogado de dez por cento.Ademais, não efetuado o pagamento
voluntário no prazo de 15 (quinze) dias, independentemente de
nova intimação do credor, poderá a parte exequente efetuar pedido
de pesquisas junto aos sistemas informatizados à disposição
do juízo, devendo comprovar o prévio recolhimento das taxas
previstas no art. 2º, inc. XI, da Lei Estadual 14.838/12, calculadas
por cada diligência a ser efetuada.Por fim, certificado o trânsito em
julgado da DECISÃO e transcorrido o prazo do art. 523, mediante
o recolhimento das respectivas taxas, a parte exequente poderá
requerer diretamente à serventia a expedição de certidão, nos
termos do art. 517 do CPC, que servirá também aos fins previstos
no art. 782, § 3º, todos do Código de Processo Civil.Intime-se.
Guajará-Mirim-RO, terça-feira, 11 de setembro de 2018.Karina
Miguel Sobral Juíza de Direito
Proc.: 0000161-54.2015.8.22.0015
Ação:Procedimento Ordinário (Cível)
Requerente:Euro Ferreira Guedes
Advogado:Samael Freitas Guedes (RO 2596)
Requerido:Oi Movel S.a
Advogado:Inaiara Gabriela Penha Santos (OAB/RO 5594),
Rochilmer Rocha Filho (OAB/RO 635), Marcelo Lessa Pereira (RO
1501), Alessandra Mondini Carvalho ( 4240), Jaime Pedrosa dos
Santos Neto ( 4.315), Luciana da Costa Oliveira ( 2.707), Marlen
de Oliveira Silva (OAB/RO 2.928), Nayane Batista de Oliveira (RO
6467), Renee Maria Barros Almeida de Paula (OAB/RO 5801),
Aldo Guilherme T. T. Souza ( 6.848)
DESPACHO:
DESPACHO Pleiteia a parte executada a isenção das custas bem
como a extinção do feito em razão da honologação do plano de
recuperação judicial dos créditos, devendo o autor habilitar-se
nos autos da recuperação judicial para perseguir o crédito oriundo
dos presentes autos.Como é sabido, nos termos do art. 59 da
Lei 11.101/05 “o plano de recuperação judicial implica a novação
dos créditos anteriores ao pedido, e obriga o devedor e todos os
credores a ele sujeitos, sem prejuízo das garantias, observado o
disposto no §1º, do art. 50 desta Lei”. A aprovação do plano de
recuperação implica novação dos créditos anteriores ao pedido.
Assim, a novação extingue uma dívida para que este débito
seja incluso no plano judicial. Com o deferimento do pedido de
recuperação e homologação do plano de recuperação, a dívida
anterior é extinta e o débito será pago de acordo com o plano de
recuperação judicial, que deve ser aprovado por todos os credores.
Não bastasse, como dispõe o Art. 49 do mesmo diploma legal,
estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes
na data do pedido, ainda que não vencidos Desse modo, de fato
não é possível o prosseguimento do presente feito, devendo a
parte autora habilitar seu crédito contra a executada nos autos de
recuperação judicial, sendo esta a via adequada para exaurimento
da sua pretensão.Anoto, ainda, inexistir prejuízos à parte credora,
sobretudo por que o pagamento do débito cobrado nestes
autos sujeita-se ao plano de recuperação judicial.No tocante
ao pagamento das custas finais, considerando que a requerida
encontra-se em Recuperação Judicial, concedo-lhe os benefícios
da assistência judiciária gratuita.Assim, determino o arquivamento
do presente feito.Guajará-Mirim-RO, terça-feira, 11 de setembro de
2018.Karina Miguel Sobral Juíza de Direito

SEXTA-FEIRA, 14-09-2018

947

Proc.: 0001393-38.2014.8.22.0015
Ação:Procedimento Ordinário (Cível)
Requerente:Nagib Elias Bouchabki, Minerva Nagib Bouchabki
Advogado:Amadeu Guilherme Matzenbacher Machado ( 2997),
Amadeu Guilherme Lopes Machado (RO 1225), Amadeu Guilherme
Matzenbacher Machado ( 2997)
Requerido:Janaína Cristina Trentin Bouchabki, Miguel Sena Filho
Advogado:Samael Freitas Guedes (RO 2596)
SENTENÇA:
SENTENÇA Trata-se de Ação Anulatória de Arrematação Judicial
cumulada com pedido de antecipação de tutela movida por Nagib
Elias Bouchabki e Minerva Nagib Bouchabki em face de Miguel
Sena Filho e Janaina Cristina Trentin Bouchabki.Aduziram os
autores, em síntese, que venderam o imóvel descrito na inicial para
o primeiro requerido, no entanto, em razão da inadimplência,
propuseram a ação de cobrança em trâmite neste juízo. Afirmaram
que sempre disseram ao seu advogado que tinham interesse em
reaver o bem através de adjudicação ou arrematação, mas o
patrono deixou de respeitar suas vontades, arrematando o imóvel
“para si”, sem o consentimento ou conhecimento dos requerentes.
Pugnaram pela antecipação dos efeitos da tutela pretendida, para
que fosse determinado à segunda requerida que se abstenha de
alienar, modificar ou alterar o imóvel até o final do presente feito.
No MÉRITO, pela anulação da arrematação perpetrada nos autos
da execução n. 0010163-98.2006.8.22.0015, bem como os demais
atos subsequentes e, ainda, o ato registral da carta de arrematação
junto ao cartório de registro de imóveis local. Requereu, ainda, a
condenação dos requeridos às custas processuais e honorários
advocatícios. Juntou documentos às fls. 29/562.O pedido de
antecipação dos efeitos da tutela foi indeferido às fls. 563/564.
Devidamente citada, a requerida Janaína Cristina Trentin Bouchabki
apresentou contestação às fls. 574/584. Indica incontroversa a
negociação extrajudicial ocorrida entre as partes. Afirma que as
alegações trazidas na inicial não retratam a verdade. Informa que o
causídico, no decorrer do processo, alertou os requerentes acerca
de seus direitos, inclusive no que diz respeito à possibilidade de
arrematação, caso fosse de seu interesse, adjudicando o bem
penhorado. Salienta que o processo teve andamento regular e que
nunca induziu os requerentes a contrariar seus interesses. Com
esses argumentos, pugna pela improcedência do pedido e
condenação dos requerentes em litigância de má-fé.Devidamente
citado, o requerido Miguel Sena Filho não apesentou contestação,
operando-se os efeitos da revelia, tendo esta sido decretada às fls.
620.Intimadas as partes a especificarem as provas que pretendem
produzir, a requerida manifestou-se, às fls. 622, pela oitiva de
testemunhas cujo rol depositou. A requerente, às fls. 623, pugnou
pela produção de prova oral, consistente no depoimento pessoal
da requerida Janaína Cristina Trentin Bouchabki bem como a oitiva
de testemunhas.Processo saneado às fls. 625/626, tendo sido
deferida a produção de prova oral e designada audiência de
instrução. Em audiência foi colhido o depoimento pessoal da
requerente e da requerida, ouvidas três testemunhas arroladas
pela requerente e duas pela requerida (fls. 638/640).A requerente
Minerva Bouchabki apresentou alegações finais às fls. 645/654.
Juntou documentos às fls. 655/663. A requerida Janaína Cristina
Trentin Bouchabki trouxe alegações finais às fls. 664/668.A
requerente Minerva Bouchabki postulou pelo reconhecimento da
intempestividade das alegações finais da requerida (fls. 673/674), a
qual foi efetivamente certificada às fls. 679. Às fls. 680/685 a
requerida se manifestou, argumentando acerca desse requerimento
da
requerente.É
o
relatório.
Decido.
FUNDAMENTAÇÃOPRELIMINARMENTEInicialmente é mister
ressaltar que, embora a requerida tenha apresentado suas
alegações finais fora do prazo, não há falar em nulidade, na medida
em que se trata de prazo impróprio, cuja manutenção da
manifestação nos autos não traz prejuízo às partes, mormente
porque nenhum fato ou documento novo foi apresentado. Como é
sabido, os tribunais têm admitido a manutenção nos autos inclusive
da contestação. Logo, se admite-se o mais (contestação), com
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muito mais razão admitir-se o menos (alegações finais). É o
entendimento da doutrina e jurisprudência: “É irrelevante, quer do
ponto de vista processual, quer do ponto de vista material, a
intempestividade das alegações finais, mormente quando não traz
fatos novos, não serve de fundamentos da SENTENÇA, e não se
faz hábil a trazer qualquer prejuízo à parte adversa.” (TJPR, Apel.
Cível 0368324-1, Ac. 9592, 8ª Câmara Cível, Des. Luis Espíndola,
p. 29/02/2008).Também nesse sentido: TJ-PR – RSE 8208228 –
Rel. Laertes Ferreira Gomes, j. 06/02/2013, 14ª Câmara Cível – p.
DJ 1048 - 27/02/2013.PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE
INTRUMENTO. AÇÃO DE USUCAPIÃO. CONTESTAÇÃO.
INTEMPESTIVIDADE.
REVELIA.
RECONHECIMENTO.
DESENTRANHAMENTO.
DESNECESSIDADE.
RECURSO
PROVIDO. - Ainda que seja reconhecida a revelia, em razão da
apresentação de resposta fora do prazo legal, é possível a
manutenção da peça contestatória no caderno processual, visando
a tornar efetiva a prestação jurisdicional, com a apuração real dos
fatos, ainda que seja a peça considerada como meramente
informativa. (TJ-MG - AI 10479100007646001 MG - 17ª CÂMARA
CÍVEL – p. 17/06/2014 – j. 05/06/2014 – Relator Leite Praça).Sendo
assim, indefiro o pedido de desentranhamento de fls. 673/674,
mantendo nos autos as mencionadas alegações finais. É mister
assinalar, ainda, que mesmo diante do público e notório falecimento
da requerida Janaína Cristina Trentin Bouchabki, não se mostra
razoável e proporcional a suspensão do feito neste momento (art.
313, inc. I, CPC), haja vista não haver nenhum ato processual a ser
agora praticado pelas partes, aliado ao fato de que o viúvo é
advogado e acompanhou toda a instrução probatória (fls. 638 e
640), não havendo nulidade no prosseguimento do feito com a
prolação da SENTENÇA, pois preservados os direitos fundamentais
de ambas as partes (STJ, 3ª Turma, REsp 759.927/RS, rel. Min.
Humberto Gomes de Barros, j. 22/08/2006, DJ 27/11/2006, p.
282.).DO MÉRITO Trata-se de Ação Anulatória de arrematação
judicial movida por Nagib Elias Bouchabki e Minerva Nagib
Bouchabki em face de Miguel Sena Filho e Janaina Cristina Trentin
Bouchabki.Aduzem os autores, em síntese, que venderam o imóvel
descrito na inicial para o primeiro requerido, no entanto, em razão
da inadimplência propuseram a ação de cobrança em trâmite neste
juízo (Proc. n. 0010163-98.2006.8.22.0015). Afirmam que sempre
disseram ao seu advogado (Dr. Samir Mussa Bouchabki) que
tinham interesse em reaver o bem através de adjudicação ou
arrematação, mas o patrono deixou de respeitar suas vontades,
arrematando o imóvel “para si”, sem o consentimento ou
conhecimento dos requerentes. Em primeiro lugar, como é de
amplo conhecimento, é mister ressaltar que cabe ao autor
demonstrar os fatos constitutivos de seu direito, segundo disciplina
o art. 373, inciso I do CPC, ao passo que compete ao réu a
demonstração de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito
do autor (inc. II do mesmo diploma legal).No ordenamento jurídico
brasileiro vige a regra dominante de que o ônus da prova recai
sobre aquele a quem aproveita o reconhecimento do fato, não
bastando alegar, mas provar o fato que irá atrair o direito.Ernane
Fidélis dos Santos a respeito do tema ensina que:A regra que
impera mesmo em processo é a de que ‘quem alega o fato deve
prová-lo’. O fato será constitutivo, impeditivo, modificativo ou
extintivo do direito, não importando a posição das partes no
processo. Desde que haja a afirmação da existência ou inexistência
de fato, de onde se extrai situação, circunstância ou direito a
favorecer a quem alega, dele é o ônus da prova.No mesmo sentido
Antônio Carlos de Araújo Cintra, Ada Pellegrini Grinover e Cândido
Rangel Dinamarco:A distribuição do ônus da prova repousa
principalmente na premissa de que, visando a vitória na causa,
cabe à parte desenvolver perante o juiz e ao longo do procedimento
uma atividade capaz de criar em seu espírito a convicção de julgar
favoravelmente. O juiz deve julgar secundum allegata et probata
partium e não secudum propriam suam conscientiam – e daí o
encargo que as partes têm no processo, não só de alegar, como
também de provar (encargo = ônus).O fundamento da repartição
do ônus da prova entre as partes é, além de uma razão de
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oportunidade e de experiência, a ideia de equidade resultante da
consideração de que, litigando as partes e devendo conceder-selhes a palavra igualmente para o ataque e a defesa, é justo não
impor só a uma o ônus da prova (do autor não se pode exigir senão
a prova dos fatos que criam especificamente o direito por ele
invocado; do réu, a prova dos pressupostos da exceção).Ambas as
partes apresentaram provas documentais e postularam pela
produção de prova oral, que foi colhida em audiência. Naquela
oportunidade, o requerente Nagib Elias Bouchabki já havia falecido.
Em seu depoimento pessoal a requerente Minerva Nagib Bouchabki
alegou que, um dia antes leilão em tela, em contato com seu então
advogado, Dr Samir Mussa Bouchabki, que é marido da requerida
Janaina Cristina Trentin Bouchabki, ele lhe informou que desejava
comprar o imóvel que estava sendo leiloado. Disse a requerente
que esclareceu que não queria vender o bem, fosse para ele ou
para qualquer outra pessoa. Insistiu que Dr Samir mencionou
diversas vezes que queria comprar a casa, dizendo inclusive que já
estava com projeto pronto, mas que em todas as oportunidades foi
esclarecido que não queriam “vender”.Asseverou que Dr Samir
Mussa Bouchabki a chamou para vir de São Paulo para cá (onde
estava para cuidar de seu marido), mesmo sabendo da gravidade
do estado de saúde do marido e, por confiar no sobrinho, isso foi
feito. Naquela época o requerente também lhe assegurou que
desejava arrematar o bem. Argumentou que referido advogado lhe
disse que no leilão às vezes apareciam pessoas interessadas que
dão lance e se isso acontecesse, daria para (ela) dar sempre um
pouco a mais, mas sem passar do valor da avaliação. Disse para
não se preocupar, porque ele estaria lhe acompanhando. No dia do
leilão o advogado Samir Mussa Bouchabki estava ocupado no
celular, e entrava e saía da sala. Depois ele teria perguntado à
parte se ela conhecia “fulano”, que queria dar lance, mas o próprio
advogado Samir Mussa Bouchabki teria MANDADO o interessado
ir embora, porque ele queria pagar apenas R$200.000,00. Segundo
a requerente, não houve lance. Insistiu que o marido da requerida
Janaina Cristina Trentin Bouchabki (Samir Mussa Bouchabki) sabia
que os requerentes tinham interesse em ficar com a casa pelo valor
da dívida e, quando a leiloeira estava anunciando a casa, em
nenhum momento ele disse que ele ou a sua esposa arrematariam
o imóvel. Falou apenas que ainda ficaria dívida a ser paga pelo
requerido Miguel Sena.Ao ser questionada sobre o motivo da
requerida, esposa do então advogado nos autos, ter arrematado o
bem, a depoente relatou que o Dr Samir, antes do leilão e de lhe
explicar como era o procedimento de lances para arrematação, lhe
disse que não poderia colocar no nome dele e que colocaria no
nome de sua esposa. A requerente reconheceu que viu Janaina
Cristina Trentin Bouchabki no leilão, com quem conversou sobre
assuntos diversos, mas não sobre arrematar o imóvel.
Posteriormente Samir Mussa Bouchabki disse que lhe pagaria um
valor adicional e que depois lhe daria um cheque, porque estava
sem dinheiro. De fato houve a entrega de uma promissória à
requerente. A depoente asseverou que ficou “em desespero”
quando começou a ouvir as pessoas comentarem que a requerida
e o marido, que era advogado dos requerentes até então, haviam
arrematado o bem que ela tanto queria reaver. Tentou falar com o
sobrinho Samir Mussa Bouchabki, mas ele havia sido internado, e
depois dizia que estava muito ocupado, que retornaria as suas
ligações, mas não o fez. Narrou que, por telefone, o advogado
Samir Mussa Bouchabki a proibiu de pisar no escritório dele, razão
pela qual acionou a advogada Dra Audrey Cavalcante Saldanha,
pois estava desesperada e queria saber situação da casa. Seu filho
estava preocupado com seu estado de saúde e até contatou Samir
Mussa Bouchabki para devolver a casa, sem sucesso, pois Samir
colocou casa no nome da mulher dele.A Dra Audrey foi conversar
com Dr Samir, que na ocasião lhe entregou uma promissória e o
recibo dos honorários. O valor da promissória é o que foi depositou
em juízo. Afirmou que aceitou o recibo e promissória naquele
momento porque seu filho lhe pediu, já que ele estava preocupado
com a saúde da requerente, que ficou muito abalada quando Dra
Audrey contou que o Dr Samir já tinha registrado a casa.Ressaltou
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que conhecia as testemunhas arroladas, estavam no leilão, mas
não tinha relação de amizade com nenhuma delas. Identificou o Dr.
Raynner como a pessoa indicada pelo Dr Samir como o interessado
na arrematação da casa, e que ele (Samir) mandou ir embora no
dia do leilão.A requerida Janaina Cristina Trentin Bouchabki, em
seu depoimento pessoal, alegou que sabia que seu marido, Samir
Mussa Bouchabki, era advogado da tia, Minerva Nagib Bouchabki.
Afirmou que estava presente no leilão e conversou com Minerva e
que, no momento em que a leiloeira colocou a casa à venda
ninguém, demonstrou interesse, apenas a requerida. Disse que a
leiloeira descreveu o imóvel, informou o valor avaliação de
R$168.000,00, que foi dado como lance para arrematação. Afirmou
que a requerente Minerva estava ao seu lado quando deu o lance.
A depoente disse não se recordar de ter encontrado a testemunha
Raynner Alves Carneiro no dia dos fatos, e nem de ter presenciado
o marido conversar com ele. Também não se recordava das
testemunhas Abrão Zeed Neto e Roberto de Moura Sol Sol naquele
dia. Esclareceu que assinou o documento que leiloeira fez.Segundo
a requerida, seu marido (Samir Mussa Bouchabki) lhe contou que
conversou antes com a requerente Minerva, esclarecendo que eles
pagariam até R$230.000,00 pelo imóvel, mas se houvesse outra
pessoa com interesse no leilão e disposta a pagar valor maior, eles
não arrematariam, mas ela não estava presente nessa conversa.
Disse que a Dra Audrey procurou Samir para efetivar um acordo
que já existia, por isso ele assinou a promissória para chegar ao
valor combinado (de R$230.000,00), tendo emitido também o
recibo dos honorários.Esclareceu que era casada sob o regime de
“separação parcial de bens”, e que arrematou o bem porque era de
interesse do casal, mas que teria sido dela o interesse inicial.Por
fim, afirmou que a requerente Minerva estava na hora do leilão, viu
sua manifestação para arrematação, mas não se manifestou.Já a
testemunha Abrão Zeed Neto, afirmando que conhecia a requerente
apenas como empresária, disse que se recordava de ter visto a
requerida no leilão. Disse que ele compareceu no ato por conta de
um imóvel específico, que não era o objeto desta demanda.Viu
quando a leiloeira colocou o bem para arrematação, tendo ouvido o
advogado Dr Samir Mussa Bouchabki dizer para aqueles que
estavam na sala que a requerente Minerva tinha intenção de
recuperar o bem. Disse acreditar que por respeito a isso ninguém
ofereceu lance. Depois o Dr Samir Mussa Bouchabki saiu da sala e
retornou com a requerida, e foram conversar com a leiloeira. Disse
não ter visto a requerida sentada com a requerente. Afirmou que
não ouviu nenhum lance, não viu a documentação da arrematação,
e nem a requerida assinando qualquer documento com a leiloeira.
A testemunha contou que arrematou o carro que lhe interessava,
dando seu lance em alto e bom som. Contou que cerca de 10 dias
depois, a requerente lhe procurou e disse o que havia ocorrido e
pediu sua ajuda, por isso estava depondo. Em nenhum momento a
requerente lhe disse o que deveria dizer em juízo. A testemunha
insistiu que não houve arrematação, porque ninguém deu lance.A
testemunha Raynner Alves Carneiro asseverou que estava
presente no dia do leilão, porque queria arrematar o imóvel objeto
desta demanda. Samir lhe perguntou se havia algum bem que lhe
interessava, e quando lhe respondeu que era a casa do processo
da requerente (porque próxima da sua residência/pousada e
desejava construir outra pousada), ele (Dr Samir Mussa Bouchabki)
disse para a testemunha não dar o lance, porque a requerente o
arremataria, pois a dívida era maior que o valor do bem. A
testemunha respondeu que ia esperar o leilão mesmo assim, o que
fez. Disse acreditar que o bem estava avaliado em cerca de
R$167.000,00. Aguardou e viu o pregão. Assim que a leiloeira
terminou o pregão, Dr Samir Mussa Bouchabki disse para a
testemunha que a requerente adjudicaria o bem. Não viu a
requerente assinar nenhum documento, assim como não viu a
requerida Janaína no local. A testemunha reportou que saiu logo
depois que foi feita parte administrativa e a leiloeira disse que tinha
acabado. Insistiu que não viu a requerida Janaína, e que não
conhecia a requerente. Quando intimado para depor, foi saber do
que se tratava, porque tinha ouvido boatos de que a esposa de Dr
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Samir Mussa Bouchabki teria ficado com a casa, mas achou
estranho, porque ouviu do Samir dizer no dia dos fatos que a
requerente é que teria arrematado. Aquele era o segundo leilão.
Afirmou que não fez proposta porque Dr Samir Mussa Bouchabki
disse que a cliente dele arremataria. Segundo a testemunha, ele
que estava acostumado a participar do leilão, embora na época
não fosse advogado e hoje compreenda melhor a dinâmica.
Pretendia ofertar o valor de R$167.000,00. A leiloeira só descreveu
o bem e Dr Samir Mussa Bouchabki interviu e foi encerrado o leilão.
Leiloeira não falou o valor.Por sua vez, a testemunha Roberto de
Moura Sol Sol disse que também estava presente no leilão, mas
não tinha interesse no imóvel em questão. Chegou antes do leilão
iniciar. Presenciou o leilão do bem em tela e ouviu Dr Samir Mussa
Bouchabki perguntar a Raynner se ele tinha certa quantia em
dinheiro, porque se ele não tivesse nem precisaria concorrer,
porque a cliente dele teria o valor para ofertar. Afirmou que não viu
a requerida no dia do leilão. Inicialmente o depoente disse que a
testemunha Rayner saiu antes do leilão, tendo o depoente
permanecido no local, mas depois afirmou não viu a leiloeira fazer
o pregão. A testemunha Audrey Cavalcante Saldanha reportou que
em maio de 2013 foi contatada pela requerente, que estava muita
abalada emocionalmente, se sentido lesada com uma questão da
sua casa. Disse que não conseguiu verificar a situação porque o
Judiciário estava em greve e os autos com carga ao Dr Samir
Mussa Bouchabki. Foi ao cartório de registro de imóveis e obteve a
informação de que o registro seria feito no dia seguinte, mas no
mesmo dia confirmou que foi registrado o imóvel em questão em
nome da requerida, esposa do Dr Samir. Orientou a requerente que
seria possível a ação anulatória ou um acordo. As tratativas foram
feitas com Elias, filho da requerente, em razão da situação de
fragilidade emocional da requerente. Os filhos não queriam expor a
mãe e a família. A família quis buscar uma solução pacífica, que foi
feita: Dr Samir Mussa Bouchabki entregou à testemunha uma nota
promissória, referente a uma diferença do valor da arrematação
(chegaria de R$230.000,00, considerando o valor da arrematação
e essa diferença paga), bem como um recibo referente aos
honorários. Segundo a requerente Minerva lhe reportou, Dr Samir
Mussa Bouchabki lhe disse que ela poderia retomar a sua casa;
que era o que ela queria: ficar com a casa. Durante as tratativas
com Dr Samir nada foi falado sobre como ocorreu o leilão, mas
apenas que não era mais possível contato físico entre as partes.
Confirmou que procurou o Dr Samir Mussa Bouchabki a pedido da
família. A requerente resistiu a um acordo, para que os requeridos
ficassem com o imóvel, porque ela realmente manifestava interesse
em ficar com o bem. Requerente lhe reportou que não entendeu o
que ocorreu no dia do leilão, e que imaginou que fosse retomar a
casa, tendo se sentido lesada quando descobriu que a requerida
Janaína, esposa de seu advogado e sobrinho (Dr. Samir) ficou com
imóvel. Dr Samir Mussa Bouchabki não informou porque aceitou o
acordo (pagar valor além da arrematação). Pelo que soube, a
requerente não utilizou o recurso recebido pela requerida (e seu
marido).Em seu depoimento, a testemunha Aurisson da Silva
Florentino afirmou que estava presente no dia do leilão, mas seu
interesse não era o bem deste processo. Presenciou Dr Samir
Mussa Bouchabki junto com a requerente, bem como ele
esclarecendo para ela o que aconteceria no leilão e que, se alguém
tivesse interesse, seria arrematado. Estava no momento em que Dr
Samir ligou para sua esposa, para ela vir participar do leilão, mas
depois saiu. A ligação foi feita antes do início do leilão. Só depois
soube da arrematação. Não ouviu a requerente dizer que queria
arrematar. Conhece a testemunha Raynner e disse não tê-lo visto
no dia. Disse que o Dr Samir Mussa Bouchabki foi diligente ao
cientificar sua cliente sobre o que estava acontecendo no momento.
Questionado, reconheceu como sendo sua a assinatura do
depoimento de fls. 546/547 (Delegacia de Polícia), afirmando que
confirma aquele depoimento, porque o que foi dito na delegacia
está mais fiel aos fatos, pois retratado com mais proximidade diante
do tempo transcorrido até o depoimento judicial (o que aconteceu
no dia dos fatos estavam mais próximos naquela época). No
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depoimento prestado na Delegacia de Polícia a testemunha
Aurisson da Silva Florentino afirmou que foi feito o pregão e, como
não havia licitantes, o advogado Samir Mussa Bouchabki ligou para
sua esposa (a requerida) ir arrematar o bem (o que contraria o
depoimento judicial, quando asseverou que ela chegou antes do
início da hasta).Pelo que se extrai das alegações apresentadas na
inicial, smj, a requerente na verdade assevera que a requerida e
seu marido agiram com dolo. Todo o procedimento da arrematação
em questão pode e deve ser interpretado como um negócio jurídico.
Clóvis Bevilaqua define o dolo como o “artifício ou expediente
astucioso, empregado para induzir alguém à prátia de um ato que
o prejudica, e aproveita ao autor do dolo ou a terceiro” (Código Civil
Comentado, 11 ed., Rio de Janeiro: Francisco Alves, 1956, v. I, p.
273).A atuação com dolo estaria caracterizada medida em que ele,
Samir Musssa Bouchabki, marido da requerida e advogado da
própria requerente, teria utilizado o expediente narrado nos autos
(falando a todos os presentes no leilão que a requerente arremataria
o bem, supostamente para que não houvessem licitantes), para se
aproveitar dessa circunstância, uma vez que a requerida arremataria
o bem, que também passaria a lhe pertencer posteriormente, já
que casados pelo regime da comunhão parcial de bens.Consoante
preceitua o art. 148 do CC, também pode ser anulado o negócio
jurídico por dolo de terceiro, se a parte a quem aproveite dele
tivesse ou devesse ter conhecimento. Por tudo o que se discutiu
nos autos, não se mostra razoável afastar a presunção de que a
requerida deveria ter conhecimento do interesse da requerente em
permanecer com o bem. Do contrário, por qual razão ela deixaria o
marido, enfermo, na cidade de São Paulo, para se deslocar a
Guajará-Mirim, localizada há mais de 3.000 km de distância,
apenas e tão somente para participar de um leilão em que nada
faria, já que sua presença era dispensável Não bastasse, ainda
que não estivesse caracterizado o dolo, nos termos dos Arts. 138 e
seguintes do Código Civil, são anuláveis os negócios jurídicos
quando as declarações de vontade emanarem de erro substancial,
que poderia ser percebido por pessoa de diligência normal, em
face das circunstâncias do negócio.No caso vertente também é
possível vislumbrar a imputação de erro substancial em razão da
natureza do negócio (art. 139, CC), que recai sobre os seus efeitos
jurídicos, como o de não ficar com o bem, já que ele seria
arrematado por terceiro, no caso a requerida, esposa do advogado
naqueles autos.Analisando-se os depoimentos das testemunhas
observa-se que há coerência entre eles, mesmo com o teor do da
testemunha Aurisson da Silva Florentino em juízo (em contradição
parcial com o que depôs na delegacia de polícia).A cronologia dos
fatos parece crível e as testemunhas ouvidas em juízo, com
exceção de Aurisson Florentino, foram uníssonas em dizer que a
requerida chegou no local do leilão depois que este já havia se
“encerrado”, diante da inexistência de licitantes. A testemunha
Abrão Zeed Neto foi firme ao alegar que ouviu o advogado Samir
Mussa Bouchabki dizer para aqueles que estavam na sala que a
requerente Minerva tinha intenção de recuperar o bem, razão pela
qual ele acreditava que, por respeito, ninguém ofereceu lance. No
mesmo sentido foi o depoimento da testemunha Raynner Alves
Carneiro, ao relatar que Samir M. Bouchabki lhe disse que a
requerente adjudicaria o bem. Segundo a testemunha Roberto de
Moura Sol Sol ele ouviu Dr Samir Mussa Bouchabki perguntar a
Raynner se ele tinha certa quantia em dinheiro, porque se ele não
tivesse nem precisaria concorrer, porque a cliente dele teria o valor
para ofertar.Portanto, corroborando o alegado pela requerente e
pelas testemunhas, o conjunto probatório denota que o marido da
requerida, Samir Mussa Bouchabki, que também é sobrinho da
requerente e era seu advogado nos autos do Proc. n. 001016398.2006.8.22.0015, verbalizou a todos que estavam presente no
recinto onde ocorria o leilão, que a requerente pretendia arrematar
o bem, mas, por razões que não ficaram evidenciadas nos autos,
ele foi arrematado pela requerida, sua esposa.As provas igualmente
denotam que a requerente tinha interesse em arrematar o imóvel,
tanto que se deslocou de São Paulo para Guajará-Mirim apenas
para participar do leilão.Por fim, nos termos do Art. 890, inciso IV
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do CPC/2015 é vedado aos advogados de qualquer das partes
oferecer lance em leilão. É preciso interpretar esse DISPOSITIVO
sistematicamente, uma vez que, sendo o advogado casado sob o
regime da comunhão parcial ou universal de bens, é inequívoco
que eventual arrematação feita por seu cônjuge caracteriza a sua
aquisição, ainda que indireta. É certo que na época dos fatos ainda
vigorava o CPC/73, no qual não havia disposição expressa nesse
sentido. No entanto, essa conduta parece de fato questionável e
deve ser coibida, sob pena de se admitir subterfúgios para se burlar
a lei.Também se mostra pertinente lembrar que o Código Civil
vigente, especialmente no art. 422, prevê dois princípios basilares
das obrigações: da probidade e da boa-fé objetiva. Devem as
partes guardar, tanto nas negociações que antecedem os contratos,
como durante a sua execução, o princípio da boa-fé. É inegável
que o contrato firmado entre cliente e advogado deve respeitar tais
princípios. Embora a parte requerida seja a esposa do advogado Dr
Samir Mussa Bouchabki, não há como analisar o caso concreto
sem associar a todo contexto em que ele está inserido, mostrandose pertinente, ainda, a aplicação do princípio da boa-fé objetiva,
especificamente do venire contra factum proprium non potest, que
deve nortear não apenas o momento da contratação, mas também
o da execução do contrato em si, haja vista ser vedado a uma parte
(no caso, o marido da requerida) exigir o cumprimento da obrigação
da outra parte (de os requerentes aceitarem a arrematação) quando
ela própria não cumpriu com o que se comprometeu (providenciar
o necessário para a adjudicação do imóvel pelos requerentes).
Ademais, segundo o Enunciado 26, da Jornada de Direito Civil do
CJF, a cláusula geral contida no art. 422 do novo Código Civil
impõe ao juiz interpretar e, quando necessário, suprir e corrigir o
contrato segundo a boa-fé objetiva, entendida como a exigência de
comportamento leal dos contratantes.Assim, mesmo sem entrar no
aspecto ético da conduta do mencionado advogado, verifica-se que
ficou demonstrado o dolo da requerida (ainda que na modalidade
de “dolo de terceiro”, uma vez que ela deveria ter conhecimento do
interesse da requerente) e, ainda que assim não fosse, estaria
também caracterizado o vício pelo erro substancial em razão da
natureza do negócio (art. 139, CC), como acima analisado.Por
esses motivos, o reconhecimento da nulidade da arrematação
levada a efeito nos autos do Proc. n. 0010163-98.2006.8.22.0015 e
de todos os atos que se seguiram e a ela se relacionaram, é medida
que se impõe, sendo mister ressaltar apenas que nos termos do
entendimento do STJ, o julgador não está obrigado a responder a
todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha
encontrado motivo suficiente para proferir a DECISÃO, possuindo
o dever de enfrentar apenas as questões capazes de infirmar
(enfraquecer) a CONCLUSÃO adotada na DECISÃO recorrida
(STJ – 1ª Seção, EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi,
julgado em 8/6/2016 – Info 585).DA LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉNo
tocante às alegações da requerida, não ficou evidente nos autos
que os requerentes estivessem litigando de má-fé. Como
amplamente analisado, ainda que o desfecho fosse outro, não ficou
demonstrado que a requerente Minerva ou seu falecido esposo
tenham falseado a verdade dos fatos, deduzido pretensão contra
texto expresso de lei ou fato incontroverso, ou atuado em algumas
das hipóteses do art. 80 do CPC (art. 17, CPC/73). Assim,
improcede o pedido de condenação a esse título. DISPOSITIVO
Posto isso, JULGO PROCEDENTE o pedido e reconheço a
nulidade da arrematação levada a efeito nos autos do Proc. n.
0010163-98.2006.8.22.0015, que tramita neste juízo (PJE),
referente ao imóvel matriculado sob n. 0007454, residência
edificada nos lotes de terras nº 1, 2, 21 a 28, Quadra nº 91, setor II,
antiga Quadra nº 85, medindo 3.093m², limitando-se pela frente
com Av. Santos Dumont, pelo lado direito com Av. Antônio Correa
da Costa, pelo lado esquerdo com os lotes nº 03 e 20 e pelos
fundos com Av. Cândido Rondon. Consequentemente, reconheço
a nulidade de todos os atos que se seguiram e a ela se relacionaram,
mormente do ato de registro R-7 – 0007454 – Protocolo 0108357,
de 23 de maio de 2013, concernente à matrícula 0007454, realizado
junto ao Cartório de Registro de Imóveis desta comarca. Por

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

ANO XXXVI

NÚMERO 172

DIARIO DA JUSTIÇA

conseguinte, julgo extinto o processo, com análise do MÉRITO,
nos termos do art. 487, inciso I do Novo Código de Processo Civil.
Condeno os requeridos a pagar, pro rata, as custas processuais e
os honorários advocatícios, estes que arbitro em 15% (quinze por
cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §2°, do CPC.
SENTENÇA registrada e publicada automaticamente no SAP.
Intimem-se.Diante do público e notório falecimento da requerida
Janaína Cristina Trentin Bouchabki (certidão de óbito no
ID19869744 - Pág. 1), e da tramitação neste juízo do inventário
(Proc. n. 7002084-88.2018.8.22.0015), além da intimação do
advogado da parte, intime-se da presente SENTENÇA o
inventariante (Proc. n. 7002084-88.2018.8.22.0015 – ID 19898129
- Pág. 1), Samir Mussa Bouchabki.Na hipótese de cumprimento
espontâneo pela parte sucumbente, com depósito judicial, expeçase o competente alvará, intimando-se a parte credora para
levantamento. Transitada em julgado, providencie-se:1) a juntada
de cópia da presente SENTENÇA nos autos do Proc. n. 001016398.2006.8.22.0015, que tramita neste juízo (feito já migrado ao
PJE), o qual deve ser encaminhado à CONCLUSÃO para
deliberação;2) a juntada de cópia da presente SENTENÇA nos
autos do Proc. n. 7002084-88.2018.8.22.0015, que tramita neste
juízo, referente ao inventário da requerida, bem como a vinculação
do valor depositado nesses autos junto à CEF (ID
040378400031404234 – extrato anexo), ao processo do inventário,
haja vista esta ser a sede adequada para deliberação sobre o
numerário, considerando o princípio da saisene;3) a expedição do
competente MANDADO ao Cartório de Registro de Imóveis desta
comarca, informando acerca do reconhecimento da nulidade do ato
de registro R-7 – 0007454 – Protocolo 0108357, de 23 de maio de
2013, concernente à matrícula 0007454,para as devidas
averbações/anotações;4) a certificação do pagamento das custas,
protestando-se e inscrevendo-se em dívida ativa em caso de
inércia.Caso haja interesse no cumprimento de SENTENÇA,
considerando o que estabeleceu a Portaria n. 11/2014/PR do
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA de
8/8/2014, publicada no DJe n. 149 de 13/8/2014, e os artigos 34 e
35 da Resolução 185, do Conselho Nacional de Justiça, de que os
processos judiciais passaram a ser virtuais, operados pelo sistema
PJE, deve o advogado extrair cópia das peças pertinentes dos
autos e proceder a distribuição do cumprimento da SENTENÇA
perante o sistema PJE.Após, adotadas as providências de praxe,
arquive-se.Expeça-se o necessário.SERVE A PRESENTE COMO
MANDADO / CARTA / OFÍCIO.Guajará-Mirim-RO, quarta-feira, 12
de setembro de 2018.Karina Miguel Sobral Juíza de Direito
Proc.: 0004723-43.2014.8.22.0015
Ação:Prestação de Contas - Exigidas
Requerente:Gigliane Martins Paz, Célia de Brito Paz, Bruna da
Silva Paz
Advogado:Defensoria Pública (- -)
Requerido:Jacilene Aguilera Melgar Paz
Advogado:Aurison da Silva Florentino (OAB/RO 308B)
DESPACHO:
DESPACHO Considerando o pedido de perícia técnica às
fls. 211/212, bem como o pedido de virtualização do feito, e
considerando que a Portaria n. 11/2014/PR do TRIBUNAL DE
JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA de 8/8/2014, publicada no
DJe n. 149 de 13/8/2014, e os artigos 34 e 35 da Resolução 185,
do Conselho Nacional de Justiça, estabeleceu que os processos
judiciais passaram a ser virtuais, operados pelo sistema PJE, defiro
o pedido de fls. 213 e determino a virtualização do presente feito
e de seu apenso (0037449-80.2008.8.22.0015) e sua migração ao
sistema PJE.Após a migração, determino a intimação dos demais
interessados para que maniestem-se sobre o pedido de produção
de prova pericial às fls. 2011/2012.Dê-se vista também ao Ministério
Público para que manifeste-se sobre a prova pericial requerida.
Com as manifestações, venham conclusos para deliberações.
Guajará-Mirim-RO, quarta-feira, 12 de setembro de 2018.Karina
Miguel Sobral Juíza de Direito
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Proc.: 0037449-80.2008.8.22.0015
Ação:Inventário
Requerente:Jacilene Aguilera Melgar Paz, Suelem Melgar Paz,
Suamy Melgar Paz, Jim Kelly Melgar Paz, Hermes Paz Júnior,
Bruna da Silva Paz, Gigliane Martins Paz, Célia de Brito Paz, Jose
Mario Souza Correa
Advogado:Aurison da Silva Florentino (OAB/RO 308-B), João de
Castro Inácio Sobrinho (RO 433-A), Adriana Pignaneli de Abreu
(OAB/SP 212.689), João de Castro Inácio Sobrinho (RO 433-A),
Adriana Pignaneli de Abreu (OAB/SP 212.689), João de Castro
Inácio Sobrinho (RO 433-A), Adriana Pignaneli de Abreu (OAB/SP
212.689)
Inventariado:Espólio de Hermes Paz
DESPACHO:
DESPACHO Cumpra-se nos termos do DESPACHO exarado
nos autos em apenso (0004723-43.2014.8.22.0015), onde fora
determinada a virtualização do presente feito e de seu apenso e
sua migração ao sistema PJE.Guajará-Mirim-RO, quarta-feira, 12
de setembro de 2018.Karina Miguel Sobral Juíza de Direito
Proc.: 0003628-41.2015.8.22.0015
Ação:Execução de Título Extrajudicial
Exequente:Banco Bradesco S.a.
Advogado:Mauro Paulo Galera Mari (RO 4937)
Executado:Comercial Piranha Import. e Export. de Mat. de
Construção Ltda, Carlos Alberto de Souza Franco
DESPACHO:
DESPACHO Trata-se de embargos de declaração protocolados
em 11.07.2018.Considerando o certificado a fls. 106, os embargos
declaratórios são INTEMPESTIVOS.Assim, DEIXO DE RECEBER
OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.Cumpra-se a SENTENÇA
de fls. 97.Guajará-Mirim-RO, terça-feira, 11 de setembro de 2018.
Karina Miguel Sobral Juíza de Direito
Proc.: 0006095-90.2015.8.22.0015
Ação:Execução de Título Extrajudicial
Exequente:Votorantim Cimentos S.a
Advogado:Samael Freitas Guedes (RO 2596), Alexandre Pavanelli
Capoletti (SP 267.830), Hianara de Marilac Braga Ocampo (RO
4783)
Executado:M N de Morais Epp
DESPACHO:
DESPACHO A despeito de devidamente ciente de sua obrigação,
mormente porque não pode alegar desconhecimento da lei, o
requerente, por meio de seu advogado, endereçou cópia de
petições a este juízo, deixando de apresentar as originais no prazo
legal, motivo pelo qual desconsidero-a. Alerte-se, ainda, que em
tempos de processo eletrônico, em que se exige a assinatura
eletrônica, a situação poderia ter sido solucionada se a parte
tivesse apresentado petição assinada desta forma, no entanto, não
é o que se extrai dos autos.Assim, fica o autor intimado a retirar
a petição em 48h, sob pena de destruição.Após, nada sendo
requerido, arquive-se.Intimem-se.Guajará-Mirim-RO, terça-feira,
11 de setembro de 2018.Karina Miguel Sobral Juíza de Direito
Proc.: 0017114-45.2005.8.22.0015
Ação:Inventário
Requerente:M. O. S. S. S. de O. G. A. de O. A. O. A.
Advogado:Erick Allan da Silva Barroso (OAB/RO 4624), Adalberto
Diniz da Silva Silveira (OAB/RO 1579), Erick Allan da Silva Barroso
(OAB/RO 4624)
Inventariado:E. de J. S. de O.
Advogado:Wady de Paiva Dourado Duarte (RO 5467), Erick Allan
da Silva Barroso (OAB/RO 4624)
DESPACHO:
DESPACHO Considerando que o presente feito já foi homologado
(fls. 428), estando pendente unicamente para fins e verificação do
pagamento de ITCMD referente aos imóveis localizados no Estado
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do Pará.A Fazenda Pública do Estado do Pará manifestou-se às
fls. 576 esclarecendo que o imposto foi regularmente recolhido.
Os autos foram encaminhados ao Ministério Público, que deixou
de manifestar-se no presente feito (fls. 582).Assim, considerando
a manifestação da Fazenda Pública de que inexistem demais
impostos, conhecidos, a serem pagos, expeça-se o formal de
partilha nos termos da SENTENÇA de fls. 428.Em seguida, nada
sendo requerido, arquivem-se.Cumpra-se.Guajará-Mirim-RO,
quarta-feira, 12 de setembro de 2018.Karina Miguel Sobral Juíza
de Direito
Proc.: 0000540-92.2015.8.22.0015
Ação:Procedimento Ordinário (Cível)
Requerente:Rosineide Pereira da Silva
Advogado:Gigliane Portugal de Castro (OAB/RO 3133)
Requerido:Centrais Eletricas de Rondônia. Ceron
Advogado:Gabriela de Lima Torres (OAB/RO 5714), Alex Cavalcante
de Souza (RO 1818), Silvia de Oliveira ( 1285), Francianny Aires
da Silva Ozias (RO 1190), Paulo Rogerio Barbosa Aguiar (RO
1723), Rodrigo Augusto Barboza Pinheiro (OAB/RO 5706), Jorge
Henrique Lima Mourão (RO 1117), Norazi Braz de Mendonça (RO
2814), Daniel Penha de Oliveira (RO. 3.434), Marcelo Rodrigues
Xavier (OAB/RO 2391), Uérlei Magalhães de Morais ( 3822), Bruna
Tatiane dos Santos Pinheiro Sarmento ( 5462), Érica Cristina
Claudino de Assunção (RO 6207), Ana Caroline Romano Castelo
Branco (OAB/RO 5991), Jonathas Coelho Baptista de Mello (OAB/
RO 3011)
DESPACHO:
DESPACHO Considerando a existência de depósito judicial do valor
da condenação, bem como a expedição de alvará judicial, intime-se
a parte autora para que se manifeste, no prazo de 05 (cinco) dias,
em termos de prosseguimento, sob pena de arquivamento dos
autos.Nada sendo requerido, arquive-se.Antes do arquivamento,
entretanto, verifique-se a existência de saldo em aberto e, sendo o
caso, transfira-se o numerário para a conta centralizadora.GuajaráMirim-RO, terça-feira, 11 de setembro de 2018.Karina Miguel
Sobral Juíza de Direito
Proc.: 0045013-81.2006.8.22.0015
Ação:Cumprimento de SENTENÇA
Autor:Ministério Público do Estado de Rondônia
Advogado:Promotor de Justiça da Comarca de Guajará Mirim (RO
11111111111)
Requerido:Jairo Santana Júnior
Advogado:Welser Rony Alencar Almeida (OAB/RO 1506), Orestes
Muniz Filho (OAB/RO 40), Odair Martini (OAB/RO 30-B), Alexandre
Camargo (OAB/RO 704), Jacimar Pereira Rigolon (OAB/RO 1740),
Chrystiane Léslie Muniz Levatti (OAB/RO 998), Clodoaldo Luis
Rodrigues (RO 2720), Anderson Lopes Muniz (RO 3102)
DESPACHO:
DESPACHO Defiro o pedido de fls. 599.Oficie-se conforme requer
o parquet para que seja realizada a transferência na conta por ele
indicada.Em seguida, manifeste-se o exequente em termos de
prosseguimento, no prazo de 05 (cinco) dias e sob pena de extinção
do feito em razão do cumprimento da obrigação.Guajará-Mirim-RO,
terça-feira, 11 de setembro de 2018.Karina Miguel Sobral Juíza de
Direito
Proc.: 0003036-70.2010.8.22.0015
Ação:Inventário
Requerente:Claudet Almeida de Freitas
Advogado:Laercio Batista de Lima ( 843)
Requerido:Claudiney Teixeira
DESPACHO:
DESPACHO Determino a digitalização do presente feito e migração
para o sistema PJe.Em seguida, dê-se vista ao Ministério Público
para parecer.Após venham conclusos.Guajará-Mirim-RO, terçafeira, 11 de setembro de 2018.Karina Miguel Sobral Juíza de Direito
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Proc.: 0004436-51.2012.8.22.0015
Ação:Cumprimento de SENTENÇA
Exequente:Edelson Siqueira Jerônimo
Advogado:Marilza Gomes de Almeida Barros (OAB/RO 3797)
Executado:Fundação Universidade do Tocantins Unitins
Advogado:Fabrícyo Teixeira Noleto ( 2.937), Jaiana Milhomens
Gonçalves ( 4295), Cassemiro Alves dos Santos ( 197.627), Damien
Zambellini ( 19.561), Genivan Caetano de Almeida ( 5.290), Erion
Schlenger de Paiva Maia ( 5.075), Joicy Silva Lustosa ( 5.092),
Samael Freitas Guedes (RO 2596)
DESPACHO:
DESPACHO Indefiro o pedido de fls. 285-292.Isso porque a
petição de impugnação ao cumprimento de SENTENÇA foi
apresentada intempestivamente, conforme certidão da escrivania
(fls. 279). Não bastasse, em DESPACHO (fls. 254-255) já foi
reconhecida a natureza de pessoa jurídica de direito público da
requerida, sendo adotado o rito do art. 535 e seguintes do NCPC
para a execução.Na ocasião, ainda restou consignado que não se
mostrava legítimo falar em declaração de incompetência absoluta
deste juízo e necessidade de remessa dos autos para a Vara
da Fazenda Pública, sob o argumento de que a competência é
fixada no momento da propositura da ação, sendo irrelevantes as
modificações posteriores.Assim sendo, considerando que o autor
já juntou aos autos os documentos necessários (fls. 271), expeçase o precatório, conforme determinado na DECISÃO de fls. 269.
Após, cumpra-se como já deliberado, aguardando-se em arquivo
o pagamento.Guajará-Mirim-RO, terça-feira, 11 de setembro de
2018.Karina Miguel Sobral Juíza de Direito
Proc.: 0003719-05.2013.8.22.0015
Ação:Procedimento Ordinário (Cível)
Requerente:Francisco José Cruz dos Santos
Advogado:Nivaldo Ribera de Oliveira ( )
Requerido:Oi Brasil Telecon S.a
Advogado:Alessandra Mondini Carvalho ( 4240), Euríco de Jesus
Teles Neto (OAB/RJ 121935), Elen Marques Souto (OAB/RJ
73.109), Luciano Azevedo Caldas ( 116.544), Williams Pereira
Junior (OAB/RJ 94.668), Adriana Velhote de Oliveira (OAB/
RJ 123.141), Adriano Pablo Justino Peixoto ( 136.257), Fabrício
Cardoso de Faria Martins (OAB/RJ 102.662), Diogo Soares
Venancio Viana (OAB/RJ 122.344), Eduardo Nunez Santos (
128.891), Helena Prata Ferreira ( 20.260), Marcela Lima Rocha
Cintra Vidal (OAB/RJ 121.324), Flávia Paulo Albarran (OAB/SP
260.330), Marcello Lugon (OAB/RJ 74.722), Telma Elize Mioto
Andrioli (OAB/PR 17.769), Gustavo Medina Miranda da Silva (OAB/
RJ 126.872), Douglas Tostes Coelho (OAB/RJ 127.233), Marcelo
Ferreira Campos (OAB/RO 3.250)
DESPACHO:
DESPACHO Trata-se de cumprimento de SENTENÇA proposto
pelo causídico da requerida Oi em desfavor do autor, Francisco
José Cruz dos Santos em razão da reforma da SENTENÇA e
inversão do ônus sucumbencial.Considerando que a Portaria
n. 11/2014/PR do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
RONDÔNIA de 8/8/2014, publicada no DJe n. 149 de 13/8/2014,
e os artigos 34 e 35 da Resolução 185, do Conselho Nacional
de Justiça estabeleceu que os processos judiciais passaram a
ser virtuais, operados pelo sistema PJE, tendo a implementação
do mesmo ocorrido nas Varas Cíveis da comarca de Guajará
Mirim em meados de dezembro/2015, caso haja requerimento
de cumprimento de SENTENÇA deverá o exequente extrair
cópia das peças pertinentes dos autos e proceder a distribuição
do cumprimento da SENTENÇA perante o sistema PJE.Assim,
arquivem-se os presentes autos.Guajará-Mirim-RO, terça-feira, 11
de setembro de 2018.Karina Miguel Sobral Juíza de Direito
Proc.: 0004621-55.2013.8.22.0015
Ação:Inventário
Inventariante:Claudinéia Pereira Biet Alves
Advogado:Francisco Sávio Araújo de Figueiredo (OAB/RO 1534),
Miqueias José Teles Figueiredo (OAB/RO 4962)
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Inventariado:Sidnei Riccio Alves
DESPACHO:
DESPACHO Dê-se vista ao Ministério Público para parecer,
considerando o novo plano de partilha apresentado pela
inventariante às fls. 161/164.Após, venham conclusos para
SENTENÇA.Guajará-Mirim-RO, terça-feira, 11 de setembro de
2018.Karina Miguel Sobral Juíza de Direito
Proc.: 0000171-35.2014.8.22.0015
Ação:Imissão na Posse
Requerente:Fábio Oliveira Barreto
Advogado:Jordão Demétrio Almeida (OAB/RO 2754), Anderson
Lopes Muniz (RO 3102)
Requerido:Bonfim de Souza Lima
Advogado:Francisco Sávio Araújo de Figueiredo (OAB/RO 1534),
Miquéias José Teles Figueiredo (OAB/RO 4.962)
DESPACHO:
DESPACHO Considerando a informação apresentada pelo autor
(fls. 300) de que o imóvel até a presente data não foi entregue
em sua totalidade, expeça-se novamente MANDADO de imissão
na posse.Em caso de resistência do requerido/adquirente, intimese o requerente para se manifestar, no prazo de 05 (cinco) dias,
postulando expressamente o que entender de direito, sob pena
de extinção/arquivamento.Guajará-Mirim-RO, terça-feira, 11 de
setembro de 2018.Karina Miguel Sobral Juíza de Direito
Ricardo Souza Ribeiro
Diretor de Cartório

2ª VARA CÍVEL
2º Cartório Cível
Juiz de Direito Paulo José do Nascimento Fabrício
paulojnfabricio@tjro.jus.br
E-mail: gum2civel@tjro.jus.br
telefones: 3541- 7187
Proc.: 0025551-41.2006.8.22.0015
Ação:Embargos à Execução Fiscal
Embargante:Dutra Exportação e Importação Ltda
Advogado:Márcio Melo Nogueira (OAB/RO 2827)
Embargado:Fazenda Nacional
Advogado:Advogado Não Informado ( )
DESPACHO:
DESPACHO Intime-se a embargante a comprovar o pagamento dos
honorários advocatícios arbitrados na SENTENÇA de fls. 259/262.
Em seguida, tendo em vista a decião de fls. 288, arquivem-se os
autos.Guajará-Mirim-RO, quinta-feira, 13 de setembro de 2018.
Paulo José do Nascimento Fabrício Juiz de Direito
Proc.: 0002586-88.2014.8.22.0015
Ação:Arrolamento Sumário
Requerente:Marina da Silva, Rosa da Silva, Maria José da Silva
Advogado:Nivaldo Ribera de Oliveira ( )
DESPACHO:
DESPACHO Defiro. Expeça-se novo formal de partilha, incluindose os dados da empresa D. B. DA SILVA IMPORTAÇÃO E
EXPORTÇÃO, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ
nº. 02.063.756/0001-05, NIRE nº. 11100506967, Inscrição Estadual
0000000475785, com sede na Avenida Boucinha de Menezes, 781,
Bairro: Centro, CEP 76.850-000, Guajará-Mirim/RO.Após, arquivese.Guajará-Mirim-RO, quinta-feira, 13 de setembro de 2018.Paulo
José do Nascimento Fabrício Juiz de Direito
Daniely Lucas Aragão Dantas
Diretora de Cartório Exercício
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PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia Guajará-Mirim - 2ª Vara Cível
Av. XV de Novembro, 1981, Fórum Nelson Hungria, Serraria,
GUAJARá-MIRIM - RO - CEP: 76850-000 - Fone:(69) 35412389
Processo nº: 0005880-17.2015.8.22.0015
Classe: EXECUÇÃO FISCAL (1116)
EXEQUENTE: ESTADO DE RONDÔNIA
Advogado do(a) EXEQUENTE:
EXECUTADO: ALESON SILVA DO NASCIMENTO
Advogado do(a) EXECUTADO: MIQUEIAS JOSE TELES
FIGUEIREDO - RO0004962
SENTENÇA
Trata-se de execução fiscal.
A exequente informou em petição (id num. 21367228) que a executada
efetuou a quitação integral do débito referente a presente execução,
pugnando ao final pela extinção do feito.
Assim, julgo extinto o processo, nos termos do art. 924, inciso II, do
Código de Processo Civil c/c art. 156, I do CTN.
SENTENÇA publicada e registrada automaticamente.
Custas na forma da lei. Intime-se para pagamento e, em caso de
inércia, inscreva-se em dívida ativa.
Arquivem-se os autos.
Guajará-Mirim- data infra.
PAULO JOSÉ DO NASCIMENTO FABRÍCIO
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia Guajará-Mirim - 2ª Vara Cível
Av. XV de Novembro, 1981, Fórum Nelson Hungria, Serraria,
GUAJARá-MIRIM - RO - CEP: 76850-000 - Fone:(69) 35412389
Processo nº: 0044445-94.2008.8.22.0015
Classe: EXE FISC - EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL (1118)
EXEQUENTE: ESTADO DE RONDÔNIA
EXECUTADO: COMERCIAL FORTALEZA LTDA - ME
Advogado do(a) EXECUTADO: IGOR DOS SANTOS CAVALCANTE
- RO0003025
SENTENÇA
Trata-se de execução fiscal.
O Estado de Rondônia requereu o arquivamento da execução dizendo
que o crédito executado não ultrapassa o valor de alçada previsto
na Lei Estadual n. 3.511/2015, que prevê remissão dos débitos
tributários inferiores ao valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais). A Lei
em comento indica, também, que serão remidos os créditos no valor
acima mencionado daquelas empresas que encontram-se inabilitadas
há mais de 5 (cinco) anos.
No caso em análise, conforme informado pelo exequente, o crédito
executado não ultrapassa o valor de alçada e a empresa não está
habilitada no SINTEGRA há mais de 5 (cinco) anos, incidindo,
portanto, nas hipóteses de remissão previstas na Lei.
Ante o exposto, declaro remida a execução nos termos da Lei
Estadual n. 3.511/2015 e em consequência extingo o processo com
fundamento no artigo 924, inciso III do CPC c/c artigo 156, inciso IV
do CTN.
Sem custas ou honorários.
SENTENÇA registrada e publicada automaticamente no PJe.
Guajará-Mirim- data infra.
PAULO JOSÉ DO NASCIMENTO FABRÍCIO
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Guajará-Mirim - 2ª Vara Cível
Av. XV de Novembro, 1981, Fórum Nelson Hungria, Serraria,
GUAJARá-MIRIM - RO - CEP: 76850-000 - Fone:(69) 35412389
Processo nº: 7004015-63.2017.8.22.0015
Classe: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
EXEQUENTE: ROSENI ALVES MARTINS
Endereço: Avenida Campo Grande, 613, Distrito de Nova Dimensão,
Centro, Nova Mamoré - RO - CEP: 76857-000

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

ANO XXXVI

NÚMERO 172

DIARIO DA JUSTIÇA

Advogados do(a) EXEQUENTE: ALEXANDRE DOS SANTOS
NOGUEIRA - RO0002892, SUELEN NARA LIMA DA SILVA - RO8667
EXECUTADO: BANCO BRADESCO SA
Endereço: Avenida Dezidério Domingos Lopes, 3671, Centro, Nova
Mamoré - RO - CEP: 76857-000
Advogado do(a) EXECUTADO: GUILHERME DA COSTA
FERREIRA PIGNANELI - RO0005546
DECISÃO
Trata-se de Embargos de Declaração opostos por ROSENI ALVES
MARTINS em face de SENTENÇA que transitou em julgado em
27/04/2018 (Id Num. 18071355).
Inconformada com a DECISÃO, diz a embargante que o juízo foi
omisso quando deixou de decretar em SENTENÇA a inexistência
da relação jurídica entre a autora da demanda e o banco requerido
(contrato de consórcio), conforme determina o art. 400 do Código
de Processo Civil.
Requer seja sanada a omissão na SENTENÇA que extinguiu o
feito na fase de cumprimento de SENTENÇA.
É o que há de relevante. Decido.
Ressalta nítido o caráter modificativo que a Embargante,
inconformada, procura com a oposição destes embargos
declaratórios, pretendendo, a toda evidência, ver reexaminada e
decidida a controvérsia posta em juízo de acordo com sua tese.
Sua pretensão, entretanto, é inadmissível.
Compulsando os autos, verifico que na fase de conhecimento a
SENTENÇA prolatada já transitou em julgado, conforme se infere
da certidão sob Id Num. 18071355.
Incumbia à parte autora zelar pelo andamento processual,
peticionando ao juízo pela dilação do prazo, o que não ocorreu,
optando a parte, entretanto, quedar-se silente.
Os embargos de declaração têm a FINALIDADE de esclarecer,
tornar claro o julgado, sem lhe modificar, em princípio, sua
substância; não operam novo julgamento, pois simplesmente
devem afastar pontos contraditórios, suprir omissões e esclarecer
obscuridades porventura nele encontradas.
Assim aqueles Embargos que, ao invés de apontar omissões,
contradições ou obscuridades na DECISÃO, demonstram a
clara pretensão de rediscutir questão que restaram eficazmente
decididas para modificá-la em sua essência ou substância, não
merecem provimento, porque não é permitido, de regra, em sede
restrita da declaração, alterar, mudar ou aumentar o julgamento.
Sobre este tema, afirmam Nelson Nery Júnior e Rosa Maria
Andrade Nery que: “Os EDcl têm FINALIDADE de completar a
DECISÃO omissa ou, ainda, de aclará-la, dissipando obscuridades
ou contradições. Não têm caráter substitutivo da DECISÃO
embargada, mas sim integrativo ou aclaratório. Como regra, não
têm caráter substitutivo, modificador ou infringente do julgado”
(Código de Processo Civil comentado e legislação processual civil
extravagante em vigor. 4 ed. São Paulo: Revista dos Tribunais,
1999. p. 1045).
Nesse sentido é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:
“Rediscutir, pois as questões apreciadas, com o reforço ou inovação
argumentativa, constitui delírio na via processual declaratória.
A motivação do convencimento do Juiz não impõe que expresse
razões versando todos os argumentos delineados pelas partes, por
mais importantes possam lhes parecer” (Embargos de Declaração
no REsp 38.344 PR. Relator Ministro Milton Luiz Pereira).
O Embargante não apontou qualquer omissão, obscuridade
ou contradição na SENTENÇA, limitando-se a trazer novos
argumentos que, ao seu sentir, reforçam a tese trazida na inicial.
Assim, se a parte discorda dos fundamentos expostos na
SENTENÇA e se não há omissão, contradição ou obscuridade na
DECISÃO impugnada, cumpre-lhe questioná-los na via recursal
própria, não se prestando os declaratórios para rediscussão da
matéria objeto da lide transitada em julgado.
Diante do exposto, nego provimento aos Embargos.
Arquivem-se os autos.
Guajará-Mirim - data infra.
PAULO JOSÉ DO NASCIMENTO FABRÍCIO
Juiz de Direito
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PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Guajará-Mirim - 2ª Vara Cível
Av. XV de Novembro, 1981, Fórum Nelson Hungria, Serraria,
GUAJARá-MIRIM - RO - CEP: 76850-000 - Fone:(69) 35412389
Processo nº: 7000116-91.2016.8.22.0015
Classe: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159)
EXEQUENTE: B. B. S.
Nome: BANCO BRADESCO S.A.
Endereço: Banco Bradesco S.A., S/N, Cidade de Deus, Vila Yara,
Osasco - SP - CEP: 06029-900
Advogado do(a) EXEQUENTE: NELSON WILIANS FRATONI
RODRIGUES - RO0004875
EXECUTADO: M. A. F. D. F.
Nome: MARCOS ANIBAL FLORES DA FONSECA
Endereço: AV. AFONSO PENA, 7344, CENTRO, Nova Mamoré RO - CEP: 76857-000
Advogado do(a) EXECUTADO:
DECISÃO
Pretende o exequente o bloqueio de cartões de crédito existentes
em nome do executado.
Atento ao que preceitua o artigo 139, inciso IV, do Código de
Processo Civil, bem como ao posicionamento do STJ nesse sentido
(RHC 97876) e considerando que houve o esgotamento dos meios
tradicionais de satisfação do débito, havendo indícios que os
devedores usam a blindagem patrimonial para negar o direito de
crédito ao exequente, defiro o pedido formulado pelo exequente e
determino a suspensão de eventuais cartões de créditos existentes
em nome do executado MARCOS ANIBAL FLORES DA FONSECA
CPF Nº. 1 349.172.252-72, até o pagamento da presente dívida.
Oficie-se às instituições financeiras Banco do Brasil, Caixa
Econômica Federal, SICOOB e Bradesco em seus respectivos
endereços a serem informados pela parte exequente e às suas
expensas, no prazo de 05 dias, acerca da suspensão de eventuais
cartões de créditos existentes em nome do executado MARCOS
ANIBAL FLORES DA FONSECA CPF Nº. 1 349.172.252-72.
Defiro, ainda, a expedição de certidão de inteiro teor do processo
para fins de protesto junto ao Cartório de Títulos, cujo ato ficará a
encargo do próprio exequente realizar, conforme artigo 517, §1º do
novo CPC.
Alerto que a certidão de inteiro teor deverá conter os requisitos
existentes no §2º do artigo 517, ficando a encargo da parte
exequente efetivar o protesto, mediante apresentação de ofício
a ser expedido pela diretoria da Vara, conforme §1º do mesmo
DISPOSITIVO legal.
Conste na certidão que a efetivação do protesto deverá ser
realizada independente do pagamento de custas, face a gratuidade
judiciária deferida nos autos.
Deixo de requisitar a inclusão do nome do executado junto à
SERASA, uma vez que tal providência já foi adotada por este juízo
sob id num. 20479070.
Intime-se o exequente para indicar outros bens passíveis de
penhora ou requerer providências para a solução da execução, no
prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de suspensão nos termos do art.
921, inciso III, §1º do novo CPC.
Caso pretenda alguma diligência a ser realizada via Bacenjud,
Renajud e Infojud, deverá o exequente apresentar o comprovante
de pagamento das diligências, sob pena de indeferimento e
arquivamento do feito.
Guajará-Mirim - data infra.
PAULO JOSÉ DO NASCIMENTO FABRÍCIO
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Guajará-Mirim - 2ª Vara Cível
Av. XV de Novembro, 1981, Fórum Nelson Hungria, Serraria,
GUAJARá-MIRIM - RO - CEP: 76850-000 - Fone:(69) 35412389
Processo nº: 7001501-06.2018.8.22.0015
Classe: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
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AUTOR: ODILSIA SOARES DA SILVA
Endereço: RUA FLORIANÓPLIS, 301, NOVA DIMENSÃO (LINHA
28), zona rural, Nova Mamoré - RO - CEP: 76857-000
Advogado do(a) AUTOR: ALEXANDRE DOS SANTOS NOGUEIRA
- RO0002892
RÉU: ADILSON CARDOSO BARBOSA
Endereço: LINHA 29-B, KM 08, KM. 08, NOVA DIMENSÃO, ZONA
RURAL, Nova Mamoré - RO - CEP: 76857-000
Advogado do(a) RÉU: ANDERSON LOPES MUNIZ - RO0003102
DESPACHO
Remetam-se, por derradeira vez, os autos ao Ministério Público
para manifestação, tendo em vista interesse de menor.
Em seguida, tornem conclusos para homologação.
Guajará-Mirim- data infra.
PAULO JOSÉ DO NASCIMENTO FABRÍCIO
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Guajará-Mirim - 2ª Vara Cível
Av. XV de Novembro, 1981, Fórum Nelson Hungria, Serraria,
GUAJARá-MIRIM - RO - CEP: 76850-000 - Fone:(69) 35412389
Processo nº: 7001321-24.2017.8.22.0015
Classe: EXECUÇÃO FISCAL (1116)
EXEQUENTE: ESTADO DE RONDÔNIA
Endereço: Avenida Farquar, 2986, Pedrinhas, Porto Velho - RO CEP: 76801-470
EXECUTADO: ALFA CASA & COMERCIO DE MATERIAIS PARA
CONSTRUCAO S/A
Endereço: rua beira rio, 357, centro, Guajará-Mirim - RO - CEP:
76850-000
Advogado do(a) EXECUTADO: SABRINA PUGA - RO0004879
DESPACHO
Tendo em vista o parcelamento do débito fiscal, bem como o
pedido de compensação formulado administrativamente pela parte
executada e a concordância expressa pela Fazenda Pública do
Estado de Rondônia (Id Num. 21336365) suspendo o curso da
execução pelo prazo de 2 (dois) meses.
Decorrido o prazo acima, manifestem-se as partes, querendo, no
prazo de 5 (cinco) dias.
Intime-se.
Guajará-Mirim- data infra.
PAULO JOSÉ DO NASCIMENTO FABRÍCIO
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Guajará-Mirim - 2ª Vara Cível
Av. XV de Novembro, 1981, Fórum Nelson Hungria, Serraria,
GUAJARÁ-MIRIM - RO - CEP: 76850-000 - Fone:(69) 3541-2389
Processo nº: 7000856-78.2018.8.22.0015
Classe: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159)
EXEQUENTE: BANCO BRADESCO S.A.
Nome: BANCO BRADESCO S.A.
Endereço: Banco Bradesco S.A., S/N, CIDADE DE DEUS, Vila
Yara, Osasco - SP - CEP: 06029-900
Advogado do(a) EXEQUENTE: MAURO PAULO GALERA MARI RO0004937
EXECUTADO: LUIZ CARLOS FERREIRA MOREIRA - ME, LUIZ
CARLOS FERREIRA MOREIRA
Nome: LUIZ CARLOS FERREIRA MOREIRA - ME e LUIZ CARLOS
FERREIRA MOREIRA - AVENIDA ANTÔNIO L. DE ARAÚJO, Nº
3288 – CENTRO – NOVA
MAMORÉ/RO – CEP: 76.857-000.
Advogado do(a) EXECUTADO:
Advogado do(a) EXECUTADO:
DESPACHO
Defiro o pedido retro. Expeça-se novo MANDADO de citação para
que os executados no prazo de 3 (três) dias, paguem a dívida
exeqüenda, no valor de R$ 205.468,73 (art. 829 do CPC).
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2. Fixo honorários em 10% do valor da causa, em conformidade com
o artigo 827 do CPC.
3. Deverá constar no MANDADO que em caso de integral pagamento
da dívida no prazo de 3 (três) dias, a verba honorária será reduzida
pela metade (§1º do artigo 827).
4. Decorrido in albis o prazo estipulado no item “1” (3 dias), sem pronto
pagamento, não havendo bens indicados pela parte exequente,
procederá o oficial de justiça, de imediato a penhora de bens e
sua avaliação de tantos quanto bastem para o pagamento do valor
principal atualizado, juros e honorários advocatícios, lavrando-se os
respectivos autos, e de tais atos intimando, na mesma oportunidade,
o executado.
5. Advirto o senhor Oficial de Justiça que caso sejam localizados
bens penhoráveis ou arrestáveis, deverá apreendê-los e depositálos ao exequente, nos termos do artigo 839, §1º do CPC, ressalvada
a hipótese do §2º do mesmo artigo. O auto de penhora deverá conter
todos os requisitos do artigo 838 do CPC.
6. A penhora recairá, preferencialmente, na ordem estipulada
pelo artigo 835 do CPC (Art. 835 CPC: A penhora observará,
preferencialmente, a seguinte ordem: I- dinheiro, em espécie ou em
depósito ou aplicação em instituição financeira; II – Títulos da dívida
pública da União, dos Estados e do Distrito Federal com cotação em
mercado; III – Títulos e valores mobiliários com cotação em mercado;
IV- veículos de via terrestre; V - bens imóveis; VI- bens móveis
em geral; VII – semoventes; VIII - navios e aeronaves; IX - ações
e quotas de sociedades simples e empresárias; X - percentual do
faturamento de empresa devedora; XI - pedras e metais preciosos;
XII – Direitos aquisitivos derivados de promessa de compra e venda
e de alienação fiduciária em garantia; XIII- outros direitos.), salvo se
houver indicação de bens pelo credor, na forma do artigo 829, § 2º
do mesmo Codex, caso em que a penhora deverá recair sobre o (s)
bem (s) indicado (s). Em caso de não encontrar o devedor, arrestarlhe-á tantos bens quantos bastem para garantir a execução. Nos
10 (dez) dias seguintes à efetivação do arresto, o oficial de justiça
procurará o executado por 02 (duas) vezes em dias distintos e,
havendo suspeita de ocultação, realizará a citação com hora certa,
certificando pormenorizadamente o ocorrido.
7. Frustradas as citações pessoal e com hora certa, intime-se o
exequente a se manifestar nos termos do §2º 830 do CPC.
8. Em conformidade com o artigo 847 do CPC, poderá o executado,
no prazo de 10 (dez) dias contados da intimação da penhora,
requerer a substituição do bem penhorado, desde que comprove
que a substituição não trará prejuízo ao exequente e será menos
onerosa para ele devedor (a).
9. O executado, independentemente de penhora, depósito ou caução,
poderá opor-se a execução por meio de Embargos, no prazo de 15
(quinze) dias, nos termos do artigo 917, contados da data da juntada
aos autos do MANDADO de citação (art. 231 do CPC).
10. Esclareça ao executado que no prazo para oposição de
embargos, reconhecendo o crédito do exequente, poderá mediante
o depósito de 30% (trinta por cento) do valor em execução, inclusive
custas e honorários advocatícios, REQUERER, o parcelamento do
restante do débito remanescente em até 06 (seis) parcelas mensais,
acrescidas de correção monetária e juros de 1% (um por cento) ao
mês. (art. 916 do CPC).
11. Em caso de não oferecimento de Embargos, bem como o
não requerimento do parcelamento mencionado no item “7”, o
que o cartório certificará, e ainda não requerida a adjudicação, o
exequente poderá requerer a alienação por sua própria iniciativa ou
por intermédio de corretor ou leiloeiro público credenciado perante o
órgão judiciário (art. 880 do CPC).
12. A intimação do executado far-se-á na pessoa de seu advogado;
não o tendo ou sendo caso da Defensoria Pública, será intimado
pessoalmente.
CÓPIA DESTE DESPACHO SERVIRÁ COMO MANDADO /CARTA
PRECATÓRIA.
Cumpra-se.
Guajará-Mirim - data infra.
PAULO JOSÉ DO NASCIMENTO FABRÍCIO
Juiz de Direito

Este diário foi assinado digitalmente consoante a Lei 11.419/06. O documento eletrônico pode ser encontrado no sítio do Tribunal de Justiça do Estado de
Rondônia, endereço: http://www.tjro.jus.br/novodiario/
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PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia Guajará-Mirim - 2ª Vara Cível
Av. XV de Novembro, 1981, Fórum Nelson Hungria, Serraria,
GUAJARá-MIRIM - RO - CEP: 76850-000 - Fone:(69) 35412389
Processo nº: 7000420-22.2018.8.22.0015
Classe: MONITÓRIA (40)
AUTOR: NEIDIMAR XAVIER VIRISSIMO DE BARROS
70403783291
Nome: NEIDIMAR XAVIER VIRISSIMO DE BARROS 70403783291
Endereço: AVENIDA SÃO PAULO, S/N, DISTRITO DE NOVA
DIMENSÃO, NOVO HORIZONTE, Nova Mamoré - RO - CEP:
76857-000
Advogado do(a) AUTOR: CAROLINA ALVES DOS SANTOS - RO8664
RÉU: EDNA L. PEREIRA
Nome: EDNA L. PEREIRA
Endereço: Rua Tilápia, S/N, Bairro Centro, CEP n.º 76.808-634, na
cidade de Porto Velho/RO.
Advogado do(a) RÉU:
DESPACHO
Defiro. Expeça-se carta precatória de citação à parte requerida
para que, no prazo de 15 (quinze) dias, pague a quantia de R$
825,63, acrescida de honorários advocatícios de 5% sobre o valor
da causa (art. 701 do novo CPC), podendo, em igual prazo oferecer
embargos, sendo que, se estes não forem opostos, não havendo
pagamento, o MANDADO inicial ficará automaticamente convertido
em MANDADO de execução, o que deverá ser certificado pela
escrivania, prosseguindo-se de imediato e sem qualquer nova
DECISÃO, pelo rito processual do cumprimento de SENTENÇA
(art. 523 e seguintes do novo CPC).
Saliente-se à parte requerida que, em efetuando o pagamento no prazo,
ficará isenta das custas processuais (art. 701, § 1º, do novo CPC).
Decorrido o prazo para pagamento e embargos in albis, intimese o credor para impulsionar o feito, no prazo de 10 (dez) dias,
indicando bens à penhora e juntando demonstrativo de débito
atualizado, nele incluindo a multa e honorários que arbitro em 10%
sobre o valor do débito (art. 523, § 1º do novo CPC).
Em sendo necessário, fica o Oficial de Justiça autorizado a
diligenciar nos termos do art. 212, §2º do novo CPC.
SIRVA O PRESENTE DE MANDADO /CARTA PRECATÓRIA
PARA CITAÇÃO E INTIMAÇÃO.
Guajará-Mirim - data infra.
PAULO JOSÉ DO NASCIMENTO FABRÍCIO
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia Guajará-Mirim - 2ª Vara Cível
Av. XV de Novembro, 1981, Fórum Nelson Hungria, Serraria,
GUAJARá-MIRIM - RO - CEP: 76850-000 - Fone:(69) 35412389
Processo nº: 7002830-53.2018.8.22.0015
Classe: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159)
EXEQUENTE: ASSOCIACAO DE CREDITO CIDADAO DE RONDONIA
Advogado do(a) EXEQUENTE: KARINA DA SILVA SANDRES RO0004594
EXECUTADO: JOSELIA SANTOS SILVA, JOSE ROBERTO
AQUERLEI
Nome: JOSELIA SANTOS SILVA
Endereço: Av. Clara Nunes, 2822, Bairro 10 de Abril, Guajará-Mirim
- RO - CEP: 76850-000
Nome: JOSE ROBERTO AQUERLEI
Endereço: Rua Cannã, 2523, 10 de Abril, Guajará-Mirim - RO CEP: 76850-000
Advogado do(a) EXECUTADO:
Advogado do(a) EXECUTADO:
DESPACHO
Emende-se a inicial, comprovando o recolhimento das custas
processuais iniciais, no prazo de 15 dias, sob pena de indeferimento.
Guajará-Mirim- data infra.
PAULO JOSÉ DO NASCIMENTO FABRÍCIO
Juiz de Direito
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PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Guajará-Mirim - 2ª Vara Cível
Av. XV de Novembro, 1981, Fórum Nelson Hungria, Serraria,
GUAJARá-MIRIM - RO - CEP: 76850-000 - Fone:(69) 35412389
Processo nº: 7000637-65.2018.8.22.0015
Classe: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
AUTOR: KARINA ALVES SOARES DE FREITAS
Endereço: Av. Bolívia, 3157, Liberdade, Guajará-Mirim - RO - CEP:
76850-000
Advogado do(a) AUTOR: SAMIR MUSSA BOUCHABKI RO0002570
RÉU: FABIOLA DA SILVA MATOS
Endereço: Av. 15 de Novembro, 460, Centro, Guajará-Mirim - RO
- CEP: 76850-000
DESPACHO
Considerando a impossibilidade de comparecimento do Defensor
Público, representante da parte requerida, eis que devidamente
justificado, defiro o adiamento da audiência, redesignando-a para o
dia 09 DE OUTUBRO DE 2018, ÀS 9H30.
Intimem-se as partes e as testemunhas.
Providencie-se a adequação da pauta de audiência.
Guajará-Mirim- data infra.
PAULO JOSÉ DO NASCIMENTO FABRÍCIO
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Guajará-Mirim - 2ª Vara Cível
Av. XV de Novembro, 1981, Fórum Nelson Hungria, Serraria,
GUAJARá-MIRIM - RO - CEP: 76850-000 - Fone:(69) 35412389
Processo nº: 7001309-10.2017.8.22.0015
Classe: MONITÓRIA (40)
AUTOR: M. S. C. I. E. E. D. A. L.
Nome: M. S. COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA
DE ALIMENTOS LTDA
Endereço: Av. Antônio Correa da Costa, 2440, Serraria, GuajaráMirim - RO - CEP: 76850-000
Advogado do(a) AUTOR: SAMIR MUSSA BOUCHABKI RO0002570
RÉU: J. V. S. M. -. M.
Nome: J. V. S. MESQUITA - ME
Endereço: LUIZ MADEIRO, 37, SENADOR POMPEU, Tarauacá AC - CEP: 69970-000
Advogado do(a) RÉU: GIGLIANE PORTUGAL DE CASTRO RO0003133
DESPACHO
Intime-se, por derradeira vez, a nobre causídica nomeada nos
autos para cumprir o DESPACHO anterior, sob pena de destituição
da função, no prazo de 5 (cinco) dias.
SIRVA O PRESENTE COMO MANDADO
Guajará-Mirim- data infra.
PAULO JOSÉ DO NASCIMENTO FABRÍCIO
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Guajará-Mirim - 2ª Vara Cível
Av. XV de Novembro, 1981, Fórum Nelson Hungria, Serraria,
GUAJARá-MIRIM - RO - CEP: 76850-000 - Fone:(69) 35412389
Processo nº: 7000370-93.2018.8.22.0015
Classe: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
EXEQUENTE: ASSOCIACAO DOS TRABALHADORES NO
SERVICO PUBLICO NO ESTADO DE RONDONIA - ASPER
Advogado do(a) EXEQUENTE: MARCELO ESTEBANEZ MARTINS
- RO0003208
EXECUTADO: MELQUIADES NOGUEIRA DE ALBUQUERQUE
Nome: MELQUIADES NOGUEIRA DE ALBUQUERQUE
Endereço: 08 DE DEZEMBRO,, N 3751,, bairro 10 DE ABRIL,
Guajará-Mirim - RO - CEP: 76850-000

Este diário foi assinado digitalmente consoante a Lei 11.419/06. O documento eletrônico pode ser encontrado no sítio do Tribunal de Justiça do Estado de
Rondônia, endereço: http://www.tjro.jus.br/novodiario/
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Advogado do(a) EXECUTADO:
DESPACHO
Com o advento da nova Lei Estadual nº. 3.896/2016 que dispõe
sobre a cobrança de custas dos serviços forenses no âmbito do
PODER JUDICIÁRIO do Estado de Rondônia, as diligências a
serem realizadas perante os sistemas conveniados passaram
a custar R$ 15,39 cada uma, conforme disposto no artigo 17 da
citada Lei.
Desta feita, intime-se a parte exequente para, no prazo de 5 (cinco)
dias, comprovar o pagamento da diligência, sob pena de não
realização da pesquisa pretendida.
Intime-se.
Guajará-Mirim- data infra.
PAULO JOSÉ DO NASCIMENTO FABRÍCIO
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Guajará-Mirim - 2ª Vara Cível
Av. XV de Novembro, 1981, Fórum Nelson Hungria, Serraria,
GUAJARá-MIRIM - RO - CEP: 76850-000 - Fone:(69) 35412389
Processo nº: 7002191-69.2017.8.22.0015
Classe: ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68 (69)
AUTOR: F. M. S. D. S.
Endereço: Avenida 08 de Dezembro, 683, São José, Guajará-Mirim
- RO - CEP: 76850-000
RÉU: F. S. P.
Endereço: Avenida Giacomo Casara, 2421, Nossa Senhora de
Fátima, Guajará-Mirim - RO - CEP: 76850-000
Advogado do(a) RÉU: ERICK ALLAN DA SILVA BARROSO RO0004624
DESPACHO
Considerando a impossibilidade de comparecimento do advogado
da parte requerida, devidamente justificado em razão de viagem
previamente designada, defiro o adiamento da audiência,
redesignando-a para o dia 09 DE OUTUBRO DE 2018, ÀS 9H00.
Intimem-se as partes e as testemunhas.
Providencie-se a adequação da pauta de audiência.
SIRVA O PRESENTE COMO MANDADO
Guajará-Mirim- data infra.
PAULO JOSÉ DO NASCIMENTO FABRÍCIO
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Guajará-Mirim - 2ª Vara Cível
Av. XV de Novembro, 1981, Fórum Nelson Hungria, Serraria,
GUAJARá-MIRIM - RO - CEP: 76850-000 - Fone:(69) 35412389
Processo nº: 7001341-83.2015.8.22.0015
Classe: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159)
EXEQUENTE: BANCO BRADESCO S.A.
Endereço: Banco Bradesco S.A., S/N, Cidade de Deus, Vila Yara,
Osasco - SP - CEP: 06029-900
Advogado do(a) EXEQUENTE: NELSON WILIANS FRATONI
RODRIGUES - RO0004875
EXECUTADO: ANTONIO FERREIRA JUNIOR
Endereço: Av 15 de novembro 2160, 716, Serraria, Guajará-Mirim
- RO - CEP: 76850-000
DESPACHO
Considerando a inércia da parte exequente acerca do
prosseguimento do feito (Id Num. 21252304), arquive-se pelo prazo
da prescrição, nos termos do art. 921, §4º do CPC.
Intime-se.
Guajará-Mirim- data infra.
PAULO JOSÉ DO NASCIMENTO FABRÍCIO
Juiz de Direito
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PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Guajará-Mirim - 2ª Vara Cível
Av. XV de Novembro, 1981, Fórum Nelson Hungria, Serraria,
GUAJARá-MIRIM - RO - CEP: 76850-000 - Fone:(69) 35412389
Processo nº: 0005239-97.2013.8.22.0015
Classe: FAMÍLIA- INVENTÁRIO (39)
REQUERENTE: SHELRY ALVES ZEED
Endereço: Av. Estevão Correia, 2550, 10 de Abril, Guajará-Mirim RO - CEP: 76850-000
INVENTARIADO: LEOPOLDINA NOGUEIRA ALVES
Endereço: não informado, Não consta, não informado, GuajaráMirim - RO - CEP: 76850-000
Advogado do(a) INVENTARIADO: ERICK ALLAN DA SILVA
BARROSO - RO0004624
DESPACHO
Defiro o pedido de Id Num. 21282792.
Suspendo o curso do processo pelo prazo de 6 (seis) meses,
conforme requerido.
Decorrido o prazo, intime-se o exequente para se manifestar, em
5 (cinco) dias.
Intime-se.
Guajará-Mirim- data infra.
PAULO JOSÉ DO NASCIMENTO FABRÍCIO
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Guajará-Mirim - 2ª Vara Cível
Av. XV de Novembro, 1981, Fórum Nelson Hungria, Serraria,
GUAJARá-MIRIM - RO - CEP: 76850-000 - Fone:(69) 35412389
Processo nº: 7003716-86.2017.8.22.0015
Classe: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
AUTOR: LUIS DA COSTA MARTINS FILHO
Advogado do(a) AUTOR: DEIVID CRISPIM DE OLIVEIRA RO0006913
RÉU: DISTRIBUIDORA DE CARNE RIO MADEIRA EIRELI - ME,
BRUNO PAIXAO
Nome: DISTRIBUIDORA DE CARNE RIO MADEIRA EIRELI - ME
Endereço: Avenida Campos Sales, 650, - de 382 a 760 - lado par,
Tucumanzal, Porto Velho - RO - CEP: 76804-510
Nome: BRUNO PAIXAO
Endereço: AV. MENDONÇA LIMA, 1197, Enfrente a Agencia da
Caixa Economica, TAMANDARÉ, Guajará-Mirim - RO - CEP:
76850-000
Advogado do(a) RÉU:
Advogado do(a) RÉU:
DESPACHO
Trata-se de apelação interposta contra SENTENÇA deste juízo.
Intime-se o apelado para apresentar as contrarrazões, no prazo de
15 (quinze) dias. Decorrido o prazo, com ou sem as contrarrazões,
remeta-se o recurso ao egrégio Tribunal de Justiça de Rondônia.
Guajará-Mirim- data infra.
PAULO JOSÉ DO NASCIMENTO FABRÍCIO
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Guajará-Mirim - 2ª Vara Cível
Av. XV de Novembro, 1981, Fórum Nelson Hungria, Serraria,
GUAJARá-MIRIM - RO - CEP: 76850-000 - Fone:(69) 35412389
Processo nº: 7002665-40.2017.8.22.0015
Classe: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159)
EXEQUENTE: BANCO ITAUCARD S.A.
Endereço: Alameda Pedro Calil, 43, Vila das Acácias, Poá - SP CEP: 08557-105
Advogados do(a) EXEQUENTE: PIO CARLOS FREIRIA JUNIOR RO0007317, CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES - RO0004778

Este diário foi assinado digitalmente consoante a Lei 11.419/06. O documento eletrônico pode ser encontrado no sítio do Tribunal de Justiça do Estado de
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EXECUTADO: ANAUDINA FERREIRA DA SILVA
Endereço: AV D PEDRO I, 2941, SANTA LUZIA, Guajará-Mirim RO - CEP: 76850-000
DESPACHO
Manifeste-se o exequente em termos de prosseguimento, no prazo
de 5 (cinco) dias.
Intime-se.
SIRVA O PRESENTE COMO MANDADO
Guajará-Mirim- data infra.
PAULO JOSÉ DO NASCIMENTO FABRÍCIO
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Guajará-Mirim - 2ª Vara Cível
Av. XV de Novembro, 1981, Fórum Nelson Hungria, Serraria,
GUAJARá-MIRIM - RO - CEP: 76850-000 - Fone:(69) 35412389
Processo nº: 0000149-40.2015.8.22.0015
Classe: FAMÍLIA- EXECUÇÃO DE ALIMENTOS (1112)
EXEQUENTE: ANA LOUYSE DA SILVA VICENTE
Endereço: AV. CUIABÁ, 3941, DISTRITO DE NOVA DIMENSÃO,
CENTRO, Nova Mamoré - RO - CEP: 76857-000
Advogado do(a) EXEQUENTE: MARILZA GOMES DE ALMEIDA
BARROS - RO0003797
EXECUTADO: JOÃO LUIZ VICENTE
Endereço: Rua Acaraú, Castanheiras, Porto Velho - RO - CEP:
76800-000
DESPACHO
Tendo em vista a inércia da parte exequente acerca do
prosseguimento do feito, somado a ausência de informações
acerca de bens de propriedade da executada passíveis de
penhora, suspendo o curso da execução pelo prazo de 1 (um) ano,
nos termos do §1º do artigo 921 do novo CPC.
Transcorrido o prazo, intime-se a parte exequente para dar
andamento ao feito, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de
extinção por abandono.
Em caso de inércia, venham os autos conclusos para extinção do
processo por abandono da parte.
SIRVA COMO CARTA/MANDADO
Guajará-Mirim- data infra.
PAULO JOSÉ DO NASCIMENTO FABRÍCIO
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Guajará-Mirim - 2ª Vara Cível
Av. XV de Novembro, 1981, Fórum Nelson Hungria, Serraria,
GUAJARá-MIRIM - RO - CEP: 76850-000 - Fone:(69) 35412389
Processo nº: 7002043-58.2017.8.22.0015
Classe: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
EXEQUENTE: A L KARANTINO E CIA LTDA - EPP, M. P.
COMERCIO E CONSTRUCAO LTDA - ME
Nome: A L KARANTINO E CIA LTDA - EPP
Endereço: AV. PRINCESA ISABEL, 2658, SANTA LUZIA, GuajaráMirim - RO - CEP: 76850-000
Nome: M. P. COMERCIO E CONSTRUCAO LTDA - ME
Endereço: AV. 13 DE SETEMBRO, 876, TAMANDARÉ, GuajaráMirim - RO - CEP: 76850-000
Advogado do(a) EXEQUENTE: SAMIR MUSSA BOUCHABKI RO0002570
Advogado do(a) EXEQUENTE:
EXECUTADO: JOSE JAIR FERNANDES, ELISANETE RIBEIRO
DE OLIVEIRA FERNANDES
Nome: JOSE JAIR FERNANDES
Endereço: AV. DOMINGOS CORREA DA COSTA, 2021,
PLANALTO, Guajará-Mirim - RO - CEP: 76850-000
Nome: ELISANETE RIBEIRO DE OLIVEIRA FERNANDES
Endereço: AV. DOMINGO CORREA DA COSTA, 2021, PLANALTO,
Guajará-Mirim - RO - CEP: 76850-000
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Advogado do(a) EXECUTADO: MAXMILIANO HERBERTT DE
SOUZA - DF0049139
Advogado do(a) EXECUTADO: MAXMILIANO HERBERTT DE
SOUZA - DF0049139
DESPACHO
Segundo inteligência do artigo 840, inciso II do CPC: “Serão
depositados preferencialmente, os móveis, os semoventes, os
imóveis urbanos e os direitos aquisitivos sobre imóveis urbanos,
em poder do depositário judicial; [...]”
§ 1o No caso do inciso II do caput, se não houver depositário
judicial, os bens ficarão em poder do exequente.
Considerando que o novo Código de Processo Civil prevê a
possibilidade dos bens móveis permanecerem em poder do
exequente, defiro o pedido sob Id Num. 21257232 para determinar
a remoção dos bens penhorados (Id Num. 20299388, pág. 3) em
favor do patrono da parte autora, cujo transporte ficará à encargo
da parte interessada.
Em consulta ao sítio do Tribunal de Justiça de Rondônia, verifico
que a leiloeira cadastrada mais próxima geograficamente desta
Comarca é a senhora Deonízia Kiratch.
Assim, nos termos do art. 880, §4º, do CPC, considerando a
existência de leiloeiro público cadastrado a este Tribunal, nomeio
como leiloeira a Sra. Deonízia Kiratch, registrada na JUCER
sob nº 21/2017, para os procedimentos da venda judicial dos
bens penhorados sob o Id Num. 20299388, pág. 3, a qual ficará
responsável por todos os atos.
O valor da comissão a ser paga pelo adquirente/arrematante ao
leiloeiro será de 10% de comissão se o bem for móvel e 6% se
imóvel (art. 884, parágrafo único, CPC).
Havendo acordo ou pagamento do débito, a partir desta data, será
cobrada comissão de 2% do valor acertado, para o leiloeiro, a fim
de cobrir suas despesas na preparação dos editais e divulgação
da praça.
Observe-se que este Juízo tem considerado preço vil aquele igual
ou inferior a 60% do valor da avaliação.
Intimem-se a leiloeira para que adote as providências indicadas no
art. 884 e seguintes do CPC, devendo a alienação ocorrer no prazo
máximo de 60 (sessenta) dias.
BENS PENHORADOS:
Uma motocicleta Honda Biz 125 Es, Flex, cor Rosa, ano 2011/2012,
placa OHN-1560, em regular estado de conservação, apresentando
pequenos arranhões pela carroceria e com o banco rasgado,
avaliada em R$ 3.500,00.
Dois freezers horizontais de duas portas, marca Electrolux, em
regular estado de conservação e funcionamento. Cada um avaliado
por R$ 1.300,00, totalizando R$ 2.600,00.
Total dos bens penhorados: R$ 6.100,00 (seis mil e cem reais)
Expeça-se o necessário.
Guajará-Mirim- data infra.
PAULO JOSÉ DO NASCIMENTO FABRÍCIO
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Guajará-Mirim - 2ª Vara Cível
Av. XV de Novembro, 1981, Fórum Nelson Hungria, Serraria,
GUAJARá-MIRIM - RO - CEP: 76850-000 - Fone:(69) 35412389
Processo nº: 7002287-84.2017.8.22.0015
Classe: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
AUTOR: ISMAEL NABIO CAO DOS SANTOS
Nome: ISMAEL NABIO CAO DOS SANTOS
Endereço: 3ª Linha do Riberão, Km 18, Zona Rural, Nova Mamoré
- RO - CEP: 76857-000
Advogados do(a) AUTOR: THIAGO MOREIRA GOMES - RO7954,
JUAREZ FERREIRA LIMA - RO8789
RÉU: JOSÉ CARLOS RODRIGUES FERREIRA, GEAN MAGNATA
Nome: José Carlos Rodrigues Ferreira
Endereço: Sebastião João Climaco, 6925, Mosca Veículos, Centro,
Nova Mamoré - RO - CEP: 76857-000

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

ANO XXXVI

NÚMERO 172

DIARIO DA JUSTIÇA

Nome: Gean Magnata
Endereço: desconhecido
Advogado do(a) RÉU: MARILZA GOMES DE ALMEIDA BARROS
- RO0003797
Advogado do(a) RÉU: ERICK ALLAN DA SILVA BARROSO RO0004624
DECISÃO
O processo está em ordem, as partes são legítimas e estão
devidamente representadas. Passo, então, à análise de
ilegitimidade passiva arguida pelo requerido.
Trata-se de pedido de busca e apreensão ajuizada por Ismael
Nabio Caó dos Santos em face de José Carlos Rodrigues Ferreira
e Gean Magnata.
Sustenta, em síntese, que o requerido José Carlos Rodrigues
Ferreira é parte ilegítima para figurar na ação de busca e apreensão,
sob o argumento de que embora tenha adquirido a motocicleta
do autor através do sr. Gean Magnata, não é responsável ou
corresponsável pelo infortúnio supostamente enfrentado pelo
requerente Ismael Nabio Caó dos Santos.
Pugna, ao final, pela extinção do feito sem resolução do MÉRITO,
nos termos do artigo 485, inciso VI do CPC.
Sem razão, à toda evidência.
Em que pese a argumentação do primeiro requerido de que não
teria sido o responsável pelo infortúnio em questão, observa-se
dos documentos juntados nos autos que a referida motocicleta
pertence ao autor e que, segundo consta dos autos, está na sua
posse. Necessário, portanto, perquirir, no MÉRITO, eventual
responsabilidade.
Desta feita, rejeito a preliminar hasteada.
O segundo requerido Gean Magnata, alega preliminarmente a
nulidade na citação editalícia do requerido, uma vez que a parte
autora não realizou nenhuma diligência na tentativa de obter o
endereço do mesmo.
Todavia, ao analisar detidamente os autos, verifico que, segundo
informações prestadas pelo autor, o contrato de compra e venda
estabelecido entre as partes (requerente e Gean Magnata) foi
realizado de forma oral, sendo firmado apenas pelas palavras e
honra de ambos, sem que possuísse qualquer outra informação
quanto aos dados, endereço ou localização do réu, circunstância
que culminou com o deferimento do pedido de citação editalícia.
Ademais, o requerido compareceu ao processo e pode exercer, em
sua plenitude, o direito de defesa.
Não havendo outras questões a serem apreciadas, declaro o
feito saneado e defiro a produção de prova oral, consistente na
inquirição de testemunhas, bem como o depoimento pessoal das
partes, conforme pleiteado, além de prova documental.
Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 09 DE
OUTUBRO DE 2018, ÀS 10H00.
Fixo o prazo comum de 10 (dez) dias úteis para apresentação
de rol de testemunhas (que deverá conter, sempre que possível:
nome, profissão, estado civil, idade, número de CPF, número
de identidade e endereço completo da residência e do local de
trabalho), sob a pena de preclusão
As testemunhas deverão ser ao máximo de três para cada parte.
Somente será admitida a inquirição de testemunhas em quantidade
superior na hipótese de justificada imprescindibilidade e se
necessária para a prova de fatos distintos.
Alerto que compete aos advogados constituídos pelas partes
informar ou intimar cada testemunha por si arrolada do dia, da hora
e do local da audiência designada, dispensando-se a intimação
do juízo, devendo para tanto, observar as regras do artigo 455 do
CPC.
Em se tratando de testemunha arrolada pela Defensoria Pública
ou por advogado que patrocina a causa em função do convênio
da assistência judiciária, expeça-se MANDADO para intimação
das respectivas testemunhas (exceto se houver compromisso de
apresentação em audiência independentemente de intimação) Em
tal hipótese, via digitalmente assinada da DECISÃO servirá como
MANDADO, a ser cumprido com os benefícios da justiça gratuita
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Caso seja arrolada testemunha residente em outra comarca e
não haja compromisso de que a respectiva pessoa comparecerá
na audiência aqui designada, expeça-se carta precatória para
inquirição, com prazo de sessenta dias para cumprimento do ato
(na sequência intimando-se as partes quanto à expedição da carta
precatória e para que a parte que arrolou a testemunha comprove
em cinco dias a respectiva distribuição junto ao juízo deprecado).
Intime-se.
Expeça-se o necessário.
Guajará-Mirim - data infra.
Paulo José do Nascimento Fabrício
Juiz(a) de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Guajará-Mirim - 2ª Vara Cível
Av. XV de Novembro, 1981, Fórum Nelson Hungria, Serraria,
GUAJARá-MIRIM - RO - CEP: 76850-000 - Fone:(69) 35412389
Processo nº: 7002822-76.2018.8.22.0015
Classe: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
AUTOR: LETICIA FREITAS DOS SANTOS
Advogado do(a) AUTOR: ANDRE LUIZ LIMA - RO0006523
RÉU: CERTIDÃO DE NASCIMENTO
Nome: CERTIDÃO DE NASCIMENTO
Endereço: desconhecido
Advogado do(a) RÉU:
DESPACHO
Trata-se de pedido de registro de óbito tardio, cuja competência para
processamento e julgamento é do Juiz Corregedor Permanente
desta Comarca.
Assim, redistribua-se em favor da 1ª Vara Cível de Guajará-Mirim.
Guajará-Mirim- data infra.
PAULO JOSÉ DO NASCIMENTO FABRÍCIO
Juiz de Direito

COMARCA DE JARU
1º JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
1ª Vara Cível, 1º Juizado Especial Cível e da Fazenda Pública
Rua Raimundo Cantanhede, 1069, Setor 02, JARU – RO
CEP: 76890-000 - Fone:(69)3521-3238 - E-mail: jaw1civel@tjro.
jus.br
Processo nº: 7001789-87.2018.8.22.0003
Classe:JUIZADOS - PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL
CÍVEL (436)
Assunto: [Gratificação Complementar de Vencimento]
Requerente: ELIANA FERREIRA DOS SANTOS
Advogado do(a) REQUERENTE: PEDRO FELIZARDO DE
ALENCAR - RO0002394
Requerido: ESTADO DE RONDÔNIA
Advogado do(a) REQUERIDO:
FINALIDADE: Intimação da:
SENTENÇA
Vistos.
Relatório dispensado nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/95.
Trata-se de ação judicial para implementação da gratificação de
difícil provimento na folha de pagamento do servidor, com base
na Lei Estadual 680/2012 e Portaria 1043/2013 e 2361/2014/GAB/
SEDUC, bem como a condenação da parte requerida ao pagamento
retroativo dos meses não pagos dos últimos cinco anos.
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Pois bem.
A Lei nº 680/2012, do Estado de Rondônia garante ao servidor da
carreira do Magistério Público o pagamento de Gratificação Pelo
Exercício em Escola de Difícil Provimento, observados os critérios
de condição de acesso à unidade de ensino e de distância da sede
do Município.
Ao referir-se às condições de acesso à escola, a legislação abarca
toda sorte de dificuldades imputadas ao servidor, cuja chegada ao
local de trabalho é, de algum modo, dificultada, ao viso de garantir
que os meios de ensino logrem alcançar as localidades onde não
há estímulo para o desempenho das atividades de magistério, em
inegável efetivação do direito constitucional à educação.
Todavia, a Portaria da nº 1043/2013, estabelece no seu artigo 4ª
que a gratificação de difícil provimento será concedida a partir da
formalização da solicitação, mediante requerimento fundamentado,
pelo servidor interessado.
Compulsando os autos, verifica-se que a parte autora deixou
de digitalizar o requerimento administrativo que lhe daria o
recebimento da gratificação de difícil provimento estabelecido na
Lei 680/2012, não havendo, nesta hipótese, sequer resistência por
parte do Estado.
A exigência do prévio requerimento administrativo estabelecido
na Portaria nº 1043/2013, como condição do ajuizamento da ação
judicial para obtenção da gratificação de difícil provimento se
coaduna com a garantia constitucional e a sua ausência caracteriza
falta de interesse de agir.
Por fim, ressalta-se que o interesse de agir é uma das condições
da ação, é o direito subjetivo do titular em exigir o cumprimento
da obrigação correlata a esse direito, sendo interesse econômico
ou moral. Existe-se o interesse de agir, quando configura-se o
litígio e a providência jurisdicional invocada é cabível à situação
concreta da lide, de modo que o pedido apresentado ao juiz traduza
formulação adequada à satisfação do interesse contrariado, não
atendido, ou tornado incerto (Marques. José Frederico. Manual de
Direito Processual Civil. 11ª ed. Vol. I, p.186).
Sendo assim, como já dito, ausente está o binômio necessidadeadequação, pois resta patente a inexistência da adequação do
meio utilizado para ver tutelado o seu direito, o que implica a
carência desta ação, que trata de matéria de ordem pública e pode
ser reconhecida de ofício a qualquer tempo pelo órgão julgador.
Sendo assim, DECLARO EXTINTO o processo, sem resolução de
MÉRITO, na forma dos artigos 485, VI c.c art. 330, III do Código de
Processo Civil.
P.R.I.
Oportunamente, arquivem-se os autos.
Jaru, 04 de setembro de 2018.
Luis Marcelo Batista da Silva
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
1ª Vara Cível, 1º Juizado Especial Cível e da Fazenda Pública
Rua Raimundo Cantanhede, 1069, Setor 02, JARU – RO
CEP: 76890-000 - Fone:(69)3521-3238 - E-mail: jaw1civel@tjro.jus.br
Processo nº: 7001438-17.2018.8.22.0003
Classe:JUIZADOS - PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL
CÍVEL (436)
Assunto: [Honorários Advocatícios]
Requerente: SIDNEY DA SILVA PEREIRA
Advogado do(a) REQUERENTE: SIDNEY DA SILVA PEREIRA RO8209
Requerido: ESTADO DE RONDÔNIA
Advogado do(a) REQUERIDO:
FINALIDADE: Intimação da SENTENÇA:
Vistos.
Relatório dispensado nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/95.
Trata-se de ação de cobrança pela qual a parte autora pretende
receber da parte requerida a quantia de R$ 1.550,00 (um mil
quinhentos e cinquenta reais), referente a honorários advocatícios
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fixados em SENTENÇA pelo Juízo criminal, em razão de sua
atuação como defensor dativo nos autos, motivado pela falta de
defensor público na Comarca de Jaru, que passo a relacionar
abaixo:
1) 0002977-56.2014..8.11.0045, no valor de R$ 200,00; (Id:
18139546 - Pág. 1).
2) 1001317-28.2017.8.22.0003, no valor de R$ 600,00 (Id:
18139546 - Pág. 4);
3) 1001363-17.2017.8.22.0003, no valor de R$ 400,00 (Id:
18139546 - Pág. 5);
4) 1001362-32.2017.8.22.0003, no valor de R$ 200,00 (Id:
18139806 - Pág. 1);
5) 1001317-28.2017.8.22.0003, no valor de R$ 150,00 (Id:
18139806 - Pág. 3).
Pois bem.
No presente caso, o pedido formulado na inicial é procedente, pois a
precária situação da Defensoria Pública de Jaru que possui apenas
um defensor público para atender a comarca não é suficiente para
suprir toda a demanda, situação que se agrava no período de
férias ou qualquer outro tipo de afastamento (licença paternidade,
maternidade, enfermidade, licença prêmio e etc).
Conforme art. 5º, LXXIV e art. 134 da Constituição da República, é
dever do Estado prestar assistência jurídica integral e gratuita aos
necessitados.
Verifica-se que na ação mencionada acima, que a parte autora
atuou como advogado dativo, em razão de ausência de defensor
público na Comarca.
Com relação aos valores arbitrados pelos serviços executados
como advogado dativo, estes foram fixados abaixo dos valores
tabelados pela OAB.
Assim, verifica-se que a parte autora faz jus ao recebimento de
suas verbas honorárias, referentes aos autos mencionados acima.
Já é pacífico o entendimento dos tribunais, que o advogado com
atuação nos autos como curador especial, terá seus honorários
fixados pelo Juízo da causa, a serem pagos pelo Estado, em razão
da contraprestação pelos serviços prestados.
Assim, é o posicionamento do nosso TJ/RO:
“Embargos à execução fiscal. Curador especial. Réu revel.
Honorários de advogado nomeado. Obrigatória é a nomeação de
curador especial ao revel do processo de execução fiscal, em face do
disposto no art. 9º, inc. II, do Código de Processo Civil. Os honorários
fixados pelo julgador em favor do advogado nomeado na função de
curador especial não estão relacionados com a sucumbência, mas
com a contraprestação pelos serviços prestados, bem como em
virtude da deficiência de estrutura da Defensoria Pública estadual.
(Ap. Cível em Exec. Fiscal, N. 10001920040015384, Rel. Des.
Eurico Montenegro, J. 27/08/2008).”
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido
de que a SENTENÇA que determina o pagamento de honorários
advocatícios, ao defensor dativo nomeado pelo juiz a parte
necessitada, constitui título executivo judicial, podendo embasar
execução contra o Estado, quando inexistente ou insuficiente a
atuação da Defensoria Pública na respectiva Comarca:
“PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS CONTRA O ESTADO. DEFENSOR DATIVO.
FIXAÇÃO COM BASE NA TABELA DA OAB. 1. Segundo
entendimento assente nesta Corte, o advogado dativo nomeado
na hipótese de não existir Defensoria Pública no local da prestação
do serviço, ou de defasagem de pessoal, faz jus aos honorários
fixados pelo juiz e pagos pelo Estado, de acordo com os valores
da tabela da OAB. Precedentes: AgRg no Ag924.663/MG, Rel.
Min. José Delgado, Primeira Turma, DJe de 24.4.2008; REsp
898.337/MT, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de
4.3.2009; AgRg no REsp 888.571/RS, Rel. Min. Humberto Martins,
Segunda Turma, DJe de 20.2.2008. 2. Recurso especial provido.
(REsp 1225967/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES,
SEGUNDA TURMA, julgado em 07/04/2011, DJe 15/04/2011).”
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO
DE INSTRUMENTO. DEFENSORIA PÚBLICA. INSUFICIÊNCIA.
DEFENSOR DATIVO. PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS.
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DEVER DO ESTADO.1. É dever do Estado arcar com o pagamento
de honorários advocatícios ao defensor dativo, nomeado pelo juiz
à parte juridicamente necessitada, na hipótese de inexistir ou ser
insuficiente defensoria pública na respectiva localidade. 2. Agravo
regimental desprovido. (AgRg no Ag 1264705/RJ, Rel. Ministro
JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUARTA TURMA, julgado em
16/12/2010, DJe 01/02/2011).”
Segue o mesmo posicionamento acima, os demais tribunais
brasileiros:
“APELAÇAO CÍVEL - PROCESSUAL CIVIL - EMBARGOS À
EXECUÇAO - EXECUÇAO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
- DEFENSOR DATIVO QUE ATUOU EM FAVOR DE RÉU
NECESSITADO OU REVEL - INOBSERVÂNCIA AO DISPOSTO
NO ARTIGO 5º, INCISO LXIV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DEVER DO ESTADO EM ARCAR COM A VERBA FIXADA PARA
REMUNERAR O SERVIÇO PRESTADO PELO ADVOGADO
- TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL VÁLIDO - INCIDÊNCIA DO
ARTIGO 1º-F DA LEI 9494/97 - SENTENÇA MANTIDA. RECURSO
CONHECIDO E NEGADO PROVIMENTO. (TJPR Ap. Cível
nº 801.294-2, 4ª Câmara Cível, Rel. Juíza Subst. 2º G. Astrid
Maranhão de Carvalho Ruthes, DJ 19/01/2012).”
“APELAÇAO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇAO. TÍTULO
JUDICIAL. HONORÁRIOS DE ADVOGADO DATIVO FIXADOS
EM OUTROS VÁRIOS PROCESSOS. DESNECESSIDADE DE
PRÉVIO AJUIZAMENTO DE AÇAO DE COBRANÇA CONTRA
O ESTADO. JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DO SUPERIOR
TRIBUNAL DE JUSTIÇA. VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL
DOS EMBARGOS CORRETAMENTE FIXADA. SENTENÇA
MANTIDA. RECURSO NAO PROVIDO.”O aresto recorrido
encontra-se em consonância com a jurisprudência pacífica desta
Corte, no sentido de que `os honorários fixados em favor do
defensor dativo, na SENTENÇA do processo em que foi nomeado
para atuar, podem ser cobrados por meio de execução contra
o Estado’ (REsp 935187/ES, rel.Min. Castro Meira, Segunda
Turma, DJ 20.09.2007).Precedentes. (...)” (STJ, REsp 871.543/
ES, j. 05/08/2008) (TJPR, 5ª Câmara Cível, Ap nº 743.361-6, Rel.
Rogério Ribas, DJ 13/05/2011).”
“E M E N T AAÇÃO DE COBRANÇA. HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS. ADVOGADO NOMEADO PELO JUÍZO COMO
DEFENSOR DATIVO“E M E N T AAÇÃO DE COBRANÇA.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ADVOGADO NOMEADO PELO
JUÍZO COMO DEFENSOR DATIVO. RESPONSABILIDADE DO
ESTADO. Cumpre a Fazenda Pública o pagamento dos honorários
devidos ao advogado que atuou como assistente judiciário de
pessoas necessitadas quando inexistente ou insuficiente a
Defensoria Pública na Comarca. HONORÁRIOS. CRITÉRIOS
PARA FIXAÇÃO. Compete ao juízo da presente demanda a
fixação da verba honorária para defensores dativos, a qual deve
ser estabelecida em valor razoável e compatível com o trabalho
realizado, sem, contudo, impor carga onerosa ao Estado, atento
a que se constitui em reconhecimento pelo trabalho prestado,
de cunho predominantemente social. (2008310979 SE, Relator:
DES. NETÔNIO BEZERRA MACHADO, Data de Julgamento:
23/09/2008, CÂMARA CRIMINAL).”
Com efeito, a parte autora comprovou que prestou serviço como
advogado dativo devidamente nomeado pelo Juízo, face a
defasagem material e pessoal/profissional da Defensoria Pública
do núcleo de Jaru/RO.
Quanto a ausência de convênio entre a Defensoria Pública, não
me parece que a omissão do Defensor Público-Geral tenha sido
questionada pelo Estado, nem mesmo por sua Procuradoria, e por
isso não podem valer-se da sua própria torpeza para impedir o
pagamento de valores àqueles que suprem a ausência do Estado.
É incontroverso que a parte autora, na condição de advogado
dativo, prestou serviços de assistência jurídica aos interessados
em audiências na Comarca de Jaru, em razão da impossibilidade
do comparecimento da Defensoria Pública, por solicitação do
magistrado.
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O exercício da advocacia exige respeito e adequada remuneração,
não podendo o advogado ser ceifado de seus honorários por
deficiência na atuação do Estado, seja pela impossibilidade de
comparecimento da Defensoria Pública.
Os valores foram fixados com razoabilidade, de acordo com a
natureza dos praticados, alguns abaixo do valor indicado pelo
Estado e outros um pouco acima, dada a com sua complexidade.
Diante disso, o dever do Estado de Rondônia em pagar os
honorários advocatícios, não há dúvidas que os mesmos são
devidos, pois resulta do dever de pagar os honorários fixados na
SENTENÇA pelo Juízo.
Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial formulado
pela parte autora para CONDENAR o ESTADO DE RONDÔNIA
a pagar a quantia de R$ 1.550,00 (um mil quinhentos e cinquenta
reais), referente a atuação do autor como advogado dativo nos
autos mencionados acima, com juros e correção monetária, nos
moldes da Lei 9.494/97, contados da citação e do ajuizamento da
ação, respectivamente.
Os valores devidos deverão ser acrescidos de correção monetária
a contar da data do vencimento de cada obrigação, devendo ser
utilizado como indexador, até o dia 28.06.2009, o IGP-M, com
base na Lei Federal nº 9.494/1997, considerando a modulação de
efeitos da ADI 4357/DF pelo Supremo Tribunal Federal e, a partir de
29.06.2009 – data da entrada em vigor da Lei Federal nº 11.960/2009,
o IPCA-E, isto porque, em 20.11.2017, foi julgado o Recurso
Extraordinário nº 870.947, alusivo ao Tema 8101, restando declarada
a inconstitucionalidade da Taxa Referencial (TR) como índice de
atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública.
No pertinente aos juros moratórios, estes devem corresponder
ao índice oficial aplicado à caderneta de poupança, contados da
citação (REsp.n.1.145.424/RS), conforme também explicitado no
Tema 810.
Sem custas e honorários advocatícios, nos termos do artigo 55 da
Lei 9.099/95.
Eventual pedido de cumprimento de SENTENÇA deverá ser
formulado nos próprios autos.
PRI (via PJE)
Oportunamente, arquive-se.
Jaru, 04 de setembro de 2018.
Luís Marcelo Batista da Silva
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
1ª Vara Cível, 1º Juizado Especial Cível e da Fazenda Pública
Rua Raimundo Cantanhede, 1069, Setor 02, JARU – RO
CEP: 76890-000 - Fone:(69)3521-3238 - E-mail: jaw1civel@tjro.jus.br
Origem: Jaru - 1ª Juizado Especial da Fazenda
Processo nº: 7001806-26.2018.8.22.0003
Classe:JUIZADOS - PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL
CÍVEL (436) - Assunto: [Gratificação Complementar de Vencimento]
Requerente: MARIA MILZA BATISTA PORTO DA ROCHA
- Advogado do(a) REQUERENTE: PEDRO FELIZARDO DE
ALENCAR - RO0002394
Nome: MARIA MILZA BATISTA PORTO DA ROCHA
Endereço: Linha 619, km 34, sn, zona rural, Governador Jorge
Teixeira - RO - CEP: 76898-970
Advogado(s) do reclamante: PEDRO FELIZARDO DE ALENCAR
Requerido: ESTADO DE RONDÔNIA
- Advogado do(a) REQUERIDO:
Nome: ESTADO DE RONDÔNIA
Endereço: desconhecido
SENTENÇA
Vistos.
Relatório dispensado nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/95.
Trata-se de ação judicial para implementação da gratificação de
difícil provimento na folha de pagamento do servidor, com base
na Lei Estadual 680/2012 e Portaria 1043/2013 e 2361/2014/GAB/
SEDUC, bem como a condenação da parte requerida ao pagamento
retroativo dos meses não pagos dos últimos cinco anos.
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Pois bem.
A Lei nº 680/2012, do Estado de Rondônia garante ao servidor da
carreira do Magistério Público o pagamento de Gratificação Pelo
Exercício em Escola de Difícil Provimento, observados os critérios
de condição de acesso à unidade de ensino e de distância da sede
do Município.
Ao referir-se às condições de acesso à escola, a legislação abarca
toda sorte de dificuldades imputadas ao servidor, cuja chegada ao
local de trabalho é, de algum modo, dificultada, ao viso de garantir
que os meios de ensino logrem alcançar as localidades onde não
há estímulo para o desempenho das atividades de magistério, em
inegável efetivação do direito constitucional à educação.
Todavia, a Portaria da nº 1043/2013, estabelece no seu artigo 4ª
que a gratificação de difícil provimento será concedida a partir da
formalização da solicitação, mediante requerimento fundamentado,
pelo servidor interessado.
Compulsando os autos, verifica-se que a parte autora deixou
de digitalizar o requerimento administrativo que lhe daria o
recebimento da gratificação de difícil provimento estabelecido na
Lei 680/2012, não havendo, nesta hipótese, sequer resistência por
parte do Estado.
A exigência do prévio requerimento administrativo estabelecido
na Portaria nº 1043/2013, como condição do ajuizamento da ação
judicial para obtenção da gratificação de difícil provimento se
coaduna com a garantia constitucional e a sua ausência caracteriza
falta de interesse de agir.
Por fim, ressalta-se que o interesse de agir é uma das condições
da ação, é o direito subjetivo do titular em exigir o cumprimento
da obrigação correlata a esse direito, sendo interesse econômico
ou moral. Existe-se o interesse de agir, quando configura-se o
litígio e a providência jurisdicional invocada é cabível à situação
concreta da lide, de modo que o pedido apresentado ao juiz traduza
formulação adequada à satisfação do interesse contrariado, não
atendido, ou tornado incerto (Marques. José Frederico. Manual de
Direito Processual Civil. 11ª ed. Vol. I, p.186).
Sendo assim, como já dito, ausente está o binômio necessidadeadequação, pois resta patente a inexistência da adequação do
meio utilizado para ver tutelado o seu direito, o que implica a
carência desta ação, que trata de matéria de ordem pública e pode
ser reconhecida de ofício a qualquer tempo pelo órgão julgador.
Sendo assim, DECLARO EXTINTO o processo, sem resolução de
MÉRITO, na forma dos artigos 485, VI c.c art. 330, III do Código de
Processo Civil.
P.R.I.
Oportunamente, arquivem-se os autos.
Jaru, 04 de setembro de 2018.
Luís Marcelo Batista da Silva
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
1ª Vara Cível, 1º Juizado Especial Cível e da Fazenda Pública
Rua Raimundo Cantanhede, 1069, Setor 02, JARU – RO
CEP: 76890-000 - Fone:(69)3521-3238 - E-mail: jaw1civel@tjro.
jus.br
Origem: Jaru - 1ª Juizado Especial da Fazenda
Processo nº: 7003775-13.2017.8.22.0003
Classe:JUIZADOS - RECLAMAÇÃO PRÉ-PROCESSUAL (11875)
- Assunto: [Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Requerente: LUCIANO FILLA - Advogado do(a) RECLAMANTE:
LUCIANO FILLA - RO0001585
Nome: LUCIANO FILLA
Endereço: AV. TIRADENTES, 1001, sala térrea, SETOR 02, Jaru RO - CEP: 76890-000
Advogado(s) do reclamante: LUCIANO FILLA
Requerido: SECRETARIA DE ESTADO DE FINANÇAS - SEFIN/
RO e outros (3)
- Advogado do(a) RECLAMADO:
Advogado do(a) RECLAMADO:
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Advogado do(a) RECLAMADO:
Advogado do(a) RECLAMADO:
Nome: ESTADO DE RONDÔNIA
Endereço: desconhecido
Nome: CARLOS FERREIRA DA SILVA
Endereço: Linha MA 33, LOTE 601, KM 18, Machadinho D’Oeste RO - CEP: 76868-000
Nome: DETRAN RO
Endereço: AV. 1º DE MAIO, 2408, 10 DE ABRIL, Guajará-Mirim RO - CEP: 76850-000
SENTENÇA
Vistos.
Relatório dispensado na forma do art. 38 da Lei 9.099/1995.
Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito cumulada
com obrigação de fazer que consistente na transferência de
titularidade da propriedade do veículo Honda Pop 10, ano e modelo
2007, placa NJM-1360, Renavam 943395119, a qual foi vendida
em 27/05/2009, para o senhor CARLOS FERREIRA DA SILVA,
que figura como um dos réus neste processo, e continua registrada
indevidamente nos sistemas do Detran e Sefin, como responsável
tributário, apesar de ter sido entregue o comunicado de venda.
Desta forma, requer que os débitos e o registro de propriedade
sejam transferido para o comprador, após ser reconhecida a
inexistência do débito.
Regularmente citado e intimado (Id: 18417449 - Pág. 1), o requerido
CARLOS FERREIRA DA SILVA, não apresentou defesa nos autos,
razão pela qual decreto a sua revelia.
Pois bem.
Em Primeiro lugar rejeito as preliminares suscitadas pelos
requeridos, relativamente a ilegitimidade passiva, pois o Detran
como autarquia estadual é responsável pela transferência da
titularidade do veículo e o Estado de Rondônia por ter competência
sobre a cobrança de débitos de IPVA, ora discutido nos autos.
No MÉRITO, o pedido é procedente, pois resta comprovado nos
autos que a venda do veículo foi devida comunicada ao Detran/RO
(Id: 15096052 - Pág. 1), nos termos do artigo 134, do Código de
Trânsito Brasileiro, mais precisamente no dia 27/05/2009, afastando
do antigo proprietário a responsabilidade pelo pagamento de
qualquer cobrança posterior a transação comercial, cujos débitos
pertencem exclusivamente ao revel Carlos Ferreira da Silva.
Com dito acima, a comunicação de venda ao órgão competente
foi realizada nos moldes do artigo 134 do Código de Transito
Brasileiro, no dia 27/05/2009, devendo a responsabilidade pelo
pagamento dos débitos em aberto a partir desta data ser suportado
exclusivamente pelo réu CARLOS FERREIRA DA SILVA.
Ora, se a comunicação de venda do veículo ao Detran, indica o
nome, endereço e a qualificação completa do comprador, caberia
ao referido órgão de trânsito registrar a transferência ao novo
proprietário, caso este não o fizesse dentro do prazo estabelecido
no CTB, impedindo assim qualquer responsabilidade do antigo
proprietário, trazendo mais agilidade, segurança e eficiência nas
vendas de veículos.
Sendo assim, a procedência do pedido é a medida que se impõe ao
presente caso concreto.
DA ANTECIPAÇÃO DA TUTELA NA SENTENÇA
Considerando o acolhimento do pedido do autor, no tocante a
inexistência de débitos posteriores a venda do veículo, devidamente
comunicada ao Detran, há que se deferir, mesmo que de forma
tardia, o pedido de antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional,
requerida nestes autos.
Os requisitos legais para a sua concessão estão presentes,
especialmente a prova inequívoca do direito e a certeza da
alegação.
De outro lado, o pedido é absolutamente plausível (“fumus boni
juris”), pois uma vez reconhecida judicialmente a irregularidade na
cobrança, não há razão lógica ou razoável para manutenção de
tais débitos em aberto no sistema do Detran e Estado Rondônia,
por meio da Sefin.
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Ante o exposto, com fundamento no artigo 487, I, do Código de
Processo Civil, JULGO PROCEDENTE os pedidos formulados
na inicial por LUCIANO FILLA em desfavor dos requeridos para
declarar a nulidade de todos os débitos posteriores a data de venda
do veículo marca HONDA, modelo POP-100, placa NJM-1360,
Renavam 943395119, ano/modelo 2007, datado de 27/05/2009,
bem como para condená-los na obrigação de fazer que consiste
na transferência de propriedade do veículo supracitado para
o nome do réu revel CARLOS FERREIRA DA SILVA, conforme
fundamentação supra.
Concedo os efeitos da antecipação da tutela para que os requeridos
Detran/RO e Estado de Rondônia providenciem, no prazo de
20 (vinte) dias úteis, com a devida comunicação nos autos, a
baixa de todos os débitos de sua competência nos respectivos
sistemas, cabendo ao primeiro requerido Detran/RO providenciar
ainda o registro da transferência de propriedade do veículo para
o nome do réu revel CARLOS FERREIRA DA SILVA, inscrito no
CPF 251.090.222-91, título de eleitor 3650172305, residente
e domiciliado na Linha Ma-33, lote 601, Km18, na cidade de
Machadinho do O’este, Rondônia, sob pena de multa diaria que
fixo em 500,00 (quinhentos reais) até limite de R$ 4.000,00 (quatro
mil reais) para cada réu pelo descumprimento da ordem judicial,
sem prejuízo de outras sanções cíveis e criminais.
Desta forma, fica resolvido o MÉRITO.
Sem custas e honorários nessa instância (art. 55 da Lei 9.099/95).
Eventual pedido de cumprimento de SENTENÇA deverá ser
realizado nos próprios autos, conforme Ofício Circular nº 14/2011
DIVAD/CG.
Oportunamente, arquivem-se os autos.
Jaru, 04 de setembro de 2018.
Luís Marcelo Batista da Silva
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
1ª Vara Cível, 1º Juizado Especial Cível e da Fazenda Pública
Rua Raimundo Cantanhede, 1069, Setor 02, JARU – RO
CEP: 76890-000 - Fone:(69)3521-3238 - E-mail: jaw1civel@tjro.
jus.br
Origem: Jaru - 1ª Juizado Especial da Fazenda
Processo nº: 7004384-93.2017.8.22.0003
Classe:JUIZADOS - PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL
CÍVEL (436) - Assunto: [Liminar, Auxílio-transporte]
Requerente: LUCIA REGINA HENRIQUE DUARTE - Advogados
do(a) REQUERENTE: DENILSON DOS SANTOS MANOEL RO7524, DANIEL DOS SANTOS TOSCANO - RO8349
Nome: LUCIA REGINA HENRIQUE DUARTE
Endereço: Rua, 1162, casa, Santa Rita de Cassia, Governador
Jorge Teixeira - RO - CEP: 76898-000
Advogado(s) do reclamante: DANIEL DOS SANTOS TOSCANO,
DENILSON DOS SANTOS MANOEL
Requerido: ESTADO DE RONDÔNIA
- Advogado do(a) REQUERIDO:
Nome: ESTADO DE RONDÔNIA
Endereço: desconhecido
DECISÃO
Vistos.
Recebo o recurso no seu duplo efeito.
Intime-se a parte recorrida para, querendo, apresentar contrarrazões
ao recurso, no prazo de 10 (dez) dias úteis, sob pena de preclusão.
Decorrido o prazo ou sendo apresentada as contrarrazões,
certifique-se e remetam-se os autos à Turma Recursal de Porto
Velho, com as homenagens de praxe.
Cumpra-se.
Jaru, 05 de setembro de 2018.
Luís Marcelo Batista da Silva
Juiz de Direito
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PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
1ª Vara Cível, 1º Juizado Especial Cível e da Fazenda Pública
Rua Raimundo Cantanhede, 1069, Setor 02, JARU – RO
CEP: 76890-000 - Fone:(69)3521-3238 - E-mail: jaw1civel@tjro.
jus.br
Origem: Jaru - 1ª Juizado Especial da Fazenda
Processo nº: 7001793-27.2018.8.22.0003
Classe:JUIZADOS - PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL
CÍVEL (436) - Assunto: [Gratificação Complementar de Vencimento]
Requerente: JEANNE TAVARES BEZERRA - Advogado do(a)
REQUERENTE: PEDRO FELIZARDO DE ALENCAR - RO0002394
Nome: JEANNE TAVARES BEZERRA
Endereço: Rua Pedras Brancas, 2298, CENTRO, Governador
Jorge Teixeira - RO - CEP: 76898-970
Advogado(s) do reclamante: PEDRO FELIZARDO DE ALENCAR
Requerido: ESTADO DE RONDÔNIA
- Advogado do(a) REQUERIDO:
Nome: ESTADO DE RONDÔNIA
Endereço: desconhecido
SENTENÇA
Vistos.
Relatório dispensado nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/95.
Trata-se de ação judicial para implementação da gratificação de
difícil provimento na folha de pagamento do servidor, com base
na Lei Estadual 680/2012 e Portaria 1043/2013 e 2361/2014/GAB/
SEDUC, bem como a condenação da parte requerida ao pagamento
retroativo dos meses não pagos dos últimos cinco anos.
Pois bem.
A Lei nº 680/2012, do Estado de Rondônia garante ao servidor da
carreira do Magistério Público o pagamento de Gratificação Pelo
Exercício em Escola de Difícil Provimento, observados os critérios
de condição de acesso à unidade de ensino e de distância da sede
do Município.
Ao referir-se às condições de acesso à escola, a legislação abarca
toda sorte de dificuldades imputadas ao servidor, cuja chegada ao
local de trabalho é, de algum modo, dificultada, ao viso de garantir
que os meios de ensino logrem alcançar as localidades onde não
há estímulo para o desempenho das atividades de magistério, em
inegável efetivação do direito constitucional à educação.
Todavia, a Portaria da nº 1043/2013, estabelece no seu artigo 4ª
que a gratificação de difícil provimento será concedida a partir da
formalização da solicitação, mediante requerimento fundamentado,
pelo servidor interessado.
Compulsando os autos, verifica-se que a parte autora deixou
de digitalizar o requerimento administrativo que lhe daria o
recebimento da gratificação de difícil provimento estabelecido na
Lei 680/2012, não havendo, nesta hipótese, sequer resistência por
parte do Estado.
A exigência do prévio requerimento administrativo estabelecido
na Portaria nº 1043/2013, como condição do ajuizamento da ação
judicial para obtenção da gratificação de difícil provimento se
coaduna com a garantia constitucional e a sua ausência caracteriza
falta de interesse de agir.
Por fim, ressalta-se que o interesse de agir é uma das condições
da ação, é o direito subjetivo do titular em exigir o cumprimento
da obrigação correlata a esse direito, sendo interesse econômico
ou moral. Existe-se o interesse de agir, quando configura-se o
litígio e a providência jurisdicional invocada é cabível à situação
concreta da lide, de modo que o pedido apresentado ao juiz traduza
formulação adequada à satisfação do interesse contrariado, não
atendido, ou tornado incerto (Marques. José Frederico. Manual de
Direito Processual Civil. 11ª ed. Vol. I, p.186).
Sendo assim, como já dito, ausente está o binômio necessidadeadequação, pois resta patente a inexistência da adequação do
meio utilizado para ver tutelado o seu direito, o que implica a
carência desta ação, que trata de matéria de ordem pública e pode
ser reconhecida de ofício a qualquer tempo pelo órgão julgador.
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Sendo assim, DECLARO EXTINTO o processo, sem resolução de
MÉRITO, na forma dos artigos 485, VI c.c art. 330, III do Código de
Processo Civil.
P.R.I.
Oportunamente, arquivem-se os autos.
Jaru, 04 de setembro de 2018.
Luís Marcelo Batista da Silva
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
1ª Vara Cível, 1º Juizado Especial Cível e da Fazenda Pública
Rua Raimundo Cantanhede, 1069, Setor 02, JARU – RO
CEP: 76890-000 - Fone:(69)3521-3238 - E-mail: jaw1civel@tjro.
jus.br
Origem: Jaru - 1ª Juizado Especial da Fazenda
Processo nº: 7000720-20.2018.8.22.0003
Classe:JUIZADOS - PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL
CÍVEL (436) - Assunto: [Base de Cálculo]
Requerente: ORANDIR BARBOSA - Advogados do(a)
REQUERENTE: LUCAS BRANDALISE MACHADO - RO00931-E,
LAIS SANTOS CORDEIRO - RO8504, EVERTON ALEXANDRE
DA SILVA OLIVEIRA REIS - RO0007649
Nome: ORANDIR BARBOSA
Endereço: Rua Tapajós, 4345, Setor 02, Jaru - RO - CEP: 76890000
Advogado(s) do reclamante: EVERTON ALEXANDRE DA
SILVA OLIVEIRA REIS, LAIS SANTOS CORDEIRO, LUCAS
BRANDALISE MACHADO
Requerido: MUNICÍPIO DE JARU - RO
- Advogado do(a) REQUERIDO:
Nome: MUNICÍPIO DE JARU - RO
Endereço: AC Jaru, 3038, Rua João Batista, 1 Piso, Setor 01.,
Centro, Jaru - RO - CEP: 76890-970
DESPACHO
Vistos
1-Considerando que o Município de Jaru reconheceu nos autos
como devida a insalubridade em grau máximo a parte requerente
(Id: 21079374 - Pág. 1), cujo pagamento já vem sendo realizado
em folha de pagamento, DETERMINO o imediato cancelamento
da perícia técnica, e fixo como ponto controvertido a base de
cálculo sobre a qual deve incidir o pagamento do adicional de
insalubridade, se dever ser sobre o salário mínimo ou se deve ser
sobre o vencimento básico do servidor.
2- Intime-se a parte requerente, via DJe para, no prazo de 10 (dez)
dias úteis, se manifestar acerca do pedido contraposto formulado
em sua peça de defesa pelo requerido, mais especificamente no
item 3, sob pena de preclusão.
3- Atendida a determinação acima (item 2), voltem os autos
conclusos para SENTENÇA
Cumpra-se.
Jaru, 04 de setembro de 2018.
Luís Marcelo Batista da Silva
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
1ª Vara Cível, 1º Juizado Especial Cível e da Fazenda Pública
Rua Raimundo Cantanhede, 1069, Setor 02, JARU – RO
CEP: 76890-000 - Fone:(69)3521-3238 - E-mail: jaw1civel@tjro.
jus.br
Origem: Jaru - 1ª Juizado Especial da Fazenda
Processo nº: 7001085-74.2018.8.22.0003
Classe:JUIZADOS - PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL
CÍVEL (436) - Assunto: [Rescisão]
Requerente: ROSELI APARECIDA FERREIRA ANTONIO
- Advogado do(a) REQUERENTE: EVERTON CAMPOS DE
QUEIROZ - RO0002982
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Nome: ROSELI APARECIDA FERREIRA ANTONIO
Endereço: ALMERINDO GRAVA, 671, JARDIM ALVORADA,
Pimenta Bueno - RO - CEP: 76800-000
Advogado(s) do reclamante: EVERTON CAMPOS DE QUEIROZ
Requerido: MUNICÍPIO DE GOVERNADOR JORGE TEIXEIRA
- Advogado do(a) REQUERIDO:
Nome: MUNICÍPIO DE GOVERNADOR JORGE TEIXEIRA
Endereço: Avenida das Pedras Brancas, 2673, Prédio, Centro,
Governador Jorge Teixeira - RO - CEP: 76898-970
SENTENÇA
Vistos.
Relatório dispensado nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/95.
Trata-se de ação de cobrança pela qual a parte requerente pretende
receber da parte requerida a importância de R$ 10.276,91 (dez mil
duzentos e setenta e seis reais e noventa e um centavos), referente
as verbas trabalhistas rescisórias do período de 03/09/2015 a
14/06/2016, conforme discriminado abaixo, que não foram pagas
após a sua exoneração do cargo em comissão que ocupou no
Município de Governador Jorge Teixeira, com vencimento mensal
de R$ 2.776,52, cumulada com obrigação de fazer que consiste na
baixa na sua carteira de trabalho, com as devidas anotações.
Proventos:
Vencimento - saldo de salário - 14 dias R$ 1.295,71;
Férias Proporcionais + 1/3 ferias R$ 2.778,52;
13º Salário Proporcional R$ 1.156,58;
FGTS 8% R$ 2.269,28;
MULTA DO ART. 477 DA CLT R$ 2.776,52.
Total dos proventos R$ 10.276,52
Pois bem.
O Município de Governador Jorge Teixeira, com exceção cobrança
do FGTS e da multa do artigo 477, da CLT, reconheceu o valor
devido de R$ 5.032,60 (cinco mil e trinta e dois reais e sessenta
centavos), que correspondem as verbas rescisórias constante na
TRCT de id: 18060829 - Pág. 1, que alega que não foram pagas
por falta de recurso financeiro, restando incontroverso o pedido
autoral nesse ponto.
É oportuno ressaltar que o reconhecimento expresso do valor
principal da dívida implica também no pagamento de seus
acessórios, que no caso são os juros e correção monetária,
garantidos por força de lei.
A falta de recurso financeiro não isenta o requerido da obrigação
de pagar as verbas trabalhistas do (a) servidor (a) exonerado
(a), uma vez que a remuneração é direito constitucionalmente
previsto e não pode ser afastado, pois assim restaria configurado o
enriquecimento ilícito por parte da administração pública municipal.
Assim, sendo os pontos controvertidos são referente a cobrança
do FGTS do período trabalhado e da multa do artigo 477, da CLT.
Nesses pontos, a razão assiste a parte requerida, pois é
entendimento do STF e STJ que a relação jurídica estabelecida
entre o poder público e seus servidores contratados por prazo
determinado, em face da necessidade temporária de excepcional
interesse público, tem sempre caráter jurídico-administrativo, o qual
não se altera nem que ocorram sucessivas prorrogações do prazo
de vigência do contrato temporário originalmente estabelecido
entre as partes. Via de consequência, em razão do vínculo
jurídico-administrativo firmado entre as partes, indevidas as verbas
previstas na CLT, assim como a necessidade de pagamento do
FGTS, multa de 40%, multa do artigo 4779 da CLT etc.
Por força de lei, devem incidir, sobre o salário e pagamento de 13º,
os encargos previdenciários, que não foram deduzidos na inicial.
Com relação a baixa na carteira de trabalho, o pedido é procedente,
pois a anotação é justamente para assegurar o tempo de serviço
de trabalho para fins de aposentadoria por tempo de serviço do
trabalhador e para levantar eventual saldo do FGTS.
Nesse contexto, a procedência parcial do pedido é a medida que se
impõe ao presente caso concreto.
Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o
pedido inicial formulado por ROSELI APARECIDA FERREIRA
ANTONIO para condenar o MUNICÍPIO DE GOVERNADOR
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JORGE TEIXEIRA a pagar a parte autora a quantia de R$ 5.032,60
(cinco mil e trinta e dois reais e sessenta centavos), referente as
verbas trabalhistas rescisórias discriminadas no TRCT (Termo de
Rescisão de Contrato de Trabalho), devidamente digitalizado no Id:
18060829 - Pág. 1, conforme fundamentação supra, acrescidos de
juros e correção monetária, de acordo com a Lei nº 9.494/97.
Condeno ainda o requerido na obrigação de fazer que consiste na
baixa da carteira de trabalho da autora, no prazo de 10 (dez) dias
úteis, contados da entrega do documento.
A autora deverá entregar a sua carteira de trabalho ao requerido,
mediante recibo, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena
de inexecução.
Os valores devidos deverão ser acrescidos de correção monetária
a contar da data da exoneração, devendo ser utilizado como
indexador, até o dia 28.06.2009, o IGP-M, com base na Lei Federal
nº 9.494/1997, considerando a modulação de efeitos da ADI 4357/
DF pelo Supremo Tribunal Federal e, a partir de 29.06.2009 – data
da entrada em vigor da Lei Federal nº 11.960/2009, o IPCA-E,
isto porque, em 20.11.2017, foi julgado o Recurso Extraordinário
nº 870.947, alusivo ao Tema 8101, restando declarada a
inconstitucionalidade da Taxa Referencial (TR) como índice de
atualização monetária das condenações impostas à Fazenda
Pública.
No pertinente aos juros moratórios, estes devem corresponder
ao índice oficial aplicado à caderneta de poupança, contados da
citação (REsp.n.1.145.424/RS), conforme também explicitado no
Tema 810.
Incabível a condenação em custas e honorários nesta instância
(art. 55, da Lei n. 9.099/95).
Desta forma, fica resolvido o MÉRITO, nos termos do artigo 487, I,
do Código de Processo Civil.
Eventual cumprimento de SENTENÇA deverá ser realizado nos
próprios autos, conforme Ofício nº 14/DIVAD/2011.
RETIFIQUE-SE O VALOR DA CAUSA, QUE DEVERÁ O MESMO
QUE FORA ATRIBUÍDO NA EXORDIAL.
P.R.I. (via PJE).
Cumpra-se.
Oportunamente, arquive-se.
Jaru, 10 de setembro de 2018.
Luís Marcelo Batista da Silva
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
1ª Vara Cível, 1º Juizado Especial Cível e da Fazenda Pública
Rua Raimundo Cantanhede, 1069, Setor 02, JARU – RO
CEP: 76890-000 - Fone:(69)3521-3238 - E-mail: jaw1civel@tjro.
jus.br
Origem: Jaru - 1ª Juizado Especial da Fazenda
Processo nº: 7001786-35.2018.8.22.0003
Classe:JUIZADOS - PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL
CÍVEL (436) - Assunto: [Auxílio-transporte]
Requerente: GABRIELA ALVES PEREIRA DE SOUZA - Advogado
do(a) REQUERENTE: PEDRO FELIZARDO DE ALENCAR RO0002394
Nome: GABRIELA ALVES PEREIRA DE SOUZA
Endereço: RUA SERINGUEIRA, 1801, CENTRO, Governador
Jorge Teixeira - RO - CEP: 76898-000
Advogado(s) do reclamante: PEDRO FELIZARDO DE ALENCAR
Requerido: ESTADO DE RONDÔNIA
- Advogado do(a) REQUERIDO:
Nome: ESTADO DE RONDÔNIA
Endereço: desconhecido
DECISÃO
Vistos.
Recebo o recurso no seu duplo efeito.
Intime-se a parte recorrida (via DJe) para, querendo, apresentar
contrarrazões ao recurso, no prazo de 10 (dez) dias úteis, sob pena
de preclusão.
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Decorrido o prazo ou sendo apresentada as contrarrazões,
certifique-se e remetam-se os autos à Turma Recursal de Porto
Velho, com as homenagens de praxe.
Cumpra-se.
Jaru, 11 de setembro de 2018.
Luis Marcelo Batista da Silva
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
1ª Vara Cível, 1º Juizado Especial Cível e da Fazenda Pública
Rua Raimundo Cantanhede, 1069, Setor 02, JARU – RO
CEP: 76890-000 - Fone:(69)3521-3238 - E-mail: jaw1civel@tjro.
jus.br
Processo nº: 7000010-34.2017.8.22.0003
Classe:CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
Assunto: []
Requerente: AMELIA CARLOS DE LIMA
Advogado do(a) EXEQUENTE: SIDNEI DA SILVA - RO0003187
Requerido: MUNICÍPIO DE JARU - RO
Advogado do(a) EXECUTADO:
FINALIDADE: Intimar o procurador da parte autora para, no prazo
de 5 (cinco) dias, se manifestar do comprovante de pagamento do
RPV.

1ª VARA CRIMINAL
1º Cartório Criminal
Proc.: 0005434-84.2014.8.22.0003
GABARITO nº 310/2018
Juiz de Direito em Substituição: Luís Marcelo Batista da Silva
Proc.: 0005434-84.2014.8.22.0003
Classe: Ação Penal
Autor: Ministério Público do Estado de Rondônia
Réu: HILDEVAR FRANCISCO ALVES
Advogado: Dr. Roberto Egmar Ramos – OAB/RO 5409
FINALIDADE: Intimar o(s) advogado(s) acima citado(s) da
audiência de instrução, a ser realizada nesta comarca de Jaru-RO,
no dia 24/09/2018, às 09h20min.
Gilson da Silva Barbosa
Diretor de Cartório
Proc.: 1000348-13.2017.8.22.0003
GABARITO nº 311/2018
Juiz de Direito em Substituição: Luís Marcelo Batista da Silva
Proc.: 1000348-13.2017.8.22.0003
Classe: Execução da Pena
Autor: Ministério Público
Réu: Cristovão Marques Ferreira
Advogado(s): Dr. Everton Campos de Queiroz – OAB/RO 2982
FINALIDADE: Intimar o(s) advogado(s) acima citado(s) para, no
prazo de 3 (três) dias, manifestar(em)-se nos autos acerca do
Cálculo de Liquidação de Penas elaborado em 24/08/2018.
Gilson da Silva Barbosa
Diretor de Cartório
Proc.: 0002703-18.2014.8.22.0003
Ação:Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo (Criminal)
Autor:Ministério Público do Estado de Rondônia
Advogado:Promotor de Justiça
Denunciado:Cristiano Luiz Osório
Advogado: Dr. Everton Campos de Queiroz - OAB/RO 2982
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SENTENÇA:
Vistos, CRISTIANO LUIZ OSÓRIO, brasileiro, lavrador, filho de
João Osório e Creuza Luiz Osório, nascido aos 08/06/1976 em
Itapuã do Oeste/RO, foi denunciado pelo Ministério Público do
Estado de Rondônia, como incurso no artigo 129, caput, do Código
Penal, pelo fato delituoso narrado nos seguintes termos: Consta dos
inclusos autos que, no dia 05 de setembro de 2013, por volta das
10h20min, no “Bar do Gomes”, localizado na Avenida JK, próximo
à Avenida Dom Pedro, nesta Cidade e Comarca de Jaru/RO, o
denunciado CRISTIANO LUIZ OSÓRIO ofendeu a integridade
corporal da vítima José Ferreira da Silva, causando-lhe as lesões
descritas no Laudo de Exame de Corpo de Delito (movimento nº
01). Segundo apurado, vítima e denunciado estavam em um bar,
conhecido como “Bar do Gomes”, quando em dado momento houve
um desentendimento, oportunidade em que CRISTINAO LUIZ
OSÓRIO ofendeu a integridade corporal da vítima. Consta que,
devido a discussão acalorada, o denunciado desferiu um soco na
face da vítima, lesionando-o, causando um corte na região abaixo
do olho direito, evadindo-se do local logo em seguida. A denúncia
foi recebida em 26 de maio de 2014 (fl. 13).O réu foi citado por
edital (fl. 15), e não tendo apresentado resposta à acusação e
nem constituído defensor, foi decretada sua revelia e determinada
a suspensão do processo e do curso do prazo prescricional (fl.
26). O réu foi citado e notificado (fls. 53/54), tendo apresentado
resposta à acusação através de advogado constituído (fls. 50/51),
a qual foi analisada e o Juízo decidiu pelo prosseguimento do
feito (fl. 56). Durante a instrução foram inquiridos José Ferreira da
Silva (fls. 62/63) e Eder Cavalcante Pardim (fls. 67/71). O réu foi
interrogado (fls. 79/80). O Ministério Público apresentou alegações
por memoriais, onde requereu a procedência da ação penal para
condenar o réu como incurso no artigo 129 do Código Penal (fls.
83/84). A Defesa por sua vez, pugnou pela absolvição do réu,
alegando insuficiência de provas (fls. 86/87). É o relatório. Decido.
Inexistindo questões prévias a serem analisadas e, verificando
que o feito se desenvolveu de forma válida e regular, não havendo
nulidade a ser sanada, passo a examinar o MÉRITO. Trata-se
de ação penal pública condicionada à representação objetivando
apurar a responsabilidade penal do denunciado CRISTIANO
LUIZ OSÓRIO em relação ao crime de lesão corporal leve. A
materialidade do crime narrado na inicial restou provada nos autos
através da ocorrência policial (fls. 02/03 do IP); laudo de exame de
corpo de delito (fl. 05 do IP) e pelos depoimentos que integram os
autos. No MÉRITO, vejamos o que restou apurado. Interrogado em
Juízo, o réu Cristiano confirma que brigou com José, relatando que
a vítima não tinha dinheiro e lhe pediu cinquenta reais emprestado
e sumiu, depois ele apareceu agressivo e queria forçar um rapaz
a comer carne, o rapaz disse que não ia comer pois não havia
contribuído na compra, ele deu um tapa no rosto do rapaz e pensou
que não ia prestar. Depois José Ferreira bateu em seu prato
de carne, pegou em sua pessoa e lhe cortou, perguntou se ele
estava doido, ele disse que ainda não estava e foi para cima de
sua pessoa, para se defender deu um soco nele e saiu correndo
pois ele estava armado com uma pistola. Frisa que o réu passou a
lhe perseguir e com isso venderam a propriedade e mudaram de
cidade. Argumenta que a vítima é uma pessoa agressiva. Relata
que quando recebeu a intimação conversou com a vítima falando
a ela que ela lhe agrediu e ainda assim lhe denunciou, ela então
disse que iria ver o que poderia fazer. Destaca que não registrou
ocorrência de sua agressão pois acreditou que estava resolvido por
ali.Porém, a vítima José Ferreira da Silva declarou que a denúncia
é verdadeira, relatando que estava no estabelecimento no dia do
fato, estavam assando uma carne, o depoente quis entrar dentro do
bar e o réu não deixou, falou a ele que ele não era o dono, foi entrar
e acredita que esbarrou nele, ele lhe empurrou para trás dando
um soco, caiu e ficou lesionado. Frisa que já conhecia o acusado,
mas não tinham desentendimento anterior, ele saiu correndo em
seguida. Confirma que o soco que recebeu no rosto atingiu seu
olho, não sabe o motivo do réu não ter lhe deixado entrar e a porta
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era estreita então ia esbarrar nele, queria entrar para pegar uma
faca para comer carne, não sabe se o réu estava bêbado, pela
quantidade que ele havia bebido acredita que não dava para ficar
embriagado. Confirma que chegaram a discutir no dia, e declara que
não discutiu com outras pessoas no dia, apenas com Cristiano.A
testemunha Eder narrou que era proprietário do estabelecimento,
réu e vítima tiveram um desentendimento e se agrediram, foram
separados e de fato trocaram socos. Não sabe precisar quem
iniciou, mas acredita que o Sargento Ferreira levou a pior no caso
e não sabe qual deles teria batido no prato do outro que estava
sentado e com isso derrubado comida nele. Em análise aos autos,
observo que a versão do fato apresentada pela vítima, no sentido
de que o réu Cristiano lhe agrediu fisicamente, não foi devidamente
confirmada em Juízo, não havendo elementos aptos a definir a
autoria do delito. O réu admite ter atingido a vítima mas alega que
foi para se defender, afirmando que foi ela quem iniciou toda a
discussão, porém, ao mesmo tempo já apresenta uma justificativa
pelo fato de não ter registrado a ocorrência. De modo contrário, a
vítima afirma que foi o réu quem lhe agrediu.A testemunha Eder
não pôde esclarecer como tudo se deu mas, disse acreditar que a
vítima José Ferreira levou a pior. Entretanto, confirma que um teria
batido no prato do outro mas não sabe precisar quem foi, contudo,
isso foi dito apenas pelo réu, no sentido de que a José Ferreira
havia batido no prato dele, o que pode indicar que José Ferreira
teria começado todo o entreveiro. O que restou nos autos portanto
foi a palavra de um contra o outro, considerando que a testemunha
Eder não soube precisar quem iniciou a agressão e quem apenas
se defendeu. Depreende-se que outras pessoas estavam no local
mas, ninguém mais foi arrolado para que o crime pudesse ser
realmente esclarecido.Ainda que se considere que em relação ao
crime de lesão corporal a palavra da vítima está corroborada pelo
resultado do laudo de exame de corpo de delito de fl. 05 do apenso,
seria o suficiente para confirmar a materialidade de tal crime
mas, não a autoria, já que o réu alega ter reagido apenas para
defender-se e não há laudo de exame de corpo de delito dele, o
qual inclusive em audiência aponta para uma cicatriz em seu rosto,
afirmando ser resultado do fato narrado na denúncia. As provas
dos autos não permitem reconhecer se o réu é o autor do delito ou
se de fato agiu para defender-se conforme alegou e desse modo,
impõe-se a absolvição do réu por força do princípio do in dubio pro
reo. Apelação Criminal. Roubo majorado. Autoria e Materialidade.
Dúvidas. Absolvição. Possibilidade.
Havendo dúvidas acerca da autoria impõe-se a absolvição do
réu, em respeito ao princípio do in dubio pro reo, pois um juízo de
probabilidade, por mais robusto que se apresente, não legitima, na
esfera penal, a resposta punitiva.
Apelação, Processo nº 1000136-50.2017.822.0501, Tribunal de
Justiça do Estado de Rondônia, 1ª Câmara Criminal, Relator(a)
do Acórdão: Des. Daniel Ribeiro Lagos, Data de julgamento:
16/11/2017 Face as razões acima, a absolvição é medida que
se impõe. Isso posto, julgo improcedente a pretensão punitiva
do Estado contida na denúncia e ABSOLVO CRISTIANO LUIZ
OSÓRIO, acima qualificado, da acusação de violação ao artigo
129, caput, do Código Penal, com fundamento no artigo 386, inciso
VII, do Código de Processo Penal.Transitada em julgado esta
SENTENÇA, faça-se as comunicações pertinentes e arquive-se.
Sem custas. P.R.I.Jaru-RO, sexta-feira, 17 de agosto de 2018.Adip
Chaim Elias Homsi Neto Juiz de Direito
Proc.: 1001209-96.2017.8.22.0003
EDITAL DE CITAÇÃO
Prazo: 15 dias
Autos nº: 1001209-96.2017.8.22.0003
De: GLEDSON SOARES DE OLIVEIRA SANTOS, brasileiro,
solteiro, soldador, RG 1.307.118 SSP/RO, filho de Nilton Barbosa
dos Santos e de Elisângela Soares de Oliveira, nascido aos
21/11/1996, natural de Porto Velho-RO, residente na Rua Rio
de Janeiro, 147, bairro Santa Letícia 1, Candeias do Jamari-RO;
atualmente em lugar incerto e não sabido.
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FINALIDADE: 1 – CITAR para defender(em)-se na classe do
processo nº 1001209-96.2017.8.22.0003, conforme Denúncia do
Ministério Público, por violação do artigo 28 da Lei 11.343/2006 e
244-B da Lei 8.069/1990, pelo seguinte fato resumido: “[...] Consta
dos inclusos autos que no dia 17 de agosto de 2017, por volta das
16h3Omim, na BR 364, km 432.0, sentido decrescente, na cidade
de Jaru-RO, o denunciado GLEDSON adquiriu, guardou, teve em
depósito, transportou e trouxe consigo para consumo pessoal,
drogas sem autorização ou em desacordo com determinação legal
ou regulamentar. Segundo apurado, policiais rodoviários federais
durante fiscalização de rotina, abordaram o veículo Fiat/Palio Week
Trek, cor bege, placa NCN-7575. Nesta ocasião, pode-se encontrar
de posse do denunciado um cigarro de maconha, conforme é o
auto de apresentação e apreensão (fl. 10). Assim agindo, incorre o
denunciado no delito tipificado ao teor do art. 28 da Lei 11.343/2006.
[…] Consta dos inclusos autos que no dia 17 de agosto de 2017, por
volta das 16h30mim, na BR 364, km 432.0, sentido decrescente, na
cidade de Jaru-RO, o denunciado_GLEDSON corrompeu e facilitou
a corrupção dos menores V. P. G. e J. C. B. M, eles praticando
infração penal e induzindo-os a praticar.
2 – NOTIFICAR para, no prazo de 10 dias, responder à acusação por
escrito. Na Resposta Inicial, o acusado poderá arguir preliminares
e alegar tudo o que interesse à sua defesa, oferecer documentos e
justificações, especificar as provas que pretende produzir e arrolar
testemunhas, qualificando-as e requerendo sua intimação, quando
necessário;
3 – INTIMAR de que transcorrido o prazo de 10 dias, sem
apresentação da Resposta, ou se o acusado não constituir
Defensor, fica, desde já, nomeada a Defensoria Pública, para
oferecê-la em igual prazo.
Sede do Juízo: Fórum Min. Victor Nunes Leal – Rua Raimundo
Cantanhede, 1080, Setor 02, Jaru-RO – CEP: 76890-000 / Fone
(PABX): (069) 3521-2393, e-mail: jaw1criminal@tjro.jus.br.
Jaru, 12 de Setembro de 2018
Gilson da Silva Barbosa
Diretor de Cartório
Proc.: 0001280-52.2016.8.22.0003
Ação:Ação Penal - Procedimento Ordinário (Réu Solto)
Autor:Ministério Público do Estado de Rondônia
Advogado:Promotor de Justiça
Condenado:Carlos Onofre Leopoldino
Advogado:Sidnei da Silva (OAB/RO 3187)
SENTENÇA:
Vistos, CARLOS ONOFRE LEOPOLDINO, qualificado nos autos,
foi condenado como incurso nos artigos 306 e 311 do Código
de Trânsito Brasileiro (fls. 38/41). A certidão cartorária de fl. 66,
atesta que o educando cumpriu integralmente a pena executada
nestes autos. Diante do exposto e à luz do que consta nos autos,
Julgo Extinta a Punibilidade do apenado CARLOS ONOFRE
LEOPOLDINO pelo integral cumprimento da pena. Arquive-se com
as cautelas de praxe. P.R.I.Jaru-RO, segunda-feira, 27 de agosto
de 2018.Adip Chaim Elias Homsi Neto
Juiz de Direito
Proc.: 0006840-27.2011.8.22.0010
GABARITO nº 312/2018
Juiz de Direito em Substituição: Luís Marcelo Batista da Silva
Proc.: 0006840-27.2011.8.22.0003
Classe: Execução da Pena
Autor: Ministério Público
Réu: Marcelo Pereira Luiz
Advogado(s): Dra. Érica Nunes Guimarães Costa – OAB/RO 4704
FINALIDADE: Intimar o(s) advogado(s) acima citado(s) para, no
prazo de 3 (três) dias, manifestar(em)-se sobre o cálculo de pena
realizado nos autos.
Gilson da Silva Barbosa
Diretor de Cartório
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Proc.: 0001226-18.2018.8.22.0003
GABARITO nº 313/2018
Juiz de Direito em Substituição: Luís Marcelo Batista da Silva
Proc.: 0001226-18.2018.8.22.0003
Classe: Execução da Pena
Autor: Ministério Público do Estado de Rondônia
Réu: Alexandro Targino da Silva
Advogado: Dra. Nelma Pereira Guedes – OAB/RO 1218, Dr.
Delmário de Santana Souza – OAB/RO 1531.
FINALIDADE: Intimar o(s) advogado(s) acima citado(s) da
audiência justificação, a ser realizada nesta comarca de Jaru-RO,
no dia 22/10/2018, às 09h20min.
Gilson da Silva Barbosa
Diretor de Cartório
Gilson da Silva Barbosa
Diretor de Cartório

1º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
1ª Vara Cível, 1º Juizado Especial Cível e da Fazenda Pública
Rua Raimundo Cantanhede, 1069, Setor 02, JARU – RO
CEP: 76890-000 - Fone:(69)3521-3238 - E-mail: jaw1civel@tjro.
jus.br
Origem: Jaru - 1ª Juizado Especial Cível
Processo nº: 7000251-76.2015.8.22.0003
Classe:JUIZADOS - PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL
CÍVEL (436) - Assunto: [Inclusão Indevida em Cadastro de
Inadimplentes]
Requerente: GENESIO ANGELICA DE ARAUJO - Advogado do(a)
REQUERENTE: SIMONE SANTOS SILVA - RO0002957
Nome: GENESIO ANGELICA DE ARAUJO
Endereço: Av. JK, 4278, Jardim dos Estados, Jaru - RO - CEP:
76890-000
Advogado(s) do reclamante: SIMONE SANTOS SILVA
Requerido: OI MOVEL
Advogado(s) do reclamado: INAIARA GABRIELA PENHA
SANTOS, DIEGO DE PAIVA VASCONCELOS, ROCHILMER
MELLO DA ROCHA FILHO - Advogados do(a) REQUERIDO:
ROCHILMER MELLO DA ROCHA FILHO - RO0000635, DIEGO
DE PAIVA VASCONCELOS - RO0002013, INAIARA GABRIELA
PENHA SANTOS - RO0005594
Nome: OI MOVEL
Endereço: Avenida Lauro Sodré, 3290, Costa e Silva, Porto Velho
- RO - CEP: 76803-460
DESPACHO
Vistos;
Os embargos de declaração opostos pela parte executada (ID n.
21109553), são tempestivos.
Registre-se, por oportuno, que da DECISÃO lançada não há
obscuridade, contradição ou omissão, hipóteses que justificam os
embargos de declaração.
Ademais, eventual desacerto ou erro na DECISÃO é justamente o
que justifica a possibilidade de manejo do recurso pertinente.
Assim, conheço dos embargos opostos para o fim de rejeitá-los,
mantendo a DECISÃO tal qual lançada nos autos.
Cumpra-se as determinações proferidas no item 31.1 do
DESPACHO de ID n. 19525173.
Após, vistas as partes e conclusos para DECISÃO.
Intime-se.
Jaru/RO, 12 de setembro de 2018.
Luis Marcelo Batista da Silva
Juiz de Direito
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PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
1ª Vara Cível, 1º Juizado Especial Cível e da Fazenda Pública
Rua Raimundo Cantanhede, 1069, Setor 02, JARU – RO
CEP: 76890-000 - Fone:(69)3521-3238 - E-mail: jaw1civel@tjro.jus.br
Origem: Jaru - 1ª Juizado Especial Cível
Processo nº: 7000536-64.2018.8.22.0003
Classe:CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) - Assunto: [Nota
Promissória]
Requerente: AGROPECUARIA CAPIXABA LTDA - ME - Advogados
do(a) EXEQUENTE: DENILSON DOS SANTOS MANOEL RO7524, CALLIUGIDAN PEREIRA DE SOUZA SILVA - RO8848
Nome: AGROPECUARIA CAPIXABA LTDA - ME
Endereço: Av. Ipê, 1837, Centro, Governador Jorge Teixeira - RO
- CEP: 76898-000
Advogado(s) do reclamante: CALLIUGIDAN PEREIRA DE SOUZA
SILVA, DENILSON DOS SANTOS MANOEL
Requerido: ROSINERO TOMAZ DE SOUZA
- Advogado do(a) EXECUTADO:
Nome: ROSINERO TOMAZ DE SOUZA
Endereço: Rua Angelin, 1465, Liberdade, Governador Jorge
Teixeira - RO - CEP: 76898-000
DESPACHO
Vistos
Conforme minuta do Bacenjud não foi encontrado nenhum valor
na conta do devedor, por esta razão, intime-se a parte autora, via
advogado(a), para que no prazo de 05 (cinco) dias úteis, indique
bens livres e desembaraçados da parte devedora ou requeira o que
entender de direito, sob pena de extinção nos termos do art. 53, §4°
da Lei n° 9.099/95.
Decorrido o prazo sem manifestação, venham conclusos para
SENTENÇA de extinção.
Jaru/RO, 12 de setembro de 2018.
Luis Marcelo Batista da Silva
Juiz de Direito

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
1ª Vara Cível, 1º Juizado Especial Cível e da Fazenda Pública
Rua Raimundo Cantanhede, 1069, Setor 02, JARU – RO
CEP: 76890-000 - Fone:(69)3521-3238 - E-mail: jaw1civel@tjro.
jus.br
Origem: Jaru - 1ª Juizado Especial Cível
Processo nº: 7001425-18.2018.8.22.0003
Classe:EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159) Assunto: [Duplicata]
Requerente: CLEOMA CAMARGO DE QUEIROZ 53055900278
- Advogado do(a) EXEQUENTE: SIDNEY DA SILVA PEREIRA RO8209
Nome: CLEOMA CAMARGO DE QUEIROZ 53055900278
Endereço: MARANHAO, 1563, CASA, SETOR 04, Jaru - RO CEP: 76890-000
Advogado(s) do reclamante: SIDNEY DA SILVA PEREIRA
Requerido: LUZIENE DE JESUS PEREIRA
- Advogado do(a) EXECUTADO:
Nome: LUZIENE DE JESUS PEREIRA
Endereço: RUA PARA, 1211, SETOR 03, Jaru - RO - CEP: 76890000
DESPACHO
Vistos
Conforme minuta do Bacenjud não foi encontrado nenhum valor
na conta do devedor, por esta razão, intime-se a parte autora, via
advogado(a), para que no prazo de 05 (cinco) dias úteis, indique
bens livres e desembaraçados da parte devedora ou requeira o que
entender de direito, sob pena de extinção nos termos do art. 53, §4°
da Lei n° 9.099/95.
Decorrido o prazo sem manifestação, venham conclusos para
SENTENÇA de extinção.
Jaru/RO, 12 de setembro de 2018.
Luis Marcelo Batista da Silva
Juiz de Direito

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
1ª Vara Cível, 1º Juizado Especial Cível e da Fazenda Pública
Rua Raimundo Cantanhede, 1069, Setor 02, JARU – RO
CEP: 76890-000 - Fone:(69)3521-3238 - E-mail: jaw1civel@tjro.jus.br
Origem: Jaru - 1ª Juizado Especial Cível
Processo nº: 7001472-89.2018.8.22.0003
Classe:EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159) Assunto: [Nota Promissória]
Requerente: VALMIR LOPES DE FARIA - Advogado do(a)
EXEQUENTE: SIDNEY DA SILVA PEREIRA - RO8209
Nome: VALMIR LOPES DE FARIA
Endereço: Rua Afonso Jose, 2831, Setor 01, Jaru - RO - CEP:
76890-000
Advogado(s) do reclamante: SIDNEY DA SILVA PEREIRA
Requerido: ADROALDO GUIMARAES VASCONCELOS
- Advogado do(a) EXECUTADO:
Nome: ADROALDO GUIMARAES VASCONCELOS
Endereço: Rua Cerejeiras, 2716, zona urbana, Governador Jorge
Teixeira - RO - CEP: 76898-000
DESPACHO
Vistos
Conforme minuta do Bacenjud não foi encontrado nenhum valor
na conta do devedor, por esta razão, intime-se a parte autora, via
advogado(a), para que no prazo de 05 (cinco) dias úteis, indique
bens livres e desembaraçados da parte devedora ou requeira o que
entender de direito, sob pena de extinção nos termos do art. 53, §4°
da Lei n° 9.099/95.
Decorrido o prazo sem manifestação, venham conclusos para
SENTENÇA de extinção.
Jaru/RO, 12 de setembro de 2018.
Luis Marcelo Batista da Silva
Juiz de Direito

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
1ª Vara Cível, 1º Juizado Especial Cível e da Fazenda Pública
Rua Raimundo Cantanhede, 1069, Setor 02, JARU – RO
CEP: 76890-000 - Fone:(69)3521-3238 - E-mail: jaw1civel@tjro.
jus.br
Origem: Jaru - 1ª Juizado Especial Cível
Processo nº: 7000186-76.2018.8.22.0003
Classe:JUIZADOS - PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL
CÍVEL (436) - Assunto: [Incorporação, Indenização por Dano
Material, Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia
Elétrica]
Requerente: NATALINO CARVALHO DE SOUZA - Advogado
do(a) REQUERENTE: EDEMILSON EVANGELISTA DE ABREU RO0002792
Nome: NATALINO CARVALHO DE SOUZA
Endereço: linha 64 gleba 58 lote 28, zona rural, Jaru - RO - CEP:
76890-000
Advogado(s) do reclamante: EDEMILSON EVANGELISTA DE
ABREU
Requerido: CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA SA CERON
Advogado(s) do reclamado: BRUNA TATIANE DOS SANTOS
PINHEIRO SARMENTO - Advogado do(a) REQUERIDO: BRUNA
TATIANE DOS SANTOS PINHEIRO SARMENTO - RO0005462
Nome: CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA SA CERON
Endereço: Centrais Elétricas de Rondônia - CERON, 2613, Rua
José de Alencar, 2613, Baixa da União, Centro, Porto Velho - RO
- CEP: 76801-900
SENTENÇA:
SENTENÇA (220)
Vistos.
Relatório dispensado nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/95.
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Trata-se de ação de reparação de danos materiais, formulado
por NATALINO CARVALHO DE SOUZA, em face de CENTRAIS
ELÉTRICAS DO ESTADO DE RONDÔNIA – ELETROBRÁS, pleiteando
a indenização pelos danos materiais decorrentes de construção de
subestação no valor de R$ 8.018,47 (oito mil e dezoito reais e quarenta
e sete centavos), bem como seja condenada na obrigação de fazer
consistente na formalização da incorporação da rede elétrica.
Devidamente citada, a parte requerida apresentou contestação,
alegando em síntese, preliminar de prescrição e no MÉRITO,
afirmou que os orçamentos apresentados são fictícios e genéricos,
incapaz de comprovar os dispêndios, discorreu sobre a depreciação
da subestação e sobre a normativa contida na Resolução n.
229/2006 da Aneel. Sustentou que não fez nenhuma incorporação
de subestação construída pela parte autora. Pleiteou que não seja
aplicada a inversão do ônus da prova. Discorreu sobre os valores
pleiteados pelo requerente. E, ao final, pleiteou a improcedência do
pedido inicial. Juntou documentos (ID n. 17899745).
Da prejudicial de MÉRITO – Prescrição
A preliminar de prescrição, alegada pela parte requerida, não pode
ser acolhida, tendo em conta que o prazo prescricional no caso
em apreço somente começa a contar após a incorporação da rede
elétrica, fato que não aconteceu.
Neste sentido, é o posicionamento pacificado no TJ/RO:
Processo civil. Apelação. Construção de subestação de energia.
Eletrificação na zona rural. Existência de contrato. Participação.
Prescrição. Inocorrência. Prazo. Termo inicial. Data da
incorporação pela concessionária. Causa madura. SENTENÇA
anulada. Apreciação do MÉRITO. Cabimento. Recurso provido.
O prazo prescricional da pretensão de reembolso em razão da
construção de subestação de rede de energia elétrica rural por
particular, conta-se a partir do momento em que a concessionária a
incorpora, que, no caso, ocorreu em 2012, após o programa federal
“Luz para Todos”. O fato de o juiz de primeiro grau ter julgado
antecipadamente o feito, por si só, não compromete a ampla defesa,
quando a questão é comprovada por meio de documentos. Aplicase a teoria da causa madura para julgar o MÉRITO da demanda
quando anulada a SENTENÇA, verifica-se a desnecessidade de
produção de provas em audiência e o revolvimento de matéria de
fato, aliado à suficiência de prova documental, em atendimento
aos princípios da economia, celeridade e efetividade processuais.
Apelação provida. (Apelação 0004698-80.2012.822.0021, Rel. Des.
Sansão Saldanha, Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia: 1ª
Câmara Cível, julgado em 28/02/2018. Publicado no Diário Oficial
em 13/03/2018).
CONSTRUÇÃO DE REDE ELÉTRICA RURAL (SUBESTAÇÃO).
INEXISTÊNCIA DE ATO FORMAL. NÃO OCORRÊNCIA DE
PRESCRIÇÃO. AUSÊNCIA DE TERMO DE CONTRIBUIÇÃO OU
CONVÊNIO DE DEVOLUÇÃO. RECURSOS PARTICULARES. - O
prazo prescricional inicia com a efetiva incorporação ao patrimônio
da concessionária de energia elétrica, que se concretiza mediante
processo formal, por iniciativa desta. Inteligência do art. 71, §
5º, do decreto nº 5.163/04. (Turma Recursal/RO, RI 700013871.2015.8.22.0020, Relator: Juiz Glodner Luiz Pauletto, Data de
julgamento: 22/02/2017).
Do MÉRITO
A questão a ser esclarecida nos autos se refere a demonstração da
construção da rede elétrica, bem como que se houve investimento
financeiro, e, por fim, a sua apropriação pela requerida.
A Resolução 229/2006 da ANEEL, realmente se trata dos
procedimentos para incorporação de redes elétricas particulares
ao patrimônio das concessionárias de energia elétrica/requerido.
A presente resolução estabelece alguns critérios básicos a fim
de identificar quais tipos de redes elétricas poderão ser, ou não,
incorporadas ao patrimônio das concessionárias.
O objetivo da resolução é de disseminar o acesso a um bem de
utilidade pública, pois desta forma há ampla possibilidade de
expandir o fornecimento de energia elétrica para outras unidades
consumidoras, aumentando assim disponibilização da energia
elétrica à população.
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Assim, entende-se que a rede elétrica deve obedecer critérios para
que posteriormente possa ter o recebimento de outras conexões de
futuros consumidores.
Diante do disso, a ação é improcedente, pois somente são passíveis
de incorporação as redes elétricas particulares localizadas fora da
propriedade do consumidor.
Conforme auto de constatação elaborado pelo oficial de justiça
(ID 19427955), a subestação de energia elétrica encontrase construída dentro da propriedade rural do vizinho do autor e
alimenta exclusivamente a residência do autor.
Situação diferente seria se a sua subestação estivesse sido
instalada fora da propriedade em local que pudesse servir a toda
a coletividade.
A Resolução da Aneel 229 de 2006, assim dispõe no art 4°: “As
redes particulares, em qualquer tensão, localizadas integralmente
em imóveis de seus proprietários não serão objeto de incorporação,
ficando dispensadas, inclusive, da obtenção de ato autorizativo do
Poder Concedente.”
A referida resolução trata dos procedimentos para incorporação
de redes elétricas particulares ao patrimônio das concessionárias
de energia elétrica, estabelecendo alguns critérios básicos para
identificar os tipos de redes elétricas que poderão ser ou não
incorporadas ao patrimônio das concessionárias.
O objetivo da resolução é de disseminar o acesso a um bem de
utilidade pública, pois desta forma, há ampla possibilidade de
expandir o fornecimento de energia elétrica para outras unidades
consumidoras, aumentando assim disponibilização da energia
elétrica à população.
Assim, entende-se que a rede elétrica deve obedecer critérios
para que posteriormente possa ter o recebimento de outras
conexões de futuros consumidores, que não é o caso dos autos,
já que a subestação da parte autora fora instalada dentro de sua
propriedade rural para uso exclusivo de sua residência e não para
atender a vizinhança.
Como dito acima, o objetivo da resolução é a ampliação
do fornecimento de energia elétrica para outras unidades
consumidoras, que não o caso da parte autora, que construiu a sua
rede elétrica com subestação para atender exclusivamente a sua
residência rural.
Nesse contexto, a rede elétrica particular construída dentro da
propriedade rural da parte autora não preenche os requisitos
para ser incorporada ao patrimônio da Ceron, não havendo, nesta
hipótese, direito ao ressarcimento, sendo a improcedência do
pedido autoral a medida que se impõe ao caso concreto.
Ademais, neste sentido, é o recente posicionamento do TJ/RO:
APELAÇÃO CÍVEL. CERON. CONSTRUÇÃO DE SUBESTAÇÃO
DE ENERGIA ELÉTRICA. REDE PARTICULAR LOCALIZADA
INTEGRALMENTE NO IMÓVEL DO PROPRIETÁRIO. AUSÊNCIA
DE DERIVAÇÃO PARA ATENDIMENTO DE OUTROS
CONSUMIDORES. INCORPORAÇÃO. RESSARCIMENTO. NÃO
CABIMENTO. RECURSO NÃO PROVIDO. Não deve ocorrer
a incorporação de rede de subestação de energia elétrica ao
patrimônio da concessionária, ou ressarcimento de valores, quando
a rede elétrica estiver localizada integralmente no imóvel do
proprietário e não houver derivações para atendimento de outros
consumidores. Apelação, Processo nº 0000917-46.2013.822.0011,
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, 1ª Câmara Cível,
Relator(a) do Acórdão: Des. Sansão Saldanha, Data de julgamento:
20/06/2018.
Situação diferente seria se a rede elétrica e subestação particular
tivesse sido construída em área pública (Estradas, Ruas ou Linhas
Rurais) onde outros moradores da vizinhança tivessem acesso
para fazer a ligação de sua unidade consumidora, ampliando assim
o fornecimento de energia elétrica a população, nos termos da
resolução, teria direito ao ressarcimento do valor gasto, desde que
devidamente comprovado nos autos, com a digitalização das notas
fiscais ou na sua falta por meio de perícia, conforme estabelecido
na resolução.
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Logo, a parte autora não tem direito ao ressarcimento do valor pago
pela subestação que fora instalada dentro de sua propriedade rural
para atender exclusivamente a sua residência.
Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial formulado
pela parte autora, e consequentemente RESOLVO a presente ação
com resolução de MÉRITO, conforme fundamentação supra.
Sem custas e honorários advocatícios, nos termos do artigo 55 da
Lei 9.099/95.
P.R.I.
Cumpra-se.
Jaru/RO, 12 de setembro de 2018.
Luis Marcelo Batista da Silva
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
1ª Vara Cível, 1º Juizado Especial Cível e da Fazenda Pública
Rua Raimundo Cantanhede, 1069, Setor 02, JARU – RO
CEP: 76890-000 - Fone:(69)3521-3238 - E-mail: jaw1civel@tjro.
jus.br
Origem: Jaru - 1ª Juizado Especial Cível
Processo nº: 7001225-11.2018.8.22.0003
Classe:JUIZADOS - PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL
CÍVEL (436) - Assunto: [Nota Promissória]
Requerente: BRUNO RUDGERO MARIM SALDANHA - Advogado
do(a) REQUERENTE: EDGAR LUIZ DA SILVA - RO9430
Nome: BRUNO RUDGERO MARIM SALDANHA
Endereço: Rua Maranhão, 1048, St. Industrial, Jaru - RO - CEP:
76890-000
Advogado(s) do reclamante: EDGAR LUIZ DA SILVA
Requerido: OLGA DANTAS DE MESQUITA
- Advogado do(a) REQUERIDO:
Nome: OLGA DANTAS DE MESQUITA
Endereço: MATO GROSSO, 635, CENTRO, Pimenteiras do Oeste
- RO - CEP: 76999-000
SENTENÇA
Vistos;
Considerando que a parte autora requereu a desistência
de prosseguir com ação, caminha o feito para a extinção e
arquivamento.
Ao teor do exposto, JULGO EXTINTA A PRESENTE AÇÃO, nos
termos do art. 485, inciso, VIII, do CPC, a fim de que surtam seus
jurídicos e legais efeitos daí decorrentes.
Sem custas e honorários nessa instância, art. 55, da Lei n. 9.099/90.
Fica dispensado o prazo recursal.
P.R.I, arquivem-se.
Jaru/RO, 12 de setembro de 2018
Luís Marcelo Batista da Silva
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
1ª Vara Cível, 1º Juizado Especial Cível e da Fazenda Pública
Rua Raimundo Cantanhede, 1069, Setor 02, JARU – RO
CEP: 76890-000 - Fone:(69)3521-3238 - E-mail: jaw1civel@tjro.
jus.br
Origem: Jaru - 1ª Juizado Especial Cível
Processo nº: 7003853-07.2017.8.22.0003
Classe:CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) - Assunto: [Nota
Promissória]
Requerente: BRUNO RUDGERO MARIM SALDANHA - Advogado
do(a) EXEQUENTE: EDGAR LUIZ DA SILVA - RO9430
Nome: BRUNO RUDGERO MARIM SALDANHA
Endereço: Rua Maranhão, 1048, St. Industrial, Jaru - RO - CEP:
76890-000
Advogado(s) do reclamante: EDGAR LUIZ DA SILVA
Requerido: BRUNO WEVERTON PASSOS DA COSTA
- Advogado do(a) EXECUTADO:
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Nome: BRUNO WEVERTON PASSOS DA COSTA
Endereço: Rua Osvaldo Cruz, 5597, Centro, Alvorada D’Oeste RO - CEP: 76930-000
DESPACHO
Vistos
Conforme minuta do Bacenjud não foi encontrado nenhum valor
na conta do devedor, por esta razão, intime-se a parte autora, via
advogado(a), para que no prazo de 05 (cinco) dias úteis, indique
bens livres e desembaraçados da parte devedora ou requeira o que
entender de direito, sob pena de extinção nos termos do art. 53, §4°
da Lei n° 9.099/95.
Decorrido o prazo sem manifestação, venham conclusos para
SENTENÇA de extinção.
Jaru/RO, 12 de setembro de 2018.
Luis Marcelo Batista da Silva
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
1ª Vara Cível, 1º Juizado Especial Cível e da Fazenda Pública
Rua Raimundo Cantanhede, 1069, Setor 02, JARU – RO
CEP: 76890-000 - Fone:(69)3521-3238 - E-mail: jaw1civel@tjro.jus.br
Origem: Jaru - 1ª Juizado Especial Cível
Processo nº: 7000548-78.2018.8.22.0003
Classe:CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) - Assunto: [Prestação
de Serviços]
Requerente: RUAN TANILO LEAL NEUBANER 02424633207
- Advogado do(a) EXEQUENTE: SIDNEY DA SILVA PEREIRA RO8209
Nome: RUAN TANILO LEAL NEUBANER 02424633207
Endereço: Avenida Rio Branco, 2378, Max Informatica, setor 01,
Jaru - RO - CEP: 76890-000
Advogado(s) do reclamante: SIDNEY DA SILVA PEREIRA
Requerido: AMANDA LUCIA DA SILVA
- Advogado do(a) EXECUTADO:
Nome: AMANDA LUCIA DA SILVA
Endereço: RUA RAIMUNDO BARRETO, 1947, JARDIM
ESPERANÇA, Jaru - RO - CEP: 76890-000
DESPACHO
Vistos
Conforme minuta do Bacenjud não foi encontrado nenhum valor
na conta do devedor, por esta razão, intime-se a parte autora, via
advogado(a), para que no prazo de 05 (cinco) dias úteis, indique
bens livres e desembaraçados da parte devedora ou requeira o que
entender de direito, sob pena de extinção nos termos do art. 53, §4°
da Lei n° 9.099/95.
Decorrido o prazo sem manifestação, venham conclusos para
SENTENÇA de extinção.
Jaru/RO, 12 de setembro de 2018.
Luis Marcelo Batista da Silva
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
1ª Vara Cível, 1º Juizado Especial Cível e da Fazenda Pública
Rua Raimundo Cantanhede, 1069, Setor 02, JARU – RO
CEP: 76890-000 - Fone:(69)3521-3238 - E-mail: jaw1civel@tjro.
jus.br
Origem: Jaru - 1ª Juizado Especial Cível
Processo nº: 7000118-97.2016.8.22.0003
Classe:JUIZADOS - PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL
CÍVEL (436) - Assunto: [Inclusão Indevida em Cadastro de
Inadimplentes]
Requerente: DANIEL AUGUSTO DA SILVA - Advogado do(a)
REQUERENTE: NAYBERTH HENRIQUE ALCURI AQUINIO
BANDEIRA - RO2854
Nome: DANIEL AUGUSTO DA SILVA
Endereço: Rua José Barbosa Coutinho, 451, JARDIM MORUMBI,
Jaru - RO - CEP: 76890-000
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Advogado(s) do reclamante: NAYBERTH HENRIQUE ALCURI
AQUINIO BANDEIRA
Requerido: OI MOVEL
Advogado(s) do reclamado: ROCHILMER MELLO DA ROCHA
FILHO, DIEGO DE PAIVA VASCONCELOS, MARCIO MELO
NOGUEIRA - Advogados do(a) REQUERIDO: MARCIO MELO
NOGUEIRA - RO0002827, DIEGO DE PAIVA VASCONCELOS
- RO0002013, ROCHILMER MELLO DA ROCHA FILHO RO0000635
Nome: OI MOVEL
Endereço: Edifício Telebrasília, Asa Norte, Brasília - DF - CEP:
70713-900
DESPACHO
Vistos.
Os embargos de declaração opostos pela parte executada (ID n.
21167394), são tempestivos.
Registre-se, por oportuno, que da DECISÃO lançada não há
obscuridade, contradição ou omissão, hipóteses que justificam os
embargos de declaração.
Ademais, eventual desacerto ou erro na DECISÃO é justamente o
que justifica a possibilidade de manejo do recurso pertinente.
Assim, conheço dos embargos opostos para o fim de rejeitá-los,
mantendo a DECISÃO tal qual lançada nos autos.
Encaminhe-se à contadoria, para o cálculo.
Após, vistas as partes e conclusos para DECISÃO.
Intime-se.
Jaru/RO, 12 de setembro de 2018
Luis Marcelo Batista da Silva
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
1ª Vara Cível, 1º Juizado Especial Cível e da Fazenda Pública
Rua Raimundo Cantanhede, 1069, Setor 02, JARU – RO
CEP: 76890-000 - Fone:(69)3521-3238 - E-mail: jaw1civel@tjro.
jus.br
Origem: Jaru - 1ª Juizado Especial Cível
Processo nº: 7001198-28.2018.8.22.0003
Classe:JUIZADOS - PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL
CÍVEL (436) - Assunto: [DIREITO DO CONSUMIDOR, Indenização
por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica]
Requerente: ARGEMIRO DE ASSIS BRUM - Advogado do(a)
REQUERENTE: GISLENE TREVIZAN - RO7032
Nome: ARGEMIRO DE ASSIS BRUM
Endereço: ZONA RURAL, SN, Linha 627, Km 04, ZONA RURAL,
Jaru - RO - CEP: 76890-000
Advogado(s) do reclamante: GISLENE TREVIZAN
Requerido: CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA SA CERON
Advogado(s) do reclamado: BRUNA TATIANE DOS SANTOS
PINHEIRO SARMENTO - Advogado do(a) REQUERIDO: BRUNA
TATIANE DOS SANTOS PINHEIRO SARMENTO - RO0005462
Nome: CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA SA CERON
Endereço: SETOR 03, 1101, Rua Ricardo Catanhede, Jaru - RO CEP: 76890-000
SENTENÇA
Vistos.
Relatório dispensado na forma do art. 38 da Lei n. 9.099/95.
Trata-se de ação de reparação de danos materiais, formulado por
ARGEMIRO DE ASSIM BRUM, em face de CENTRAIS ELÉTRICAS
DO ESTADO DE RONDÔNIA – ELETROBRÁS, pleiteando a
indenização pelos danos materiais decorrentes de construção de
subestação no valor de R$ 13.070,69 (treze mil e setenta reais
e sessenta e nove centavos), bem como seja condenada na
obrigação de fazer consistente na formalização da incorporação
da rede elétrica.
Devidamente citada, a parte requerida apresentou contestação,
alegando em síntese, preliminar de prescrição e no MÉRITO,
afirmou que os orçamentos apresentados são fictícios e genéricos,
incapaz de comprovar os dispêndios, discorreu sobre a depreciação
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da subestação e sobre a normativa contida na Resolução n.
229/2006 da Aneel. Sustentou que não fez nenhuma incorporação
de subestação construída pela parte autora. Pleiteou que não seja
aplicada a inversão do ônus da prova. Discorreu sobre os valores
pleiteados pelo requerente. E, ao final, pleiteou a improcedência do
pedido inicial.
Pois bem.
Numa simples análise, verifica-se que no presente caso, há
necessidade da produção de prova pericial para uma justa solução
do conflito, e não sendo possível a produção de tal prova no
Juizado Especial Cível.
A Lei 9.099/95 norteia-se, basicamente, por dois princípios:
simplicidade e oralidade.
A primeira deve ser aquilatada no instante da apresentação da
moldura fática.
A segunda, por sua vez, opera-se quando da utilização das
ferramentas processuais.
Desta forma, ao se analisar a complexidade da causa para
verificação da competência de juizados especiais, deve-se levar
em consideração a complexidade jurídica e probatória. A primeira
refere-se a questões de direito e entroncamentos doutrinários e
jurisprudenciais, dos quais o juízo não pode se escusar de analisar,
todavia, a segunda, refere-se aos casos em que a dificuldade de
solução está não em questões de direito, mas sim, de fato, que
exige a produção de provas intrincadas para a elucidação da
questão.
Em que pese a possibilidade de julgamento pelos juizados
especiais em causas que versem sobre indenização no presente
caso, somente vislumbro possibilidade de elucidação por meio de
produção de prova pericial.
Desta forma, quando insuficiente os meios simples para
comprovação do direito alegado, não há que se falar em causa de
menor complexidade, o que deixa tal demanda em desacordo com
o sistema jurídico próprio de juizados especiais.
O Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia firmou entendimento
de que a rede particular localizada integralmente dentre do imóvel
da parte não merece indenização, de tal forma que o feito exige
perícia a fim de esclarecer a dimensão da rede elétrica, sua
localização, estado de conservação, emprego de todas as peças
indicadas nos orçamentos e funcionamento.
Oportuna, a transcrição do julgado:
APELAÇÃO CÍVEL. CERON. CONSTRUÇÃO DE SUBESTAÇÃO
DE ENERGIA ELÉTRICA. REDE PARTICULAR LOCALIZADA
INTEGRALMENTE NO IMÓVEL DO PROPRIETÁRIO. AUSÊNCIA
DE DERIVAÇÃO PARA ATENDIMENTO DE OUTROS
CONSUMIDORES. INCORPORAÇÃO. RESSARCIMENTO. NÃO
CABIMENTO. RECURSO NÃO PROVIDO. Não deve ocorrer
a incorporação de rede de subestação de energia elétrica ao
patrimônio da concessionária, ou ressarcimento de valores,quando
a rede elétrica estiver localizada integralmente no imóvel do
proprietário e não houver derivações para atendimento de outros
consumidores. (Apelação 0000917-46.2013.822.0011, Rel. Des.
Sansão Saldanha, Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia: 1ª
Câmara Cível, julgado em 20/06/2018. Publicado no Diário Oficial
em 04/07/2018.)
Nesse passo, transcrevo parte do voto do eminente Rel. Des.
Sansão Saldanha, no julgamento da apelação n.000091746.2013..8.22.0001, ao se referir a perícia produzida nos autos:
“DESEMBARGADOR SANSÃO SALDANHA: Houve interposição
de agravo retido. Entretanto, não há no recurso de apelação pedido
de apreciação do agravo retido, portanto, não será apreciado. A
parte autora, ora apelante, ingressou com a ação pretendendo a
incorporação e o ressarcimento de valores gastos (R$ 9.086,94)
com a construção de subestação de rede elétrica. Apresentou
documentos às fls. 16/21, fatura de consumo de energia,
contrato de prestação de serviço público de energia elétrica para
unidades consumidoras atendidas em baixa tensão, declaração
de compromisso e responsabilidade e orçamentos. Determinada
a produção de prova pericial (fls. 94), para verificação quanto à
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existência da incorporação da rede elétrica, com nomeação de
perito engenheiro eletricista. Laudo técnico juntado às fls. 106/110.
O autor, aqui apelante, impugnou o laudo pericial (fls. 115/118).
Impugnação rejeitada às fls. 126/128, não havendo insurgência
quanto à DECISÃO.”
Diante disso, deverá a parte requerente, por força legal, recorrer a
Justiça Comum desta Comarca, observando os pressupostos de
constituição válida e desenvolvimento regular do processo, para
propor a presente demanda.
Desta feita, este Juízo não é competente para processamento e
julgamento do presente feito, tendo em vista que para sua aferição
é necessária perícia, tornando a causa de grande complexidade.
Assim, a extinção do feito é a medida que se impõe ao presente
caso concreto, já que em sede de Juizado Especial Cível não há o
declínio da competência.
Isto posto, com fundamento no artigo 51, inciso II, da Lei n. 9.099/95,
JULGO EXTINTO, sem resolução de MÉRITO, o pedido formulado
pela autora em desfavor do requerido, conforme fundamentação
supra.
Sem custas e honorários, haja vista tratar-se de DECISÃO proferida
em primeiro grau de jurisdição, no âmbito dos Juizados Especiais,
na forma dos artigos 54 e 55 da Lei n. 9.099/95.
Transitada em julgado, arquivem-se.
P.R.I.
Jaru/RO, 12 de setembro de 2018.
Luis Marcelo Batista da Silva
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
1ª Vara Cível, 1º Juizado Especial Cível e da Fazenda Pública
Rua Raimundo Cantanhede, 1069, Setor 02, JARU – RO
CEP: 76890-000 - Fone:(69)3521-3238 - E-mail: jaw1civel@tjro.jus.br
Origem: Jaru - 1ª Juizado Especial Cível
Processo nº: 7001568-07.2018.8.22.0003
Classe:JUIZADOS - PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL
CÍVEL (436) - Assunto: [Indenização por Dano Moral, Indenização
por Dano Moral]
Requerente: GILVANEIDE TEREZA DOS SANTOS SILVA
- Advogados do(a) REQUERENTE: INDIANO PEDROSO
GONCALVES - RO0003486, RENATA SOUZA DO NASCIMENTO
- RO0005906
Nome: GILVANEIDE TEREZA DOS SANTOS SILVA
Endereço: RUA RICARDO CANTANHEDE, 3472, SETOR 05, Jaru
- RO - CEP: 76890-000
Advogado(s) do reclamante: RENATA SOUZA DO NASCIMENTO,
INDIANO PEDROSO GONCALVES
Requerido: CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA SA CERON
Advogado(s) do reclamado: BRUNA TATIANE DOS SANTOS
PINHEIRO SARMENTO, GABRIELA DE LIMA TORRES,
DANIEL PENHA DE OLIVEIRA - Advogados do(a) REQUERIDO:
DANIEL PENHA DE OLIVEIRA - RO0003434, GABRIELA DE
LIMA TORRES - RO0005714, BRUNA TATIANE DOS SANTOS
PINHEIRO SARMENTO - RO0005462
Nome: CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA SA CERON
Endereço: RUA RICARDO CANTANHEDE, 1101, SETOR 03, Jaru
- RO - CEP: 76890-000
SENTENÇA
Vistos.
Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.
Trata-se de ação de inexistência de débito cumulada com
danos morais com pedido de tutela antecipada, promovida por
GILVANEIDE TERESA DOS SANTOS, em face de CENTRAIS
ELÉTRICAS DE RONDÔNIA SA – CERON, para que a requerida
seja condenada ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a
título de danos morais.
Alega a autora que a requerida suspendeu o fornecimento de
energia na residência da autora (03/05/2018). Após o corte, no dia
04/05/2018 a autora pagou as faturas que deram causa ao corte e
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pagou a taxa de religação de urgência. Declarou que a requerida se
prontificou a restabelecer a energia no dia 04/05/2018 (sexta-feira),
o que não ocorreu. Afirmou que a requerida retirou o relógio, cortou
a fiação e quando outra equipe da requerida foi religar a energia,
não a realizou por falta de medidor. Aduziu que ficou o final de
semana sem energia, pois só foi religada quatro dias depois, no dia
07/05/2018, às 14 horas.
Regularmente citada, a requerida apresentou contestação,
alegando, em síntese, que a equipe foi ao local para restabelecer
o fornecimento de energia elétrica, no dia 04/05/2018, porém
não tiveram acesso ao padrão pelo lado de fora, posto que foi
construído de forma irregular, com uma grade na frente que
impedia a realização dos trabalhos. Declarou que não havia
ninguém em casa e o imóvel estava trancado. Afirmou que a autora
solicitou religação de urgência no dia 05/05/2018, às 11h11min,
porém como era final de semana o prazo final para execução era
até 07/05/2018, às 12horas, mesmo sendo religação de urgência.
Aduziu que a equipe retornou no dia 06/05/2018 às 10:06:00, mas
ainda permanecia sem acesso. Declarou que a culpa pelo serviço foi
exclusivamente da autora que não deu acesso ao padrão. Afirmou
que a energia foi suspensa em 20/03/2018 e teria o ocorrido a autoreligação valendo-se de justiça privada. Que não foi cobrado taxa
de religação de urgências, mas multa por religação a revelia e uma
religação normal.
A autora apresentou impugnação à contestação (ID 18355924),
onde afirmou que o corte feito dia 03/05/2018, e faturas pagas na
mesma data. Declarou que as alegações da requerida não são
verídicas, visto que o horário de chegada constante no documento
apresentado pela ré é 21h23min. Afirmou que as fotografias
mostram grade cortada e fiação cortada. Que o padrão fica na
divisa do muro e que nunca foi orientada a alterar o padrão.
A audiência de conciliação foi realizada restando infrutífera (ID
19595478).
A audiência de instrução e julgamento foi realizada no dia
28/08/2018, ocasião em que ouviram duas testemunhas (ID n.
20992118). As partes apresentaram razões finais remissivas.
Pois bem.
No MÉRITO, a ação é improcedente.
A questão controvertida cinge-se na existência ou não dano moral
sofrido pela autora, por eventual falha na prestação do serviço pela
requerida, que levou à autora permanecer um final de semana sem
o fornecimento de energia elétrica em sua residência, que por sua
vez, resolve-se nos termos do artigo 6º, inciso VIII do Código de
Defesa do Consumidor.
A esse respeito, com base no princípio da persuasão racional,
os meios de prova coligidos nos autos refutam as pretensões da
parte autora e, consequentemente, acolhe a pretensão da parte
requerida. Logo, o que se vê, no caso dos autos, que a requerida
realizou tentativas de restabelecimento do fornecimento de energia
elétrica o que não foi possível por culta exclusiva da autora.
A autora alega que permaneceu durante quatro dias sem energia
elétrica em sua residência, mesmo tendo adimplido todas as faturas
em atraso e solicitado a religação de urgência.
A autora comprovou o pagamento das faturas de energia elétrica
em atraso, referente aos meses de março e abril de 2018 (ID n.
18355924), bem como a solicitação de serviços de religação de
urgência e transferência de titularidade da unidade consumidora,
com protocolo em 04/05/2018 (ID n. 18355938). Digitalizou,
ainda, contrato de prestação de serviços referente a mudança
de titularidade (ID n. 18355974), com assinatura de termo de
responsabilidade (ID n. 18356734) e fotografia do padrão de
energia elétrica (ID 18356718).
O requerido por sua vez, comprovou que realizou tentativa de
religação da energia elétrica no dia da solicitação, 04/05/2018, tendo
comparecido à residência às 21h32min (ID 19565777), não realizando
o serviço porque o padrão de energia não estava construído de
acordo com as normas e que estava sem acesso à medição, fazendo
comprovação mediante fotografia. Diante disso, as alegações da parte
autora de que a requerida só compareceu à sua residência no dia
07/05/2018, não deve prosperar. Senão vejamos.
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Verificando os autos foi constatado que a autora realizou nova
solicitação de religação de urgência de cortado no dia 06/05/2018,
às 10:06, o que comprova mediante documento de solicitação de
religação de urgência, realizada em 05/05/2018, às 11:11:03 (ID n.
19565778), onde constou a informação para que a autora deveria
construir novo padrão de acordo com as normas.
A autora afirma que a requerida não compareceu à sua residência e
digitalizou fotografia do padrão de energia elétrica onde demonstra
que as grades de proteção do mudo estão cortadas dando acesso
ao padrão (ID n. 18356718), no entanto, a requerida digitalizada
fotografia do mesmo local, (ID n. 19565774), onde se verifica que
as grades no muro estão intacta, impossibilitando, assim, o acesso
à caixa de medidor do relógio (ID n. 19565774).
Desta forma, verifica-se nos autos que há duas fotografias do
padrão, uma com e outra sem a grade de proteção. O que não
ficou demonstrado é o momento em que essas fotografias foram
realizadas, porém é incontroverso nos autos que havia grade
de proteção e foi cortada, conforme se verifica na fotografia
apresentada pela autora (ID n. 18356718).
As testemunhas ouvidas em juízo, não souberam esclarecer quem
e nem quando a grade de proteção foi cortada.
A testemunha WILSON LOPES DA COSTA MELO, afirmou que
a Ceron retirou o medidor. Que esse procedimento não é normal,
pois já trabalhou na Ceron, e esse não é o procedimento para retirar
o relógio. O relógio é retirado quando não há morador. O serviço
realizado parece ser de amador. Não recorda a data do corte, mas
sabe que a autora ficou uns 06 dias sem energia. Declarou que
ela reivindicou, passou o final de semana sem energia. O padrão
tem acesso pela rua, e tem acesso para ser retirado o medidor.
O padrão é colocado no canto do muro. Quando foi mudado para
bifásico foi orientado como a empresa exige. O padrão está dentro
das normas técnicas da requerida. O padrão fica dentro do quintal,
e dá acesso para qualquer um chegar e retirar o medidor. Tem
grade no muro, mas a grade na frente do medidor é cerrada. A
ceron retirou o medidor e os fios. O medidor ficava dentro do muro,
na casa dela. Não havia dificuldade para leiturista ou para quem
for cortar a energia. O padrão está dentro das normas técnicas,
pois se assim não fosse a requerida não teria religado. A Ceron
não retirou a grade, não cerraram, fizeram uso pelo acesso que já
tinha. Não sabe quem cerrou a grade. Foi ele quem orientou para
tomarem essa providência.
Por sua vez a testemunha, ERIS MACEDO, declarou que viu a
Ceron chegando lá, retirou o relógio, colocou a escada e retificou os
fios. Afirma que o corte ocorreu numa quinta-feira, não se recorda
o dia que foi religado. O padrão possui acesso pelo lado de fora.
Não tem grade.
Assim, as testemunhas não puderam apresentar esclarecimento
do momento em que as grades foram cerradas, no entanto a
testemunha Wilson afirma que não foi a requerida.
Por fim, não deve prosperar a argumentação da autora, de que o
horário de comparecimento à sua residência da equipe da requerida
às 21h32min, é uma alegação infundada, posto que a requerida
possui 24 horas para restabelecer o fornecimento da energia,
conforme disposto na Cláusula Segunda, item 15, do contrato de
prestação de serviços apresentado pela autora no ID. 18355974).
Desta forma, diante da comprovação, pela requerida, de havia
grades que impedia a realização dos serviços, bem como diante
do conjunto probatório acostado aos autos de que a requerida
compareceu na residência da autora, tenho que não houve falha
prestação dos serviços, não havendo dever de indenizar.
A autora não se desincumbiu do ônus que lhe incumbia, conforme
previsão no artigo 333 do CPC, considerando que não trouxe aos
autos esclarecimento quanto ao momento em que as grades de
impediam o acesso ao padrão, foram retiradas, se limitando a
afirmar que estavam cortadas. Também deixou de comprovar se
a todo momento permaneceu em sua residência aguardando a
equipe da requerida comparecer para restabelecimento do serviço.
Nesse contexto, a improcedência do pedido é a medida que se
impõe no presente caso concreto.
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Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE os pedidos mediatos
formulados pela autora, com resolução de MÉRITO e fundamento
no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.
Sem custas processuais e honorários nesta instância, conforme o
art. 55 da Lei n° 9.099/95.
Assim, resolvo o feito com a apreciação do MÉRITO.
PRI.
Oportunamente, arquivem-se os autos.
Jaru/RO, 12 de setembro de 2018.
Luís Marcelo Batista da Silva
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
1ª Vara Cível, 1º Juizado Especial Cível e da Fazenda Pública
Rua Raimundo Cantanhede, 1069, Setor 02, JARU – RO
CEP: 76890-000 - Fone:(69)3521-3238 - E-mail: jaw1civel@tjro.jus.br
Origem: Jaru - 1ª Juizado Especial Cível
Processo nº: 7002194-31.2015.8.22.0003
Classe:CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) - Assunto: [Cheque]
Requerente: EDILSON LOPES DE MIRANDA - Advogado do(a)
EXEQUENTE: JOSUE LEITE - RO625-A
Nome: EDILSON LOPES DE MIRANDA
Endereço: AV. BRASIL, 1937, ST 01, Jaru - RO - CEP: 76890-000
Advogado(s) do reclamante: JOSUE LEITE
Requerido: WEBER ALMEIDA DE QUEIROZ
Advogado(s) do reclamado: RAFAEL SILVA COIMBRA - Advogado
do(a) EXECUTADO: RAFAEL SILVA COIMBRA - RO0005311
Nome: WEBER ALMEIDA DE QUEIROZ
Endereço: AV. BRASIL, 1957, SETOR 01, Jaru - RO - CEP: 76890000
DESPACHO
Vistos;
Nesta data determinei o bloqueio de circulação e transferência de
propriedade do veículo Volkswagen, Saveiro Cros, cor preta Placa:
NDM 7628, no sistema Renajud.
Intime-se o autor para, no prazo de 05(cinco) dias úteis, fornecer o
endereço onde pode ser encontrado o referido veículo.
Fornecido o endereço expeça-se o MANDADO de remoção e
depósito na mão do exequente que deverá assumir o encargo de
fiel depositário e o compromisso de não utilizar o veículo.
Concomitantemente, intime-se o executado para pagar o saldo
remanescente da dívida inclusive diligência do oficial de justiça no
prazo de 10(dez) dias-multa, sob pena de penhora on-line, penhora
do veículos que encontra-se em sua posse ou penhora de parte do
salário, caso o credor forneça nome e endereço do empregador.
Cumpra-se.
Jaru/RO, 12 de setembro de 2018.
LUIS MARCELO BATISTA DA SILVA
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
1ª Vara Cível, 1º Juizado Especial Cível e da Fazenda Pública
Rua Raimundo Cantanhede, 1069, Setor 02, JARU – RO
CEP: 76890-000 - Fone:(69)3521-3238 - E-mail: jaw1civel@tjro.jus.br
Processo nº: 7003098-17.2016.8.22.0003
Classe:CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
Assunto: [DIREITO DO CONSUMIDOR, Indenização por Dano
Moral, Indenização por Dano Material]
Requerente: JULIO CESAR RIBEIRO RAMOS
Advogado do(a) EXEQUENTE: JULIO CESAR RIBEIRO RAMOS
- RO5518
Requerido: OI / SA
Advogados do(a) EXECUTADO: ALESSANDRA MONDINI
CARVALHO - RO0004240, ROCHILMER MELLO DA ROCHA
FILHO - RO0000635, MARCELO LESSA PEREIRA - RO0001501
Fica o patrono do autor intimado, no prazo de 05 dias, manifestarse sobre a impugnação juntada.
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PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
1ª Vara Cível, 1º Juizado Especial Cível e da Fazenda Pública
Rua Raimundo Cantanhede, 1069, Setor 02, JARU – RO
CEP: 76890-000 - Fone:(69)3521-3238 - E-mail: jaw1civel@tjro.
jus.br
Processo nº: 7003590-09.2016.8.22.0003
Classe:JUIZADOS - PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL
CÍVEL (436)
Assunto: [Rescisão do contrato e devolução do dinheiro,
Interpretação / Revisão de Contrato, Práticas Abusivas]
Requerente: HELISSANDRO KASSIO PORTO AMORIM e outros
Advogado do(a) REQUERENTE: NAYBERTH HENRIQUE ALCURI
AQUINIO BANDEIRA - RO2854
Advogado do(a) REQUERENTE: NAYBERTH HENRIQUE ALCURI
AQUINIO BANDEIRA - RO2854
Requerido: ROMA EMPREENDIMENTOS E TURISMO LTDA
Advogados do(a) REQUERIDO: CATIA DA SILVA SANTOS
- GO26922, ROSANIA APARECIDA CARRIJO - GO14025,
RUBIANE TERESINHA VIERO DILELIO - PR32369
Fica o procurador do requerido intimado para no prazo de 15 dias,
recolher as custas finais apuradas sob pena de protesto e inscrição
em dívida ativa.
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
1ª Vara Cível, 1º Juizado Especial Cível e da Fazenda Pública
Rua Raimundo Cantanhede, 1069, Setor 02, JARU – RO
CEP: 76890-000 - Fone:(69)3521-3238 - E-mail: jaw1civel@tjro.
jus.br
Processo nº: 7001503-12.2018.8.22.0003
Classe:EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159)
Assunto: [Nota Promissória]
Requerente: VALMIR LOPES DE FARIA
Advogado do(a) EXEQUENTE: SIDNEY DA SILVA PEREIRA RO8209
Requerido: JOSE INACIO DA SILVA FILHO
Advogado do(a) EXECUTADO:
FINALIDADE: Fica o procurador da parte autora intimado para no
prazo de 05 dias, apresentar planilha atualizada dos débitos.

2º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA
FÓRUM MINISTRO VICTOR NUNES LEAL
2ª JUIZADO ESPECIAL CÍVEL - COMARCA DE JARU/RO
Rua Raimundo Cantanhede, 1069, setor 2, CEP 76.890-000, Jaru/
RO
Fone: 69-3521-3237 e-mail: jaw2civel@tjro.jus.br
PROCESSO Nº: 7003819-32.2017.8.22.0003
PROTOCOLADO EM: 09/11/2017 06:50:49
CLASSE: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
EXEQUENTE: FRANCISCO BEOVAL PEIXOTO
Advogado do(a) EXEQUENTE:
EXECUTADO: WANDERLEY BINO LISBOA
Advogado do(a) EXECUTADO:
SENTENÇA
Vistos,
Considerando que a DECISÃO de ID 21152520 atende ao objeto
do presente cumprimento de SENTENÇA e que o eventual
desdobramento das medidas determinadas são de responsabilidade
da parte autora, entendo que a tutela satisfativa foi alcançada no
feito.
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Desta forma, considerando o total cumprimento da obrigação,
JULGO EXTINTA A EXECUÇÃO, na forma do art. 924, II, do
Código de Processo Civil.
Sem custas ou honorários – artigo 55, da Lei 9.099/95.
P.R.I.
DETERMINEI A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO DE JUSTIÇA
ELETRÔNICO PARA FINS DE PUBLICIDADE (ART. 205, § 3º).
Nada pendente, arquivem-se os autos.
Jaru/RO, 12 de setembro de 2018.
ELSI ANTONIO DALLA RIVA
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA
FÓRUM MINISTRO VICTOR NUNES LEAL
2ª JUIZADO ESPECIAL CÍVEL - COMARCA DE JARU/RO
Rua Raimundo Cantanhede, 1069, setor 2, CEP 76.890-000, Jaru/RO
Fone: 69-3521-3237 e-mail: jaw2civel@tjro.jus.br
PROCESSO Nº: 7002804-91.2018.8.22.0003
PROTOCOLADO EM: 29/08/2018 15:18:02
CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159)
EXEQUENTE: CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES DE
VEICULOS G. M. LTDA - ME
Advogado do(a) EXEQUENTE: SIDNEY DA SILVA PEREIRA RO8209
EXECUTADO: DOUGLAS ALVES DOS SANTOS
Advogado do(a) EXECUTADO:
SENTENÇA
Vistos,
Considerando o total cumprimento da obrigação, JULGO EXTINTA
A EXECUÇÃO, na forma do art. 924, II, do Código de Processo
Civil.
Cancele-se a solenidade designada.
Sem custas ou honorários – artigo 55, da Lei 9.099/95.
P.R.I.
DETERMINEI A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO DE JUSTIÇA
ELETRÔNICO PARA FINS DE PUBLICIDADE (ART. 205, § 3º).
Nada pendente, arquivem-se os autos.
Jaru/RO, 13 de setembro de 2018.
ELSI ANTONIO DALLA RIVA
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA
FÓRUM MINISTRO VICTOR NUNES LEAL
2ª JUIZADO ESPECIAL CÍVEL - COMARCA DE JARU/RO
Rua Raimundo Cantanhede, 1069, setor 2, CEP 76.890-000, Jaru/RO
Fone: 69-3521-3237 e-mail: jaw2civel@tjro.jus.br
PROCESSO Nº: 7001150-69.2018.8.22.0003
PROTOCOLADO EM: 12/04/2018 15:48:14
CLASSE: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
EXEQUENTE: TELECIO DE SOUZA
Advogado do(a) EXEQUENTE: TIAGO DOS SANTOS DE LIMA RO7199
EXECUTADO: CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA SA CERON
Advogado do(a) EXECUTADO:
SENTENÇA
Vistos,
Considerando o total cumprimento da obrigação, JULGO EXTINTA
A EXECUÇÃO, na forma do art. 924, II, do Código de Processo Civil.
Expeça-se alvará judicial em favor da parte autora, a fim de que
proceda com o levantamento da quantia depositada judicialmente
(ID 21374127).
Sem custas ou honorários – artigo 55, da Lei 9.099/95.
P.R.I.
DETERMINEI A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO DE JUSTIÇA
ELETRÔNICO PARA FINS DE PUBLICIDADE (ART. 205, § 3º).
Nada pendente, arquivem-se os autos.
Jaru/RO, 13 de setembro de 2018.
ELSI ANTONIO DALLA RIVA
Juiz de Direito
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PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA
FÓRUM MINISTRO VICTOR NUNES LEAL
2ª JUIZADO ESPECIAL CÍVEL - COMARCA DE JARU/RO
Rua Raimundo Cantanhede, 1069, setor 2, CEP 76.890-000, Jaru/RO
Fone: 69-3521-3237 e-mail: jaw2civel@tjro.jus.br
PROCESSO Nº: 7002806-61.2018.8.22.0003
PROTOCOLADO EM: 29/08/2018 15:51:45
CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159)
EXEQUENTE: CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES DE
VEICULOS G. M. LTDA - ME
Advogado do(a) EXEQUENTE: SIDNEY DA SILVA PEREIRA RO8209
EXECUTADO: FRANCIELY CALISTO DE SOUZA
Advogado do(a) EXECUTADO:
SENTENÇA
Vistos,
Considerando o total cumprimento da obrigação, JULGO EXTINTA
A EXECUÇÃO, na forma do art. 924, II, do Código de Processo Civil.
Cancele-se a solenidade designada.
Sem custas ou honorários – artigo 55, da Lei 9.099/95.
P.R.I.
DETERMINEI A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO DE JUSTIÇA
ELETRÔNICO PARA FINS DE PUBLICIDADE (ART. 205, § 3º).
Nada pendente, arquivem-se os autos.
Jaru/RO, 13 de setembro de 2018.
ELSI ANTONIO DALLA RIVA
Juiz de Direito

JUIZADO DA INFÂNCIA E JUVENTUDE
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA
JUIZADO DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE DA COMARCA DE
JARU/RO
Rua Raimundo Cantanhede, 1069, setor 2, CEP 76.890-000, Jaru/RO
Fone: 69-3521-3237 e-mail: jaw2civel@tjro.jus.br
PROCESSO Nº: 7001815-85.2018.8.22.0003
PROTOCOLADO EM: 05/06/2018 09:26:24
CLASSE: INF JUV INFRACIONAL - PROCESSO DE APURAÇÃO
DE ATO INFRACIONAL (1464)
AUTOR: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE RONDONIA
Advogado do(a) AUTOR:
ADOLESCENTE: RODRIGO VITAL ALVES
Advogado do(a) ADOLESCENTE:
Vistos, etc.
Vista as partes do documento juntado. Nada requerido, dou por
encerrada a fase instrutória.
Venham as alegações finais no prazo de 05(cinco) dias nos termos
do §1º do art. 193 do Estatuto da Criança e do Adolescente.
Após, voltem os autos conclusos para SENTENÇA.
Jaru/RO, 13 de setembro de 2018.
ELSI ANTONIO DALLA RIVA
Juiz de Direito

1ª VARA CÍVEL
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
1ª Vara Cível, 1º Juizado Especial Cível e da Fazenda Pública
Rua Raimundo Cantanhede, 1069, Setor 02, JARU – RO
CEP: 76890-000 - Fone:(69)3521-3238 - E-mail: jaw1civel@tjro.jus.br
Processo nº: 7003513-63.2017.8.22.0003
Classe:CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
Assunto: [Requisição de Pequeno Valor - RPV]
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Requerente: LUCIA CONCEICAO DE OLIVEIRA COSTA
Advogado do(a) EXEQUENTE: JOSE FERNANDO ROGE RO0005427
Requerido: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
e outros
Advogado do(a) EXECUTADO:
Advogado do(a) EXECUTADO:
Fica o procurador da parte autora INTIMADO para, no prazo de 05
(cinco) dias, juntar no processo o trânsito em julgado da ação de
conhecimento, para auxiliar na expedição dos RPV’s.
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
1ª Vara Cível, 1º Juizado Especial Cível e da Fazenda Pública
Rua Raimundo Cantanhede, 1069, Setor 02, JARU – RO
CEP: 76890-000 - Fone:(69)3521-3238 - E-mail: jaw1civel@tjro.
jus.br
Processo nº: 7003892-04.2017.8.22.0003
Classe:CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
Assunto: [Causas Supervenientes à SENTENÇA ]
Requerente: ELIANE DE OLIVEIRA CARVALHO
Advogado do(a) EXEQUENTE: LUCIANO FILLA - RO0001585
Requerido: YMPACTUS COMERCIAL S/A
Advogado do(a) EXECUTADO:
FINALIDADE: Fica o procurador do autor intimado para no prazo
de 05 dias, manifestar da devolução de carta precatoria.

2ª VARA CÍVEL
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA
FÓRUM MINISTRO VICTOR NUNES LEAL
2ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE JARU/RO
Rua Raimundo Cantanhede, 1069, setor 2, CEP 76.890-000, Jaru/RO
Fone: 69-3521-3237 e-mail: jaw2civel@tjro.jus.br
PROCESSO Nº: 7001112-57.2018.8.22.0003
PROTOCOLADO EM: 11/04/2018 11:12:55
CLASSE: EMBARGOS À EXECUÇÃO (172)
EMBARGANTE: ELIAS SILVA GABLER, DALVA GOMES DE
OLIVEIRA GABLER
Advogado do(a) EMBARGANTE: PIERO FILIPI DE CARVALHO
LIMA - RO0006297
Advogado do(a) EMBARGANTE:
EMBARGADO: LUIZ JOSE GONCALVES, AUGUSTA CARNIELLI
GONCALVES
Advogado do(a) EMBARGADO: JOAO DUARTE MOREIRA RO0005266
Advogado do(a) EMBARGADO: JOAO DUARTE MOREIRA RO0005266
Vistos, etc.
1) REAUTUE-SE como cumprimento de SENTENÇA.
2) RETIFIQUE-SE os polos da demanda, incluindo o causídico da
parte requerida como autor e os embargantes como requeridos,
bem como proceda com a exclusão dos embargados LUIZ JOSE
GONÇALVES e AUGUSTA CARNIELLI GONÇALVES, uma vez
que trata-se de cumprimento de SENTENÇA relacionado apenas
aos honorários advocatícios.
3) INTIME-SE a parte executada para pagar o débito, no prazo de
15 (quinze) dias, acrescido de custas, se houver, com fulcro no art.
523 do CPC.
Não ocorrendo pagamento voluntário no prazo supracitado, o
débito será acrescido de multa de dez por cento e, também, de
honorários de advogado de dez por cento (§ 1º do art. 523 do
mesmo Diploma Legal).
Caso seja efetuado o pagamento parcial dentro do prazo de quinze
dias, a multa e os honorários decorrentes do inadimplemento
incidirão sobre o restante (art. 523, § 2º do CPC).
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Findo o prazo do pagamento voluntário, fica o Cartório autorizado,
desde já, a proceder a expedição de MANDADO de penhora e
avaliação, seguindo-se os atos de expropriação, conforme § 3º do
art. 523 do mesmo Códice.
Deverá constar no MANDADO, além dos atos inerentes ao
MANDADO acima descritos, os seguintes comandos:
- Após o decurso do intervalo de pagamento voluntário, iniciase o prazo de 15 (quinze) dias para que o(a) executado(a),
independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos
próprios autos, sua impugnação, sendo que tal ato dever observar
os incisos I a VII do art. 525 do CPC.
- A apresentação de impugnação não impede a prática dos
atos executivos, inclusive os de expropriação, podendo o juiz,
a requerimento do executado e desde que garantido o juízo
com penhora, caução ou depósito suficientes, atribuir-lhe efeito
suspensivo, se seus fundamentos forem relevantes e se o
prosseguimento da execução for manifestamente suscetível de
causar ao executado grave dano de difícil ou incerta reparação (art.
525, § 6º do mesmo Diploma Legal).
- Eventual concessão de efeito suspensivo não impedirá a
efetivação dos atos de substituição, de reforço ou de redução da
penhora e de avaliação dos bens (§ 7º do art. 525 do CPC).
CONSIGNO AO CARTÓRIO QUE, AO PROCEDER A INTIMAÇÃO
DO DEVEDOR, DEVEM SER OBSERVADAS AS HIPÓTESES DO
ART. 513, § 2º DO CPC.
Sirva a presente como carta/precatória/MANDADO de citação/
intimação, ofício e demais atos, conforme o caso.
Na hipótese do MANDADO restar negativo, diante da não
localização da parte requerida, fica o Cartório autorizado a
repetir este comando, após apresentação de novo endereço pelo
demandante.
Eventuais CUSTAS PENDENTES, deverá o cartório promover sua
cobrança em conjunto com este cumprimento de SENTENÇA, SOB
PENA DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA.
DETERMINEI A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO DE JUSTIÇA
ELETRÔNICO PARA FINS DO ART. 205, § 3º, DO CPC.
Valor atualizado do débito: R$ 2.267,99
Jaru/RO, 12 de setembro de 2018.
ELSI ANTONIO DALLA RIVA
Juiz de Direito
DADOS PARA CUMPRIMENTO:
Nome: LUIZ JOSE GONCALVES
Endereço: Rua Monte sião, 1346, centro, Theobroma - RO - CEP:
76866-000
Nome: AUGUSTA CARNIELLI GONCALVES
Endereço: Rua Monte sião, 1346, centro, Theobroma - RO - CEP:
76866-000
Processo nº: 0000055-65.2014.8.22.0003
Classe: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
Autor: PAULO JOSE DE MORAIS
Requerido: CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA SA CERON
Certidão DE MIGRAÇÃO DE SISTEMA
Certifico que estes autos foram digitalizados através de sistema
próprio, ficando encerrada a movimentação física através do
Sistema SAP-PG.
Ficam as partes, por meio de seus advogados, intimadas da
distribuição em forma digitalizada NO SISTEMA PJE, SOB MESMA
NUMERAÇÃO, no qual deverão ser apresentadas as petições
pertinentes.
Ficam intimadas ainda de que enquanto era processo físico
os autos estavam em grau de recurso desde 09/07/2014, tendo
retornado com apreciação da apelação em 04/09/2018, mantendo
a SENTENÇA de 1º grau.
Ficam as partes intimadas, para requererem o que direito.
O referido é verdade. Dou fé.
Jaru/RO, Quinta-feira, 13 de Setembro de 2018.
FABIANE PALMIRA BARBOZA
Diretora de Cartório
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PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA
FÓRUM MINISTRO VICTOR NUNES LEAL
2ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE JARU/RO
Rua Raimundo Cantanhede, 1069, setor 2, CEP 76.890-000, Jaru/RO
Fone: 69-3521-3237 e-mail: jaw2civel@tjro.jus.br
PROCESSO Nº: 7002219-39.2018.8.22.0003
PROTOCOLADO EM: 11/07/2018 08:42:20
CLASSE: EXECUÇÃO FISCAL (1116)
EXEQUENTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN-RO
Advogado do(a) EXEQUENTE:
EXECUTADO: ERNANDE DOUTOR DOS SANTOS
Advogado do(a) EXECUTADO:
SENTENÇA
Vistos, etc.
Considerando o total cumprimento da obrigação por parte do
Executado, consoante manifestação expressa da parte autora,
JULGO EXTINTA A EXECUÇÃO, na forma do art. 924, inciso II do
Novo Código de Processo Civil.
Libere-se eventual constrição, bem como proceder a devolução do
MANDADO, independente de cumprimento, caso tal ato não tenha
sido realizado.
Sem custas, uma vez que não houve resistência a pretensão inicial
(art. 8º, inciso I da Lei Estadual n. 3.896/16).
Publique-se, registre-se e intimem-se.
Arquive-se independente do trânsito, certificando-se em caso de
eventual recurso.
DETERMINEI A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO DE JUSTIÇA
ELETRÔNICO PARA FINS DO ART. 205, § 3º, DO CPC.
Jaru/RO, 12 de setembro de 2018.
ELSI ANTONIO DALLA RIVA
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA
FÓRUM MINISTRO VICTOR NUNES LEAL
2ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE JARU/RO
Rua Raimundo Cantanhede, 1069, setor 2, CEP 76.890-000, Jaru/RO
Fone: 69-3521-3237 e-mail: jaw2civel@tjro.jus.br
PROCESSO Nº: 7002982-11.2016.8.22.0003
PROTOCOLADO EM: 26/07/2016 09:26:19
CLASSE: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
EXEQUENTE: RAQUEL BEZERRA CELESTINO
Advogado do(a) EXEQUENTE: LUCIANO FILLA - RO0001585
EXECUTADO: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Advogado do(a) EXECUTADO:
Vistos, etc.
Em que pese o teor da petição de ID n. 21369712, deve a parte autora
obter informações da suspensão de seu benefício junto ao INSS.
Da mesma forma, incumbe a demandante interpor recurso contra a
medida na via administrativa, se for o caso e ingressar em juízo com a
ação competente, posto que a perícia revisional se trata de disposição
legal (art. 101 da Lei n. 8.213/91).
Desta feita, considerando que a demanda já foi extinta, voltem os
autos para o arquivo.
DETERMINEI A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO DE JUSTIÇA
ELETRÔNICO PARA FINS DO ART. 205, § 3º, DO CPC.
Jaru/RO, 12 de setembro de 2018.
ELSI ANTONIO DALLA RIVA
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA
FÓRUM MINISTRO VICTOR NUNES LEAL
2ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE JARU/RO
Rua Raimundo Cantanhede, 1069, setor 2, CEP 76.890-000, Jaru/RO
Fone: 69-3521-3237 e-mail: jaw2civel@tjro.jus.br
PROCESSO Nº: 7004336-37.2017.8.22.0003
PROTOCOLADO EM: 19/12/2017 16:24:39
CLASSE: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
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AUTOR: VICENTE CARDOSO DA SILVA
Advogado do(a) AUTOR: EMILZE MARIA ALMEIDA SILVA RO0002868
RÉU: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Advogado do(a) RÉU:
VALOR ATUALIZADO DO DÉBITO: R$ 11.244,00
Vistos, etc.
Reautue-se como cumprimento de SENTENÇA e proceda a
associação deste feito aos autos principais, caso necessário.
Diante do valor da causa, fica dispensada a intimação a que se refere
a EC 62, conhecida como Emenda dos Precatórios e das novas
regras dispostas no art. 6°, §§ 1° ao 4° da Resolução n. 115-CNJ
(29/06/2010), uma vez que os valores apresentados não excedem o
limite de 60 (sessenta) salários-mínimos.
Proceda a intimação do INSS, na pessoa de seu representante legal
para, querendo, no prazo de 30 (trinta) dias e nos próprios autos,
impugnar a execução, com fulcro no art. 535 do CPC.
Poderá o presente DESPACHO valer como carta/MANDADO /
precatória/ofício para fins de citação e/ou intimação e demais atos,
pelo que tal comando dever ser acompanhado de Acórdão, Cálculo e
Petição, conforme o caso.
Determinei a publicação no Diário de Justiça Eletrônico para fins do
art. 205, § 3º, do CPC.
Jaru/RO, 12 de setembro de 2018.
ELSI ANTONIO DALLA RIVA
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA
FÓRUM MINISTRO VICTOR NUNES LEAL
2ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE JARU/RO
Rua Raimundo Cantanhede, 1069, setor 2, CEP 76.890-000, Jaru/RO
Fone: 69-3521-3237 e-mail: jaw2civel@tjro.jus.br
PROCESSO Nº: 7003372-78.2016.8.22.0003
PROTOCOLADO EM: 23/08/2016 10:24:57
CLASSE: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
EXEQUENTE: THIAGO MACHADO NASCIMENTO
Advogado do(a) EXEQUENTE:
EXECUTADO: CLARINDO DO NASCIMENTO LINO
Advogado do(a) EXECUTADO:
Vistos, etc.
Razão assiste a Defensoria Pública, uma vez que o DESPACHO de
ID n. 19928466 é claro ao dispor que a intimação será pessoal.
Desta feita, intime-se a parte exequente na forma do art. 485, § 1º do
CPC.
DETERMINEI A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO DE JUSTIÇA
ELETRÔNICO PARA FINS DO ART. 205, § 3º, DO CPC.
Jaru/RO, 12 de setembro de 2018.
ELSI ANTONIO DALLA RIVA
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA
FÓRUM MINISTRO VICTOR NUNES LEAL
2ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE JARU/RO
Rua Raimundo Cantanhede, 1069, setor 2, CEP 76.890-000, Jaru/RO
Fone: 69-3521-3237 e-mail: jaw2civel@tjro.jus.br
PROCESSO Nº: 7002013-25.2018.8.22.0003
PROTOCOLADO EM: 22/06/2018 16:10:58
CLASSE: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
EXEQUENTE: JOAO GONCALVES SILVA JUNIOR
Advogado do(a) EXEQUENTE: LUCIANO FILLA - RO0001585
EXECUTADO: SOCIEDADE JARU DE RADIO E TELEVISAO LTDA
- ME
Advogado do(a) EXECUTADO:
SENTENÇA
Vistos, etc.
Considerando o total cumprimento da obrigação por parte do
Executado, consoante depósito de ID n. 21401056 - Pág. 1, JULGO
EXTINTA A EXECUÇÃO, na forma do art. 924, inciso II do Novo
Código de Processo Civil.
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Libere-se eventual constrição, bem como proceder a devolução do
MANDADO, independente de cumprimento, caso tal ato não tenha
sido realizado.
Expeça-se alvará do montante descrito no ID n. 21401056 - Pág. 1 ou
proceda sua transferência, caso solicitado.
Custas na forma da lei. Caso não seja efetuado o recolhimento devido,
cumpra-se com o disposto no art. 35 da Lei Estadual n. 3.896/16.
Consigno ao Cartório que, em caso de eventual interposição de
recurso, fica o mesmo autorizado a proceder a intimação do apelado
para apresentar suas contrarrazões e, após, subir os autos ao Eg.
Tribunal de Justiça.
Publique-se, registre-se e intimem-se.
Arquive-se independente do trânsito, certificando-se em caso de
eventual recurso.
DETERMINEI A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO DE JUSTIÇA
ELETRÔNICO PARA FINS DO ART. 205, § 3º, DO CPC.
Jaru/RO, 12 de setembro de 2018.
ELSI ANTONIO DALLA RIVA
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA
FÓRUM MINISTRO VICTOR NUNES LEAL
2ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE JARU/RO
Rua Raimundo Cantanhede, 1069, setor 2, CEP 76.890-000, Jaru/RO
Fone: 69-3521-3237 e-mail: jaw2civel@tjro.jus.br
PROCESSO Nº: 7001317-86.2018.8.22.0003
PROTOCOLADO EM: 24/04/2018 12:55:46
CLASSE: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
EXEQUENTE: CAROLINE MENDES DE SOUSA
Advogado do(a) EXEQUENTE:
EXECUTADO: CLAUDIONOR BOMFIM DE SOUSA
Advogado do(a) EXECUTADO:
Vistos, etc.
1) Em atendimento ao pedido da Defensoria, Intime- se na forma do
art. 186, §2º do Código de Processo Civil.
2) Aguarde-se eventual manifestação por 30 (trinta) dias; mantida a
inércia, intime-se na forma do artigo 485, §1º, do CPC;
3) Nada sendo requerido, voltem os autos conclusos para extinção.
Determinei a publicação no Diário de Justiça Eletrônico para fins do
art. 205, § 3º, do CPC.
Jaru/RO, 12 de setembro de 2018.
ELSI ANTONIO DALLA RIVA
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA
FÓRUM MINISTRO VICTOR NUNES LEAL
2ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE JARU/RO
Rua Raimundo Cantanhede, 1069, setor 2, CEP 76.890-000, Jaru/RO
Fone: 69-3521-3237 e-mail: jaw2civel@tjro.jus.br
PROCESSO Nº: 7002824-82.2018.8.22.0003
PROTOCOLADO EM: 30/08/2018 14:39:08
CLASSE: FAMÍLIA- SEPARAÇÃO CONSENSUAL (60)
REQUERENTE: FERNANDO ALVES DE ASSIS FILHO, MIKAELI
SANTOS SILVA
Advogado do(a) REQUERENTE: EVERTON CAMPOS DE QUEIROZ
- RO0002982
Advogado do(a) REQUERENTE: EVERTON CAMPOS DE QUEIROZ
- RO0002982
SENTENÇA
FERNANDO ALVES DE ASSIS FILHO e MIKAELI SANTOS SILVA
DE ASSIS ajuizaram ação de divórcio consensual. Alegaram que da
relação não sobreveio o nascimento de filhos e que não amealharam
bens/dívidas. Presume-se a dispensa de alimentos entre os cônjuges.
A requerente voltará a utilizar o nome de solteira.
É o relatório.
Decido.
A presente demanda busca a decretação do divórcio entre as partes.
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Não há óbice quanto ao divórcio, visto que o lapso temporal
anteriormente exigido foi retirado com a Emenda 66, de 13/07/10,
passando o art. 226, §6º a ter a seguinte redação:
Art. 226. A família, base da sociedade, tem especial proteção do
Estado.
§6º O casamento civil pode ser dissolvido pelo divórcio.
Corroborando com tal entendimento, trago a jurisprudência de nosso
Eg. Tribunal de Justiça:
APELAÇÃO CÍVEL. DIVÓRCIO LITIGIOSO. PREENCHIMENTO
DE REQUISITOS. DESNECESSIDADE. Após a promulgação da
EC n. 66/2010, não há que se falar em preenchimento de requisitos
para a dissolução do casamento por meio do divórcio. Verificada a
manifestação de vontade de uma das partes em extinguir o vínculo
conjugal, o divórcio deve ser concedido, mormente quando verificada
a ausência de coabitação (Processo nº 0006325-07.2011.822.0102 –
Apelação. Relator: Desembargador Isaias Fonseca Moraes. Revisor:
Desembargador Kiyochi Mori. Processo publicado no Diário Oficial em
07/11/2013).
No mais, considerando a consensualidade da demanda e capacidade
civil das partes, tenho por bem homologar o acordo, na integralidade
de seus termos.
Ante o exposto, HOMOLOGO O ACORDO, para que surta seus
jurídicos e legais efeitos, na forma do artigo 487, III, b), do Novo Código
de Processo Civil e, em consequência, DECRETO O DIVÓRCIO de
FERNANDO ALVES DE ASSIS FILHO e MIKAELI SANTOS SILVA
DE ASSIS.
A requerente voltará a utilizar o nome de solteira: (MIKAELI SANTOS
SILVA)
Sem custas finais – art. 8º, III, da Lei de Custas.
Ressalto, todavia, deverá a parte interessada, arcar com eventuais
despesas extrajudiciais decorrentes desta DECISÃO.
Publique-se, registre-se e intimem-se.
Ante a natureza consensual da demanda e à ausência de prejuízo às
partes, INDEPENDENTEMENTE DE TRÂNSITO EM JULGADO, com
fulcro no artigo 1.000, do CPC, expeça-se o competente MANDADO
de averbação podendo a presente DECISÃO valer como MANDADO
/ofício.
DETERMINEI A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO DE JUSTIÇA
ELETRÔNICO PARA FINS DO ART. 205, § 3º, DO CPC.
Oportunamente, arquivem-se os autos.
Jaru/RO, 12 de setembro de 2018.
ELSI ANTONIO DALLA RIVA
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA
FÓRUM MINISTRO VICTOR NUNES LEAL
2ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE JARU/RO
Rua Raimundo Cantanhede, 1069, setor 2, CEP 76.890-000, Jaru/RO
Fone: 69-3521-3237 e-mail: jaw2civel@tjro.jus.br
PROCESSO Nº: 7002944-28.2018.8.22.0003
PROTOCOLADO EM: 12/09/2018 11:54:38
CLASSE: FAMÍLIA- DIVÓRCIO LITIGIOSO (99)
REQUERENTE:
EDINALVA
MARGARIDA
FERREIRA
VASCONCELOS NASCIMENTO
Advogados do(a) REQUERENTE: CALLIUGIDAN PEREIRA DE
SOUZA SILVA - RO8848, DENILSON DOS SANTOS MANOEL RO7524
REQUERIDO: EDELSON AMBROSIO DO NASCIMENTO
Advogado do(a) REQUERIDO:
Vistos, etc.
Considerando o disposto no art. 292, inciso III do CPC, fixo o valor
da causa em R$ 161.448,00 (cento e sessenta e um mil reais e
quatrocentos e quarenta e oito reais), com fulcro no § 3º do referido
artigo, devendo proceder as reautuações necessárias.
Cumprida tal formalidade, prossiga com os comandos abaixo
transcritos:
INTIME-SE a parte autora para apresentar o comprovante de
pagamento das custas processuais ou, na hipótese de insistir quanto
a hipossuficiência, juntar outros documentos que a demonstrem, a fim
de que este Juízo possa melhor aferir tal alegação.
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Cumpre ressaltar que há dúvidas quanto a hipossuficiência econômica
alegada e, portanto, como é dever do magistrado velar pela veracidade
das informações constantes nos autos, a parte autora deverá atestar
a pobreza arguida.
Em tempo, a concessão dos benefícios da justiça gratuita, outrora
regulamentada no art. 4º da Lei 1.060/50, agora encontra respaldo no
Capítulo II, Seção IV do CPC, especificamente em seu art. 98, o qual
prescreve que: “A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira,
com insuficiência de recursos para pagaras custas, as despesas
processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da
justiça, na forma da lei”.
Ocorre que o art. 99, § 3 do mesmo Códice estabelece que a alegação
de insuficiência presume-se como verdadeira, entretanto, tal presunção
não é absoluta, já que segundo a jurisprudência do Superior Tribunal
de Justiça, esta declaração, com o intuito de obter os benefícios da
assistência judiciária gratuita, goza de presunção relativa, admitindo
prova em contrário.
Nesse sentido: REsp 1187633/MS, Rel. Ministro CASTRO MEIRA,
2ª Turma, julgado em 06/05/2010, DJe 17/05/2010; AgRg no REsp
712.607/RS, Rel. Ministro CELSO LIMONGI (DESEMBARGADOR
CONVOCADO DO TJ/SP), 6ª Turma, julgado em 19/11/2009, DJe
07/12/2009; entre outros.
Entretanto, o § 2º do art. 99 do mesmo Diploma Legal assevera que o
juiz “somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos
que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de
gratuidade”, sendo que tal comando também é acolhido pelo Superior
Tribunal de Justiça, ao declarar que “o pedido de assistência judiciária
gratuita pode ser indeferido quando o magistrado tiver fundadas
razões para crer que o requerente não se encontra no estado de
miserabilidade declarado” (AgRg no Ag 881.512/RJ, Rel. Ministro
CARLOS FERNANDO MATHIAS (JUIZ FEDERAL CONVOCADO
DO TRF 1ª REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 02/12/2008, DJe
18/12/2008).
Consigno que não está sendo indeferido o acesso à Justiça ou o
processamento da ação. Trata-se, tão somente, de deliberação acerca
da comprovação da necessidade para a concessão do benefício da
gratuidade judiciária, uma vez que, no caso em apreço, há dúvidas
quanto a afirmação sem a juntada de outros documentos, tais como
certidões negativas de Cartórios/Prefeituras, carteira de trabalho,
contracheque, declaração de imposto de renda e etc.
Da mesma forma, segundo o art. 34 da Lei Estadual n. 3.896/16,
“O recolhimento das custas judiciais será diferido para final quando
comprovada, por meio idôneo, a momentânea impossibilidade
financeira do seu recolhimento, ainda que parcial”
Para tal empenho, concedo o prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de
indeferimento da inicial.
DETERMINEI A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO DE JUSTIÇA
ELETRÔNICO PARA FINS DO ART. 205, § 3º, DO CPC.
Jaru/RO, 12 de setembro de 2018.
ELSI ANTONIO DALLA RIVA
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA
FÓRUM MINISTRO VICTOR NUNES LEAL
2ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE JARU/RO
Rua Raimundo Cantanhede, 1069, setor 2, CEP 76.890-000, Jaru/RO
Fone: 69-3521-3237 e-mail: jaw2civel@tjro.jus.br
PROCESSO Nº: 7000883-43.2018.8.22.0021
PROTOCOLADO EM: 09/05/2018 10:45:15
CLASSE: MONITÓRIA (40)
AUTOR: COOPERATIVA DE CREDITO DO NORTE DE RONDONIA
LTDA. - CREDISIS CREDIARI
Advogados do(a) AUTOR: VALDOMIRO JACINTHO RODRIGUES
- RO0002368, WILLIAM ALVES JACINTHO RODRIGUES RO0003272
RÉU: GIDEONE LOPES DE FREITAS
Advogado do(a) RÉU:
Vistos, etc.
Determinei a consulta on-line, via BACENJUD, conforme protocolo
abaixo transcrito:
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Dados da requisição Situação da Solicitação: Ordem Judicial ainda
não disponibilizada para as Instituições Financeiras
As ordens judiciais protocoladas até às 19h00min dos dias úteis
serão consolidadas, transformadas em arquivos de remessa
e disponibilizadas simultaneamente para todas as Instituições
Financeiras até às 23h00min do mesmo dia. As ordens judiciais
protocoladas após às 19h00min ou em dias não úteis serão
tratadas e disponibilizadas às Instituições Financeiras no arquivo de
remessa do dia útil imediatamente posterior. Número do Protocolo:
20180006019337 Data/Horário de protocolamento: 13/09/2018
09h36 Número do Processo: 7000883-43.2018.8.22.0021 Tribunal:
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE RONDONIA Vara/Juízo:
2822 - 2ª Vara Cível de Jaru Juiz Solicitante: Elsi Antonio Dalla Riva
Tipo/Natureza da Ação: Ação Cível CPF/CNPJ do Autor/Exeqüente
da Ação: Nome do Autor/Exeqüente da Ação: COOPERATIVA
DE CREDITO DO NORTE DE RONDONIA LTDA. - CREDISIS
CREDIARI
Dados dos pesquisados Relação de pessoas pesquisadas
Instituições
Financeiras/Agências/Contas
pesquisadas
457.700.182-91:GIDEONE LOPES DE FREITAS Instituições
financeiras com relacionamentos com o CPF/CNPJ no momento
da protocolização.
Informações que deseja requisitar Dados sobre contas,
investimentos e outros ativos encerrados: Não Endereços
Em sendo assim, aguarde-se a resposta por 2 (dois) dias úteis,
conforme estabelece o regramento do Sistema Bacen Jud 2.0, e
retornem os autos conclusos para nova análise.
Jaru/RO, 13 de setembro de 2018.
ELSI ANTONIO DALLA RIVA
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA
FÓRUM MINISTRO VICTOR NUNES LEAL
2ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE JARU/RO
Rua Raimundo Cantanhede, 1069, setor 2, CEP 76.890-000, Jaru/
RO
Fone: 69-3521-3237 e-mail: jaw2civel@tjro.jus.br
PROCESSO Nº: 7002949-50.2018.8.22.0003
PROTOCOLADO EM: 12/09/2018 18:37:54
CLASSE: FAMÍLIA- TUTELA E CURATELA - NOMEAÇÃO (61)
REQUERENTE: OCIMAR INACIO DA SILVA
Advogado do(a) REQUERENTE: IURE AFONSO REIS RO0005745
INTERESSADO: ROBERTO CARLOS CARVALHO DA SILVA
Advogado do(a) INTERESSADO:
Vistos, etc.
Considerando a natureza da demanda e, tendo em vista o rol
dos legitimados descrito no art. 747 do Código de Processo Civil.
Intime-se a parte autora para esclarecer e/ou adequar o polo ativo
da demanda.
Para tal empenho, concedo o prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de
indeferimento da petição inicial com fulcro no inciso II, do art. 330
c/c art. 17 do CPC.
DETERMINEI A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO DE JUSTIÇA
ELETRÔNICO PARA FINS DO ART. 205, § 3º, DO CPC.
Jaru/RO, 13 de setembro de 2018.
ELSI ANTONIO DALLA RIVA
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA
FÓRUM MINISTRO VICTOR NUNES LEAL
2ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE JARU/RO
Rua Raimundo Cantanhede, 1069, setor 2, CEP 76.890-000, Jaru/
RO
Fone: 69-3521-3237 e-mail: jaw2civel@tjro.jus.br
PROCESSO Nº: 7002712-16.2018.8.22.0003
PROTOCOLADO EM: 22/08/2018 11:56:16
CLASSE: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
AUTOR: JAKSON RODRIGUES ALVES

SEXTA-FEIRA, 14-09-2018

979

Advogado do(a) AUTOR: ANADRYA SOUSA TERADA
NASCIMENTO - RO0005216
RÉU: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Advogado do(a) RÉU:
Vistos, etc.
Trata-se de pedido de tutela provisória de urgência em ação de
obrigação de fazer ajuizada em face do INSTITUTO NACIONAL
DO SEGURO SOCIAL - INSS, para que lhe seja imediatamente
concedido o benefício previdenciário de auxílio-doença.
Ocorre que, considerando as mudanças advindas com a Lei
13.105/15, o pleito inicial se amolda a chamada tutela de urgência,
sendo que o art. 300 deste Códice prescreve que “A tutela de
urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem
a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado
útil do processo”.
Nota-se, portanto, que apesar da supracitada Lei estabelecer
novos parâmetros ao Código de Processo Civil, permanecem os
requisitos da fumaça do bom direito e perigo da demora, bem como
o risco de irreversibilidade dos efeitos da DECISÃO (art. 300, § 3º
do mesmo Diploma Legal).
No caso dos presentes autos, entretanto, observo que o benefício
não fora concedido na via administrativa, uma vez que “não foi
constatada, em exame realizado pela perícia médica do INSS, a
incapacidade para o seu trabalho ou para sua atividade habitual”
(ID n. 19963726 - Pág. 1), sendo que a certeza (prova inequívoca)
sobre eventual incapacidade da parte autora somente se dará se
confirmada durante a instrução.
Com efeito, a jurisprudência do TRF1 corrobora com o entendimento
deste juízo, ao asseverar que “A antecipação dos efeitos da tutela
(atual tutela provisória de urgência) somente poderá ser concedida
quando, mediante a existência de prova inequívoca, se convença
o juiz da verossimilhança da alegação e ocorrer fundado receio
de dano irreparável ou de difícil reparação ou ficar caracterizado
abuso de direito de defesa ou manifesto propósito protelatório do
réu (art. 273, I e II do CPC/73)”(AG 0001823-19.2015.4.01.0000 /
MG, Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL FRANCISCO NEVES DA
CUNHA, SEGUNDA TURMA, e-DJF1 de 16/05/2016).
Forte nessas razões, INDEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA.
Não obstante, CONSIDERANDO O TEOR DA RECOMENDAÇÃO
CONJUNTA N. 01 DE 15/12/15 DO CNJ, a qual prescreve em seu
art. 1º, inciso I a determinação de perícia ao despachar a inicial,
prossiga com os comandos abaixo transcritos:
1) Face a exigência legal de que a parte requerente seja submetida
a exame pericial, nomeio como perito o Dr. EVERSON CAMPOS
DE QUEIROZ, CRM nº 3770, que deverá ser intimado para designar
data, horário e local para realização do exame, ficando ciente de
que o laudo deverá ser entregue no máximo de 15 (quinze) dias
após a realização da perícia médica.
Assim, considerando a carência de outros profissionais qualificados/
habilitados ao exercício do encargo no interior do Estado de
Rondônia, aliado a complexidade da demanda, tenho por bem
fixar os honorários periciais em R$ 310,66 (trezentos e dez reais
e sessenta e seis centavos), valor superior em 25% (vinte e cinco
por cento) ao teto máximo previsto na Resolução nº. 305/2014, do
Conselho de Justiça Federal.
Em tempo, tal excepcionalidade encontra guarida no parágrafo único
do art. 28 da sobredita Resolução, bem como na jurisprudência do
Eg. TRF1, ao exarar que “Nos termos da Resolução nº 305/2014
do Conselho da Justiça Federal, as perícias médicas envolvendo
benefícios da assistência judiciária, podem, excepcionalmente, ser
fixadas em montante até 03 vezes superior ao valor teto ordinário
de R$ 248,53 (duzentos e quarenta e oito reais e cinquenta
e três centavos)” (AC 0014555-46.2016.4.01.9199 / MT, Rel.
DESEMBARGADOR FEDERAL CARLOS AUGUSTO PIRES
BRANDÃO, PRIMEIRA TURMA, e-DJF1 de 06/07/2016).
Os honorários médico-periciais serão suportados pelo INSS, ante a
situação de hipossuficiência da parte autora.
2) Deverão ser apresentados ao Sr. Perito os quesitos unificados
que compõem o anexo da Recomendação Conjunta n. 01.
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2.1) Da mesma forma, como QUESITOS DO JUÍZO os seguintes:
- se o examinado é incapaz para o exercício de atividade que lhe
garanta a subsistência;
- havendo incapacidade, se esta é susceptível de reabilitação e sua
porcentagem e;- havendo possibilidade de cura da enfermidade,
deverá o Perito estimar a data da possível alta do segurado, em
atendimento ao disposto no artigo 60, §8º, da Lei 8.213/91, Incluído
pela Medida Provisória nº 739, de 08/07/2016.
3) Intimem-se as partes, para os fins do § 1º do art. 465 do CPC:
(I - arguir o impedimento ou a suspeição do perito, se for o caso;
II - indicar assistente técnico; III - apresentar quesitos.)
Caso sejam necessários exames complementares, o prazo para
entrega do laudo poderá ser dilatado mediante requerimento
fundamentado do perito.
4) Solicite-se o pagamento da perícia mediante à Assistência
Judiciaria Gratuita da Justiça Federal.
5) Com o agendamento da data e do horário da perícia, intimemse as partes, DEVENDO O CAUSÍDICO COMPROVAR NOS
AUTOS A CIÊNCIA DA PARTE AUTORA ACERCA DA DATA/
HORÁRIO DA PERÍCIA, PRAZO MÁXIMO DE 05 (CINCO) DIAS
QUE ANTECEDEM O EXAME, SOB PENA DE SER CANCELADA
A PERÍCIA.
6) Com a juntada do laudo pericial, as partes serão intimadas
para, querendo, manifestarem-se no prazo comum de 15 (quinze)
dias, podendo o seu eventual assistente técnico, em igual prazo,
apresentar o respectivo parecer (art. 477, §1º do CPC).
7) No cumprimento do item anterior, o INSS também deverá ser
citado dos termos da presente ação, bem como para oferecer
eventual proposta de conciliação (art. 3º, § 3º e art. 6º, ambos do
CPC).
DETERMINEI A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO DE JUSTIÇA
ELETRÔNICO PARA FINS DO ART. 205, § 3º, DO CPC.
Cumpra-se.
DETERMINEI A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO DE JUSTIÇA
ELETRÔNICO PARA FINS DO ART. 205, § 3º, DO CPC.
Jaru/RO, 12 de setembro de 2018.
ELSI ANTONIO DALLA RIVA
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA
FÓRUM MINISTRO VICTOR NUNES LEAL
2ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE JARU/RO
Rua Raimundo Cantanhede, 1069, setor 2, CEP 76.890-000, Jaru/
RO
Fone: 69-3521-3237 e-mail: jaw2civel@tjro.jus.br
PROCESSO Nº: 7003978-72.2017.8.22.0003
PROTOCOLADO EM: 23/11/2017 13:50:20
CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159)
EXEQUENTE: INDUSTRIA GRAFICA CENTENARIO LTDA
Advogado do(a) EXEQUENTE: SANDRA MEDEIROS TONINI
SANCHES - SP211873
EXECUTADO: SKIMEL INDUSTRIA E COMERCIO DE SORVETES
EIRELI - ME
Advogado do(a) EXECUTADO:
Vistos, etc.
Diante petição retro e de acordo com a ordem prevista no art. 881
do CPC, defiro a alienação do bem penhorado nos autos (ID n.
Num. 18530711 - Pág. 1) em leilão judicial.
Desta feita, considerando a inexistência de corretor ou leiloeiro
público credenciado nos termos do § 3º do art. 880 do CPC, aliada a
indicação da parte autora (ID n. 5963180), nomeio a sra. DEONÍZIA
KIRATCH, inscrita na Junta Comercial do Estado de Rondônia sob
o n. 021/2017, com endereço na Rua do Ferro, 4343, Conjunto
Marechal Rondon, Porto Velho – Rondônia, CEP 76820-682, para
conduzir o ato. Contatos: 0800-707-9272, (69) 8434-7894 e (69)
8112-9550. E-mails: leiloes@leiloesjudiciais.com.br e elaine@
leiloesjudiciais.com.br, como Leiloeira para o presente feito, com
fulcro no § 4º do artigo supracitado.
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Por consequência, a mesma deverá ser intimada para o encargo, a
fim de que promover a alienação judicial do bem imóvel penhorado
na forma do art. 884 do CPC, observando o valor de R$ 2.100,00
(dois mil e cem reais), conforme auto de penhora (ID 18530711 Pág. 1).
Conforme prescreve o art. 882, “Não sendo possível a sua
realização por meio eletrônico, o leilão será presencial” e, caso
presencial, será realizado no local onde se encontra o bem (art.
882, § 3º do CPC).
Ademais, considerando o disposto no art. 885 do CPC, consigno
que a tal procedimento será efetivado no prazo máximo de 6
(seis) meses, por preço não inferior ao valor atualizado da última
avaliação, mediante o depósito de pelo menos 25% (vinte e cinco
por cento) do valor à vista, autorizado o parcelamento do restante
em até 05 (cinco) vezes.
Caso haja interessados na aquisição por valor inferior ao da
avaliação, as propostas serão consignadas nos autos para
DECISÃO judicial do incidente, dando-se ciência às partes para
manifestação no prazo comum de 5 (cinco) dias.
Entretanto, fica desde já registrado que, em nenhuma hipótese, o
bem poderá ser vendido por preço inferior a 50% do valor atualizado
da avaliação do bem, observando-se, ainda, o disposto no art. 896
do CPC.
Desde logo, fixo a comissão do Leiloeiro em 5% (cinco por cento)
sobre o valor da transação, a ser paga pelo adquirente, com fulcro
no art. 24 do Decreto n. 21.981/32 e parágrafo único do art. 884 do
CPC, não se incluindo no valor oferecido, informando previamente
aos interessados.
Outrossim, deixo consignado que, em caso de pagamento
parcelado, a comissão devida será retida e paga proporcionalmente,
a medida que as parcelas forem adimplidas.
A Leiloeira ora nomeada ficará responsável pela confecção da
minuta do edital e demais diligências do art. 884 do CPC, com
exceção das intimações das partes, que será de responsabilidade
da 2ª Vara Cível.
Expeça-se o necessário.
Int.
DETERMINEI A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO DE JUSTIÇA
ELETRÔNICO PARA FINS DO ART. 205, § 3º, DO CPC.
Jaru/RO, 12 de setembro de 2018.
ELSI ANTONIO DALLA RIVA
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA
FÓRUM MINISTRO VICTOR NUNES LEAL
2ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE JARU/RO
Rua Raimundo Cantanhede, 1069, setor 2, CEP 76.890-000, Jaru/RO
Fone: 69-3521-3237 e-mail: jaw2civel@tjro.jus.br
PROCESSO Nº: 0000050-43.2014.8.22.0003
PROTOCOLADO EM: 14/06/2018 16:57:04
CLASSE: EXECUÇÃO FISCAL (1116)
EXEQUENTE: PROCURADORIA DA FAZENDA NACIONAL DO
ESTADO DE RONDONIA
Advogado do(a) EXEQUENTE:
EXECUTADO: LOJÃO DO CONSTRUTOR MATERIAIS PARA
CONSTRUÇÃO LTDA
Advogado do(a) EXECUTADO:
Vistos, etc.
Considerando o cumprimento das determinações do juízo,
homologo o edital descrito no ID n. 21362083.
Desta feita, suspendo o feito por 03 (três) meses, conforme exarado
no ID n. 20148313.
Expeça-se o necessário.
Int.
DETERMINEI A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO DE JUSTIÇA
ELETRÔNICO PARA FINS DO ART. 205, § 3º, DO CPC.
Jaru/RO, 12 de setembro de 2018.
ELSI ANTONIO DALLA RIVA
Juiz de Direito
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PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA
FÓRUM MINISTRO VICTOR NUNES LEAL
2ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE JARU/RO
Rua Raimundo Cantanhede, 1069, setor 2, CEP 76.890-000, Jaru/
RO
Fone: 69-3521-3237 e-mail: jaw2civel@tjro.jus.br
SEGREDO DE JUSTIÇA
PROCESSO Nº: 7002948-65.2018.8.22.0003
PROTOCOLADO EM: 12/09/2018 17:19:37
CLASSE: ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68 (69)
AUTOR: GIOVANA FERNANDES
Advogado do(a) AUTOR: ROSIENE MESSIAS DA SILVA - RO9260
RÉU: LORIMAR DE SOUZA COLODETTI
Advogado do(a) RÉU:
Vistos, etc.
Uma vez que não vislumbro a ocorrência das hipóteses do § 2º do
art. 99 do Códice supracitado, defiro a gratuidade judiciária.
Em relação ao pedido de alimentos provisórios, o art. 4º da Lei n.
5.478/69 prescreve que: “Ao despachar o pedido, o juiz fixará desde
logo alimentos provisórios a serem pagos pelo devedor, salvo se o
credor expressamente declarar que deles não necessita”.
No caso em apreço, não vislumbro um acervo probatório
contundente de forma a estabelecer o binômio de necessidadepossibilidade, entretanto, uma vez que a imprescindibilidade de
prestação de alimentos ao menor é presumida, há de ser fixado um
valor adequado a tal carência, sendo que o mesmo pode ser revisto
a qualquer tempo, como bem assevera a jurisprudência de nosso
Eg. Tribunal de Justiça:
ALIMENTOS.
FIXAÇÃO.
INCAPACIDADE
FINANCEIRA
MOMENTÂNEA. REDUÇÃO. Existindo prova de que o genitor
percebe 1 salário mínimo, tendo que arcar com pensão alimentícia
de dois filhos e mais sua subsistência, a redução é motivada por tais
fatos, a qual pode ser revista a qualquer tempo ante a existência
de alteração na capacidade econômica das partes. (Apelação,
Processo nº 0002285-32.2014.822.0019, Tribunal de Justiça do
Estado de Rondônia, 2ª Câmara Cível, Relator(a) Des. Alexandre
Miguel, Data de julgamento 04/02/2016) e;
AÇÃO DE ALIMENTOS. MINORAÇÃO. FILHO MENOR.
PROCEDENTE. ATENDIMENTO AO BINÔMIO NECESSIDADEPOSSIBILIDADE. A necessidade alimentar dos filhos menores é
presumida, incumbindo, aos genitores, o dever de sustento. Cabe
a minoração da verba alimentícia que não pode ser suportada pelo
alimentante, a fim de que seja respeitado o binômio possibilidade/
necessidade. Em todo caso, resguarda-se a possibilidade de
revisão do quantum, havendo alteração da situação das partes.
(Apelação, Processo nº 0000290-26.2014.822.0102, Tribunal de
Justiça do Estado de Rondônia, 2ª Câmara Cível, Relator(a) Des.
Kiyochi Mori, Data de julgamento 16/04/2015).
Desta feita, FIXO OS ALIMENTOS PROVISÓRIOS EM 50%
(CINQUENTA POR CENTO) DO SALÁRIO-MÍNIMO VIGENTE.
Designo audiência de conciliação, instrução e julgamento para o
dia 23/10/2018 às 10:50 horas.
Cite-se e intime-se a parte requerida, advertindo-a de que a
contestação deverá ser apresentada na própria audiência,
oralmente ou por escrito.
As partes se farão acompanhar por suas respectivas testemunhas,
sendo três no máximo (Lei 5.478/68, art. 8º).
Havendo informação sobre quem seja o empregador do réu, oficiese na forma do art. 5º, §7º, da Lei de Alimentos.
O não comparecimento do autor à audiência designada importará
no arquivamento do feito e a ausência do réu importará em revelia,
além de confissão quanto à matéria de fato. (Lei 5.478/68, art. 7º).
Intime-se o Ministério Público.
DETERMINEI A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO DE JUSTIÇA
ELETRÔNICO PARA FINS DO ART. 205, § 3º, DO CPC.
Jaru/RO, 12 de setembro de 2018.
ELSI ANTONIO DALLA RIVA
Juiz de Direito
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SERVE A PRESENTE DECISÃO COMO CARTA/MANDADO /
PRECATÓRIA DE CITAÇÃO/INTIMAÇÃO E DEMAIS ATOS.
DADOS PARA CUMPRIMENTO:
Nome: LORIMAR DE SOUZA COLODETTI
Endereço: km 20, ZONA RURAL, Linha 81, Ouro Preto do Oeste RO - CEP: 76920-000
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA
FÓRUM MINISTRO VICTOR NUNES LEAL
2ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE JARU/RO
Rua Raimundo Cantanhede, 1069, setor 2, CEP 76.890-000, Jaru/
RO
Fone: 69-3521-3237 e-mail: jaw2civel@tjro.jus.br
PROCESSO Nº: 7001828-21.2017.8.22.0003
PROTOCOLADO EM: 01/06/2017 13:07:17
CLASSE: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
EXEQUENTE: RAIMUNDA VIVIANE DE SOUZA
Advogado do(a) EXEQUENTE:
EXECUTADO: GEISA RODRIGUES ALVES
Advogado do(a) EXECUTADO:
Vistos, etc.
Expeça-se o competente MANDADO, a fim de proceder com a
penhora do veículo, nos termos requeridos pela parte autora (ID
21405048).
DETERMINEI A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO DE JUSTIÇA
ELETRÔNICO PARA FINS DO ART. 205, § 3º, DO CPC.
Jaru/RO, 12 de setembro de 2018.
ELSI ANTONIO DALLA RIVA
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA
FÓRUM MINISTRO VICTOR NUNES LEAL
2ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE JARU/RO
Rua Raimundo Cantanhede, 1069, setor 2, CEP 76.890-000, Jaru/
RO
Fone: 69-3521-3237 e-mail: jaw2civel@tjro.jus.br
PROCESSO Nº: 7002716-53.2018.8.22.0003
PROTOCOLADO EM: 22/08/2018 13:40:04
CLASSE: ALVARÁ JUDICIAL (1295)
REQUERENTE: RHEYVISSON DOS SANTOS OLIVEIRA
Advogado do(a) REQUERENTE:
Vistos, etc.
Em que pese o teor do pedido retro, advirto ao representante da
parte requerente que consta na procuração junta aos autos (ID
Num. 20844130 - Pág. 1), o compromisso firmado da parte em
comparecer junto a Defensoria Pública.
Desta feita, aguarde-se por 30 (trinta) dias.
Na inércia, cumpra-se com o disposto no § 1° do art. 485 do Código
de Processo Civil.
DETERMINEI A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO DE JUSTIÇA
ELETRÔNICO PARA FINS DO ART. 205, § 3º, DO CPC.
Jaru/RO, 12 de setembro de 2018.
ELSI ANTONIO DALLA RIVA
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA
FÓRUM MINISTRO VICTOR NUNES LEAL
2ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE JARU/RO
Rua Raimundo Cantanhede, 1069, setor 2, CEP 76.890-000, Jaru/
RO
Fone: 69-3521-3237 e-mail: jaw2civel@tjro.jus.br
PROCESSO Nº: 7003500-64.2017.8.22.0003
PROTOCOLADO EM: 09/10/2017 11:12:32
CLASSE: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
EXEQUENTE: THAMIRYS VITORIA BARBOSA MARTINS
Advogado do(a) EXEQUENTE:
EXECUTADO: PAULO MARTINS FILHO, NEIDE VICENTE MOTA
Advogado do(a) EXECUTADO:
Advogado do(a) EXECUTADO:
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Vistos, etc.
Considerando a ordem de preferência estabelecida no artigo 835,
e §1º do CPC, determinei a constrição on-line, via BACENJUD,
conforme protocolo abaixo transcrito:
Dados do bloqueio Situação da Solicitação: Ordem Judicial ainda
não disponibilizada para as Instituições Financeiras
As ordens judiciais protocoladas até às 19h00min dos dias úteis
serão consolidadas, transformadas em arquivos de remessa
e disponibilizadas simultaneamente para todas as Instituições
Financeiras até às 23h00min do mesmo dia. As ordens judiciais
protocoladas após às 19h00min ou em dias não úteis serão
tratadas e disponibilizadas às Instituições Financeiras no arquivo de
remessa do dia útil imediatamente posterior. Número do Protocolo:
20180006006769 Data/Horário de protocolamento: 12/09/2018
18h18 Número do Processo: 7003500-64.2017.8.22.0003 Tribunal:
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE RONDONIA Vara/Juízo:
2822 - 2ª Vara Cível de Jaru Juiz Solicitante do Bloqueio: Elsi Antonio
Dalla Riva Tipo/Natureza da Ação: Execução de Alimentos CPF/
CNPJ do Autor/Exeqüente da Ação: Nome do Autor/Exeqüente da
Ação: THAMIRYS VITÓRIA BARBOSA MARTINS Deseja bloquear
conta-salário Não
Relação dos Réus/Executados Réu/Executado Valor a Bloquear
Contas e Aplicações Financeiras Atingidas 422.437.182-00:
PAULO MARTINS FILHO 953,53 CPF/CNPJ não encaminhado
às instituições financeiras, por inexistência de relacionamentos.
772.643.392-20: NEIDE VICENTE MOTA 953,53 Instituições
financeiras com relacionamentos com o CPF/CNPJ no momento
da protocolização.
Em sendo assim, aguarde-se a resposta por 2 (dois) dias úteis,
conforme estabelece o regramento do Sistema Bacen Jud 2.0, e
retornem os autos conclusos para nova análise.
Jaru/RO, 12 de setembro de 2018.
ELSI ANTONIO DALLA RIVA
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA
FÓRUM MINISTRO VICTOR NUNES LEAL
2ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE JARU/RO
Rua Raimundo Cantanhede, 1069, setor 2, CEP 76.890-000, Jaru/RO
Fone: 69-3521-3237 e-mail: jaw2civel@tjro.jus.br
PROCESSO Nº: 7000606-18.2017.8.22.0003
PROTOCOLADO EM: 24/02/2017 12:33:10
CLASSE: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
EXEQUENTE: LUIZ CARLOS DA SILVA
Advogado do(a) EXEQUENTE: WUDSON SIQUEIRA DE ANDRADE
- RO0001658
EXECUTADO: LOTEAMENTO RESIDENCIAL ORLEANS JARU
SPE LTDA
Advogados do(a) EXECUTADO: JURANDIR ASSIS SANT ANA
FERREIRA - SP0349275, ANDRE RICARDO STRAPAZZON
DETOFOL - RO0004234
Vistos, etc.
Em que pese o teor da petição de ID 21380174, não há informação
quanto a eventual suspensão do presente feito determinada pelo
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia.
Desta feita, prossiga-se no cumprimento do DESPACHO de ID
21058907.
DETERMINEI A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO DE JUSTIÇA
ELETRÔNICO PARA FINS DO ART. 205, § 3º, DO CPC.
Jaru/RO, 12 de setembro de 2018.
ELSI ANTONIO DALLA RIVA
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA
FÓRUM MINISTRO VICTOR NUNES LEAL
2ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE JARU/RO
Rua Raimundo Cantanhede, 1069, setor 2, CEP 76.890-000, Jaru/RO
Fone: 69-3521-3237 e-mail: jaw2civel@tjro.jus.br
PROCESSO Nº: 7002724-98.2016.8.22.0003
PROTOCOLADO EM: 07/07/2016 15:09:58
CLASSE: EXECUÇÃO FISCAL (1116)
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EXEQUENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JARU
Advogado do(a) EXEQUENTE:
EXECUTADO: FABIANO NOGUEIRA SANTOS - ME
Advogado do(a) EXECUTADO:
Vistos, etc.
Considerando que a mera constrição não resolve o feito executivo,
expeça-se o competente MANDADO para penhora do veículo
indicado no ID n. 21375680.
Efetuada a constrição, intime-se o executado para, querendo,
ofereça embargos no prazo legal.
DETERMINEI A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO DE JUSTIÇA
ELETRÔNICO PARA FINS DO ART. 205, § 3º, DO CPC.
Jaru/RO, 12 de setembro de 2018.
ELSI ANTONIO DALLA RIVA
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA
FÓRUM MINISTRO VICTOR NUNES LEAL
2ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE JARU/RO
Rua Raimundo Cantanhede, 1069, setor 2, CEP 76.890-000, Jaru/
RO
Fone: 69-3521-3237 e-mail: jaw2civel@tjro.jus.br
PROCESSO Nº: 7000287-16.2018.8.22.0003
PROTOCOLADO EM: 30/01/2018 20:46:40
CLASSE: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
AUTOR: FERNANDO RIBEIRO DA LUZ
Advogado do(a) AUTOR: WERNOMAGNO GLEIK DE PAULA RO0003999
RÉU: JOSE RICARDO CICERO POLETINI ALVES, JOAO PAULO
CICERO POLETINI ALVES
Advogado do(a) RÉU: THIAGO POLLETINI MARTINS - RO5908
Advogado do(a) RÉU: THIAGO POLLETINI MARTINS - RO5908
Vistos, etc.
Em que pese a interposição de novo agravo de instrumento,
prossiga no cumprimento ao DESPACHO de ID n. 21160072.
DETERMINEI A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO DE JUSTIÇA
ELETRÔNICO PARA FINS DO ART. 205, § 3º, DO CPC.
Jaru/RO, 12 de setembro de 2018.
ELSI ANTONIO DALLA RIVA
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA
FÓRUM MINISTRO VICTOR NUNES LEAL
2ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE JARU/RO
Rua Raimundo Cantanhede, 1069, setor 2, CEP 76.890-000, Jaru/
RO
Fone: 69-3521-3237 e-mail: jaw2civel@tjro.jus.br
PROCESSO Nº: 7002963-68.2017.8.22.0003
PROTOCOLADO EM: 30/08/2017 00:04:01
CLASSE: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
AUTOR: NALDIR FERREIRA DE SOUZA
Advogado do(a) AUTOR: WAD RHOFERT PRENSZLER COSTA
- RO0006141
RÉU: YAMAHA MOTOR DA AMAZONIA LTDA, R P DA SILVA &
CIA LTDA
Advogado do(a) RÉU: MARCIO ALEXANDRE MALFATTI SP0139482
Advogado do(a) RÉU: MARCIO ALEXANDRE MALFATTI SP0139482
Vistos, etc.
1) Considerando a necessidade de produção de prova testemunhal,
designo audiência de instrução para o dia 01/11/2018 às 09:00.
1.1) Caso o rol de testemunhas ainda não tenha sido apresentado,
as partes deverão apresentá-lo no prazo comum de 05 (cinco) dias,
que fixo em conformidade com o artigo 357, §4º, do Código de
Processo Civil.
2) DECORRIDO O PRAZO SEM APRESENTAÇÃO DO ROL,
cancele-se a audiência e voltem os autos conclusos para
SENTENÇA.
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O advogado deverá informar ou intimar a testemunha por ele
arrolada do dia, da hora e do local da solenidade designada,
dispensando-se a intimação do juízo (art. 455 do CPC).
Esta intimação deverá ser realizada por carta com aviso de
recebimento, devendo o causídico juntar aos autos, com
antecedência de pelo menos 3 (três) dias da data da audiência,
cópia da correspondência de intimação e do comprovante de
recebimento (art. 455, §1º do CPC).
Cumpre ressaltar que, a inércia na realização da intimação a que
se refere o §1º do artigo supracitado, importa em desistência da
inquirição da testemunha.
Fica dispensada a comprovação, desde que a parte se comprometa
a levar a testemunha à audiência, independentemente da intimação
e, caso a testemunha não compareça, presumir-se-á a desistência
de sua oitiva (art. 455, § 2º do mesmo Diploma Legal).
A intimação pela via judicial ocorrerá tão somente nas hipóteses do
§ 4º do art. 455 do CPC.
DETERMINEI A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO DE JUSTIÇA
ELETRÔNICO PARA FINS DO ART. 205, § 3º, DO CPC.
Jaru/RO, 12 de setembro de 2018.
ELSI ANTONIO DALLA RIVA
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA
FÓRUM MINISTRO VICTOR NUNES LEAL
2ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE JARU/RO
Rua Raimundo Cantanhede, 1069, setor 2, CEP 76.890-000, Jaru/
RO
Fone: 69-3521-3237 e-mail: jaw2civel@tjro.jus.br
PROCESSO Nº: 7002951-20.2018.8.22.0003
PROTOCOLADO EM: 13/09/2018 08:45:56
CLASSE: FAMÍLIA- DIVÓRCIO LITIGIOSO (99)
REQUERENTE: D. D. S. S.
Advogado do(a) REQUERENTE:
REQUERIDO: S. J. V.
Advogado do(a) REQUERIDO:
Vistos, etc.
INTIME-SE a parte autora para apresentar o comprovante de
pagamento das custas processuais ou, na hipótese de insistir quanto
a hipossuficiência, juntar outros documentos que a demonstrem, a
fim de que este Juízo possa melhor aferir tal alegação.
Cumpre ressaltar que há dúvidas quanto a hipossuficiência
econômica alegada e, portanto, como é dever do magistrado velar
pela veracidade das informações constantes nos autos, a parte
autora deverá atestar a pobreza arguida.
Em tempo, a concessão dos benefícios da justiça gratuita, outrora
regulamentada no art. 4º da Lei 1.060/50, agora encontra respaldo
no Capítulo II, Seção IV do CPC, especificamente em seu art. 98,
o qual prescreve que: “A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou
estrangeira, com insuficiência de recursos para pagaras custas, as
despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à
gratuidade da justiça, na forma da lei”.
Ocorre que o art. 99, § 3 do mesmo Códice estabelece que a
alegação de insuficiência presume-se como verdadeira, entretanto,
tal presunção não é absoluta, já que segundo a jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça, esta declaração, com o intuito de obter
os benefícios da assistência judiciária gratuita, goza de presunção
relativa, admitindo prova em contrário.
Nesse sentido: REsp 1187633/MS, Rel. Ministro CASTRO MEIRA,
2ª Turma, julgado em 06/05/2010, DJe 17/05/2010; AgRg no REsp
712.607/RS, Rel. Ministro CELSO LIMONGI (DESEMBARGADOR
CONVOCADO DO TJ/SP), 6ª Turma, julgado em 19/11/2009, DJe
07/12/2009; entre outros.
Entretanto, o § 2º do art. 99 do mesmo Diploma Legal assevera
que o juiz “somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos
elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para
a concessão de gratuidade”, sendo que tal comando também
é acolhido pelo Superior Tribunal de Justiça, ao declarar que “o
pedido de assistência judiciária gratuita pode ser indeferido quando
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o magistrado tiver fundadas razões para crer que o requerente não
se encontra no estado de miserabilidade declarado” (AgRg no Ag
881.512/RJ, Rel. Ministro CARLOS FERNANDO MATHIAS (JUIZ
FEDERAL CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), QUARTA TURMA,
julgado em 02/12/2008, DJe 18/12/2008).
Consigno que não está sendo indeferido o acesso à Justiça ou o
processamento da ação. Trata-se, tão somente, de deliberação
acerca da comprovação da necessidade para a concessão do
benefício da gratuidade judiciária, uma vez que, no caso em apreço,
há dúvidas quanto a afirmação sem a juntada de outros documentos,
tais como certidões negativas de Cartórios/Prefeituras, carteira de
trabalho, contracheque, declaração de imposto de renda e etc.
Para tal empenho, concedo o prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de
indeferimento da inicial.
DETERMINEI A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO DE JUSTIÇA
ELETRÔNICO PARA FINS DO ART. 205, § 3º, DO CPC.
Jaru/RO, 13 de setembro de 2018.
ELSI ANTONIO DALLA RIVA
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA
FÓRUM MINISTRO VICTOR NUNES LEAL
2ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE JARU/RO
Rua Raimundo Cantanhede, 1069, setor 2, CEP 76.890-000, Jaru/
RO
Fone: 69-3521-3237 e-mail: jaw2civel@tjro.jus.br
PROCESSO Nº: 7000996-51.2018.8.22.0003
PROTOCOLADO EM: 02/04/2018 15:48:16
CLASSE: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
AUTOR: DERLY BORGES DA SILVA
Advogado do(a) AUTOR: JHONATAN APARECIDO MAGRI RO0004512
RÉU: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Advogado do(a) RÉU:
VALOR ATUALIZADO DO DÉBITO: R$ 11.448,00
Vistos, etc.
Reautue-se como cumprimento de SENTENÇA e proceda a
associação deste feito aos autos principais, caso necessário.
Diante do valor da causa, fica dispensada a intimação a que se
refere a EC 62, conhecida como Emenda dos Precatórios e das
novas regras dispostas no art. 6°, §§ 1° ao 4° da Resolução n.
115-CNJ (29/06/2010), uma vez que os valores apresentados não
excedem o limite de 60 (sessenta) salários-mínimos.
Proceda a intimação do INSS, na pessoa de seu representante
legal para, querendo, no prazo de 30 (trinta) dias e nos próprios
autos, impugnar a execução, com fulcro no art. 535 do CPC.
Poderá o presente DESPACHO valer como carta/MANDADO /
precatória/ofício para fins de citação e/ou intimação e demais atos,
pelo que tal comando dever ser acompanhado de Acórdão, Cálculo
e Petição, conforme o caso.
Determinei a publicação no Diário de Justiça Eletrônico para fins do
art. 205, § 3º, do CPC.
Jaru/RO, 13 de setembro de 2018.
ELSI ANTONIO DALLA RIVA
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA
FÓRUM MINISTRO VICTOR NUNES LEAL
2ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE JARU/RO
Rua Raimundo Cantanhede, 1069, setor 2, CEP 76.890-000, Jaru/
RO
Fone: 69-3521-3237 e-mail: jaw2civel@tjro.jus.br
PROCESSO Nº: 7009870-28.2018.8.22.0002
PROTOCOLADO EM: 12/09/2018 12:53:51
CLASSE: ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68 (69)
AUTOR: ROMILDO DE LAIA GOMES
Advogado do(a) AUTOR:
RÉU: KAYO GUSTAVO GOMES DE OLIVEIRA
Advogado do(a) RÉU:
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Vistos, etc.
Retifique-se o polo ativo da ação, atentando-se o cartório que o
autor é patrocinado pela Defensoria Pública núcleo de Ariquemes/
RO e o requerido pela Defensoria Pública núcleo de Jaru/RO.
Desta feita, intime-se a parte autora para manifestação,
considerando a proposta descrita no ID n. 21282907.
Após ao Ministério Público com fulcro no art. 178 c/c 698 do Código
de Processo Civil.
DETERMINEI A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO DE JUSTIÇA
ELETRÔNICO PARA FINS DO ART. 205, § 3º, DO CPC.
Jaru/RO, 13 de setembro de 2018.
ELSI ANTONIO DALLA RIVA
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA
FÓRUM MINISTRO VICTOR NUNES LEAL
2ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE JARU/RO
Rua Raimundo Cantanhede, 1069, setor 2, CEP 76.890-000, Jaru/
RO
Fone: 69-3521-3237 e-mail: jaw2civel@tjro.jus.br
PROCESSO Nº: 0006610-35.2013.8.22.0003
PROTOCOLADO EM: 17/08/2018 11:56:28
CLASSE: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
EXEQUENTE: REGINALDO JOSE COLOMBO
Advogado do(a) EXEQUENTE:
Advogados do(a) EXEQUENTE: ALEXANDRE CATARIN DE
ALMEIDA - SP145999, MONALIZA LUCIANA PRADO VAZ SP230906
EXECUTADO: KIRTON BANK S.A. - BANCO MULTIPLO
Advogado do(a) EXECUTADO:
Advogados do(a) EXECUTADO: NAIRA DA ROCHA FREITAS
- RO0005202, VERONICA MARTIN BATISTA DOS SANTOS PR47435, MAICK FELISBERTO DIAS - PR37555, FERNANDO
SACCO NETO - SP154022, TAMIRES LUZ DA SILVA - RO5302,
JOSE CARLOS LEITE JUNIOR - RO4516, CAROLINE CARRANZA
FERNANDES - RO0001915, EVARISTO ARAGAO FERREIRA
DOS SANTOS - PR0024498, LUIZ RODRIGUES WAMBIER PR0007295
Vistos, etc.
Considerando o teor da manifestação de ID n. 21365977, intime-se
a parte autora para dizer o que de direito, com fulcro no art. 10 do
CPC.
DETERMINEI A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO DE JUSTIÇA
ELETRÔNICO PARA FINS DO ART. 205, § 3º, DO CPC.
Jaru/RO, 13 de setembro de 2018.
ELSI ANTONIO DALLA RIVA
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA
FÓRUM MINISTRO VICTOR NUNES LEAL
2ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE JARU/RO
Rua Raimundo Cantanhede, 1069, setor 2, CEP 76.890-000, Jaru/
RO
Fone: 69-3521-3237 e-mail: jaw2civel@tjro.jus.br
PROCESSO Nº: 7002698-66.2017.8.22.0003
PROTOCOLADO EM: 08/08/2017 15:33:24
CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159)
EXEQUENTE: COOPERATIVA DE CREDITO RURAL E DOS
EMPRESARIOS DO CENTRO DO ESTADO DE RONDONIA SICOOB CENTRO
Advogado do(a) EXEQUENTE: RODRIGO TOTINO - RO0006368
EXECUTADO: DANIEL FREITAS DOS SANTOS EIRELI - ME ME, DANIEL FREITAS DOS SANTOS, TAMAR VIEIRA TELES
Advogado do(a) EXECUTADO: DAIANE DIAS - RO0002156
Advogado do(a) EXECUTADO: DAIANE DIAS - RO0002156
Advogado do(a) EXECUTADO: DAIANE DIAS - RO0002156
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Vistos, etc.
Considerando o teor da petição de ID n. 21331632, proceda a
liberação da penhora do imóvel.
Aguarde-se eventual manifestação por 30 (trinta) dias.
Findo o prazo, intime-se a parte autora “pessoalmente para suprir
a falta no prazo de 5 (cinco) dias”, com fulcro no art. 485, § 1º do
CPC.
Determinei a publicação no Diário de Justiça Eletrônico para fins do
art. 205, § 3º, do CPC.
Jaru/RO, 13 de setembro de 2018
ELSI ANTONIO DALLA RIVA
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA
FÓRUM MINISTRO VICTOR NUNES LEAL
2ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE JARU/RO
Rua Raimundo Cantanhede, 1069, setor 2, CEP 76.890-000, Jaru/RO
Fone: 69-3521-3237 e-mail: jaw2civel@tjro.jus.br
PROCESSO Nº: 7002954-72.2018.8.22.0003
PROTOCOLADO EM: 13/09/2018 09:23:33
CLASSE: FAMÍLIA- DIVÓRCIO LITIGIOSO (99)
REQUERENTE: JOSEFA MARIA MARTINS
Advogado do(a) REQUERENTE:
REQUERIDO: FLORISLANDO DOS SANTOS
Advogado do(a) REQUERIDO:
Vistos, etc.
Defiro a gratuidade processual.
Considerando o disposto no art. 334 do Código de Processo Civil,
designo audiência de tentativa de conciliação para o dia 16/10/2018
às 12:10 horas.
Proceda a citação da parte requerida para os termos da presente
ação, bem como para contestar, querendo, no prazo de 15 (quinze)
dias, consoante art. 335 do CPC, sendo que tal prazo começará
a fluir a partir da solenidade (art. 335, inciso I do mesmo Códice).
Caso o(a) requerido(a) não conteste a ação, será considerado revel
e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo
autor(a), conforme art. 344 do CPC.
Em caso de desinteresse na composição consensual,
expressamente pleiteado por ambas as partes, o prazo para
contestar será do protocolo do pedido de cancelamento da
audiência de conciliação apresentado pelo réu (art. 334, § 4o,
inciso I e 335, inciso II, ambos do CPC).
Consigno aos envolvidos que:
- O não comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência
de conciliação é considerado ato atentatório à dignidade da justiça
e será sancionado com multa de até dois por cento da vantagem
econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor da
União ou do Estado, em virtude do art. 334, § 8º do CPC.
- As partes devem estar acompanhadas por seus advogados ou
defensores públicos (art. 334, § 9º do CPC).
Intimem-se.
Na hipótese do MANDADO restar negativo, diante da não
localização do requerido(a), fica o Cartório autorizado a repetir este
comando, após apresentação de novo endereço pelo demandante.
DETERMINEI A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO DE JUSTIÇA
ELETRÔNICO PARA FINS DO ART. 205, § 3º, DO CPC.
Jaru/RO, 13 de setembro de 2018.
ELSI ANTONIO DALLA RIVA
Juiz de Direito
SIRVA A PRESENTE COMO CARTA/MANDADO /PRECATÓRIA
DE CITAÇÃO/INTIMAÇÃO E DEMAIS ATOS.
DADOS PARA CUMPRIMENTO:
Nome: FLORISLANDO DOS SANTOS
Endereço: Avenida Marechal Rondon, 10434, RUA ASTORGA PARQUE SÃO PAULO, Centro (S-01), Vilhena - RO - CEP: 76980160
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PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA
FÓRUM MINISTRO VICTOR NUNES LEAL
2ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE JARU/RO
Rua Raimundo Cantanhede, 1069, setor 2, CEP 76.890-000, Jaru/RO
Fone: 69-3521-3237 e-mail: jaw2civel@tjro.jus.br
PROCESSO Nº: 7001521-67.2017.8.22.0003
PROTOCOLADO EM: 10/05/2017 16:44:12
CLASSE: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
EXEQUENTE: COOPERATIVA DE PROFISSIONAIS EM
EDUCACAO - JARU/RO
Advogado do(a) EXEQUENTE: HUDSON DA COSTA PEREIRA RO0006084
EXECUTADO: GISANY DE SOUZA FARIAS
Advogado do(a) EXECUTADO:
Vistos, etc.
Indefiro o pedido de ID n. 21395388 - Pág. 5, alínea “a”, uma vez
que a ordem de bloqueio logrou êxito em encontrar valor irrisório em
relação ao montante exequendo, pelo que procedi com a liberação
no sistema BACENJUD, com fulcro no art. 836 do CPC, de acordo
com o detalhamento de ID n. 20798985 - Pág. 2 a 3.
Da mesma forma, não vislumbro a efetividade da restrição solicitada
na alínea “b” (ID n. 21395388 - Pág. 5), pelos motivos já expostos
pelo juízo no ID n. 20798985 - Pág. 3.
Todavia, intime-se o executado para apresentar o contrato e o
extrato do financiamento, a fim de comprovar se houve a quitação
ou se persiste a garantia fiduciária da instituição financeira,
conforme requerido no ID n. 21395388 - Pág. 4.
DETERMINEI A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO DE JUSTIÇA
ELETRÔNICO PARA FINS DO ART. 205, § 3º, DO CPC.
Jaru/RO, 13 de setembro de 2018.
ELSI ANTONIO DALLA RIVA
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA
FÓRUM MINISTRO VICTOR NUNES LEAL
2ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE JARU/RO
Rua Raimundo Cantanhede, 1069, setor 2, CEP 76.890-000, Jaru/RO
Fone: 69-3521-3237 e-mail: jaw2civel@tjro.jus.br
PROCESSO Nº: 0006124-50.2013.8.22.0003
PROTOCOLADO EM: 11/09/2018 09:58:17
CLASSE: EXECUÇÃO FISCAL (1116)
EXEQUENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JARU
Advogado do(a) EXEQUENTE:
EXECUTADO: M S ELETRONICA LTDA - ME, MARINEIA SILVANA
DE ALMEIDA, LUCIENE RODRIGUES MARTINS
Advogado do(a) EXECUTADO:
Advogado do(a) EXECUTADO:
Advogado do(a) EXECUTADO:
Vistos, etc.
Considerando a certidão de ID n. 21364447 - Pág. 1, intimese a exequente para informar sobre eventual adimplemento da
obrigação, devendo na oportunidade, caso necessário, apresentar
cálculos devidamente atualizados.
Após manifestação, deliberarei acerca dos valores constritos no ID
n. 21364443 - Pág. 7.
DETERMINEI A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO DE JUSTIÇA
ELETRÔNICO PARA FINS DO ART. 205, § 3º, DO CPC.
Jaru/RO, 13 de setembro de 2018.
ELSI ANTONIO DALLA RIVA
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA
FÓRUM MINISTRO VICTOR NUNES LEAL
2ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE JARU/RO
Rua Raimundo Cantanhede, 1069, setor 2, CEP 76.890-000, Jaru/RO
Fone: 69-3521-3237 e-mail: jaw2civel@tjro.jus.br
PROCESSO Nº: 7002667-46.2017.8.22.0003
PROTOCOLADO EM: 04/08/2017 15:16:25
CLASSE: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)

SEXTA-FEIRA, 14-09-2018

985

AUTOR: BANCO BRADESCO S.A.
Advogado do(a) AUTOR: MAURO PAULO GALERA MARI RO0004937
RÉU: ANTONIO FLAVIO BRAGA CHRISTO
Advogado do(a) RÉU:
Vistos, etc.
Em que pese o teor da petição de ID n. 21392180, conforme já
exarado no ID n. 19856084, “atente-se o exequente acerca dos
endereços descritos no ID n. 19211990”.
Desta feita, aguarde-se eventual manifestação por 30 (trinta) dias.
Findo o prazo, intime-se a parte autora “pessoalmente para suprir
a falta no prazo de 5 (cinco) dias”, com fulcro no art. 485, § 1º do
CPC.
Determinei a publicação no Diário de Justiça Eletrônico para fins do
art. 205, § 3º, do CPC.
Jaru/RO, 13 de setembro de 2018
ELSI ANTONIO DALLA RIVA
Juiz de Direito

COMARCA DE OURO PRETO DO OESTE
1ª VARA CRIMINAL
1º Cartório Criminal
Proc.: 1001027-10.2017.8.22.0004
Ação:Ação Penal - Procedimento Ordinário (Réu Solto)
Autor:Ministério Público do Estado de Rondônia
Advogado:Promotor de Justiça (2020202020 2020202020)
Denunciado:Aguinaldo Mendes Basquera
Advogado:Defensoria Publica ( )
SENTENÇA:
Ante o exposto JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva
estatal e CONDENO o acusado AGUINALDO MENDES
BASQUERA, qualificado nos autos, como incurso nas sanções
do artigo 155, caput (duas vezes), na forma do artigo 71, ambos
do Código Penal.Evidenciada a procedência do pedido, pois
não existem circunstâncias que excluam o crime ou a pena,
passo à dosimetria consoante o disposto no artigo 59 do Código
repressivo.O acusado agiu com culpabilidade normal ao tipo penal.
Embora já possua contra si Execução de Pena (autos n. 100438586.2017.8.22.0002), não é reincidente (fls. 134-138 e 146-147).
Personalidade e conduta social não foram objeto de apuração nos
autos. Não houve comprovação relevante do motivo do crime. As
circunstâncias do crime são as próprias do tipo. As vítimas não
contribuiu para o crime. As consequências são as previstas pelo
legislador.Sopesando essas circunstâncias, observo que a penabase deve ser fixada, nesta primeira etapa, no mínimo legal, ou
seja, em 01 ano de reclusão e 10 dias-multa.Na segunda etapa
de fixação da pena, observo que não há atenuante ou agravante
a serem ponderadas na pena.Por fim, na terceira e última etapa
de fixação da pena, reconheço a continuação de crimes, conforme
disposto no art. 71, caput, do Código Penal. De fato, pois praticou
as infrações mediante mais de uma ação, semelhantes na maneira
de execução, devendo ser elevada a pena maior na fração de
1/5 e totalizo em 01 ano, 02 meses e 12 dias de reclusão e 13
dias-multa.Não há outras circunstâncias a serem consideradas na
aplicação da pena, razão pela qual torno-a definitiva no patamar
encontrado.O regime inicial de cumprimento de pena será o aberto,
nos termos do artigo 33, § 2º, alínea c , do Código Penal. Fixo o
valor do dia-multa em 1/30 do salário mínimo vigente à época do
crime, porque não há informações nos autos de que o acusado
possui bens ou rendas que justifiquem a fixação em patamar
superior.Presentes os requisitos legais, delibero substituir a pena
privativa de liberdade por restritivas de direitos, pelo mesmo prazo,
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nos seguintes termos: a) comparecer mensalmente em juízo, pelo
prazo da pena, para justificar sua atividade e atualizar endereço,
b) não se ausentar da comarca onde reside por prazo superior
a 08 dias, sem prévia comunicação ao juízo.Deixo de condenar
o acusado no pagamento das custas processuais pelo fato de
ter sido defendido pela Defensoria Pública, o que presume a
sua necessidade, e o isento do dever de recolher multa penal
pelo mesmo fundamento.Concedo ao réu o direito de apelar
em liberdade, eis que nessa condição respondeu ao processo.
Ademais não vislumbro presentes outros requisitos autorizadores
da custódia cautelar.Após o trânsito em julgado, lance-se o nome
do réu no rol dos culpados, comunique-se o T.R.E. e os Institutos
de Identificação Estadual e Federal, tudo nos termos do art.
177, das DGJ.P.R.I.Ouro Preto do Oeste-RO, quarta-feira, 12 de
setembro de 2018.Rogério Montai de Lima Juiz de Direito
Proc.: 1000468-53.2017.8.22.0004
Ação: Procedimento Sumário (Réu Solto)
Autor: Ministério Público do Estado de Rondônia
Advogado: Promotor de Justiça
Denunciado: Leandro Martins Nunes e outros
Advogado: Não Informado
EDITAL DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO
PRAZO 15 DIAS
DE: LEANDRO MARTINS NUNES, brasileiro, casado, pedreiro,
RG n. 1054925 SSP/RO, CPF n. 003.220.962-27, filho de Daniel
de Oliveira Nunes e Francisca Martins, nascido em 09/01/1987,
no município de Ouro Preto do Oeste/RO, atualmente em lugar
incerto e não sabido.
FINALIDADE: CITAR o réu supraqualificado nos termos da
denúncia, bem como INTIMÁ-LO para apresentar resposta
no prazo de 10 (dez) dias, desde que o faça por intermédio de
advogado. Caso não tenha condições de constituir defensor,
deverá informar ao Oficial de Justiça e indicar desde logo as
testemunhas que pretenda que sejam ouvidas em audiência, com
seus respectivos endereços caso seja necessária a intimação,
pois do contrário comparecer independentemente de intimação.
Na hipótese de o réu não apresentar resposta ou não tiver
condições de constituir advogado, fica desde já a Defensoria
Pública nomeada para patrocinar sua defesa.
RESUMO DA DENÚNCIA: “No dia 30 de junho de 2016, por
volta de 22h00min, na Rua Ademir Ribeiro, n. 300, Bairro Jardim
Aeroporto II, nesta urbe, o denunciado LEANDRO MARTINS
NUNES, valendo-se das relações domésticas (companheiro),
ofendeu a integridade corporal da vítima G. B. R., causando lesão
corporal de natureza grave, conforme Laudo de Exame de Corpo
de Delito, acostado à fl. 08”.
Ouro Preto do Oeste/RO, 13 de Setembro de 2018.
Proc.: 1001612-62.2017.8.22.0004
Ação: Procedimento Ordinário (Réu Solto)
Autor: Ministério Público do Estado de Rondônia
Advogado: Promotor de Justiça
Denunciado: Ricardo Vieira da Silva
Advogado: Não Informado
EDITAL DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO
PRAZO 15 DIAS
DE: RICARDO VIEIRA DA SILVA, alcunha “Calango”, brasileiro,
solteiro, pedreiro, filho de Manoel Pereira da Silva e Lécia
Margarete Veira dos Santos Silva, nascido em 11/06/1993, no
município de Mirante da Serra/RO, atualmente em lugar incerto
e não sabido.
FINALIDADE: CITAR o réu supraqualificado nos termos da
denúncia, bem como INTIMÁ-LO para apresentar resposta
no prazo de 10 (dez) dias, desde que o faça por intermédio de
advogado. Caso não tenha condições de constituir defensor,
deverá informar ao Oficial de Justiça e indicar desde logo as
testemunhas que pretenda que sejam ouvidas em audiência, com
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seus respectivos endereços caso seja necessária a intimação,
pois do contrário comparecer independentemente de intimação.
Na hipótese de o réu não apresentar resposta ou não tiver
condições de constituir advogado, fica desde já a Defensoria
Pública nomeada para patrocinar sua defesa.
RESUMO DA DENÚNCIA: “No dia 25 de Agosto de 2013, por
volta de 06h05min, no estabelecimento comercial denomidado
“ Panificadora Magistral”, localizado na Rua Rio Branco, n.
2719, Centro, na cidade de Mirante da Serra/RO, o denunciado
RICARDO VIEIRA DA SILVA, com evidente vontade de furtar,
subtraiu para si, 01 (uma) bicicleta aro 24,modelo feminino,
quadro azul e para-lamas brancos, avaliada em R$ 150,00 (cento
e cinquenta reais), pertencente à vítima Ana Paula Botelho, o
qual foi apreendido à fl. 07 e restituído fl. 08, bem como avaliada
merceologicamente”.
Ouro Preto do Oeste/RO, 13 de Setembro de 2018.
Proc.: 1001814-39.2017.8.22.0004
Ação: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos (Réu Preso)
Autor: Ministério Público do Estado de Rondônia
Advogado: Promotor de Justiça
Denunciado: Paulo Ricardo Benfica Lima
Advogado: Defensor Público
EDITAL DE INTIMAÇÃO
PRAZO 60 DIAS
DE: PAULO RICARDO BENFICA LIMA, brasileiro, solteiro,
serviços gerais, filho de Anadelso Andrade de Lima e Lucineia
Dias Benfica, nascido em 09/04/1993, no município de Alvorada
do Oeste/RO, atualmente em lugar incerto e não sabido.
FINALIDADE: INTIMAR a parte supraqualificada da SENTENÇA
que extinguiu a punibilidade do réu prolatada nos autos em
epígrafe, conforme trecho transcrito a seguir:
“Pelo exposto, julgo extinta a punibilidade de Paulo Ricardo Benfica
Lima, já qualificado nos autos, tendo em vista o cumprimento
integral de sua pena”.
Ouro Preto do Oeste/RO, 13 de Setembro de 2018.
Proc.: 0003696-24.2015.8.22.0004
Ação: Procedimento Sumário (Réu Preso)
Autor: Ministério Público do Estado de Rondônia
Advogado: Promotor de Justiça
Denunciado: Renato Correia de Jesus
Advogado: Não Informado
EDITAL DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO
PRAZO 15 DIAS
DE: RENATO CORREIA DE JESUS, alcunha “MARGOSO”,
brasileiro, divorciado, motorista, filho de Elpidia Correia de Jesus
e Francisco Correia de Jesus, CPF n. 917.048.202-00, RG n.
959917 SSP/RO, nascido em 06/12/1980, natural de Ouro Preto
do Oeste/RO, atualmente em lugar incerto e não sabido.
FINALIDADE: CITAR o réu supraqualificado nos termos da
denúncia, bem como INTIMÁ-LO para apresentar resposta
no prazo de 10 (dez) dias, desde que o faça por intermédio de
advogado. Caso não tenha condições de constituir defensor,
deverá informar ao Oficial de Justiça e indicar desde logo as
testemunhas que pretenda que sejam ouvidas em audiência, com
seus respectivos endereços caso seja necessária a intimação,
pois do contrário comparecer independentemente de intimação.
Na hipótese de o réu não apresentar resposta ou não tiver
condições de constituir advogado, fica desde já a Defensoria
Pública nomeada para patrocinar sua defesa.
RESUMO DA DENÚNCIA: “No dia 03 de Março de 2012, por
volta das 21h00min, na RO 470, KM 36, LT 54, na cidade de
Nova União/RO, o denunciado RENATO CORREIA DE JESUS,
valendo-se das relações domésticas (companheiro), ofendeu a
integridade corporal da vítima R. G. de M., conforme Laudo de
Exame de Corpo de Delito, acostado à fl. 07”.
Ouro Preto do Oeste/RO, 13 de Setembro de 2018.
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Proc.: 0002061-76.2013.8.22.0004
Ação: Procedimento Ordinário (Réu Solto)
Autor: Ministério Público do Estado de Rondônia
Advogado: Promotor de Justiça
Denunciado: Leoni Alves Bon
Advogado: Alexandre Anderson Hoffman (OAB/RO 3709)
EDITAL DE INTIMAÇÃO
PRAZO 20 DIAS
DE: Leoni Alves Bon, Brasileiro, solteiro, autônomo, CPF
831.673.312-91, RG n. 1020898 SSP/RO, nascido em 04/10/1986,
no Município de Ouro Preto Oeste/RO, filho de Sergio Bom e
Romilda Vicente Alves, residente na Rua Vital Brasil, 110, Bairro
Alvorada, Ouro Preto-RO, atualmente em lugar incerto e não
sabido.
FINALIDADE: INTIMAR o réu supraqualificado para efetuar, no
prazo de 10 dias, o pagamento da multa penal, e no prazo de
15 dias, o pagamento das custas processuais, conforme abaixo
descrito, sob pena de inscrição na Dívida Ativa do Estado e
posterior execução fiscal. ADVERTI-LO que deverá apresentar em
cartório o comprovante de pagamento, a fim de evitar a inscrição
equivocada.
Custas processuais: R$ 611,64 (seiscentos e onze reais e sessenta
e quatro centavos);
Multa penal: R$ 306,22 (trezentos e seis reais e vinte e dois
centavos).
Ouro Preto do Oeste/RO, 13 de Setembro de 2018.
Proc.: 0000994-03.2018.8.22.0004
Ação: Execução Provisória
Autor: Ministério Público do Estado de Rondônia
Advogado: Promotor de Justiça
Denunciado: Genildo Pedro do Carmo
Advogado: Herbert Wender Rocha (OAB/RO 3739); Filiph Mnezes
da Silva (OAB/RO 5035)
FINALIDADE: INTIMAR o advogado supramencionado do cálculo
de liquidação de penas elaborados nos autos em epígrafe,
cujas projeções são as seguintes: data de término prevista para
08/03/2041, progressão para o regime semiaberto em 27/12/2026,
aberto em 08/11/2032 e livramento condicional em 12/07/2033.
Rogério Montai de Lima- Juiz de Direito
Ouro Preto do Oeste/RO, 06 de Setembro de 2018
Proc.: 0000712-62.2018.8.22.0004
Ação: Execução Provisória
Autor: Ministério Público do Estado de Rondônia
Advogado: Promotor de Justiça
Denunciado: Weverson de Souza Ambrózio
Advogado: Naira da Rocha Freitas (OAB/RO 5202)
FINALIDADE: INTIMAR o advogado supramencionado do cálculo
de liquidação de penas elaborados nos autos em epígrafe,
cujas projeções são as seguintes: data de término prevista para
26/10/2034, progressão para o regime semiaberto em 27/07/2024,
aberto em 17/10/2028 e livramento condicional em 27/03/2029.
Rogério Montai de Lima- Juiz de Direito
Ouro Preto do Oeste/RO, 06 de Setembro de 2018
Proc.: 0001240-96.2018.8.22.0004
Ação: Execução da Pena
Autor: Ministério Público do Estado de Rondônia
Advogado: Promotor de Justiça
Denunciado: Jaime Moreira Valério
Advogado: Odair José da Silva (OAB/RO 6662)
FINALIDADE: INTIMAR o advogado supramencionado do cálculo
de liquidação de penas elaborados nos autos em epígrafe,
cujas projeções são as seguintes: data de término prevista para
11/11/2030, progressão para o regime semiaberto em 03/08/2020,
aberto em 19/04/2022 e livramento condicional em 16/11/2026.
Rogério Montai de Lima- Juiz de Direito
Ouro Preto do Oeste/RO, 05 de Setembro de 2018
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Proc.: 0002395-08.2016.8.22.0004
Ação: Execução Provisória
Autor: Ministério Público do Estado de Rondônia
Advogado: Promotor de Justiça
Denunciado: Aislan Morone da Oliveira
Advogado: Odair José da Silva (OAB/RO 6662)
FINALIDADE: INTIMAR os advogados supramencionados da
DECISÃO prolatada nos autos supramencionados, conforme
trecho a seguir:
“Indefiro o pedido da defesa”.
Rogério Montai de Lima- Juiz de Direito
Ouro Preto do Oeste/RO, 05 de Setembro de 2018
Proc.: 0000209-41.2018.8.22.0004
Ação: Execução Provisória
Autor: Ministério Público do Estado de Rondônia
Advogado: Promotor de Justiça
Denunciado: Gilberto Gomes Domingues
Advogado: Odair José da Silva (OAB/RO 6662)
FINALIDADE: INTIMAR o advogado supramencionado do cálculo
de liquidação de penas elaborados nos autos em epígrafe,
cujas projeções são as seguintes: data de término prevista para
06/11/2026, progressão para o regime semiaberto em 10/06/2021,
aberto em 06/03/2023 e livramento condicional em 18/01/2025.
Rogério Montai de Lima- Juiz de Direito
Ouro Preto do Oeste/RO, 04 de Setembro de 2018
Proc.: 0002367-40.2016.8.22.0004
Ação: Execução da Pena
Autor: Ministério Público do Estado de Rondônia
Advogado: Promotor de Justiça
Denunciado: Valdir Maia da Costa
Advogado: Suely Neves Monteiro (OAB/RO 4669); Nilton Pereira
Chagas (OAB/RO AC 2885); Eduardo Custódio Diniz (OAB/RO
3332)
FINALIDADE: INTIMAR o advogado supramencionado do cálculo
de liquidação de penas elaborados nos autos em epígrafe,
cujas projeções são as seguintes: data de término prevista para
22/04/2025, progressão para o regime semiaberto em 07/11/2019,
aberto em 15/04/2022 e livramento condicional em 29/04/2022.
Rogério Montai de Lima- Juiz de Direito
Ouro Preto do Oeste/RO, 03 de Setembro de 2018
Proc.: 0002621-13.2016.8.22.0004
Ação: Execução Provisória
Autor: Ministério Público do Estado de Rondônia
Advogado: Promotor de Justiça
Denunciado: Lourival Godoi de Oliveira
Advogado: Paulo de Jesus Landim Moraes (OAB/RO 6258)
FINALIDADE: INTIMAR o advogado supramencionado do cálculo
de liquidação de penas elaborados nos autos em epígrafe,
cujas projeções são as seguintes: data de término prevista para
20/11/2023, progressão para o regime aberto em 14/05/2019 e
livramento condicional em 02/5/2021.
Rogério Montai de Lima- Juiz de Direito
Ouro Preto do Oeste/RO, 03 de Setembro de 2018
Proc.: 0003764-79.2012.8.22.0003
Ação: Execução da Pena
Autor: Ministério Público do Estado de Rondônia
Advogado: Promotor de Justiça
Denunciado: Thiago da Silva Rodrigues
Advogado: Odair José da Silva (OAB/RO 6662)
FINALIDADE: INTIMAR o advogado supramencionado da
DECISÃO que deferiu a progressão de regime com efeitos a
partir de 31/10/2018, condicionada a inexistência de falta grave e
observando as regras estipuladas durante o cumprimento de pena,
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bem como do cálculo de liquidação de penas elaborados nos autos
em epígrafe, cujas projeções são as seguintes: data de término
prevista para 01/05/2032, progressão para o regime aberto em
31/10/2018 e livramento condicional em 09/05/2020.
Rogério Montai de Lima- Juiz de Direito
Ouro Preto do Oeste/RO, 04 de Setembro de 2018
Proc.: 1001602-18.2017.8.22.0004
Ação: Procedimento Ordinário (Réu Solto)
Autor: Ministério Público do Estado de Rondônia
Advogado: Promotor de Justiça
Denunciado: Ezequiel Mendes de Jesus
Advogado: Odair José da Silva (OAB/RO 6662)
FINALIDADE: INTIMAR o advogado supramencionado da
designação de audiência de instrução neste Juízo para o dia
26/09/2018, às 10h00min.
Rogério Montai de Lima- Juiz de Direito
Ouro Preto do Oeste/RO, 25 de Junho de 2018
Proc.: 0000844-22.2018.8.22.0004
Ação: Execução da Pena
Autor: Ministério Público do Estado de Rondônia
Advogado: Promotor de Justiça
Denunciado: Thiago Freitas de Oliveira
Advogado: Alexandre dos Santos Nogueira (OAB/RO 2892)
FINALIDADE: INTIMAR o advogado supramencionado da
designação de audiência de instrução neste Juízo para o dia
28/09/2018, às 09h00min.
Rogério Montai de Lima- Juiz de Direito
Ouro Preto do Oeste/RO, 21 de Maio de 2018
Proc.: 0001990-69.2016.8.22.0004
Ação: Procedimento Ordinário (Réu Solto)
Autor: Ministério Público do Estado de Rondônia
Advogado: Promotor de Justiça
Denunciado: Rodrigo Modeno Ribeiro e Victor Hugo Couto Moura
Advogado: Lafaiete Bernardes Viana (OAB/RO 2662); Karen
Karoline Gomes Ito (OAB/RO 7785)
FINALIDADE: INTIMAR os advogados supramencionados da
SENTENÇA condenatória prolatada nos autos supramencionados,
conforme trecho a seguir:
“Ante o exposto JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva
estatal e CONDENO os réus: a) RODRIGO MODENO RIBEIRO,
qualificado nos autos, como incurso nas sanções do artigo 157,
§2°, incisos I (três vezes), na forma do artigo 70 (1º, 2º e 3º Fatos),
cumulado artigo 61, inciso I e artigo 65, inciso III, alínea “d”, todos
do Código Penal. b) VICTOR HUGO COUTO MOURA, qualificado
nos autos, como incurso nas sanções do artigo 180 e 348 (4º e 5º
Fatos), na forma do artigo 69, cumulado artigo 65, inciso III, alínea
“d”, todos do Código Penal. VICTOR HUGO COUTO MOURA
totalizo uma pena de 02 anos e 01 mês de reclusão e 10 diasmulta. O regime inicial de cumprimento de pena será o aberto, nos
termos do artigo 33, § 2º, alínea “c”, do Código Penal. substituir a
pena de prisão nos seguintes termos: a) comparecimento mensal
em juízo, pelo prazo da pena, para justificar suas atividades e
atualizar endereço; b) prestação pecuniária no valor de 01 salário
mínimo a favor de entidade beneficente ou assistencial”.
Rogério Montai de Lima- Juiz de Direito
Ouro Preto do Oeste/RO, 06 de Julho de 2018
Proc.: 0000498-42.2016.8.22.0004
Ação: Procedimento Ordinário (Réu Solto)
Autor: Ministério Público do Estado de Rondônia
Advogado: Promotor de Justiça
Denunciado: J. B. M. S. e outros
Advogado: Mario Sérgio Leiras Teixeira (OAB/RO 1400);
FINALIDADE: INTIMAR o advogado supramencionado da
designação de audiência de instrução neste Juízo para o dia
03/10/2018, às 10h45min.
Rogério Montai de Lima- Juiz de Direito
Ouro Preto do Oeste/RO, 28 de Junho de 2018

SEXTA-FEIRA, 14-09-2018

988

Proc.: 0001300-69.2018.8.22.0004
Ação: Medidas Protetivas de Urgência
Autor: Ministério Público do Estado de Rondônia
Advogado: Promotor de Justiça
Denunciado: A. C. L. P.
Advogado: Odair José da Silva (OAB/RO 6662);
FINALIDADE: INTIMAR os advogados supramencionados da
DECISÃO prolatada nos autos supramencionados, conforme
trecho a seguir:
“DEFIRO as medidas protetivas a favor da vítima para que o infrator:
a) mantenha-se afastado da requerente, de sua filha e de seus
familiares, resguardando uma distância mínima de 200 metros;
b) proibição de entrar em contato com a requerente, de sua filha
ou seus familiares, de forma direta ou indireta, por qualquer meio,
inclusive aplicativos de telefones ou programas de computador
como o facebook e whatsapp, sob pena de ter que apagar todos
os escritos, e ter que pagar multa ou de ter a sua prisão preventiva
decretada, e o faço nos termos do artigo 20 da Lei n. 11340/2006.
Em relação ao pedido de alimentos e restrição de visitas o mesmo
deverá ser requerido no Juízo Competente”.
Rogério Montai de Lima- Juiz de Direito
Ouro Preto do Oeste/RO, 27 de Agosto de 2018
Proc.: 0005923-55.2013.8.22.0004
Ação: Procedimento Ordinário (Réu Solto)
Autor: Ministério Público do Estado de Rondônia
Advogado: Promotor de Justiça
Denunciado: Andreia da Rocha Oliveira e outros
Advogado: Márcio Silva dos Santos (OAB/RO 838);
FINALIDADE: INTIMAR o advogado supramencionado da audiência
de instrução e julgamento para o dia 26/09/2018, ás 09h15min,
bem como da DECISÃO prolatada nos autos supramencionados,
conforme trecho a seguir:
“Fica Indeferido, uma vez que o crime de peculato caracteriza-se
independentemente do agente público ter tido vantagens ou não
com sua conduta criminosa, sendo necessário apenas o desvio do
bem em proveito próprio ou alheio para tal conduta ser tipificada
como peculato”.
Rogério Montai de Lima- Juiz de Direito
Ouro Preto do Oeste/RO, 15 de Junho de 2018
Proc.: 0000718-69.2018.8.22.0004
Ação: Procedimento Ordinário (Réu Solto)
Autor: Ministério Público do Estado de Rondônia
Advogado: Promotor de Justiça
Denunciado: Francisca das Chagas Braz Fonseca e outros
Advogado: Pedro Felizardo de Alencar Júnior (OAB/RO 9477);
FINALIDADE: INTIMAR o advogado supramencionado da
DECISÃO da ata do mutirão carcerário prolatada nos autos
supramencionados, conforme trecho a seguir:
“Mantenho a DECISÃO que decretou as suas prisões preventivas,
por seus próprios fundamentos e Apresentar defesa prévia no
prazo de 10 dias”
Rogério Montai de Lima- Juiz de Direito
Ouro Preto do Oeste/RO, 05 de Setembro de 2018
Proc.: 0002460-03.2016.8.22.0004
Ação: Execução da Pena
Autor: Ministério Público do Estado de Rondônia
Advogado: Promotor de Justiça
Denunciado: Carlos Magno Ramos
Advogado: José de Almeida Júnior (OAB/RO 1370); Cardo Eduardo
Rocha Almeida (OAB/RO 3593); Elizangela Almeida Andrade
(OAB/RO 3656)
FINALIDADE: INTIMAR o advogado supramencionado da
DECISÃO prolatada nos autos supramencionados, conforme
trecho a seguir:
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“Analisando os autos verifica-se que a pedido da parte interessada
já foi expedida certidão com as devidas informações referente ao
presente processo (fls. 102). Intime-se a defesa para que, no prazo
de 02 dias, informe se ainda tem interesse na expedição da certidão
de objeto de pé. Caso a defesa permaneça silente ou decorra o
prazo estipulado, voltem os autos ao arquivo”.
Rogério Montai de Lima- Juiz de Direito
Ouro Preto do Oeste/RO, 06 de Setembro de 2018

Denunciado: Elieu Cezar
Advogado: Lafaiete Bernardes Viana (OAB/RO 7776); Lusimar
Bernardes Viana (OAB/RO 2662)
FINALIDADE: INTIMAR o advogado supramencionado da
designação de audiência de instrução neste Juízo para o dia
03/10/2018, às 10h00min.
Rogério Montai de Lima- Juiz de Direito
Ouro Preto do Oeste/RO, 28 de Junho de 2018

Proc.: 0002223-37.2014.8.22.0004
Ação: Procedimento Ordinário (Réu Solto)
Autor: Ministério Público do Estado de Rondônia
Advogado: Promotor de Justiça
Denunciado: Meidson Diorginis Mendes
Advogado: Ricardo Oliveira Junqueira (OAB/RO 4477); Ariane Maria
Guarido Xavier (OAB/RO 3367);
FINALIDADE: INTIMAR o advogado supramencionado da DECISÃO
prolatada nos autos supramencionados, conforme trecho a seguir:
“Dê-se Vista à defesa para apresentar razões.”
Rogério Montai de Lima- Juiz de Direito
Ouro Preto do Oeste/RO, 05 de Setembro de 2018

Proc.: 0012633-14.2001.8.22.0004
Ação:Ação Penal - Procedimento Ordinário (Réu Solto)
Autor:Ministério Público do Estado de Rondônia
Advogado:Promotor de Justiça ( 1111114)
Denunciado:Celso Machado
Advogado:Advogado Não Informado ( 444444444)
SENTENÇA:
Vistos.Considerando o teor da certidão de fls. 76, o Ministério Público
manifestou-se peo reconhecimento da prescrição da pretensão
punitiva (fls. 77).É o relatório. Decido.Estabelece art. 109, inciso V, do
Código Penal que a prescrição da pretensão punitiva, para os crimes
apenados com pena igual a 01 ano ou, sendo superior, não exceda a
02 anos, ocorre em 04 anos contados da data do último fato interruptivo
do prazo prescricional.De acordo com o cálculo prescricional de fls.
72, a prescrição ocorreu em 05/08/2018.Destarte, é certo que ocorreu
a prescrição da pretensão punitiva do Estado, cumprindo a este juízo
assim declarar.Ante o exposto julgo EXTINTA A PUNIBILIDADE do
réu Celso Machado, com fulcro no artigo 109, inciso V, cumulado com
o artigo 107, inciso IV, ambos do Código Penal, pela ocorrência da
prescrição.Recolha-se os MANDADO s de prisão, dando-se as baixas
necessárias.Efetuem-se as comunicações de praxe e arquivem-se os
autos.P.R.I.Ouro Preto do Oeste-RO, quinta-feira, 13 de setembro de
2018.Rogério Montai de Lima Juiz de Direito

Proc.: 0004179-88.2014.8.22.0004
Ação: Procedimento Ordinário (Réu Solto)
Autor: Ministério Público do Estado de Rondônia
Advogado: Promotor de Justiça
Denunciado: Robson Bueno Guimarães e outros
Advogado: Alexandre Anderson Hoffman (OAB/RO 3709)
FINALIDADE: INTIMAR o advogado supramencionado da DECISÃO
prolatada nos autos supramencionados, conforme trecho a seguir:
“Dê-se vista à defesa para apresentar alegações finais por
memoriais.”
Rogério Montai de Lima- Juiz de Direito
Ouro Preto do Oeste/RO, 05 de Setembro de 2018
Proc.: 0072585-42.2006.8.22.0005
Ação: Execução da Pena
Autor: Ministério Público do Estado de Rondônia
Advogado: Promotor de Justiça
Denunciado: Fábio Dias de Oliveira
Advogado: Odair José da Silva (OAB/RO 6662)
FINALIDADE: INTIMAR o advogado supramencionado da DECISÃO
de Ata do Mutirão Carcerário prolatada nos autos supramencionados,
conforme trecho a seguir:
“Sendo assim, decreto a perda de 1/3 (um terço) dos dias remidos
anteriores à falta.”
Rogério Montai de Lima- Juiz de Direito
Ouro Preto do Oeste/RO, 04 de Setembro de 2018
Proc.: 0000234-59.2015.8.22.0004
Ação: Ação Penal de Competência do Júri
Autor: Ministério Público do Estado de Rondônia
Advogado: Promotor de Justiça
Denunciado: Joaquim Raimundo Silva
Advogado: Roberto Harlei Nobre de Souza (OAB/RO 1642); Eduardo
Custódio Diniz (OAB/RO 3332)
FINALIDADE: INTIMAR o advogado supramencionado da DECISÃO
de Ata do Mutirão Carcerário prolatada nos autos supramencionados,
conforme trecho a seguir:
“Revogo a DECISÃO de fls. 685, uma vez que não há possibilidade de
habilitar o parcelamento das custas processuais após a inclusão em
protesto. Intime-se a defesa para que junte aos autos comprovante
de pagamento das custas”.
Rogério Montai de Lima- Juiz de Direito
Ouro Preto do Oeste/RO, 12de Setembro de 2018
Proc.: 1001288-72.2017.8.22.0004
Ação: Procedimento Ordinário (Réu Solto)
Autor: Ministério Público do Estado de Rondônia
Advogado: Promotor de Justiça

Proc.: 0001853-87.2016.8.22.0004
Ação:Execução da Pena
Agravante:Ministério Público do Estado de Rondônia
Advogado:Promotor de Justiça (2020202020 2020202020)
Agravado:Ricardo Alcantara da Silva
Advogado:Defensor Público ( 4444444)
SENTENÇA:
Vistos.Em face de as informações dos autos no sentido de ter
o reeducando cumprido integralmente a sua pena, o Ministério
Público manifestou-se pela extinção da punibilidade (fls. 38.É o
Relatório. Decido.De acordo com os documentos juntados aos
autos, verifica-se que o reeducando cumpriu integralmente sua
pena, competindo a este Juízo assim declarar.Pelo exposto, julgo
extinta a punibilidade de Ricardo Alcântara da Silva, já qualificado
nos autos, tendo em vista o cumprimento integral de sua pena
nestes autos, isto o fazendo com fundamento no art. 66, II da
Lei de Execução Penal.Após o trânsito em julgado, procedamse as comunicações e anotações de estilo, arquivando-se este
feito.P.R.I.Ouro Preto do Oeste-RO, quinta-feira, 13 de setembro
de 2018.Rogério Montai de Lima Juiz de Direito

1º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
COMARCA DE OURO PRETO DO OESTE
Fórum Desembargador Cássio Rodolfo Sbarzi Guedes
1ª VARA DOS JUIZADOS ESPECIAIS
Av. Daniel Comboni, nº 1480, OURO PRETO DO OESTE – RO
CEP: 76920-000 - Fone:(69) 3461-4992 - E-mail: je_opo@tjro.jus.br
Processo nº: 7002084-27.2018.8.22.0003
Classe: JUIZADOS - PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL
CÍVEL (436)
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REQUERENTE: HEZEKIAS JOSE DO NASCIMENTO
Advogado do(a) REQUERENTE: NAIANY CRISTINA LIMA RO0007048
REQUERIDO: CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA SA
CERON
Advogado do(a) REQUERIDO:
DESPACHO
Chamo o feito à ordem.
Verifico que houve inclusão de 3 ações distintas, distribuídas em
conjunto, em apenas um processo.
Manifeste-se a causídica no prazo de 5 dias, sob pena de extinção.
Intime-se.
Ouro Preto do Oeste/RO, 12 de setembro de 2018.
Glauco Antônio Alves
Juiz de Direito
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
COMARCA DE OURO PRETO DO OESTE
Fórum Desembargador Cássio Rodolfo Sbarzi Guedes
1ª VARA DOS JUIZADOS ESPECIAIS
Av. Daniel Comboni, nº 1480, OURO PRETO DO OESTE – RO
CEP: 76920-000 - Fone:(69) 3461-4992 - E-mail: je_opo@tjro.jus.
br
Processo nº: 7004123-91.2018.8.22.0004
Classe: JUIZADOS - PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL
CÍVEL (436)
REQUERENTE: LUZIA RIBEIRO DE JESUS
Advogados do(a) REQUERENTE: PAULO DE JESUS LANDIM
MORAES - RO0006258, SONIA CRISTINA ARRABAL DE BRITO
- RO0001872, WESLEY SOUZA SILVA - RO7775
REQUERIDO: BANCO BMG CONSIGNADO S/A
Advogado do(a) REQUERIDO:
DECISÃO
Não obstante a ausência de informação no contracheque da
autora quanto ao número do contrato, verifico que na data de
referência - março/2015 - constante na certidão positiva, não há
empréstimos diversos destinados ao requerido, razão pela qual,
reputo por ora, pelo pagamento. Por conseguinte, comprovado o
adimplemento, a restrição creditícia se apresenta desarrazoada,
razões pelas quais, defiro a tutela provisória de urgência, para
solicitar à SERASA, que exclua a negativação decorrente dos
contratos discutidos nos autos. Prazo de 5 dias.
Cite-se e intimem-se.
Aguarde-se a realização da audiência.
Ouro Preto do Oeste/RO, 12 de setembro de 2018.
Glauco Antônio Alves
Juiz de Direito
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
PODER JUDICIÁRIO
Ouro Preto do Oeste - Juizado Especial
Fórum Des. Cássio Rodolfo Sbarzi Guedes, Av. Daniel Comboni,
Pç. dos Três Poderes, CEP: 76920 - 000, Ouro Preto do Oeste/
RO, tel.: (69) 3461-4992
Processo: 7000916-84.2018.8.22.0004
REQUERENTE: VALDECY JOSE VARGAS
Advogado: EDEMILSON EVANGELISTA DE ABREU OAB:
RO0002792
REQUERIDO: CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA SA
CERON
Advogado: BRUNA TATIANE DOS SANTOS PINHEIRO
SARMENTO OAB: RO0005462: VANESSA BARROS SILVA
PIMENTEL OAB: RO8217
Fica a parte executada intimada a cumprir os termos da
SENTENÇA, no prazo de 15 dias, de acordo com os cálculos
juntados aos autos.
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Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
PODER JUDICIÁRIO
Ouro Preto do Oeste - Juizado Especial
Fórum Des. Cássio Rodolfo Sbarzi Guedes, Av. Daniel Comboni,
Pç. dos Três Poderes, CEP: 76920 – 000, Ouro Preto do Oeste/
RO, tel.: (69) 3461-4992
Processo: 7003227-48.2018.8.22.0004
REQUERENTE: DARCI MARTINS DE OLIVEIRA
Advogado: JULYANDERSON POZO LIBERATI OAB: RO0004131
MAIBY FRANCIELI DA SILVA LOCATELLI LIBERATI OAB:
RO0004063
REQUERIDO: CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA SA
CERON
Advogado: BRUNA TATIANE DOS SANTOS PINHEIRO
SARMENTO OAB: RO0005462
Fica a parte autora intimada a impugnar a contestação, caso
queira, no prazo de 05 dias.
1ª VARA DOS JUIZADOS ESPECIAIS
Av. Daniel Comboni, nº 1480, OURO PRETO DO OESTE – RO
CEP: 76920-000 - Fone:(69) 3461-4992 - E-mail: je_opo@tjro.jus.
br
Processo: 7004117-84.2018.8.22.0004
REQUERENTE: ANDERSON DA SILVA BARBOSA
Advogado do(a) REQUERENTE: FERNANDA DIAS FARIAS RO8753
REQUERIDO: OI / SA
Advogado do(a) REQUERIDO:
Intimação DA PARTE AUTORA
Fica Vª. Sª. intimada, da designação de Audiência de Conciliação
nos autos supracitados, a realizar-se na Sala de Conciliação, no
Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania - CEJUSC,
situado no Fórum Des. Cássio Rodolfo Sbarzi Guedes, na Av.
Daniel Comboni, Pç. dos Três Poderes, Ouro Preto do Oeste/RO,
tel.: (69) 3461-3409, no dia 07/11/2018 08:15 horas.
Ouro Preto do Oeste/RO, 13 de setembro de 2018.
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
COMARCA DE OURO PRETO DO OESTE
Fórum Desembargador Cássio Rodolfo Sbarzi Guedes
1ª VARA DOS JUIZADOS ESPECIAIS
Av. Daniel Comboni, nº 1480, OURO PRETO DO OESTE – RO
CEP: 76920-000 - Fone:(69) 3461-4992 - E-mail: je_opo@tjro.jus.
br
Processo nº: 7004122-09.2018.8.22.0004
Classe: JUIZADOS - PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL
CÍVEL (436)
REQUERENTE: ILDA VENANCIO DE SOUSA ARAUJO
Advogado do(a) REQUERENTE: FERNANDA DIAS FARIAS RO8753
REQUERIDO: BANCO BRADESCO SA
Advogado do(a) REQUERIDO:
DECISÃO
A despeito de a autora aduzir não anuência ao empréstimo
impugnado, se favoreceu do respectivo valor, porquanto
reconhecido o crédito efetivado no mês de março/2018. Outrossim,
não há prova de desconto no benefício, uma vez que o extrato
bancário menciona cobrança referente a crédito pessoal.
Desse modo, ausente por ora, a probabilidade do direito, requisito
imprescindível à concessão da tutela provisória de urgência,
indefiro-a.
Cite-se e intimem-se.
Aguarde-se a realização da audiência.
Ouro Preto do Oeste/RO, 12 de setembro de 2018.
Glauco Antônio Alves
Juiz de Direito
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Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
COMARCA DE OURO PRETO DO OESTE
Fórum Desembargador Cássio Rodolfo Sbarzi Guedes
1ª VARA DOS JUIZADOS ESPECIAIS
Av. Daniel Comboni, nº 1480, OURO PRETO DO OESTE – RO
CEP: 76920-000 - Fone:(69) 3461-4992 - E-mail: je_opo@tjro.jus.
br
Processo: 7004136-90.2018.8.22.0004
EXEQUENTE: FRANCIELE FIALHO AGUIAR, SABRINA DOS
REIS
Advogado do(a) EXEQUENTE: RENATA MIRANDA DE LIMA RO8934
Advogado do(a) EXEQUENTE: RENATA MIRANDA DE LIMA RO8934
EXECUTADO: MUNICÍPIO DE OURO PRETO DO OESTE
Advogado do(a) EXECUTADO:
DECISÃO
Na esteira do entendimento do STF e do STJ, candidatos
aprovados em concurso público para a formação de cadastro
reserva, possuem mera expectativa de direito de serem nomeados
para o cargo que concorreram. Na hipótese, necessária dilação
probatória à prova de violação à legalidade, porquanto o interesse
ou necessidade da Administração pública em prover os cargos,
constitui o MÉRITO do ato administrativo e portanto insuscetíveis
de ingerência pelo
PODER JUDICIÁRIO, razões pelas quais, reputo por ora, ausente
a probabilidade do direito, requisito imprescindível à concessão
da tutela provisória de urgência. Indefiro-a.
Tendo em vista os princípios que norteiam o procedimento do
Juizado Especial da Fazenda Pública, como o da simplicidade,
informalidade, economia processual e celeridade(art.27
da L.12.153/09 cc art.2º da L.9.099/95), deixo de designar
audiência de conciliação, porque em todas as ações em
trâmite nesta vara contra a Fazenda Pública a audiência restou
frustrada pela alegação dos seus representantes de ausência
de legislação especifica que regulamente a L.12.153/09 neste
ponto, o que redunda em desperdício de tempo e expedientes
da escrivania.
Considerando, ainda, que a matéria tratada nos autos é
preponderantemente de direito, CITE-SE a parte requerida
para responder a presente, apresentar sua defesa e todos os
documentos de prova, no prazo de 30 dias contados da ciência,
por aplicação analógica e sistemática dos artigos 7º e 9º da
L.12.153/09.
Havendo interesse da parte requerida em apresentar proposta
de conciliação e/ou produzir prova testemunhal, deverá constar
expressamente na contestação os termos e o rol, caso em que os
autos deverão vir conclusos para apreciação.
Transcorrido o prazo, tornem os autos conclusos para SENTENÇA.
CUMPRA-SE SERVINDO DE CARTA PRECATÓRIA/MANDADO
/OFÍCIO.
Ouro Preto do Oeste/RO, 12 de setembro de 2018.
Glauco Antônio Alves
Juiz de Direito
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
COMARCA DE OURO PRETO DO OESTE
Fórum Desembargador Cássio Rodolfo Sbarzi Guedes
1ª VARA DOS JUIZADOS ESPECIAIS
Av. Daniel Comboni, nº 1480, OURO PRETO DO OESTE – RO
CEP: 76920-000 - Fone:(69) 3461-4992 - E-mail: je_opo@tjro.jus.
br
Processo: 7004945-17.2017.8.22.0004
EXEQUENTE: SANDRA PIMENTA CUSTODIO ALMEIDA
Advogado do(a) EXEQUENTE: EDVILSON KRAUSE AZEVEDO
- RO0006474
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EXECUTADO: COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DE
RONDONIA CAERD
Advogados do(a) EXECUTADO: CLAYTON CONRAT KUSSLER
- RO0003861, ALESSANDRO SILVA DE MAGALHAES SP0165546
SENTENÇA
Instada, a embargante não observou os princípios da
informalidade, simplicidade e concisão atinentes a este
procedimento especial sumaríssimo, conforme estabelece o
art. 14,§1º,II, da Lei 9.099/95, razão pela qual, não recebo os
Embargos.
Por conseguinte, reputo satisfeito o crédito exigido.
Transitada em julgado, expeça-se Alvará de Levantamento em
favor da exequente.
Após, arquivem-se.
Ouro Preto do Oeste,12 de setembro de 2018.
Glauco Antônio Alves
Juiz de Direito
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
COMARCA DE OURO PRETO DO OESTE
Fórum Desembargador Cássio Rodolfo Sbarzi Guedes
1ª VARA DOS JUIZADOS ESPECIAIS
Av. Daniel Comboni, nº 1480, OURO PRETO DO OESTE – RO
CEP: 76920-000 - Fone:(69) 3461-4992 - E-mail: je_opo@tjro.
jus.br
Processo nº: 7002762-39.2018.8.22.0004
Classe: JUIZADOS - PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL
CÍVEL (436)
REQUERENTE: MARIA SONIA DOS SANTOS
Advogado do(a) REQUERENTE:
REQUERIDO: COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DE
RONDONIA CAERD
Advogado do(a) REQUERIDO: CLAYTON CONRAT KUSSLER
- RO0003861
DESPACHO
Ante a ausência de prova quanto ao alegado dano, tampouco
quanto a sua autoria, bem como a diligência da requerida quanto
ao cumprimento do acordo, indefiro o pedido.
Arquivem-se.
Ouro Preto do Oeste/RO, 12 de setembro de 2018.
Glauco Antônio Alves
Juiz de Direito
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
COMARCA DE OURO PRETO DO OESTE
Fórum Desembargador Cássio Rodolfo Sbarzi Guedes
1ª VARA DOS JUIZADOS ESPECIAIS
Av. Daniel Comboni, nº 1480, OURO PRETO DO OESTE – RO
CEP: 76920-000 - Fone:(69) 3461-4992 - E-mail: je_opo@tjro.
jus.br
Processo: 7001555-39.2017.8.22.0004
EXEQUENTE: CREUZA MATIAS DA SILVA BARBOSA
Advogado do(a) EXEQUENTE: NIVEA MAGALHAES SILVA RO0001613
EXECUTADO: MARCIA REGINA VICENTE
Advogado do(a) EXECUTADO:
SENTENÇA
Homologo o acordo celebrado para que produza entre as partes
seus efeitos jurídicos. Ante a celeridade inerente ao rito, indefiro
a suspensão.
Publique-se e intimem-se.
Arquivem-se.
Ouro Preto do Oeste, 12 de setembro de 2018.
Glauco Antônio Alves
Juiz de Direito
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Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
COMARCA DE OURO PRETO DO OESTE
Fórum Desembargador Cássio Rodolfo Sbarzi Guedes
1ª VARA DOS JUIZADOS ESPECIAIS
Av. Daniel Comboni, nº 1480, OURO PRETO DO OESTE – RO
CEP: 76920-000 - Fone:(69) 3461-4992 - E-mail: je_opo@tjro.jus.br
Processo: 7004777-15.2017.8.22.0004
EXEQUENTE: GILSON SOUZA BORGES
Advogado do(a) EXEQUENTE: GILSON SOUZA BORGES RO0001533
EXECUTADO: JONAS HENRIQUE LOPES e outros
Advogado do(a) EXECUTADO:
Advogado do(a) EXECUTADO:
SENTENÇA
Em consulta aos autos 7001141-41.2017.822.0004, verifico que
não crédito em pecúnia em favor dos requeridos. O bem objeto de
partilha, constitui-se em uma pequena propriedade rural, cuja fração
foi atribuída a estes, em SENTENÇA pendente de definitividade.
Assim, ante a simplicidade e celeridade inerentes ao rito, indefiro o
pedido.
Por conseguinte, ausentes bens à garantia do crédito exigido, julgo
extinto o processo, nos termos do disposto no art.53,§4º., da Lei
9.099/95.
Publique-se e intime-se.
Arquivem-se.
Ouro Preto do Oeste,12 de setembro de 2018.
Glauco Antônio Alves
Juiz de Direito
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
COMARCA DE OURO PRETO DO OESTE
Fórum Desembargador Cássio Rodolfo Sbarzi Guedes
1ª VARA DOS JUIZADOS ESPECIAIS
Av. Daniel Comboni, nº 1480, OURO PRETO DO OESTE – RO
CEP: 76920-000 - Fone:(69) 3461-4992 - E-mail: je_opo@tjro.jus.br
Processo: 7003901-26.2018.8.22.0004
REQUERENTE: APARECIDA ZAMONELLI DE ANDRADE
Advogado do(a) REQUERENTE: NAIRA DA ROCHA FREITAS RO0005202
REQUERIDO: BANCO CETELEM S.A
Advogado do(a) REQUERIDO:
SENTENÇA
Instada, a autora não observou os princípios da informalidade,
simplicidade e concisão atinentes a este procedimento especial
sumaríssimo, conforme estabelece o art. 14,§1º,II da Lei 9.099/95.
A petição inicial, deve indicar de forma simples e sucinta, os fatos e
os fundamentos do pedido, sob pena de inépcia.
A demanda regularmente proposta constitui-se em pressuposto
processual que, na espécie, não foi atendido.
Posto isso, indefiro a inicial e extingo o processo sem análise do
MÉRITO, a teor dos arts. 14, § 1º. II, e 51, da LJE, c/c os arts. 485,
I, do CPC.
Publique-se e intimem-se.
Arquivem-se.
Ouro Preto do Oeste, 12 de setembro de 2018.
Glauco Antônio Alves
Juiz de Direito
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
COMARCA DE OURO PRETO DO OESTE
Fórum Desembargador Cássio Rodolfo Sbarzi Guedes
1ª VARA DOS JUIZADOS ESPECIAIS
Av. Daniel Comboni, nº 1480, OURO PRETO DO OESTE – RO
CEP: 76920-000 - Fone:(69) 3461-4992 - E-mail: je_opo@tjro.jus.br
Processo: 7003305-76.2017.8.22.0004
EXEQUENTE: OZEAS MOURA DA HORA, VINICIUS
CONEGUNDES DE OLIVEIRA
Advogado do(a) EXEQUENTE: EDEMILSON EVANGELISTA DE
ABREU - RO0002792
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Advogado do(a) EXEQUENTE: EDEMILSON EVANGELISTA DE
ABREU - RO0002792
EXECUTADO: CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA SA CERON
Advogado do(a) EXECUTADO: BRUNA TATIANE DOS SANTOS
PINHEIRO SARMENTO - RO0005462
SENTENÇA
Satisfeito o crédito exigido, julgo extinta a execução.
Expeça-se Alvará de Levantamento em favor do exequente.
Intime-se ao pagamento das custas, no prazo legal.
Decorrido o prazo, sem manifestação, inscreva-se em protesto e
posterior, em dívida ativa.
Após, arquivem-se.
Ouro Preto do Oeste,12 de setembro de 2018.
Glauco Antônio Alves
Juiz de Direito
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
COMARCA DE OURO PRETO DO OESTE
Fórum Desembargador Cássio Rodolfo Sbarzi Guedes
1ª VARA DOS JUIZADOS ESPECIAIS
Av. Daniel Comboni, nº 1480, OURO PRETO DO OESTE – RO
CEP: 76920-000 - Fone:(69) 3461-4992 - E-mail: je_opo@tjro.jus.br
Processo: 7004051-41.2017.8.22.0004
REQUERENTE: SOLANGE VIEIRA ROCHA
Advogados do(a) REQUERENTE: EDER MIGUEL CARAM RO0005368, KARIMA FACCIOLI CARAM - RO0003460, CRISTIANE
DE OLIVEIRA DIESEL - RO8923
REQUERIDO: JORGE LUIZ SANTOS FERREIRA
Advogado do(a) REQUERIDO:
SENTENÇA
Ante a informada quitação, revogo o DESPACHO anterior e por
conseguinte, julgo extinta a execução.
Expeça-se Alvará de Levantamento em favor da exequente - ID
21160201.
Após, arquivem-se.
Ouro Preto do Oeste, 12 de setembro de 2018.
Glauco Antônio Alves
Juiz de Direito
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
COMARCA DE OURO PRETO DO OESTE
Fórum Desembargador Cássio Rodolfo Sbarzi Guedes
1ª VARA DOS JUIZADOS ESPECIAIS
Av. Daniel Comboni, nº 1480, OURO PRETO DO OESTE – RO
CEP: 76920-000 - Fone:(69) 3461-4992 - E-mail: je_opo@tjro.jus.br
Processo: 7000310-61.2015.8.22.0004
EXEQUENTE: RESIDENCIAL BOA VISTA EMPREENDIMENTOS
IMOBILIARIOS LTDA
Advogado do(a) EXEQUENTE: EVERALDO BRAUN - RO0006266
EXECUTADO: VANIR DE OLIVEIRA FERMIANO
Advogado do(a) EXECUTADO: THIAGO FREIRE DA SILVA RO0003653
SENTENÇA
Satisfeito o crédito exigido, julgo extinta a execução.
Oficie-se à transferência do depósito judicial em favor do exequente,
conforme dados informados no ID 12661933.
Após, arquivem-se.
Ouro Preto do Oeste, 12 de setembro de 2018.
Glauco Antônio Alves
Juiz de Direito
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
COMARCA DE OURO PRETO DO OESTE
Fórum Desembargador Cássio Rodolfo Sbarzi Guedes
1ª VARA DOS JUIZADOS ESPECIAIS
Av. Daniel Comboni, nº 1480, OURO PRETO DO OESTE – RO
CEP: 76920-000 - Fone:(69) 3461-4992 - E-mail: je_opo@tjro.jus.br
Processo: 7004778-97.2017.8.22.0004
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EXEQUENTE: ALISSON TORRES EMERICK
Advogado do(a) EXEQUENTE: EDVILSON KRAUSE AZEVEDO RO0006474
EXECUTADO: COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DE
RONDONIA CAERD
Advogado do(a) EXECUTADO: CLAYTON CONRAT KUSSLER RO0003861
SENTENÇA
Instada, a embargante não observou os princípios da informalidade,
simplicidade e concisão atinentes a este procedimento especial
sumaríssimo, conforme estabelece o art. 14,§1º,II, da Lei 9.099/95,
razão pela qual, não recebo os Embargos.
Por conseguinte, reputo satisfeito o crédito exigido.
Transitada em julgado, expeça-se Alvará de Levantamento em
favor do exequente (ID 18877713).
Após, arquivem-se.
Ouro Preto do Oeste,12 de setembro de 2018.
Glauco Antônio Alves
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ouro Preto - 1ª Vara do Juizado Especial Cível
Fórum Des. Cássio Rodolfo Sbarzi Guedes, Av. Daniel Comboni,
Pç. dos Três Poderes, Ouro Preto do Oeste/RO, CEP: 76920 - 000;
tel.: (69) 3461-4992 E-mail: je_opo@tjro.jus.br
Processo: 7002058-26.2018.8.22.0004
REQUERENTE: MARCOS CHAGAS RODRIGUES
Advogado: ELIANA LEMOS DE OLIVEIRA OAB: RO0004423
THIAGO MAFIA MIRANDA OAB: RO0004970
REQUERIDO: ESTADO DE RONDÔNIA
Fica a parte AUTORA intimada para contrarrazoar o recurso
interposto, caso queira, no prazo de 10 (dez) dias.
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
COMARCA DE OURO PRETO DO OESTE
Fórum Desembargador Cássio Rodolfo Sbarzi Guedes
1ª VARA DOS JUIZADOS ESPECIAIS
Av. Daniel Comboni, nº 1480, OURO PRETO DO OESTE – RO
CEP: 76920-000 - Fone:(69) 3461-4992 - E-mail: je_opo@tjro.jus.br
Processo: 7002271-32.2018.8.22.0004
REQUERENTE: TODA & TODA LTDA - ME
Advogado do(a) REQUERENTE: MARIANA DE SOUZA BULIAN
- RO7788
REQUERIDO: FRANCIELE AUGUSTINHO DA SILVA
Advogado do(a) REQUERIDO:
SENTENÇA
Julgo extinto o processo, conforme requer a parte interessada.
Publique-se e intimem-se.
Arquivem-se, independentemente da certidão do trânsito em
julgado.
Ouro Preto do Oeste, 12 de setembro de 2018.
Glauco Antônio Alves
Juiz de Direito
Processo: 7000577-28.2018.8.22.0004
EXEQUENTE: MANOEL ALVES DOS SANTOS
Advogado do(a) EXEQUENTE: EDEMILSON EVANGELISTA DE
ABREU - RO0002792
EXECUTADO: CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA SA
CERON
Advogado do(a) EXECUTADO: BRUNA TATIANE DOS SANTOS
PINHEIRO SARMENTO - RO0005462
Fica a parte autora intimada para manifestar sobre o pagamento
efetuado pela parte requerida. Prazo de 05 dias
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Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
PODER JUDICIÁRIO
Ouro Preto do Oeste - Juizado Especial
Fórum Des. Cássio Rodolfo Sbarzi Guedes, Av. Daniel Comboni,
Pç. dos Três Poderes, CEP: 76920 - 000, Ouro Preto do Oeste/
RO, tel.: (69) 3461-4992
Processo: 7001437-29.2018.8.22.0004
REQUERENTE: WILSON SANTOS DA SILVA
Advogado: ELSON RODRIGUES DE MATOS OAB: RO7798
REQUERIDO: ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO RONDONIA
Advogado: BRUNA TATIANE DOS SANTOS PINHEIRO
SARMENTO OAB: RO0005462
Fica a parte executada intimada a cumprir os termos da
SENTENÇA, no prazo de 15 dias, de acordo com os cálculos
juntados aos autos.
Processo: 7003721-44.2017.8.22.0004
EXEQUENTE: MARIA BENEDITA SAMPAIO DE MATOS
Advogados do(a) EXEQUENTE: AMANDA ALINE BORGES
FARIA - RO6465, MARCOS DONIZETTI ZANI - RO0000613
EXECUTADO: ESTADO DE RONDÔNIA
Advogado do(a) EXECUTADO:
Fica a parte autora intimada da juntada do oficio
1ª VARA DOS JUIZADOS ESPECIAIS
Av. Daniel Comboni, nº 1480, OURO PRETO DO OESTE – RO
CEP: 76920-000 - Fone:(69) 3461-4992 - E-mail: je_opo@tjro.jus.
br
Processo: 7004123-91.2018.8.22.0004
REQUERENTE: LUZIA RIBEIRO DE JESUS
Advogados do(a) REQUERENTE: PAULO DE JESUS LANDIM
MORAES - RO0006258, SONIA CRISTINA ARRABAL DE BRITO
- RO0001872, WESLEY SOUZA SILVA - RO7775
REQUERIDO: BANCO BMG CONSIGNADO S/A
Advogado do(a) REQUERIDO:
Intimação DA PARTE AUTORA
Fica Vª. Sª. intimada, da designação de Audiência de Conciliação
nos autos supracitados, a realizar-se na Sala de Conciliação, no
Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania - CEJUSC,
situado no Fórum Des. Cássio Rodolfo Sbarzi Guedes, na Av.
Daniel Comboni, Pç. dos Três Poderes, Ouro Preto do Oeste/RO,
tel.: (69) 3461-3409, no dia 19/11/2018 09:30 horas.
Ouro Preto do Oeste/RO, 13 de setembro de 2018.
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
COMARCA DE OURO PRETO DO OESTE
Fórum Desembargador Cássio Rodolfo Sbarzi Guedes
1ª VARA DOS JUIZADOS ESPECIAIS
Av. Daniel Comboni, nº 1480, OURO PRETO DO OESTE – RO
CEP: 76920-000 - Fone:(69) 3461-4992 - E-mail: je_opo@tjro.jus.
br
Processo: 7003542-76.2018.8.22.0004
REQUERENTE: ELAINE DE OLIVEIRA MATOS
Advogado do(a) REQUERENTE: LEA RODRIGUES DE OLIVEIRA
- RO4566
REQUERIDO: RUTE DOS SANTOS CERQUEIRA
Advogado do(a) REQUERIDO:
SENTENÇA
Ausente a localização da executada, julgo extinto o processo, nos
termos do disposto no art.53,§4º., da Lei 9.099/95.
Publique-se e intime-se.
Arquivem-se.
Ouro Preto do Oeste, 12 de setembro de 2018.
Glauco Antônio Alves
Juiz de Direito
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Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
PODER JUDICIÁRIO
Ouro Preto do Oeste - Juizado Especial
Fórum Des. Cássio Rodolfo Sbarzi Guedes, Av. Daniel Comboni, Pç.
dos Três Poderes, CEP: 76920 – 000, Ouro Preto do Oeste/RO, tel.:
(69) 3461-4992
Processo: 7002899-21.2018.8.22.0004
REQUERENTE: IRENE SABAINI CASOTI
Advogado: JECSAN SALATIEL SABAINI FERNANDES OAB:
RO0002505
REQUERIDO: CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA SA CERON
Advogado: BRUNA TATIANE DOS SANTOS PINHEIRO SARMENTO
OAB: RO0005462
Fica a parte autora intimada a impugnar a contestação, caso queira,
no prazo de 05 dias.
1ª VARA DOS JUIZADOS ESPECIAIS
Av. Daniel Comboni, nº 1480, OURO PRETO DO OESTE – RO
CEP: 76920-000 - Fone:(69) 3461-4992 - E-mail: je_opo@tjro.jus.br
Processo: 7004108-25.2018.8.22.0004
REQUERENTE: LUCIMAR MEDEIROS DE ALMEIDA, EVANDRO
DEVLIN CORDEIRO DE OLIVEIRA
Advogados do(a) REQUERENTE: CRISTIANE DE OLIVEIRA
DIESEL - RO8923, KARIMA FACCIOLI CARAM - RO0003460, EDER
MIGUEL CARAM - RO0005368
Advogados do(a) REQUERENTE: CRISTIANE DE OLIVEIRA
DIESEL - RO8923, KARIMA FACCIOLI CARAM - RO0003460, EDER
MIGUEL CARAM - RO0005368
REQUERIDO: GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E
ELETRODOMESTICOS LTDA e outros
Advogado do(a) REQUERIDO:
Advogado do(a) REQUERIDO:
Intimação DA PARTE AUTORA
Fica Vª. Sª. intimada, da designação de Audiência de Conciliação nos
autos supracitados, a realizar-se na Sala de Conciliação, no Posto
Avançado do Juizado Especial Cível, localizado na Avenida Brasil,
nº2237, Centro, Mirante da Serra-RO, no dia 01/11/2018 09:00 horas.
Ouro Preto do Oeste/RO, 13 de setembro de 2018.
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
PODER JUDICIÁRIO
Ouro Preto do Oeste - Juizado Especial
Fórum Des. Cássio Rodolfo Sbarzi Guedes, Av. Daniel Comboni, Pç.
dos Três Poderes, CEP: 76920 – 000, Ouro Preto do Oeste/RO, tel.:
(69) 3461-4992
Processo: 7003139-10.2018.8.22.0004
REQUERENTE: JOAO DONDONI
Advogado: EDEMILSON EVANGELISTA DE ABREU OAB:
RO0002792
REQUERIDO: CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA SA CERON
Advogado: BRUNA TATIANE DOS SANTOS PINHEIRO SARMENTO
OAB: RO0005462
Fica a parte autora intimada a impugnar a contestação, caso queira,
no prazo de 05 dias.
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
PODER JUDICIÁRIO Ouro Preto do Oeste - Juizado Especial
Fórum Des. Cássio Rodolfo Sbarzi Guedes, Av. Daniel Comboni, Pç.
dos Três Poderes, CEP: 76920 – 000, Ouro Preto do Oeste/RO, tel.:
(69) 3461-4992
Processo: 7003136-55.2018.8.22.0004
REQUERENTE: EDIVALDO PEREIRA DE OLIVEIRA
Advogado: PAULA CLAUDIA OLIVEIRA SANTOS VASCONCELOS
OAB: RO7796 Advogado: LIVIA DE SOUZA COSTA OAB: RO7288
REQUERIDO: CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA SA CERON
Advogado: BRUNA TATIANE DOS SANTOS PINHEIRO SARMENTO
OAB: RO0005462
Fica a parte autora intimada a impugnar a contestação, caso queira,
no prazo de 05 dias.
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1ª VARA CÍVEL
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ouro Preto do Oeste – 1ª Vara Cível
Av. Daniel Comboni, n. 1.480, 1º Andar, Bairro União, FÓRUM
DES. CÁSSIO RODOLFO SBARZI GUEDES
Ouro Preto do Oeste/RO – CEP 76.920-000
TELEFONE:(69) 3461-4589 – E-MAIL: opo1civel@tjro.jus.br
PROCESSO: 7003968-88.2018.8.22.0004
Classe: FAMÍLIA- EXECUÇÃO DE ALIMENTOS (1112)
REQUERENTE: I. B. A. e outros
Advogado do(a) EXEQUENTE: ODAIR JOSE DA SILVA RO0006662
Advogado do(a) EXEQUENTE: ODAIR JOSE DA SILVA RO0006662
REQUERIDO(A): J. P. A. J.
Advogado do(a) EXECUTADO:
Tendo em vista o que consta no Termo de Sessão Conciliatória,
extingo a execução, na forma do art. 924, inciso II, do Código de
Processo Civil.
Sem custas.
Intime-se e arquive-se.
Ouro Preto do Oeste, 13 de setembro de 2018
JOSÉ ANTONIO BARRETTO
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ouro Preto do Oeste – 1ª Vara Cível
Av. Daniel Comboni, n. 1.480, 1º Andar, Bairro União, FÓRUM
DES. CÁSSIO RODOLFO SBARZI GUEDES
Ouro Preto do Oeste/RO – CEP 76.920-000
TELEFONE:(69) 3461-4589 – E-MAIL: opo1civel@tjro.jus.br
PROCESSO: 7004191-41.2018.8.22.0004
Classe: CARTA PRECATÓRIA CÍVEL (261)
REQUERENTE: ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES DE LEITE
DE SANTO ANTONIO DO INHACORÁ
Advogados do(a) DEPRECANTE: DANIEL LUIS SCHMIDT RS86602, ADRIANO JOSE OST - RS48228, CANISIO OST RS25791
REQUERIDO(A): PADMA INDUSTRIA DE ALIMENTOS S/A
Advogado do(a) DEPRECADO: PATRICIA DE SOUZA - SP0209241
Recolha as custas previstas no art. 30 da Lei 3.896/2006 (Regimento
de Custas).
Prazo de 10 dias, sob pena de devolução da carta.
Ouro Preto do Oeste, 13 de setembro de 2018
JOSÉ ANTONIO BARRETTO
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ouro Preto do Oeste – 1ª Vara Cível
Av. Daniel Comboni, n. 1.480, 1º Andar, Bairro União, FÓRUM
DES. CÁSSIO RODOLFO SBARZI GUEDES
Ouro Preto do Oeste/RO – CEP 76.920-000
TELEFONE:(69) 3461-4589 – E-MAIL: opo1civel@tjro.jus.br
PROCESSO: 7002662-21.2017.8.22.0004
Classe: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
REQUERENTE: M. R. F.
Advogado do(a) EXEQUENTE: EDUARDO CUSTODIO DINIZ RO0003332
REQUERIDO(A): J. G. D.
Advogados do(a) EXECUTADO: ODAIR JOSE DA SILVA RO0006662, ARIELDER PEREIRA MENDONCA - RO7898
FINALIDADE: Fica a PARTE AUTORA, por meio de seus
procuradores, intimada da Certidão de ID 21421676, bem como
para que requeira o que entender de direito.
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PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ouro Preto do Oeste – 1ª Vara Cível
Av. Daniel Comboni, n. 1.480, 1º Andar, Bairro União, FÓRUM
DES. CÁSSIO RODOLFO SBARZI GUEDES
Ouro Preto do Oeste/RO – CEP 76.920-000
TELEFONE:(69) 3461-4589 – E-MAIL: opo1civel@tjro.jus.br
PROCESSO: 7001272-79.2018.8.22.0004
Classe: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQUERENTE: SEBASTIAO DE SOUSA LIMA
Advogados do(a) AUTOR: FELISBERTO FAIDIGA - RO0005076,
JHONATAN APARECIDO MAGRI - RO0004512
REQUERIDO(A): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO
SOCIAL
Advogado do(a) RÉU:
FINALIDADE: Fica a PARTE AUTORA, por meio de seus
procuradores, INTIMADA da designação de PERÍCIA MÉDICA a
ser realizada no dia 27/09/2018 (QUINTA) às 16h, na CLÍNICA DA
FAMÍLIA, localizada na Av. Daniel Comboni, n. 2.321, Bairro Jardim
Bandeirantes, Ouro Preto do Oeste/RO, pelo Dr. Clever Custódio
de Almeida Filho, bem como para que apresentem seus quesitos,
caso queiram.
OBSERVAÇÕES: A parte deverá comparecer no dia, hora e local
designados independentemente de qualquer outra intimação, bem
como deverá informar, antecipadamente, eventuais impedimentos
para o comparecimento.
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ouro Preto do Oeste – 1ª Vara Cível
Av. Daniel Comboni, n. 1.480, 1º Andar, Bairro União, FÓRUM
DES. CÁSSIO RODOLFO SBARZI GUEDES
Ouro Preto do Oeste/RO – CEP 76.920-000
TELEFONE:(69) 3461-4589 – E-MAIL: opo1civel@tjro.jus.br
PROCESSO: 7004160-21.2018.8.22.0004
Classe: CARTA PRECATÓRIA CÍVEL (261)
REQUERENTE: GILDASIO MARQUES FREIRE e outros
Advogado do(a) DEPRECANTE: NEUMAYER PEREIRA DE
SOUZA - RO0001537
Advogado do(a) DEPRECANTE: NEUMAYER PEREIRA DE
SOUZA - RO0001537
REQUERIDO(A): IVANEIDE JACONE MENDES e outros
Advogado do(a) DEPRECADO:
Advogado do(a) DEPRECADO:
Não consta que a parte autora goze dos benefícios da gratuidade
processual.
Assim, efetue o preparo da precatória.
Prazo de 10 dias, sob pena de devolução.
Ouro Preto do Oeste, 13 de setembro de 2018
JOSÉ ANTONIO BARRETTO
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ouro Preto do Oeste – 1ª Vara Cível
Av. Daniel Comboni, n. 1.480, 1º Andar, Bairro União, FÓRUM
DES. CÁSSIO RODOLFO SBARZI GUEDES
Ouro Preto do Oeste/RO – CEP 76.920-000
TELEFONE:(69) 3461-4589 – E-MAIL: opo1civel@tjro.jus.br
PROCESSO: 7001319-53.2018.8.22.0004
Classe: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159)
REQUERENTE: BANCO BRADESCO S.A.
Advogado do(a) EXEQUENTE: MAURO PAULO GALERA MARI RO0004937
REQUERIDO(A): FARMACIA E DROGARIA SANTA TEREZINHA
II LTDA - ME
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Advogado do(a) EXECUTADO:
Em consulta ao sistema BACENJUD não foram localizados valores
em contas de titularidade do executado, conforme espelho em
anexo.
Manifeste-se a parte autora em termos de prosseguimento.
Prazo de 10 (dez) dias.
Ouro Preto do Oeste, 12 de setembro de 2018
JOSÉ ANTONIO BARRETTO
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ouro Preto do Oeste
1ª Vara Cível
Av. Daniel Comboni, n. 1.480, 1º Andar, Bairro União, FÓRUM
DES. CÁSSIO RODOLFO SBARZI GUEDES
Ouro Preto do Oeste/RO – CEP 76.920-000
TELEFONE:(69) 3461-4589 – E-MAIL: opo1civel@tjro.jus.br
PROCESSO: 7000705-19.2016.8.22.0004
Classe: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159)
REQUERENTE:
DISTRIBUIDORA
DE
AUTO
PECAS
RONDOBRAS LTDA
Advogado do(a) EXEQUENTE: ALEXANDRE ANDERSON
HOFFMANN - RO0003709
REQUERIDO(A): MARCOS GREFFE DE OLIVEIRA
Advogado do(a) EXECUTADO:
Em consulta ao sistema BACENJUD não foram localizados valores
em contas de titularidade do executado, conforme espelho em
anexo.
Manifeste-se a parte autora em termos de prosseguimento.
Prazo de 10 (dez) dias.
Ouro Preto do Oeste, 12 de setembro de 2018
JOSÉ ANTONIO BARRETTO
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ouro Preto do Oeste
1ª Vara Cível
Av. Daniel Comboni, n. 1.480, 1º Andar, Bairro União, FÓRUM
DES. CÁSSIO RODOLFO SBARZI GUEDES
Ouro Preto do Oeste/RO – CEP 76.920-000
TELEFONE:(69) 3461-4589 – E-MAIL: opo1civel@tjro.jus.br
PROCESSO: 7004163-73.2018.8.22.0004
Classe: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
REQUERENTE: DIEGO MAZIOLI DE ALMEIDA
Advogados do(a) AUTOR: NATALIA UES CURY - RO8845,
HENRIQUE HEIDRICH DE VASCONCELOS MOURA - RO7497,
ELENARA UES - RO0006572, HOSNEY REPISO NOGUEIRA RO0006327
REQUERIDO(A): SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO
SEGURO DPVAT SA
Advogado do(a) RÉU:
Indefiro a gratuidade.
O requerente se qualifica como vendedor, mas não dá mais
detalhes sobre a atividade e tampouco sobre os rendimentos.
A simples afirmação de hipossuficiência não é o bastante para
fazer jus à gratuidade processual.
Além disso, o valor dado à causa permite o pagamento das custas
sem qualquer comprometimento da subsistência.
Recolhas as custas processuais, observando os percentuais
estabelecidos no Regimento de Custas.
Prazo de 10 dias, sob pena de indeferimento da inicial.
Ouro Preto do Oeste, 13 de setembro de 2018
JOSÉ ANTONIO BARRETTO
Juiz de Direito
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PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ouro Preto do Oeste - 1ª Vara Cível
Rua Café Filho, 127, Praça Três Poderes, Ouro Preto do Oeste RO - CEP: 76800-000 - Fone:(69) 34613813
EDITAL
PARA
CONHECIMENTO
DE
TERCEIROS
INTERESSADOS
(Interdição)
Processo: 7004852-88.2016.8.22.0004
Classe: FAMÍLIA- INTERDIÇÃO (58)
Assunto: [Tutela e Curatela]
Valor da Causa: R$ 880,00
Parte Autora: ZENILDA GOMES LOUBACH
Parte Requerida: ILDA ROSA DE JESUS
Advogado: LUIS HENRIQUE ARAUJO AMARAL JACOB
José Antônio Barretto, Juiz de Direito da 1ª Vara Cível desta
Comarca, na forma legal.
FAZ SABER a todos quanto o presente virem ou dele
conhecimento tiverem e possa interessar, que por este Juízo e
Cartório Cível tramita os autos nº 7004852-88.2016.8.22.0004 de
Interdição proposta por ZENILDA GOMES LOUBACH em face
de ILDA ROSA DE JESUS. É o presente para conhecimento de
terceiros e interessados da interdição de ILDA ROSA DE JESUS,
brasileira, portadora do RG nº 487525 SSP/RO, inscrita no CPF
sob o nº. 456.782.002-91, por ser PARCIALMENTE IMPEDIDO de
exercer pessoalmente os atos da vida civil, sendo-lhe nomeado
curador o ZENILDA GOMES LOUBACH, brasileira, casada, do
lar, portadora do RG nº 581.930, SSP/RO, inscrita no CPF nº
593.851.622-68, residente e domiciliada na Rua Vó Luiza nº 1259,
centro, município do Vale do Paraíso/RO, tudo nos termos da
SENTENÇA de ID 10103874, exarada nos autos em 08 de maio
de 2017, cuja parte dispositiva é a seguinte: “[...Ante o exposto,
confirmo a antecipação de tutela e julgo procedente o pedido, e o
faço para decretar o impedimento parcial de Ilda Rosa de Jesus,
nomeando a requerente Zenilda Gomes Loubach como curadora,
limitada a representação aos atos de natureza patrimonial e
negocial, bem como a administração do benefício previdenciário.
Extingo o processo com resolução do MÉRITO, na forma do art.
487, inciso I, do Código de Processo Civil. Sem custas e sem
honorários de sucumbência. O advogado Luis Henrique Araújo
Amaral Jacob foi nomeado para atuar como curador especial da
requerida em razão de que a única Defensora Pública lotada na
comarca já patrocinava a requerente. Nesse caso, é direito do
advogado, mesmo quando nomeado pelo juiz, receber honorários
por seu trabalho, sendo de responsabilidade do Estado de
Rondônia o pagamento dos honorários. Considerando que a
atuação do advogado limitou-se à apresentação de resposta,
com reconhecimento do pedido, arbitro seus honorários em
R$ 500,00 (quinhentos reais), os quais deverão ser cobrados
em ação própria. Cópia da SENTENÇA servirá de MANDADO
de averbação da SENTENÇA e ofícios aos órgãos pertinentes.
Publique-se e intimem-se. Ouro Preto do Oeste, 8 de maio de
2017. JOSÉ ANTONIO BARRETTO - Juiz de Direito] ”.
Ouro Preto do Oeste/RO, 22 de maio de 2018.
Geiser Vicente Campos Cruz
Diretora de Cartório
(assinado por determinação judicial)
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ouro Preto do Oeste – 1ª Vara Cível
Av. Daniel Comboni, n. 1.480, 1º Andar, Bairro União, FÓRUM
DES. CÁSSIO RODOLFO SBARZI GUEDES
Ouro Preto do Oeste/RO – CEP 76.920-000
TELEFONE:(69) 3461-4589 – E-MAIL: opo1civel@tjro.jus.br
PROCESSO: 7001788-02.2018.8.22.0004
Classe: FAMÍLIA- INTERDIÇÃO (58)
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REQUERENTE: JULIO CEZAR FRANCA
Advogado do(a) REQUERENTE: APARECIDO MODESTO DA
SILVA - RO0001610
REQUERIDO(A): ANADIR FRANCA
FINALIDADE: Fica a PARTE AUTORA, por meio de seus
procuradores, intimada dos laudos psicossociais.
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ouro Preto do Oeste – 1ª Vara Cível
Av. Daniel Comboni, n. 1.480, 1º Andar, Bairro União, FÓRUM
DES. CÁSSIO RODOLFO SBARZI GUEDES
Ouro Preto do Oeste/RO – CEP 76.920-000
TELEFONE:(69) 3461-4589 – E-MAIL: opo1civel@tjro.jus.br
PROCESSO: 7002529-76.2017.8.22.0004
Classe: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
REQUERENTE: EDVALDO COSTA DA SILVA
Advogados do(a) AUTOR: SONIA CRISTINA ARRABAL DE BRITO
- RO0001872, PAULO DE JESUS LANDIM MORAES - RO0006258,
WESLEY SOUZA SILVA - RO7775
REQUERIDO(A): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO
SOCIAL
Cuida-se de pedido de benefício assistencial ao idoso apresentado
por EDVALDO COSTA DA SILVA em face do INSTITUTO
NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS. Narra, em resumo,
que é idoso e vive em situação de risco e vulnerabilidade.
Requer a concessão de amparo social. Juntou procuração,
documentos pessoais, comprovante de residência, declaração
de hipossuficiência financeira, cópia do processo administrativo e
INFBEN – Informações do Benefício, dentre outros.
Deferida a gratuidade (ID 10989373).
O requerido foi citado e apresentou contestação (ID 12246999).
Sustenta que em processo revisional foi constatada irregularidade
na manutenção e recebimento do benefício, haja vista que o
requerente é proprietário de caminhão utilizado para frete. Pugna
pela improcedência da pretensão.
Réplica (ID 13196227).
Realizada perícia pela assistente social Ingred Fernandes da
Cunha, cujo o relatório foi juntado aos autos em ID 17247965 e,
posteriormente, homologado.
Em audiência de instrução foram colhidos os depoimentos de duas
testemunhas.
Ouvido o Ministério Público (ID 20556709).
É o relatório. Decido.
Conforme art. 20 da Lei Federal nº 8.742/93 o benefício de
prestação continuada é a garantia de um salário mínimo mensal
à pessoa com deficiência e ao idoso que comprovem não possuir
meios de prover a própria manutenção nem de tê-la provida por
sua família.
Os documentos pessoais acostados com a petição inicial são
suficientes para comprovação de que o requerente nasceu em
08.05.1951. Portanto, atualmente conta com 67 anos de idade e
preenche o requisito etário.
No que tange a hipossuficiência, o estudo social realizado constatou
que o requerente reside em casa própria de alvenaria, localizada
em rua pavimentada, que atende às necessidades básicas de
moradia.
As despesas ordinárias mensais, relativas ao consumo de água,
energia elétrica, alimentação e higiene, giram em torno de R$
716,00.
Embora o requerente não possua renda fixa, exerce atividade
remunerada e goza de plena saúde.
O valor declarado com despesas pessoais revela que o requerente
não vive em situação de miserabilidade ou vulnerabilidade.
Pelo contrário, trabalha realizando fretes e, pelo que consta nos
autos, era proprietário de caminhão avaliado em R$ 140.000,00.
O benefício de amparo social tem o escopo de prover a subsistência
dos cidadãos hipossuficientes, ou seja, daqueles maiores de 65
anos ou dos portadores de deficiência física ou mental que os
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impossibilite de munir-se de meios para o próprio sustento ou que
viriam, ocasionalmente, a sobreviver em condições desumanas.
Contudo, ao menos no momento, esse não é o caso do requerente.
Portanto, apesar de preenchido o requisito etário, entendo que o
requisito socioeconômico não foi atendido.
Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido de Edvaldo
Costa da Silva. Por conseguinte, extingo o processo, com resolução
do MÉRITO, com fulcro no art. 487, I do CPC.
Condeno o requerente ao pagamento das custas processuais e
honorários advocatícios, estes que fixo em 10% do valor atribuído
à causa, cuja a exigibilidade ficará suspensa, nos termos do art.
98, §3º do CPC.
Descabido o reexame necessário em razão do disposto no § 3º, I,
do art. 496 do CPC.
Publique-se. Intimem-se.
Ouro Preto do Oeste, 12 de Setembro de 2018
JOSÉ ANTONIO BARRETTO
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ouro Preto do Oeste – 1ª Vara Cível
Av. Daniel Comboni, n. 1.480, 1º Andar, Bairro União, FÓRUM
DES. CÁSSIO RODOLFO SBARZI GUEDES
Ouro Preto do Oeste/RO – CEP 76.920-000
TELEFONE:(69) 3461-4589 – E-MAIL: opo1civel@tjro.jus.br
PROCESSO: 7004056-29.2018.8.22.0004
Classe: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
REQUERENTE: COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DE
RONDONIA CAERD
Advogado do(a) AUTOR: PATRICIA FERREIRA ROLIM RO0000783
REQUERIDO(A): MUNICÍPIO DE MIRANTE DA SERRA
Advogado do(a) RÉU:
O percentual a ser recolhido é de 2% do valor da causa, conforme
previsto no art. 12, inciso I, do Regimento de Custas, e isso porque
no caso não há possibilidade de audiência de conciliação, hipótese
em que haveria diferimento de parte das custas para até 5 (cinco)
dias depois da audiência, caso não haja acordo.
Assim, as custas devem ser recolhidas no percentual determinado.
Prazo de 10 (dez) dias, sob pena de indeferimento da petição inicial.
Ouro Preto do Oeste, 13 de setembro de 2018
JOSÉ ANTONIO BARRETTO
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ouro Preto do Oeste – 1ª Vara Cível
Av. Daniel Comboni, n. 1.480, 1º Andar, Bairro União, FÓRUM
DES. CÁSSIO RODOLFO SBARZI GUEDES
Ouro Preto do Oeste/RO – CEP 76.920-000
TELEFONE:(69) 3461-4589 – E-MAIL: opo1civel@tjro.jus.br
PROCESSO: 7002723-76.2017.8.22.0004
Classe: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
REQUERENTE: TEREZINHA VICENTE PILUTI
Advogado do(a) AUTOR: PAULO DE JESUS LANDIM MORAES RO0006258
REQUERIDO(A): BANCO BMG CONSIGNADO S/A
Advogado do(a) RÉU: EDUARDO CHALFIN - RO0007520
Tendo em vista as condições pessoais da requerente, há
necessidade de se aferir se está em condições de atuar em atos
da vida civil.
Realize-se estudo social na residência da requerente, a fim de se
averiguar suas condições de vida e se serão necessárias medidas
de proteção à pessoa idosa.
Relatório em 30 dias.
Ouro Preto do Oeste, 13 de setembro de 2018
JOSÉ ANTONIO BARRETTO
Juiz de Direito
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PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ouro Preto do Oeste – 1ª Vara Cível
Av. Daniel Comboni, n. 1.480, 1º Andar, Bairro União, FÓRUM
DES. CÁSSIO RODOLFO SBARZI GUEDES
Ouro Preto do Oeste/RO – CEP 76.920-000
TELEFONE:(69) 3461-4589 – E-MAIL: opo1civel@tjro.jus.br
PROCESSO: 7001877-25.2018.8.22.0004
Classe: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
REQUERENTE: DEUZENY BARBOSA DE CASTRO
Advogados do(a) AUTOR: EDUARDO CUSTODIO DINIZ RO0003332, JOZIMAR CAMATA DA SILVA - RO7793
REQUERIDO(A): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO
SOCIAL
Intime-se a requerente para, no prazo de 15 dias, apresentar o rol
de testemunhas devidamente qualificadas, bem como esclarecer
se comparecerão independente de intimação judicial.
Ouro Preto do Oeste, 13 de Setembro de 2018
JOSÉ ANTONIO BARRETTO
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ouro Preto do Oeste – 1ª Vara Cível
Av. Daniel Comboni, n. 1.480, 1º Andar, Bairro União, FÓRUM
DES. CÁSSIO RODOLFO SBARZI GUEDES
Ouro Preto do Oeste/RO – CEP 76.920-000
TELEFONE:(69) 3461-4589 – E-MAIL: opo1civel@tjro.jus.br
PROCESSO: 7005578-28.2017.8.22.0004
Classe: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
REQUERENTE: ROSA MARIA ASSUNCAO PIRES
Advogados do(a) AUTOR: SONIA CRISTINA ARRABAL DE BRITO
- RO0001872, PAULO DE JESUS LANDIM MORAES - RO0006258
REQUERIDO(A): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO
SOCIAL
Advogado do(a) RÉU:
Com razão a embargante, vez que na SENTENÇA deixei de me
manifestar sobre o pedido de antecipação da tutela, o que ora faço.
A antecipação da tutela exige, em regra, que o direito alegado seja
plausível e haja risco de dano irreparável em caso de demora.
No caso vertente há mais do que plausibilidade, posto que a
SENTENÇA foi procedente.
Não vejo, contudo, urgência alguma, pois não consta que haja
risco à subsistência da embargante em caso de não recebimento
do benefício.
O argumento de que a SENTENÇA pode ser objeto de recurso não
é base para antecipação da tutela, inclusive porque recorrer das
decisões judiciais é direito da parte.
Nesse caso, acolho os embargos declaratórios e o faço para
indeferir a antecipação da tutela.
A presente DECISÃO fica como parte integrante da SENTENÇA.
Intime-se e aguarde-se o trânsito em julgado.
Ouro Preto do Oeste, 13 de setembro de 2018
JOSÉ ANTONIO BARRETTO
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ouro Preto do Oeste – 1ª Vara Cível
Av. Daniel Comboni, n. 1.480, 1º Andar, Bairro União, FÓRUM
DES. CÁSSIO RODOLFO SBARZI GUEDES
Ouro Preto do Oeste/RO – CEP 76.920-000
TELEFONE:(69) 3461-4589 – E-MAIL: opo1civel@tjro.jus.br
PROCESSO: 7000096-65.2018.8.22.0004
Classe: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159)
REQUERENTE: BANCO BRADESCO S.A.
Advogado do(a) EXEQUENTE: MAURO PAULO GALERA MARI RO0004937
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REQUERIDO(A): DOROTEIA KRUGER
Desnecessário o envio de novo ofício ao banco. Aguarde-se
resposta quanto ao ofício já remetido. Ademais, é atribuição da
parte conferir se o valor foi efetivamente creditado em sua conta
informada.
O valor recolhido é suficiente para realização de apenas uma das
diligências eletrônicas pretendidas.
Dessa forma, retornem os autos conclusos para pesquisa
BACENJUD. Caso o exequente ainda tenha interesse na
pesquisa INFOJUD deverá comprovar o recolhimento das custas
correspondentes.
Intime-se.
Ouro Preto do Oeste, 13 de Setembro de 2018
JOSÉ ANTONIO BARRETTO
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ouro Preto do Oeste – 1ª Vara Cível
Av. Daniel Comboni, n. 1.480, 1º Andar, Bairro União, FÓRUM
DES. CÁSSIO RODOLFO SBARZI GUEDES
Ouro Preto do Oeste/RO – CEP 76.920-000
TELEFONE:(69) 3461-4589 – E-MAIL: opo1civel@tjro.jus.br
PROCESSO: 7000747-68.2016.8.22.0004
Classe: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159)
EXEQUENTE: BV FINANCEIRA S/A
Advogado do(a) EXEQUENTE: GIULIO ALVARENGA REALE RO0006980
EXECUTADO: VALERIA MARIA ARAUJO MIRANDA
Suspendo o processo pelo prazo de 15 dias.
Decorrido o prazo, independentemente de nova intimação, a
exequente deverá informar se houve celebração de acordo e
apresentar seus requerimentos.
Intime-se.
Ouro Preto do Oeste, 13 de Setembro de 2018
JOSÉ ANTONIO BARRETTO
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ouro Preto do Oeste – 1ª Vara Cível
Av. Daniel Comboni, n. 1.480, 1º Andar, Bairro União, FÓRUM
DES. CÁSSIO RODOLFO SBARZI GUEDES
Ouro Preto do Oeste/RO – CEP 76.920-000
TELEFONE:(69) 3461-4589 – E-MAIL: opo1civel@tjro.jus.br
PROCESSO: 7001046-74.2018.8.22.0004
Classe: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
REQUERENTE: AMANDA CAROLINA BARBOSA MACHADO
78384672253
Advogado do(a) EXEQUENTE: DECIO BARBOSA MACHADO PA017878
REQUERIDO(A): KAEFER AGRO INDUSTRIAL LTDA
Advogado do(a) EXECUTADO: SUELI BALBINOT DA SILVA RO0006706
FINALIDADE: Fica a PARTE EXECUTADA, por meio de seus
procuradores, intimada do DESPACHO de ID 20664295, e Cálculos
de ID 20929249.
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
1ª Vara Cível da Comarca de Ouro Preto do Oeste
END: AVENIDA DANIEL COMBONI, S/Nº, 1ºANDAR. FÓRUM
DES. CÁSSIO RODOLFO SBARZI GUEDES
TELEFONE:(69) 3461-4589. E-MAIL: opo1civel@tjro.jus.br
Processo: 7004169-80.2018.8.22.0004
Classe: MONITÓRIA (40)
Requerente: Nome: ASSOCIACAO DOS TRABALHADORES NO
SERVICO PUBLICO NO ESTADO DE RONDONIA - ASPER
Endereço: Rua Benjamin Constant, 308, - de 107/108 a 393/394,
Arigolândia, Porto Velho - RO - CEP: 76801-200
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Advogado do(a) AUTOR: MARCELO ESTEBANEZ MARTINS RO0003208
Requerido (a): Nome: NADIA CRISTINA CARNEIRO DE ALMEIDA
Endereço: Rua Mário Andreazza, - de 8834/8835 a 9299/9300, São
Francisco, Porto Velho - RO - CEP: 76800-000
Advogado do(a) RÉU:
RECOLHA AS CUSTAS PROCESSUAIS (2% do valor da causa).
Prazo de 10 dias.
COMPROVADO O RECOLHIMENTO, c ite-se o réu para que, no
prazo de quinze dias, pague a quantia ora requerida (R$ ), acrescida
dos honorários advocatícios no percentual de 5% (cinco por cento),
conforme disposto no art. 701 do CPC, podendo, em igual prazo
oferecer embargos independentemente de prévia segurança do
juízo.
Advirta-se de que se estes não forem opostos, o MANDADO inicial
ficará automaticamente convertido em MANDADO de execução,
o que deverá ser certificado pela escrivania, prosseguindo-se de
imediato e sem qualquer DECISÃO /formalidade, pelo rito processual
previsto no Livro I - Parte Especial, Título II, capítulo III, do Novo
Código de Processo Civil, RETIFICANDO-SE A AUTUAÇÃO para
cumprimento de SENTENÇA (intimação para pagar em 15 dias,
acrescido da multa de 10% e honorários advocatícios no mesmo
percentual, a teor do art. 523 do CPC).
CÓPIA DESTA DECISÃO SERVE DE MANDADO DE CITAÇÃO/
PAGAMENTO.
Ouro Preto do Oeste, 13 de setembro de 2018
JOSÉ ANTONIO BARRETTO
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ouro Preto do Oeste – 1ª Vara Cível
Av. Daniel Comboni, n. 1.480, 1º Andar, Bairro União, FÓRUM
DES. CÁSSIO RODOLFO SBARZI GUEDES
Ouro Preto do Oeste/RO – CEP 76.920-000
TELEFONE:(69) 3461-4589 – E-MAIL: opo1civel@tjro.jus.br
PROCESSO: 7003731-88.2017.8.22.0004
Classe: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
REQUERENTE: ELEACI ERMINA DE LIMA
Advogado do(a) EXEQUENTE: DECIO BARBOSA MACHADO PA017878
REQUERIDO(A): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO
SOCIAL
FINALIDADE: Fica a PARTE AUTORA, por meio de seus
procuradores, intimada da expedição da REQUISIÇÃO DE
PEQUENO VALOR DE ID 21432392, para conhecimento do seu
teor e eventual impugnação, nos termos do Art. 11 da Resolução
nº 458/2017, CJF.
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ouro Preto do Oeste – 1ª Vara Cível
Av. Daniel Comboni, n. 1.480, 1º Andar, Bairro União, FÓRUM
DES. CÁSSIO RODOLFO SBARZI GUEDES
Ouro Preto do Oeste/RO – CEP 76.920-000
TELEFONE:(69) 3461-4589 – E-MAIL: opo1civel@tjro.jus.br
PROCESSO: 7004170-65.2018.8.22.0004
Classe: MONITÓRIA (40)
REQUERENTE: ASSOCIACAO DOS TRABALHADORES NO
SERVICO PUBLICO NO ESTADO DE RONDONIA - ASPER
Advogado do(a) AUTOR: MARCELO ESTEBANEZ MARTINS RO0003208
REQUERIDO(A): PEDRO ALVES BITENCOURTE
Advogado do(a) RÉU:
RECOLHA AS CUSTAS PROCESSUAIS (2% do valor da causa).
Prazo de 10 dias.
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COMPROVADO O RECOLHIMENTO, c ite-se o réu para que, no
prazo de quinze dias, pague a quantia ora requerida (R$ ), acrescida
dos honorários advocatícios no percentual de 5% (cinco por cento),
conforme disposto no art. 701 do CPC, podendo, em igual prazo
oferecer embargos independentemente de prévia segurança do
juízo.
Advirta-se de que se estes não forem opostos, o MANDADO inicial
ficará automaticamente convertido em MANDADO de execução,
o que deverá ser certificado pela escrivania, prosseguindo-se de
imediato e sem qualquer DECISÃO /formalidade, pelo rito processual
previsto no Livro I - Parte Especial, Título II, capítulo III, do Novo
Código de Processo Civil, RETIFICANDO-SE A AUTUAÇÃO para
cumprimento de SENTENÇA (intimação para pagar em 15 dias,
acrescido da multa de 10% e honorários advocatícios no mesmo
percentual, a teor do art. 523 do CPC).
CÓPIA DESTA DECISÃO SERVE DE MANDADO DE CITAÇÃO/
PAGAMENTO.
Ouro Preto do Oeste, 13 de setembro de 2018
JOSÉ ANTONIO BARRETTO
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ouro Preto do Oeste – 1ª Vara Cível
Av. Daniel Comboni, n. 1.480, 1º Andar, Bairro União, FÓRUM
DES. CÁSSIO RODOLFO SBARZI GUEDES
Ouro Preto do Oeste/RO – CEP 76.920-000
TELEFONE:(69) 3461-4589 – E-MAIL: opo1civel@tjro.jus.br
PROCESSO: 7003400-72.2018.8.22.0004
Classe: EMBARGOS DE TERCEIRO (37)
REQUERENTE: LEYLA UMBELINA DA SILVA
Advogado do(a) EMBARGANTE: RENATO SPADOTO RIGHETTI
- RO0001198
REQUERIDO(A): WILMAR ANTONIO TESTONI
Advogado do(a) EMBARGADO:
Vinculem este processo ao processo 0003798-80.2014.8.22.0004.
No processo de execução houve autorização de remoção. Assim,
não há razão para concessão de liminar de manutenção de posse.
Cite-se o embargado.
Cópia servirá de MANDADO.
Ouro Preto do Oeste, 13 de setembro de 2018
JOSÉ ANTONIO BARRETTO
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ouro Preto do Oeste – 1ª Vara Cível
Av. Daniel Comboni, n. 1.480, 1º Andar, Bairro União, FÓRUM
DES. CÁSSIO RODOLFO SBARZI GUEDES
Ouro Preto do Oeste/RO – CEP 76.920-000
TELEFONE:(69) 3461-4589 – E-MAIL: opo1civel@tjro.jus.br
PROCESSO: 7003840-05.2017.8.22.0004
Classe: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159)
EXEQUENTE: CLEITON GABRIEL DA SILVA
Advogado do(a) EXEQUENTE: KARINA JIOSANE GORETI THEIS
- RO0006045
EXECUTADO: RONIS GARCIAS DE OLIVEIRA
As custas recolhidas são suficientes para realização de apenas
uma das diligências eletrônicas.
Assim, venham os autos conclusos para pesquisa BACENJUD.
Caso o exequente ainda tenha interesse na consulta RENAJUD
deverá comprovar o recolhimento das custas correspondentes.
Intime-se.
Ouro Preto do Oeste, 13 de Setembro de 2018
JOSÉ ANTONIO BARRETTO
Juiz de Direito
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PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ouro Preto do Oeste – 1ª Vara Cível
Av. Daniel Comboni, n. 1.480, 1º Andar, Bairro União, FÓRUM
DES. CÁSSIO RODOLFO SBARZI GUEDES
Ouro Preto do Oeste/RO – CEP 76.920-000
TELEFONE:(69) 3461-4589 – E-MAIL: opo1civel@tjro.jus.br
PROCESSO: 7002689-04.2017.8.22.0004
Classe: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159)
REQUERENTE: COOPERATIVA DE CREDITO RURAL E DOS
EMPRESARIOS DO CENTRO DO ESTADO DE RONDONIA SICOOB CENTRO
Advogado do(a) EXEQUENTE: RODRIGO TOTINO - RO0006368
REQUERIDO(A): G L RIBEIRO - ME e outros (2)
FINALIDADE: Fica a PARTE AUTORA, por meio de seus
procuradores, intimada da Certidão de ID 21433285, bem como
para que requeira o que entender de direito.
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ouro Preto do Oeste - 1ª Vara Cível
Rua Café Filho, 127, Praça Três Poderes, Ouro Preto do Oeste RO - CEP: 76800-000 - Fone:(69) 34613813
Processo nº: 7003336-62.2018.8.22.0004
Classe: FAMÍLIA- EXECUÇÃO DE ALIMENTOS (1112)
EXEQUENTE: G. S. P.
Advogados do(a) EXEQUENTE: ROSINEI PEREIRA DE SOUZA
- RO8926, NORMA REGINA DE OLIVEIRA - RO9617, GILSON
SOUZA BORGES - RO0001533
EXECUTADO: C. S. P.
Advogados do(a) EXECUTADO: NADIA APARECIDA ZANI ABREU
- RO000300B, FERNANDA DIAS FARIAS - RO8753
Tendo em vista que a conciliação é sempre possível e deve ser
buscada antes de medidas mais drásticas, concedo ao executado
o prazo de 3 (três) dias para que decline proposta de pagamento
do débito, advertindo-o, desde já, que em caso de não aceitação
da proposta, a prisão será decretada, vez que a justificativa
apresentada não tem como ser acolhida.
Intime-se.
Ouro Preto do Oeste, 13 de setembro de 2018
JOSÉ ANTONIO BARRETTO
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ouro Preto do Oeste – 1ª Vara Cível
Av. Daniel Comboni, n. 1.480, 1º Andar, Bairro União, FÓRUM
DES. CÁSSIO RODOLFO SBARZI GUEDES
Ouro Preto do Oeste/RO – CEP 76.920-000
TELEFONE:(69) 3461-4589 – E-MAIL: opo1civel@tjro.jus.br
PROCESSO: 7004386-60.2017.8.22.0004
Classe: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
REQUERENTE: BANCO DO BRASIL SA
Advogado do(a) EXEQUENTE: SERVIO TULIO DE BARCELOS RO0006673
REQUERIDO(A): TESTONI & SILVA LTDA - ME e outros (2)
Advogado do(a) EXECUTADO:
Advogado do(a) EXECUTADO:
Advogado do(a) EXECUTADO:
Existem valores bloqueados em conta bancária, conforme já foi
frisado antes
O exequente deve manifestar-se sobre a destinação de tais valores,
de forma que seja deduzidos do crédito.
Prazo de 10 dias.
Ouro Preto do Oeste, 13 de setembro de 2018
JOSÉ ANTONIO BARRETTO
Juiz de Direito
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PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ouro Preto do Oeste – 1ª Vara Cível
Av. Daniel Comboni, n. 1.480, 1º Andar, Bairro União, FÓRUM
DES. CÁSSIO RODOLFO SBARZI GUEDES
Ouro Preto do Oeste/RO – CEP 76.920-000
TELEFONE:(69) 3461-4589 – E-MAIL: opo1civel@tjro.jus.br
PROCESSO: 7022768-13.2017.8.22.0001
Classe: FAMÍLIA- DIVÓRCIO LITIGIOSO (99)
REQUERENTE: DEVAIR ANANIAS
Advogado do(a) REQUERENTE:
REQUERIDO(A): ELINALVA GOMES FERREIRA
Advogado do(a) REQUERIDO: AMANDA ALINE BORGES FARIA
- RO6465
Não há controvérsia que justifique a dilação probatória.
Colha-se o parecer do Ministério Público e conclusos para
SENTENÇA.
Ouro Preto do Oeste, 13 de setembro de 2018
JOSÉ ANTONIO BARRETTO
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ouro Preto do Oeste – 1ª Vara Cível
Av. Daniel Comboni, n. 1.480, 1º Andar, Bairro União, FÓRUM
DES. CÁSSIO RODOLFO SBARZI GUEDES
Ouro Preto do Oeste/RO – CEP 76.920-000
TELEFONE:(69) 3461-4589 – E-MAIL: opo1civel@tjro.jus.br
PROCESSO: 7004107-40.2018.8.22.0004
Classe: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
REQUERENTE: PARANA IND. E CONSTRUCOES LTDA - EPP
e outros
Advogado do(a) EXEQUENTE: LUIZ FELIPE DA SILVA ANDRADE
- RO0006175
Advogado do(a) EXEQUENTE: LUIZ FELIPE DA SILVA ANDRADE
- RO0006175
REQUERIDO(A): IVONE DE MORAIS
Advogado do(a) EXECUTADO:
Intime-se a executada a cumprir as obrigações assumidas no
acordo ou comprovar que já as cumpriu.
Prazo de 15 dias.
No mesmo prazo poderá, querendo, impugnar o cumprimento de
SENTENÇA.
Ouro Preto do Oeste, 13 de setembro de 2018
JOSÉ ANTONIO BARRETTO
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ouro Preto do Oeste – 1ª Vara Cível
Av. Daniel Comboni, n. 1.480, 1º Andar, Bairro União, FÓRUM
DES. CÁSSIO RODOLFO SBARZI GUEDES
Ouro Preto do Oeste/RO – CEP 76.920-000
TELEFONE:(69) 3461-4589 – E-MAIL: opo1civel@tjro.jus.br
PROCESSO: 7005044-84.2017.8.22.0004
Classe: FAMÍLIA- EXECUÇÃO DE ALIMENTOS (1112)
REQUERENTE: J. L. F. D.
Advogados do(a) EXEQUENTE: VANESSA CARLA ALVES
RODRIGUES - RO6836, VERALICE GONCALVES DE SOUZA RO00170-B
REQUERIDO(A): J. H. D.
Advogado do(a) EXECUTADO: ERONALDO FERNANDES
NOBRE - RO0001041
Suspendo o decreto de prisão.
Manifeste-se a exquente sobre o depósito feito.
Prazo de 5 dias.
Ouro Preto do Oeste, 13 de setembro de 2018
JOSÉ ANTONIO BARRETTO
Juiz de Direito
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PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ouro Preto do Oeste – 1ª Vara Cível
Av. Daniel Comboni, n. 1.480, 1º Andar, Bairro União, FÓRUM
DES. CÁSSIO RODOLFO SBARZI GUEDES
Ouro Preto do Oeste/RO – CEP 76.920-000
TELEFONE:(69) 3461-4589 – E-MAIL: opo1civel@tjro.jus.br
PROCESSO: 7002710-43.2018.8.22.0004
Classe:
INCIDENTE
DE
DESCONSIDERAÇÃO
DE
PERSONALIDADE JURÍDICA (12119)
REQUERENTE: BANCO BRADESCO CARTOES S.A.
Advogado do(a) REQUERENTE: ANDRE NIETO MOYA SP0235738
REQUERIDO(A): EDMUNDO ANTONIO BONDEZAN
Advogado do(a) REQUERIDO: EDILSON STUTZ - RO000309B
FINALIDADE: Intimar as PARTES, por meio de seus procuradores,
do r. DESPACHO de ID 21354325: “Defiro o prazo de 15 dias para
que seja regularizada a representação processual do requerido,
sob pena de inexistência dos atos praticados. Sem prejuízo, intimese o requerente para manifestar-se. Ouro Preto do Oeste, 11 de
setembro de 2018. JOSÉ ANTONIO BARRETTO - Juiz de Direito”.
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ouro Preto do Oeste – 1ª Vara Cível
Av. Daniel Comboni, n. 1.480, 1º Andar, Bairro União, FÓRUM
DES. CÁSSIO RODOLFO SBARZI GUEDES
Ouro Preto do Oeste/RO – CEP 76.920-000
TELEFONE:(69) 3461-4589 – E-MAIL: opo1civel@tjro.jus.br
PROCESSO: 7001492-14.2017.8.22.0004
Classe: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
REQUERENTE: ELIZABETE FERNANDES ESPINDOLA
Advogados do(a) AUTOR: JULYANDERSON POZO LIBERATI RO0004131, MAIBY FRANCIELI DA SILVA LOCATELLI LIBERATI
- RO0004063
REQUERIDO(A): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO
SOCIAL
FINALIDADE: Fica a PARTE AUTORA, por meio de seus
procuradores, intimada do Documento de ID 21436747, bem como
para que conforme determinação do DESPACHO de ID 19255040,
comprove os depósitos dos honorários periciais, no prazo de 05
dias.
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ouro Preto do Oeste – 1ª Vara Cível
Av. Daniel Comboni, n. 1.480, 1º Andar, Bairro União, FÓRUM
DES. CÁSSIO RODOLFO SBARZI GUEDES
Ouro Preto do Oeste/RO – CEP 76.920-000
TELEFONE:(69) 3461-4589 – E-MAIL: opo1civel@tjro.jus.br
PROCESSO: 7003192-25.2017.8.22.0004
Classe: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
REQUERENTE: GIRLENE OLIVEIRA CAVALCANTI e outros (2)
Advogados do(a) AUTOR: MIRIAN OLIVEIRA CAMILO - RO7630,
JORMICEZAR FERNANDES DA ROCHA - RO0000899
REQUERIDO(A): TRANSPORTADORA BERGMANN LTDA e
outros (2)
Advogado do(a) RÉU: JANE REGIANE RAMOS NASCIMENTO RO0000813
Advogados do(a) RÉU: DAIANY CRISTINA BRANDAO - RO8367,
KARINA DE ALMEIDA BATISTUCI - RO0004571, PAULO
EDUARDO PRADO - SP182951
Deixo, por ora, de apreciar os embargos declaratórios, tendo
em vista que as partes estão buscando acordo que, caso seja
homologado, implicará perda superveniente do interesse recursal.
A minuta de acordo (ID 21385191) não foi assinada pelos requeridos
Transportadora Bergmann e Bradesco Auto/RE Companhia de
Seguros.
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Assim sendo, intime-se para regularização. Prazo de 05 dias.
Intime-se o requerido Edemar Rodrigues da Silva para que tome
conhecimento do acordo.
Em seguida, como há interesse de incapaz envolvido, colha-se
parecer do Ministério Público.
Ouro Preto do Oeste, 13 de Setembro de 2018
JOSÉ ANTONIO BARRETTO
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ouro Preto do Oeste – 1ª Vara Cível
Av. Daniel Comboni, n. 1.480, 1º Andar, Bairro União, FÓRUM
DES. CÁSSIO RODOLFO SBARZI GUEDES
Ouro Preto do Oeste/RO – CEP 76.920-000
TELEFONE:(69) 3461-4589 – E-MAIL: opo1civel@tjro.jus.br
PROCESSO: 7001542-06.2018.8.22.0004
Classe: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159)
EXEQUENTE: NUTRIZON ALIMENTOS LTDA
Advogados do(a) EXEQUENTE: JOAO CARLOS DA COSTA RO0001258, DANIEL REDIVO - RO0003181, KELLY CRISTINE
BENEVIDES DE BARROS - RO0003843
EXECUTADO: ENRIQUE SUPERMERCADO EIRELI - ME
A mudança de endereço sem comunicação no processo não
configura ato atentatório à dignidade da justiça. Portanto, indefiro a
aplicação da multa pretendida pela exequente.
Ademais, nos termos do parágrafo único, art. 274 do CPC,
presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço
constante nos autos.
Portanto, aguarde-se as realizações dos leilões já designados.
A exequente deve atentar-se para o pagamento das custas relativas
às publicações necessárias.
Ouro Preto do Oeste, 13 de setembro de 2018
JOSÉ ANTONIO BARRETTO
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ouro Preto do Oeste – 1ª Vara Cível
Av. Daniel Comboni, n. 1.480, 1º Andar, Bairro União, FÓRUM
DES. CÁSSIO RODOLFO SBARZI GUEDES
Ouro Preto do Oeste/RO – CEP 76.920-000
TELEFONE:(69) 3461-4589 – E-MAIL: opo1civel@tjro.jus.br
PROCESSO: 7003400-72.2018.8.22.0004
Classe: EMBARGOS DE TERCEIRO
EMBARGANTE: LEYLA UMBELINA DA SILVA
Advogado do(a) EMBARGANTE: RENATO SPADOTO RIGHETTI
- RO0001198
EMBARGADO: WILMAR ANTONIO TESTONI
Advogado do(a) EMBARGADO: NIVEA MAGALHAES SILVA RO0001613
FINALIDADE: Nos termos do Art. 677, § 3º, fica a PARTE
EMBARGADA, por meio de seus procuradores, CITADA dos termos
dos Embargos de Terceiro supra mencionados. DESPACHO de
ID 21430765: “Vinculem este processo ao processo 000379880.2014.8.22.0004. No processo de execução houve autorização
de remoção. Assim, não há razão para concessão de liminar de
manutenção de posse. Cite-se o embargado. Cópia servirá de
MANDADO. Ouro Preto do Oeste, 13 de setembro de 2018. JOSÉ
ANTONIO BARRETTO - Juiz de Direito”.
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ouro Preto do Oeste – 1ª Vara Cível
Av. Daniel Comboni, n. 1.480, 1º Andar, Bairro União, FÓRUM
DES. CÁSSIO RODOLFO SBARZI GUEDES
Ouro Preto do Oeste/RO – CEP 76.920-000
TELEFONE:(69) 3461-4589 – E-MAIL: opo1civel@tjro.jus.br
PROCESSO: 7000409-26.2018.8.22.0004
Classe: FAMÍLIA- INVENTÁRIO (39)
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REQUERENTE: SEBASTIAO TEIXEIRA LIMA e outros (10)
Advogado do(a) REQUERENTE: ERONALDO FERNANDES
NOBRE - RO0001041
Advogado do(a) REQUERENTE: ERMINIO DE SOUSA MELO RO338-A-A
Advogado do(a) REQUERENTE: ERMINIO DE SOUSA MELO RO338-A-A
Advogado do(a) REQUERENTE: ERMINIO DE SOUSA MELO RO338-A-A
Advogado do(a) REQUERENTE: ERMINIO DE SOUSA MELO RO338-A-A
Advogado do(a) REQUERENTE: ERMINIO DE SOUSA MELO RO338-A-A
Advogado do(a) REQUERENTE: ERMINIO DE SOUSA MELO RO338-A-A
Advogado do(a) REQUERENTE: ERMINIO DE SOUSA MELO RO338-A-A
Advogado do(a) REQUERENTE: ERMINIO DE SOUSA MELO RO338-A-A
Advogado do(a) REQUERENTE: ERMINIO DE SOUSA MELO RO338-A-A
Advogado do(a) REQUERENTE: ERMINIO DE SOUSA MELO RO338-A-A
REQUERIDO(A): MARIA TEIXEIRA DIAS DE LIMA
Advogado do(a) INVENTARIADO:
Recolha as custas informadas pela contadoria.
Prazo de 5 dias.
Após, conclusos para homologação, vez que não há herdeiros
incapazes.
Ouro Preto do Oeste, 13 de setembro de 2018
JOSÉ ANTONIO BARRETTO
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ouro Preto do Oeste – 1ª Vara Cível
Av. Daniel Comboni, n. 1.480, 1º Andar, Bairro União, FÓRUM
DES. CÁSSIO RODOLFO SBARZI GUEDES
Ouro Preto do Oeste/RO – CEP 76.920-000
TELEFONE:(69) 3461-4589 – E-MAIL: opo1civel@tjro.jus.br
PROCESSO: 7001865-11.2018.8.22.0004
Classe: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
REQUERENTE: H. V. M. O.
Advogado do(a) AUTOR:
REQUERIDO(A): D. H. S. D. O.
Advogado do(a) RÉU: ERONALDO FERNANDES NOBRE RO0001041
Às partes para que informem se pretendem produzir provas.
Observo que a única controvérsia é a possibilidade financeira do
requerido, vez que a necessidade da requerente é presumida em
razão da idade.
Prazo de 10 dias.
Ouro Preto do Oeste, 13 de setembro de 2018
JOSÉ ANTONIO BARRETTO
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ouro Preto do Oeste – 1ª Vara Cível
Av. Daniel Comboni, n. 1.480, 1º Andar, Bairro União, FÓRUM
DES. CÁSSIO RODOLFO SBARZI GUEDES
Ouro Preto do Oeste/RO – CEP 76.920-000
TELEFONE:(69) 3461-4589 – E-MAIL: opo1civel@tjro.jus.br
PROCESSO: 7003024-23.2017.8.22.0004
Classe: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159)
REQUERENTE: PACO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
Advogados do(a) EXEQUENTE: JANAINA FONSECA - RO3296,
LENINE APOLINARIO DE ALENCAR - RO0002219, ANTONIO
ZENILDO TAVARES LOPES - RO7056
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REQUERIDO(A): ELYVELTON DE OLIVEIRA MAIA
Advogado do(a) EXECUTADO:
Promovi pesquisas de bens do executado junto aos sistemas
BACENJUD e RENAJUD, restando tais buscas infrutíferas,
conforme espelhos em anexo.
Manifeste-se a parte autora em termos de prosseguimento,
requerendo o que for de interesse.
Prazo de 5 (cinco) dias.
Ouro Preto do Oeste, 13 de setembro de 2018
JOSÉ ANTONIO BARRETTO
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ouro Preto do Oeste – 1ª Vara Cível
Av. Daniel Comboni, n. 1.480, 1º Andar, Bairro União, FÓRUM
DES. CÁSSIO RODOLFO SBARZI GUEDES
Ouro Preto do Oeste/RO – CEP 76.920-000
TELEFONE:(69) 3461-4589 – E-MAIL: opo1civel@tjro.jus.br
PROCESSO: 0003771-97.2014.8.22.0004
Classe: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
REQUERENTE: MARILENE BRANDEMBURG DOS SANTOS
Advogados do(a) EXEQUENTE: FLADEMIR RAIMUNDO DE
CARVALHO AVELINO - RO0002245, HUDSON DA COSTA
PEREIRA - RO0006084
REQUERIDO(A): JONAS CELESTRINI e outros
Advogado do(a) EXECUTADO:
FINALIDADE: Fica a PARTE AUTORA, por meio de seus
procuradores, intimada da Certidão de ID 21440877, bem como
para, querendo, apresente eventuais impugnações acerca de
seu conteúdo. Fica, ainda, intimada do r. DESPACHO de ID
21278212: “Promovi pesquisa de bens do executado MAYKON
FERREIRA APOLINARIO, CPF nº 082.135.109-50, junto aos
sistemas BACENJUD, RENAJUD e INFOJUD, restando tais
buscas infrutíferas, conforme espelhos em anexo. Defiro a
expedição de certidão, conforme artigo 828 do Código de
Processo Civil. Após, intime-se a parte autora para que dê
prosseguimento, no prazo de 10 (dez) dias. Ouro Preto do
Oeste, 6 de setembro de 2018. JOSÉ ANTONIO BARRETTO Juiz de Direito”.
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ouro Preto do Oeste – 1ª Vara Cível
Av. Daniel Comboni, n. 1.480, 1º Andar, Bairro União, FÓRUM
DES. CÁSSIO RODOLFO SBARZI GUEDES
Ouro Preto do Oeste/RO – CEP 76.920-000
TELEFONE:(69) 3461-4589 – E-MAIL: opo1civel@tjro.jus.br
PROCESSO: 7004189-71.2018.8.22.0004
Classe: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
REQUERENTE: DOUGLAS DE SOUZA
Advogado do(a) AUTOR: MARLENE SGORLON - RO0008212
REQUERIDO(A): SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO
SEGURO DPVAT SA
Advogado do(a) RÉU:
O requerente limita-se a informar que é brasileiro e solteiro.
Não junta qualquer documento que permita presumir que é, de
fato, hipossuficiente economicamente.
Não basta a simples declaração para fazer jus à gratuidade.
Comprove documentalmente a incapacidade econômica ou
recolha as custas.
Prazo de 15 dias.
Ouro Preto do Oeste, 13 de setembro de 2018
JOSÉ ANTONIO BARRETTO
Juiz de Direito
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PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ouro Preto do Oeste – 1ª Vara Cível
Av. Daniel Comboni, n. 1.480, 1º Andar, Bairro União, FÓRUM
DES. CÁSSIO RODOLFO SBARZI GUEDES
Ouro Preto do Oeste/RO – CEP 76.920-000
TELEFONE:(69) 3461-4589 – E-MAIL: opo1civel@tjro.jus.br
PROCESSO: 7001433-89.2018.8.22.0004
Classe: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
REQUERENTE: MAURINA CASSIMIRA SANTOS
Advogado do(a) AUTOR: KARINA JIOSANE GORETI THEIS RO0006045
REQUERIDO(A): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO
SOCIAL
Cuida-se de ação proposta por Maurina Cassimira Santos
em desfavor do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS
pleiteando o restabelecimento do benefício de aposentadoria
por idade.
Em DESPACHO inaugural foi determinada a intimação
da requerente para comprovar o indeferimento do pedido
administrativo.
A requerente, pelas razões expostas na petição de ID 21378872,
disse não ter mais interesse no prosseguimento do processo.
É o relatório.
Decido.
O direito discutido nesses autos é disponível e não há qualquer
óbice à desistência do feito.
O requerido não foi citado e, portando, desnecessário seu
consentimento.
Ante o exposto, HOMOLOGO A DESISTÊNCIA para que produza
seus efeitos, na forma do parágrafo único, art. 200 do Código de
Processo Civil e JULGO EXTINTO o processo, sem resolução
do MÉRITO, com fulcro no inciso VIII, art. 485 do Código de
Processo Civil.
Sem custas e sem honorários.
Publique-se. Intime-se.
Ouro Preto do Oeste, 13 de Setembro de 2018
JOSÉ ANTONIO BARRETTO
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ouro Preto do Oeste - 1ª Vara Cível
Rua Café Filho, 127, Praça Três Poderes, Ouro Preto do Oeste
- RO - CEP: 76800-000 - Fone:(69) 34613813
Processo: 7002664-88.2017.8.22.0004
Parte Autora: JOSEMARX DE JESUS TEIXEIRA e outros (2)
Parte Requerida: LOOP TUR LTDA - ME
CERTIDÃO/INTIMAÇÃO
Certifico que o Edital de ID 19312299 foi disponibilizado no DJ
de n. 127 (Pág. 1015 ) de 12/07/2018, considerando-se como
data de publicação o dia 13/07/2018, primeiro dia útil posterior
à disponibilização, iniciando-se a contagem do prazo processual
em 16/07/2017, primeiro dia útil seguinte à data considerada de
publicação (art. 224, §§ 2º e 3º do Código de Processo Civil, art.
4º, §§ 3º e 4º, da Lei n. 11.419/2006 c/c art. 6º, caput, e § 1º, da
Resolução n. 007/2007-PR-TJRO).
Certifico, ainda, que decorreu o prazo da intimação supra
mencionada, sem que houvesse qualquer manifestação da
PARTE REQUERIDA.
Ante o exposto, fica a PARTE AUTORA, por meio de seus
procuradores, intimada para se manifestar.
Ouro Preto do Oeste/RO, 13 de setembro de 2018.
RENAN SOARES OLIVEIRA
Técnico Judiciário
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PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ouro Preto do Oeste – 1ª Vara Cível
Av. Daniel Comboni, n. 1.480, 1º Andar, Bairro União, FÓRUM
DES. CÁSSIO RODOLFO SBARZI GUEDES
Ouro Preto do Oeste/RO – CEP 76.920-000
TELEFONE:(69) 3461-4589 – E-MAIL: opo1civel@tjro.jus.br
PROCESSO: 7001155-88.2018.8.22.0004
Classe: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159)
REQUERENTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE
ADMISSAO DA REGIAO CENTRAL DE RONDONIA - SICOOB
OUROCREDI
Advogado do(a) EXEQUENTE: KARIMA FACCIOLI CARAM RO0003460
Executado: MATERIAL DE CONSTRUCAO E CASA DA MADEIRA
LTDA - ME
Executados: OSANA DE SOUZA RODRIGUES e SERGIO
RODRIGUES
Endereço: Rua dos Seringueiros n° 2326, próximo a Delegacia de
Policia Civil, Centro Mirante da Serra
Advogado do(a) EXECUTADO: DECIO BARBOSA MACHADO PA017878
Advogado do(a) EXECUTADO: DECIO BARBOSA MACHADO PA017878
Advogado do(a) EXECUTADO: DECIO BARBOSA MACHADO PA017878
Através do sistema BACENJUD foram bloqueados valores, os
quais converto em penhora.
O espelho do bloqueio, em anexo, serve de Termo de Penhora.
Intimem-se os devedores, através do advogado, para que, caso
queiram, ofereçam embargos no prazo de 15 (quinze) dias.
Ouro Preto do Oeste, 13 de setembro de 2018
JOSÉ ANTONIO BARRETTO
Juiz de Direito

2ª VARA CÍVEL
Processo: 0005008-35.2015.8.22.0004
Classe: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
AUTOR: JOAO GARCIA DE OLIVEIRA
Advogados do(a) AUTOR: FELISBERTO FAIDIGA - RO0005076,
JHONATAN APARECIDO MAGRI - RO0004512
RÉU: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Advogado do(a) RÉU:
Fica a parte AUTORA intimada na pessoa de seu(sua) advogado(a)
para, no prazo de 15 dias, informar se compareceu à perícia
designada nos autos.
Processo: 7002997-06.2018.8.22.0004
Classe: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
AUTOR: TANIA MARIA ROQUE DA ROCHA
Advogado do(a) AUTOR: NAIRA DA ROCHA FREITAS RO0005202
RÉU: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Fica a parte AUTORA intimada na pessoa de seu(sua) advogado(a)
da designação de PERÍCIA MÉDICA a ser realizada no dia
26/10/2018 às 14:00 h (ordem de chegada), no ESPAÇO SAÚDE,
localizada na Av. Transcontinental, nº 1196, 1º Andar, sala 108,
Bairro Casa Preta, Ji-Paraná/RO, pelo Dr. Walter Maciel Junior, bem
como para que apresentem seus quesitos, caso queiram. Devendo
comparecer no dia, hora e local designados independentemente de
qualquer outra intimação.
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Processo: 7004819-64.2017.8.22.0004
Classe: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
AUTOR: CASA DA LAVOURA MAQUINAS E IMPLEMENTOS
AGRICOLAS LTDA
Advogado do(a) AUTOR: NIVEA MAGALHAES SILVA - RO0001613
RÉU: MARCOS ROBERTO FERREIRA
Fica a parte AUTORA intimada na pessoa de seu(sua) advogado(a)
intimada da suspensão do feito conforme DESPACHO de ID
20283333.
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA
COMARCA DE OURO PRETO DO OESTE
2ª VARA CÍVEL
Av. Daniel Comboni, 1480, 1º Andar, Fórum Des. Cássio Rodolfo
Sbarzi Guedes - CEP 76920-000 Ouro Preto do Oeste-RO
Fone: (69)3461-5244. Fax: (69) 3461-2050. E-mail: opo2civel@tjro.
jus.br PROCESSO: 7002580-53.2018.8.22.0004
CLASSE: FAMÍLIA- DIVÓRCIO LITIGIOSO (99)
ASSUNTO: [Dissolução]
REQUERENTE: Z. R. D. S. D. A.
Advogado do(a) REQUERENTE: EDUARDO CUSTODIO DINIZ RO0003332
REQUERIDO: J. D. S. D. A.
Advogado do(a) REQUERIDO:
Vistos.
Com o advento da EC/66, dando nova redação ao art. 226 da
CF/88, não se faz mais necessário o lapso temporal para o divórcio,
podendo, agora, qualquer pessoa, casada, ingressar com pedido
de divórcio direto litigioso ou consensual.
A autora fora intimada para apresentar certidão de casamento
atualizada, da qual verifica-se que não há averbação de divórcio,
não havendo, portanto, óbice no recebimento da presente ação.
Desta feita, ante a prerrogativa da EC/66, defiro a citação do
requerido por edital.
Decorrido o prazo de citação sem manifestação, nomeio a
Defensoria Pública para atuar em favor de revel citado por edital.
Somente então, tornem os autos conclusos para as deliberações
pertinentes.
Serve a presente de MANDADO /OFÍCIO/CITAÇÃO/INTIMAÇÃO e
CARTA PRECATÓRIA.
Ouro Preto do Oeste, Quarta-feira, 12 de Setembro de 2018.
JOÃO VALÉRIO SILVA NETO
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA
COMARCA DE OURO PRETO DO OESTE
2ª VARA CÍVEL
Av. Daniel Comboni, 1480, 1º Andar, Fórum Des. Cássio Rodolfo
Sbarzi Guedes - CEP 76920-000 Ouro Preto do Oeste-RO
Fone: (69)3461-5244. Fax: (69) 3461-2050. E-mail: opo2civel@tjro.
jus.br PROCESSO: 7005954-14.2017.8.22.0004
CLASSE: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
ASSUNTO: [Cartão de Crédito]
AUTOR: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DA
REGIAO CENTRAL DE RONDONIA - SICOOB OUROCREDI
Advogados do(a) AUTOR: EDER MIGUEL CARAM - RO0005368,
KARIMA FACCIOLI CARAM - RO0003460
RÉU: ALEXANDRE REIS DIAS
Advogado do(a) RÉU:
Vistos.
Não há óbice ao deferimento do pedido de ID n. 20770797,
contudo deverá a parte requerente promover o recolhimento do
valor necessário para fazer frente a diligência, que segundo a Lei
Estadual n. 3.896/2016 é de R$ 305,82 (trezentos e cinco reais e
oitenta e dois centavos), classificado sob a rúbrica 1015 - Carta de
ordem, precatórias ou rogatórias.
Fixo o prazo de 30 (trinta) dias para recolhimento, sob pena de
indeferimento do pedido.
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Recolhido ou não o valor, decorrido o prazo, tornem os autos
conclusos para SENTENÇA.
Intime-se.
Serve a presente de MANDADO /OFÍCIO/CITAÇÃO/INTIMAÇÃO e
CARTA PRECATÓRIA.
Ouro Preto do Oeste, Quarta-feira, 12 de Setembro de 2018.
JOÃO VALÉRIO SILVA NETO
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA
COMARCA DE OURO PRETO DO OESTE
2ª VARA CÍVEL
Av. Daniel Comboni, 1480, 1º Andar, Fórum Des. Cássio Rodolfo
Sbarzi Guedes - CEP 76920-000 Ouro Preto do Oeste-RO
Fone: (69)3461-5244. Fax: (69) 3461-2050. E-mail: opo2civel@tjro.
jus.br PROCESSO: 7004816-12.2017.8.22.0004
CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159)
ASSUNTO: [Inadimplemento, Correção Monetária, Juros de Mora Legais / Contratuais, Duplicata, Honorários Advocatícios, Citação]
EXEQUENTE: CASA DA LAVOURA MAQUINAS E IMPLEMENTOS
AGRICOLAS LTDA
Advogado do(a) EXEQUENTE: NIVEA MAGALHAES SILVA RO0001613
EXECUTADO: GERALDO CAMILO DA ROCHA
Advogado do(a) EXECUTADO:
Vistos.
Não há óbice ao deferimento do pleiteado na petição de ID
n. 21234019, contudo deverá a parte requerente promover o
recolhimento do valor necessário para fazer frente a diligência,
conforme dispõe a Lei Estadual n. 3.896/2016.
A despesa corre sobre a rúbrica 1008.4, perfazendo o valor R$
201,76 (duzentos e um reais e setenta e seis centavos).
Fixo o prazo de 30 (trinta) dias para recolhimento.
Intime-se.
Serve a presente de MANDADO /OFÍCIO/CITAÇÃO/INTIMAÇÃO e
CARTA PRECATÓRIA.
Ouro Preto do Oeste, Quarta-feira, 12 de Setembro de 2018.
JOÃO VALÉRIO SILVA NETO
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA
COMARCA DE OURO PRETO DO OESTE
2ª VARA CÍVEL
Av. Daniel Comboni, 1480, 1º Andar, Fórum Des. Cássio Rodolfo
Sbarzi Guedes - CEP 76920-000 Ouro Preto do Oeste-RO
Fone: (69)3461-5244. Fax: (69) 3461-2050. E-mail: opo2civel@tjro.
jus.br PROCESSO: 7006657-76.2016.8.22.0004
CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159)
ASSUNTO: [Contratos Bancários]
EXEQUENTE: BANCO DO BRASIL S.A.
Advogado do(a) EXEQUENTE: SERVIO TULIO DE BARCELOS RO0006673
EXECUTADO: CS PAULINO EIRELI - EPP, IONA GOMES
RODRIGUES PAULINO, GERCI PAULINO, CLAUDECIR
SEBASTIAO PAULINO, MARIA DE LOURDES GOMES PAULINO
Advogado do(a) EXECUTADO:
Advogado do(a) EXECUTADO:
Advogado do(a) EXECUTADO:
Advogado do(a) EXECUTADO:
Advogado do(a) EXECUTADO:
Vistos.
Intime-se o autor para promover o recolhimento do valor necessário
para realização das diligências solicitadas na petição de ID n.
21284590 conforme determinado no art. 17 da Lei 3.896/2016 (Lei
de custas do TJ/RO).
Realizado o pagamento de cada diligência, certifique-se nos autos,
e, após, tornem conclusos para realização dos atos constrição de
bens.
Fixo o prazo de 15 (quinze) dias para recolhimento, sob pena de
indeferimento.
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Intime-se.
Serve a presente de MANDADO /OFÍCIO/CITAÇÃO/INTIMAÇÃO e
CARTA PRECATÓRIA.
Ouro Preto do Oeste, Quarta-feira, 12 de Setembro de 2018.
JOÃO VALÉRIO SILVA NETO
Juiz de Direito
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
COMARCA DE OURO PRETO DO OESTE
2ª VARA CÍVEL
Fone/fax: (69)3461-5244. E-mail: opo2civel@tjro.jus.br
Av. Daniel Comboni, 1480, 1º Andar, Fórum Des. Cássio Rodolfo
Sbarzi Guedes
76920-000 Ouro Preto do Oeste-RO
EDITAL DE CITAÇÃO
Prazo: 20 (vinte) dias
CITAÇÃO DE: JEFERSON NASCIMENTO DE SOUZA, atualmente
em local incerto e não sabido.
FINALIDADE: CITAR o requerido, acima qualificados, para tomar
conhecimento da presente ação, para, querendo, CONTESTAR no
prazo de 15 (quinze) dias, ficando desde já advertidos que não
sendo contestada a ação, presumir-se-á que o requerido aceita
como verdadeiros os fatos articulados pelo autor em sua petição
inicial.
ADVERTÊNCIA: Em caso de revelia, será nomeado curador
especial (Art. 257, IV, do CPC)
Processo: 7004213-36.2017.8.22.0004
Classe: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
Assunto: [Alimentos]
Valor da Causa: R$ 4.800,00
Parte Autora: I. C. M. D. S.
Advogado: Defensoria Pública
Parte Requerida: J. N. D. S.
ATO JUDICIAL: ID 21370379
OBSERVAÇÃO: A autenticidade dos documentos pode ser
confirmada através do link https://www.tjro.jus.br/inicio-pje, no
campo Autenticidade PJE.
Ouro Preto do Oeste/RO, 12 de setembro de 2018.
Emília Maria da Silva
Diretora de Cartório Substituta - Assinado Digitalmente
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA
COMARCA DE OURO PRETO DO OESTE
2ª VARA CÍVEL
Av. Daniel Comboni, 1480, 1º Andar, Fórum Des. Cássio Rodolfo
Sbarzi Guedes - CEP 76920-000 Ouro Preto do Oeste-RO
Fone: (69)3461-5244. Fax: (69) 3461-2050. E-mail: opo2civel@tjro.
jus.br PROCESSO: 7004077-05.2018.8.22.0004
CLASSE: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
ASSUNTO: [Contratos Bancários]
AUTOR: BANCO BRADESCO S.A.
Advogado do(a) AUTOR: MAURO PAULO GALERA MARI RO0004937
RÉU: JOAO GOMES VIANA
Advogado do(a) RÉU:
Vistos.
Trata-se de ação ordinária de cobrança, objetivando o recebimento
da quantia de R$ 16.001,98 (dezesseis mil e um reais e noventa e
oito centavos).
Pois bem.
Em revista aos termos do autos constatei que a parte requerente,
não recolheu as custas iniciais no importe de 2% (dois por cento)
do valor da causa.
A Lei Estadual n. 3.896/2016 estabelece em seu art. 12, I que as
custas devem ser recolhidas na proporção de 2% (dois por cento)
sobre o valor da causa, salvo se houver audiência de tentativa de
conciliação, o que permite o recolhimento de 1%(um por cento)
inicialmente, sendo o restante postergado para 05 (cinco) dias
após a realização da solenidade.
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In casu, como a parte requerente se manifestou pela não realização
da audiência de conciliação prévia, as custas devem ser recolhidas
na proporção de 2% (dois por cento) sobre o valor da causa, nos
termos do art. 12, I da Lei Estadual n. 3.896/2016.
Desta feita, devem ser pagas as custas iniciais.
Isto posto, DETERMINO que recolha a parte requerente, a título de
custas iniciais o valor de R$ 320,04 (trezentos e vinte reais e quatro
centavos), no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de cancelamento
da distribuição nos termos do art. 290 do CPC.
Intime-se.
Recolhidas as custas iniciais, certifique-se nos autos.
Certificado sobre o recolhimento correto, tornem os autos conclusos
para deliberação.
Serve a presente de MANDADO /OFÍCIO/CITAÇÃO/INTIMAÇÃO e
CARTA PRECATÓRIA.
Ouro Preto do Oeste, Quarta-feira, 12 de Setembro de 2018.
JOÃO VALÉRIO SILVA NETO
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA
COMARCA DE OURO PRETO DO OESTE
2ª VARA CÍVEL
Av. Daniel Comboni, 1480, 1º Andar, Fórum Des. Cássio Rodolfo
Sbarzi Guedes - CEP 76920-000 Ouro Preto do Oeste-RO
Fone: (69)3461-5244. Fax: (69) 3461-2050. E-mail: opo2civel@tjro.
jus.br PROCESSO: 7003440-54.2018.8.22.0004
CLASSE: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
ASSUNTO: [Correção Monetária, Causas Supervenientes à
SENTENÇA ]
EXEQUENTE: AUTO POSTO E TRANSPORTADORA SAVANA
LTDA.
Advogados do(a) EXEQUENTE: KARIMA FACCIOLI CARAM RO0003460, EDER MIGUEL CARAM - RO0005368
EXECUTADO: BANCO BRADESCO S.A.
Advogado do(a) EXECUTADO:
Vistos.
Trata-se de procedimento de cumprimento de SENTENÇA a que
tenta dar início a parte autora, conforme se depreende da petição
de ID n. 20203819.
Instada a recolher a custas a parte manifestou-se na petição de ID
n. 20737466, contrariamente a determinação do juízo, entendendo
que nesta fase processual não há recolhimento de custas.
Pois bem.
Prima facie, expendo teorização acerca da fase de cumprimento de
SENTENÇA em casos como o dos autos.
É sabido que a sistemática do cumprimento SENTENÇA é tida
como uma fase de continuação do processo, em que a parte não
obtendo o bem da vida que reclamou o exercício da jurisdição, sai
em busca de efetivação do que lhe foi assegurado por SENTENÇA.
Essa dicção extraída do ordenamento se deu em razão da própria
sistemática que foi implantada quando da vigência do CPC
revogado, modificando a antiga fase de execução da SENTENÇA.
Neste sentido:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO - FASE DE CUMPRIMENTO
DE SENTENÇA - TERMO DE RENÚNCIA DO MANDATO
SEM COMPROVAÇÃO DE NOTIFICAÇÃO DO MANDANTE NECESSIDADE - PRAZO IN ALBIS PARA RESPOSTA - POSSÍVEL
PREJUÍZO DEVE SER ALEGADO CONTRA OS MANDATÁRIOS
- IMPOSIÇÃO DO RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS
- IMPOSSIBILIDADE - NOVEL PROCESSUALÍSTICA (LEI
11.232/05) QUE INSTITUIU A FASE DO CUMPRIMENTO DA
SENTENÇA SEPULTANDO A EXECUÇÃO DA SENTENÇA NOS
MOLDES ANTERIORES - INAPLICABILIDADE DA INSTRUÇÃO
NORMATIVA Nº 5/2008 DA CORREGEDORIA-GERAL DA
JUSTIÇA - CUMPRIMENTO DA SENTENÇA QUE NÃO SE
APRESENTA COMO UMA NOVA AÇÃO - POSSIBILIDADE
DE COBRANÇA DE DESPESAS DO PROCESSO - NÃO A
COBRANÇA DE CUSTAS PARA O PROCESSO.I - No caso em
comento não foi demonstrada a respectiva notificação ao mandante
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da renúncia (art. 45, CPC), pois ausente a assinatura da parte no
Termo de Renúncia, logo não se considera aperfeiçoada a renúncia
com a simples petição informando o fato. Assim, tem-se que a parte
agravada deixou transcorrer in albis o prazo para resposta do agravo
de instrumento, sendo que qualquer prejuízo que possa vir a sofrer
deverá se voltar contra os mandatários, conforme dispõe o art.688,
CC, e art. 13 do Código de Ética.II - A impossibilidade da cobrança
de custas para a proposição de impugnação ao cumprimento da
SENTENÇA encontra respaldo na nova processualística adotada
pela Lei 11.232/05 que transformou “o que antes eram dois
processos autônomos, distintos e independentes em Tribunal de
Justiça do Estado do Paranáum único processo, com duas fases:
uma de conhecimento, outra de execução. O legislador determinou
o cumprimento da SENTENÇA sem a necessidade de instauração
formal do processo executivo (sine intervallo)” In:AURELLI, Arlete
Inês. As principais alterações no regime da execução por quantia
certa contra devedor solvente referente a título judicial, trazidas
pela Lei 11.232, de 22.12.2005.apud. WAMBIER, Teresa Arruda
Alvim. Aspectos polêmicos da Nova Execução, 3: de títulos
judiciais, Lei 11.232/2005. Ed. SP: Revista dos Tribunais, 2006.
p. 23.III - Não são devidas custas para propor a liquidação de
SENTENÇA, tampouco em razão da impugnação ao cumprimento
da SENTENÇA; todavia, hígida a possibilidade de cobrança de
despesas de atos processuais v.g. as do avaliador judicial, do
oficial de justiça, etc.IV - Ainda que fosse possível a cobrança
destas taxas, haja vista sua natureza jurídica de tributo, só o seria
por meio de Lei em sentido estrito e advinda do Poder Legislativo,
jamais por meio de Instrução Normativa confeccionada pela Douta
Corregedoria Geral da Justiça.RECURSO PROVIDO.” (TJPR - 11ª
C.Cível - AI - 953052-9 - Curitiba - Rel.: Gamaliel Seme Scaff Unânime - J. 28.11.2012)
Era possível inferir que não havia naquele momento razão para
se falar em recolhimento de custas processuais quando do
cumprimento de SENTENÇA.
Contudo algumas ponderações devem ser feitas no tocante a ações
de cobrança, indenizatórias, bem como outras diversas em que o
valor da causa, não matem-se hígido ao longo da demanda, pelo
contrário transmuda, dado que pelo transcurso do tempo incidem
os consectários legais devidos.
É certo que em situações tais, seria um contrassenso manter o
recolhimento do valor de custas no patamar inicial.
Neste sentido:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGÓCIOS JURÍDICO
BANCÁRIOS. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. CUMPRIMENTO
DE SENTENÇA. COMPLEMENTAÇÃO DE CUSTAS. O valor da
causa deve corresponder ao benefício econômico pretendido. No
caso, trata-se de cumprimento de SENTENÇA, no qual a parte
agravante busca obter o pagamento de um valor determinado,
o que implica em arcar com as respectivas custas. RECURSO
DESPROVIDO.” (Agravo de Instrumento Nº 70064772148,
Vigésima Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator:
Jorge Alberto Vescia Corssac, Julgado em 24/06/2015)
“AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO COM
NEGATIVA DE SEGUIMENTO, EM DECISÃO MONOCRÁTICA.
CUSTAS.
COMPLEMENTAÇÃO.
VALOR
DA
CAUSA.
CONDENAÇÃO. 1. As custas processuais, em fase de cumprimento
da SENTENÇA e respectiva impugnação, devem ser calculadas
segundo o valor da condenação. 2. Ausente qualquer argumento a
justificar a modificação do posicionamento adotado, resta mantida
a DECISÃO recorrida. RECURSO DESPROVIDO.” (Agravo Nº
70057258501, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS,
Relator: Isabel Dias Almeida, Julgado em 27/11/2013)
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREVDIÊNCIA. CUSTAS.
COMPLEMENTAÇÃO. VALOR DA CAUSA. CONDENAÇÃO. As
custas processuais, em fase de cumprimento da SENTENÇA e
respectiva impugnação, devem ser calculadas segundo o valor da
condenação. RECURSO DESPROVIDO.” (Agravo de Instrumento
Nº 70056820756, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS,
Relator: Isabel Dias Almeida, Julgado em 30/10/2013)
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“AÇÃO DE COMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES. BRASIL TELECOM.
COMPLEMENTAÇÃO DO PAGAMENTO DE CUSTAS. BASE
DE CÁLCULO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. VALOR DA
CONDENAÇÃO. Sobrevindo condenação, necessária a correção
das custas, em cumprimento de SENTENÇA, levando-se em conta
o valor a que foi condenada a parte ré, mas não um provisório,
exagerado, apontado pela parte credora. DECISÃO reformada.
DADO PROVIMENTO AO AGRAVO, em DECISÃO monocrática.”
(Agravo de Instrumento Nº 70043717461, Décima Oitava Câmara
Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Nelson José Gonzaga,
Julgado em 17/08/2011)
Essa aplicação conferida a sistemática de custas, já aplicada
anteriormente, está concorde com o que hoje vigora no Estado
Brasileiro, qual seja, nova sistemática no tocante a realização de
diligências solicitadas pelas partes integrantes do processo.
A ressalvar àqueles beneficiários da justiça gratuita e as fazendas
públicas, todos os demais devem custear o atos que vindicarem,
sob pena de sua não realização.
Assim estabelece o art. 82 do CPC:
“Art. 82. Salvo as disposições concernentes à gratuidade da justiça,
incumbe às partes prover as despesas dos atos que realizarem
ou requererem no processo, antecipando-lhes o pagamento,
desde o início até a SENTENÇA final ou, na execução, até a plena
satisfação do direito reconhecido no título.”
Essa realidade trabalha em favor da celeridade processual, na
exata medida em que todos buscarão requestar o que efetivamente
necessitam para obtenção do provimento jurisdicional, evitando
atos desnecessários que de tão contraproducentes seriam
antieconômicos.
Colocada a situação dessa maneira, vejo que em razão da
atualização a causa sofreu um reajuste no importe R$ 3.726,08
(três mil, setecentos e vinte e seis reais e oito centavos).
Aplicada a questão o dever de complementação no proporção
de 2% (dois por cento) sobre o valor agregado, conforme critério
aplicado as custas iniciais (art. 12, III da Lei Estadual n. 3.896/2016),
mais precisamente quanto ao valor mínimo, temos que para que
se tenha seguimento o cumprimento de SENTENÇA deve a parte
recolher a título de complementação o valor de R$ 100,00 (cem
reais).
Isto posto DETERMINO que no prazo de 15 (quinze) dias, proceda
a parte o recolhimento do valor de R$ 100,00 (cem reais) a título
de complementação de custas, sob pena de arquivamento do feito.
Intime-se.
Serve a presente de MANDADO /OFÍCIO/CITAÇÃO/INTIMAÇÃO e
CARTA PRECATÓRIA.
Ouro Preto do Oeste, Quarta-feira, 12 de Setembro de 2018.
JOÃO VALÉRIO SILVA NETO
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA
COMARCA DE OURO PRETO DO OESTE
2ª VARA CÍVEL
Av. Daniel Comboni, 1480, 1º Andar, Fórum Des. Cássio Rodolfo
Sbarzi Guedes - CEP 76920-000 Ouro Preto do Oeste-RO
Fone: (69)3461-5244. Fax: (69) 3461-2050. E-mail: opo2civel@tjro.
jus.br PROCESSO: 0015666-02.2007.8.22.0004
CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159)
ASSUNTO: [Prestação de Serviços]
EXEQUENTE: PEDRO SALVIANO SOBRINHO
Advogado do(a) EXEQUENTE: CHRISTINA DE ALMEIDA
SOARES - RO0002542
EXECUTADO: G A AGUIA DE OURO TRANSPORTE LTDA - ME
Advogado do(a) EXECUTADO:
Vistos.
Oficie-se ao Município de Ouro Preto do Oeste para que informe
a existência de créditos em favor da empresa G. A. ÁGUIA DE
OURO TRANSPORTE LTDA - ME, CNPJ n. 84789263/0001-43.
Deverá a municipalidade apresentar a quantia, natureza e o estágio
em que estão perante a administração municipal.
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Fixo o prazo de 90 (noventa) dias para resposta, período em que
ficará o processo SUSPENSO.
Expeça-se o necessário.
Intime-se para conhecimento.
Serve a presente de MANDADO /OFÍCIO/CITAÇÃO/INTIMAÇÃO e
CARTA PRECATÓRIA.
Ouro Preto do Oeste, Quarta-feira, 12 de Setembro de 2018.
JOÃO VALÉRIO SILVA NETO
Juiz de Direito
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
COMARCA DE OURO PRETO DO OESTE
2ª VARA CÍVEL
Fone/fax: (69)3461-5244. E-mail: opo2civel@tjro.jus.br
Av. Daniel Comboni, 1480, 1º Andar, Fórum Des. Cássio Rodolfo
Sbarzi Guedes
76920-000 Ouro Preto do Oeste-RO
EDITAL DE CITAÇÃO - EXECUÇÃO FISCAL
Prazo: 20 (vinte) dias
CITAÇÃO DE: HOTEL GRAMADOS LTDA - ME, inscrito no CNPJ
18.285.399/0001-60, na pessoa de seus representantes legais,
GEOCLEZIO DOS SANTOS, inscrito no CPF: 797.701.932-91 e
GEOCLEIDE DOS SANTOS, inscrito o CPF: 000.241.422-80,
atualmente em local incerto e não sabido.
Processo: 7005916-02.2017.8.22.0004
Classe: EXECUÇÃO FISCAL (1116)
Assunto: [Municipais]
Valor da Causa: R$ 1.302,04
Parte Exequente: PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO
DO OESTE
Parte Executada: HOTEL GRAMADOS LTDA - ME
FINALIDADE: CITAR a(s) Parte(s) Executada(s), acima
qualificada(s), para, no prazo de 5 (cinco) dias, PAGAR a dívida
fiscal no valor de R$ 1.546,75 (um mil, quinhentos e quarenta e
seis reais e setenta e cinco centavos), com juros, multa de mora
e encargos indicados na certidão de Dívida Ativa, acrescida
das custas judiciais e honorários advocatícios, estes fixados em
10% (dez por cento); ou GARANTIR A EXECUÇÃO, através de
depósito em dinheiro à ordem do Juízo em estabelecimento oficial
de crédito, oferecimento de fiança bancária, nomeação de bens à
penhora ou indicação à penhora de bens oferecidos por terceiros
e aceitos pela Fazenda Pública. Fica a(s) Parte(s) Executada(s)
INTIMADA(S) que, caso ofereça garantia à presente Execução
Fiscal, poderá opor-lhe embargos no prazo de 30 (trinta) dias,
contados da efetivação da garantia.
DESPACHO: ID - 21327232.
OBSERVAÇÃO: A autenticidade dos documentos pode ser
confirmada através do link https://www.tjro.jus.br/inicio-pje, no
campo Autenticidade PJE.
Ouro Preto do Oeste/RO, 12 de setembro de 2018.
Emília Maria da Silva
Diretora de Cartório Substituta - Assinado Digitalmente
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA
COMARCA DE OURO PRETO DO OESTE
2ª VARA CÍVEL
Av. Daniel Comboni, 1480, 1º Andar, Fórum Des. Cássio Rodolfo
Sbarzi Guedes - CEP 76920-000 Ouro Preto do Oeste-RO
Fone: (69)3461-5244. Fax: (69) 3461-2050. E-mail: opo2civel@tjro.
jus.br PROCESSO: 7001154-06.2018.8.22.0004
CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159)
ASSUNTO: [Cédula de Crédito Bancário]
EXEQUENTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE
ADMISSAO DA REGIAO CENTRAL DE RONDONIA - SICOOB
OUROCREDI
Advogado do(a) EXEQUENTE: KARIMA FACCIOLI CARAM RO0003460
EXECUTADO: MATERIAL DE CONSTRUCAO E CASA DA
MADEIRA LTDA - ME, OSANA DE SOUZA RODRIGUES, SERGIO
RODRIGUES
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Advogado do(a) EXECUTADO:
Advogado do(a) EXECUTADO:
Advogado do(a) EXECUTADO:
Vistos.
Diante do pedido de ID n. 21098652, SUSPENDO o curso do
processo pelo prazo de 60 (sessenta) dias.
Decorrido o prazo, tornem os autos conclusos para deliberação.
Intime-se para conhecimento.
Serve a presente de MANDADO /OFÍCIO/CITAÇÃO/INTIMAÇÃO e
CARTA PRECATÓRIA.
Ouro Preto do Oeste, Quarta-feira, 12 de Setembro de 2018.
JOÃO VALÉRIO SILVA NETO
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA
COMARCA DE OURO PRETO DO OESTE
2ª VARA CÍVEL
Av. Daniel Comboni, 1480, 1º Andar, Fórum Des. Cássio Rodolfo
Sbarzi Guedes - CEP 76920-000 Ouro Preto do Oeste-RO
Fone: (69)3461-5244. Fax: (69) 3461-2050. E-mail: opo2civel@tjro.
jus.br PROCESSO: 7003462-15.2018.8.22.0004
CLASSE: MONITÓRIA (40)
ASSUNTO: [Valor da Execução / Cálculo / Atualização, Juros,
Correção Monetária]
AUTOR: HILGERT & SANT ANA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS
E DERIVADOS DO PETROLEO LTDA - EPP
Advogado do(a) AUTOR: ROBERTO JARBAS MOURA DE SOUZA
- RO0001246
RÉU: GABRIELA ALEXANDRE SOUSA TORTOLA
Advogado do(a) RÉU:
Vistos.
A parte requerente na petição de ID n. 21346295, apresenta petição
onde requer a declinação de competência para o foro da Comarca
onde aconteceu a prestação do serviço.
A presente ação é monitória consubstanciada em cheque prescrito.
O cheque não é título causal, assim não se vincula a qualquer
espécie de serviço, somente sendo possível a investigação da
causa subjacente que originou a emissão do que para verificação
da ocorrência de mácula e não para fixação da competência.
Ademais, a competência em questão é territorial, e não pode ser
declinada de ofício.
Isto posto, INDEFIRO o pedido de ID n. 21346295 e DETERMINO
o prosseguimento da ação, com a expedição de MANDADO de
pagamento (art. 701 do CPC), com prazo de 15 dias, anotandose que caso o réu cumpra a obrigação ficará isento de custas e
honorários advocatícios, fixados estes, entretanto, para o caso de
não cumprimento, em 10% sobre o valor atribuído à causa.
Conste ainda do MANDADO que o réu poderá, em 15 dias, oferecer
embargos.
Pratique-se o necessário.
Serve a presente de MANDADO /OFÍCIO/CITAÇÃO/INTIMAÇÃO e
CARTA PRECATÓRIA.
Ouro Preto do Oeste, Quarta-feira, 12 de Setembro de 2018.
JOÃO VALÉRIO SILVA NETO
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA
COMARCA DE OURO PRETO DO OESTE
2ª VARA CÍVEL
Av. Daniel Comboni, 1480, 1º Andar, Fórum Des. Cássio Rodolfo
Sbarzi Guedes - CEP 76920-000 Ouro Preto do Oeste-RO
Fone: (69)3461-5244. Fax: (69) 3461-2050. E-mail: opo2civel@tjro.
jus.br PROCESSO: 7003746-23.2018.8.22.0004
CLASSE: CÍVEL - BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO
FIDUCIÁRIA (81)
ASSUNTO: [Alienação Fiduciária]
AUTOR: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS
LTDA.
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Advogado do(a) AUTOR: AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR
- SP0107414-A
RÉU: G. E. COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA - ME
Advogado do(a) RÉU:
Vistos.
Diante do peticionado no ID n. 21179420, prossiga-se o
processamento do feito com o cumprimento do ato judicial de ID n.
21104572, que determinou-se a citação da parte requerida.
Expeça-se o necessário.
Serve a presente de MANDADO /OFÍCIO/CITAÇÃO/INTIMAÇÃO e
CARTA PRECATÓRIA.
Ouro Preto do Oeste, Quarta-feira, 12 de Setembro de 2018.
JOÃO VALÉRIO SILVA NETO
Juiz de Direito
Processo: 7001744-17.2017.8.22.0004
Classe: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
AUTOR: ROSICLEIA DA SILVA PIRES TEIXEIRA
Advogados do(a) AUTOR: LUANA NOVAES SCHOTTEN
DE FREITAS - RO0003287, SONIA MARIA DOS SANTOS RO0003160
RÉU: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Fica a parte AUTORA intimada na pessoa de seu(sua) advogado(a)
para, no prazo de 15 dias, informar se compareceu à perícia
designada nos autos.
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA
COMARCA DE OURO PRETO DO OESTE
2ª VARA CÍVEL
Av. Daniel Comboni, 1480, 1º Andar, Fórum Des. Cássio Rodolfo
Sbarzi Guedes - CEP 76920-000 Ouro Preto do Oeste-RO
Fone: (69)3461-5244. Fax: (69) 3461-2050. E-mail: opo2civel@tjro.
jus.br PROCESSO: 7000824-43.2017.8.22.0004
CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159)
ASSUNTO: [Contratos Bancários]
EXEQUENTE: BANCO BRADESCO S.A.
Advogado do(a) EXEQUENTE: MAURO PAULO GALERA MARI RO0004937
EXECUTADO: JHONATAN BRUNO DE JESUS BONINI - ME,
JHONATAN BRUNO DE JESUS BONINI, NILTON BONINI
Advogado do(a) EXECUTADO: ALEXANDRE ANDERSON
HOFFMANN - RO0003709
Advogado do(a) EXECUTADO: ALEXANDRE ANDERSON
HOFFMANN - RO0003709
Advogado do(a) EXECUTADO: ALEXANDRE ANDERSON
HOFFMANN - RO0003709
Vistos.
O resultado da consulta junto ao sistema RENAJUD foi frutífero,
retornando a informação quanto a existência de 12 veículos em
nome dos executado.
O valor pago no boleto de ID n. 208444322, permite que se efetuem
restrições apenas em seis deles.
A execução possui valor elevado, assim caso deseje o Banco
credor que se efetuem restrições nos demais veículos, deverá
recolher o valor de R$ 91,74 (noventa e um reais e setenta e quatro
centavos).
Desde já efetuo restrição apenas sobre seis veículos.
Por ora não se intimará o devedores da restrição, no aguardo de
manifestação do Banco credor, quanto a inserção de restrição nos
demais.
Fixo o prazo de 30 (trinta) dias para resposta a indagação deste
juízo.
Decorrido o prazo, tornem os autos conclusos para deliberação.
Minutas do espelho do sistema RENAJUD seguem anexas.
Intime-se
Serve a presente de MANDADO /OFÍCIO/CITAÇÃO/INTIMAÇÃO e
CARTA PRECATÓRIA.
Ouro Preto do Oeste, Quarta-feira, 12 de Setembro de 2018.
JOÃO VALÉRIO SILVA NETO
Juiz de Direito
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PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA
COMARCA DE OURO PRETO DO OESTE
2ª VARA CÍVEL
Av. Daniel Comboni, 1480, 1º Andar, Fórum Des. Cássio Rodolfo
Sbarzi Guedes - CEP 76920-000 Ouro Preto do Oeste-RO
Fone: (69)3461-5244. Fax: (69) 3461-2050. E-mail: opo2civel@tjro.
jus.br PROCESSO: 7004116-02.2018.8.22.0004
CLASSE: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
ASSUNTO: [Adjudicação Compulsória]
AUTOR: ROMARIO DIAS GOMES, MARIA DA PENHA GOMES
CLARINDO
Advogado do(a) AUTOR: JOSE SILVA PEREIRA - RO0003513
Advogado do(a) AUTOR: JOSE SILVA PEREIRA - RO0003513
RÉU: ANTONIO PEDRO SEVERO
Advogado do(a) RÉU:
Vistos.
Intime-se o autor para emendar a inicial comprovando:
a) o pagamento de custas iniciais ou sua hipossuficiência;
b) endereço dos requeridos para citação, posto que antes de se
realizar a citação por edital deve-se esgotar todos os meios para
localização de endereço dos requeridos para fins de citação
pessoal.
Prazo de 15 dias, sob pena de indeferimento.
Serve a presente de MANDADO /OFÍCIO/CITAÇÃO/INTIMAÇÃO e
CARTA PRECATÓRIA.
Ouro Preto do Oeste, Quarta-feira, 12 de Setembro de 2018.
JOÃO VALÉRIO SILVA NETO
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA
COMARCA DE OURO PRETO DO OESTE
2ª VARA CÍVEL
Av. Daniel Comboni, 1480, 1º Andar, Fórum Des. Cássio Rodolfo
Sbarzi Guedes - CEP 76920-000 Ouro Preto do Oeste-RO
Fone: (69)3461-5244. Fax: (69) 3461-2050. E-mail: opo2civel@tjro.
jus.br
PROCESSO: 0003514-38.2015.8.22.0004
CLASSE: FAMÍLIA- DIVÓRCIO LITIGIOSO (99)
ASSUNTO: [Fixação, Dissolução]
REQUERENTE: L. G. D. D. S.
Advogado do(a) REQUERENTE:
REQUERIDO: J. P. D. S.
Advogados do(a) REQUERIDO: LETICIA FERREIRA GONCALVES
- RO6744, JESS JOSE GONCALVES - RO0001739, JACK
DOUGLAS GONÇALVES - RO0000586
Vistos.
JOSUÉ PEREIRA DE SOUZA, interpôs embargos de declaração
em razão de omissão existente na r. SENTENÇA prolatada nos
autos, por ter o Juízo na parte dispositiva da SENTENÇA sido
omisso quanto ao imóvel descrito no item 01 da petição inicial.
Os embargos foram interpostos dentro do prazo legal.
É o breve relatório. DECIDO.
Os embargos de declaração estão previstos no artigo 1.022 do
CPC, podendo ser interposto quando houver na SENTENÇA ou
acórdão, obscuridade, contradição ou omissão.
No caso em tela, alega o embargante que houve omissão quanto a
divisão do imóvel descrito no item 01 da petição inicial.
Quanto ao apontamento feito pelo requerido, da análise dos autos,
verifico que assiste razão, pois, quando da apresentação da parte
dispositiva da SENTENÇA, no que pertine à divisão do imóvel
relacionado no item 01 da petição inicial, houve a omissão em sua
divisão.
Desta forma, conheço dos embargos, na forma do artigo 1.022
do Código de Processo Civil, e os acolho, para incluir na parte
dispositiva da SENTENÇA:
“a.1) DECRETAR que o bem descrito no item 01 da inicial passa a
pertencer ao requerido.”
No mais, persiste a SENTENÇA tal como está lançada.
P.R.I.C.
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Aguarde-se o trânsito em julgado da SENTENÇA.
Após, nada mais havendo, arquive-se.
Serve a presente de MANDADO /OFÍCIO/CITAÇÃO/INTIMAÇÃO e
CARTA PRECATÓRIA.
Ouro Preto do Oeste, Quarta-feira, 12 de Setembro de 2018.
JOÃO VALÉRIO SILVA NETO
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA
COMARCA DE OURO PRETO DO OESTE
2ª VARA CÍVEL
Av. Daniel Comboni, 1480, 1º Andar, Fórum Des. Cássio Rodolfo
Sbarzi Guedes - CEP 76920-000 Ouro Preto do Oeste-RO
Fone: (69)3461-5244. Fax: (69) 3461-2050. E-mail: opo2civel@tjro.
jus.br PROCESSO: 7002022-18.2017.8.22.0004
CLASSE: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
ASSUNTO: [Cartão de Crédito]
AUTOR: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DA
REGIAO CENTRAL DE RONDONIA - SICOOB OUROCREDI
Advogados do(a) AUTOR: EDER MIGUEL CARAM - RO0005368,
KARIMA FACCIOLI CARAM - RO0003460
RÉU: HIGINO VIANA CONSTANTINO NETO
Advogado do(a) RÉU:
Vistos.
Reclassifique-se o feito para cumprimento de SENTENÇA.
Intime-se a executada, para pagar em 15 (quinze) dias, o débito
executado, sob pena de multa de 10% sobre o valor da condenação,
nos termos do artigo 523, § 1º do NCPC.
Em caso de não pagamento, expeça-se de imediato MANDADO de
penhora e avaliação de quantos bens bastem para pagamento da
dívida (art. 523, § 3º do NCPC).
Do auto de penhora e de avaliação, intime-se o executado, na
pessoa de seu advogado, ou, na falta deste, pessoalmente, por
MANDADO ou correio, para oferecer impugnação, em querendo,
no prazo de 15 dias.
Expeça-se o necessário.
Serve a presente de MANDADO /OFÍCIO/CITAÇÃO/INTIMAÇÃO e
CARTA PRECATÓRIA.
Ouro Preto do Oeste, Quarta-feira, 12 de Setembro de 2018.
JOÃO VALÉRIO SILVA NETO
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA
COMARCA DE OURO PRETO DO OESTE
2ª VARA CÍVEL
Av. Daniel Comboni, 1480, 1º Andar, Fórum Des. Cássio Rodolfo
Sbarzi Guedes - CEP 76920-000 Ouro Preto do Oeste-RO
Fone: (69)3461-5244. Fax: (69) 3461-2050. E-mail: opo2civel@tjro.
jus.br PROCESSO: 7003528-92.2018.8.22.0004
CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159)
ASSUNTO: [Espécies de Títulos de Crédito]
EXEQUENTE: DANNYELLI OLIVEIRA DA SILVA
Advogados do(a) EXEQUENTE: ALEXANDRE AZIS PEREIRA
FILHO - RO0005581, ULYSSES SBSCZK AZIS PEREIRA RO0006055
EXECUTADO: UILLIANSMAR PEREIRA FERNANDES
Advogado do(a) EXECUTADO:
Vistos.
A petição de ID n. 21394573 é apresentada como embargos
à execução, contudo o manejo desta medida processual deve
acontecer em autos apartados, devendo o autor promover o
necessário para que aconteça desta maneira.
Necessário se mostra, neste contexto a exclusão da petição, o que
desde já determino.
Dado que a parte compareceu espontaneamente aos autos,
dou o mesmo por citado, devendo manter-se a procuração de
seu advogado nos autos, bem como ser providenciado seu
cadastramento para futuras cientificações.
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Decorrido o prazo para eventual insurgência, tornem os autos
conclusos para deliberação.
Pratique-se o necessário.
Intime-se para conhecimento.
Serve a presente de MANDADO /OFÍCIO/CITAÇÃO/INTIMAÇÃO e
CARTA PRECATÓRIA.
Ouro Preto do Oeste, Quarta-feira, 12 de Setembro de 2018.
JOÃO VALÉRIO SILVA NETO
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA
COMARCA DE OURO PRETO DO OESTE 2ª VARA CÍVEL
Av. Daniel Comboni, 1480, 1º Andar, Fórum Des. Cássio Rodolfo
Sbarzi Guedes - CEP 76920-000 Ouro Preto do Oeste-RO
Fone: (69)3461-5244. Fax: (69) 3461-2050. E-mail: opo2civel@tjro.
jus.br PROCESSO: 7005668-70.2016.8.22.0004
CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159)
ASSUNTO: [Constrição / Penhora / Avaliação / Indisponibilidade
de Bens]
EXEQUENTE: CAMPILAR DA AMAZONIA IND. E COM. DE
ALIMENTOS LTDA
Advogado do(a) EXEQUENTE: RODRIGO RODRIGUES RO0002902
EXECUTADO: ENRIQUE SUPERMERCADO EIRELI - ME
Advogado do(a) EXECUTADO: ERONALDO FERNANDES
NOBRE - RO0001041
Vistos.
Na petição de ID n. 21003231 a parte exequente apresenta petição
que segundo os contornos delineados, amolda-se a pedido de
desconsideração da personalidade jurídica.
Contudo, conforme dicção do Código de Processo Civil deve ser
instaurado em autos apartados, porém vinculados aos principais,
dado o seu caráter incidental.
Assim, da forma como apresentado o incidente não deve prosperar,
devendo o exequente providenciar sua distribuição autônoma.
Isto posto, INDEFIRO o pedido de ID n. 21003231, e CONCEDO a
parte exequente o prazo de 30 (trinta) dias para que se manifeste
em termos de prosseguimento.
Intime-se.
Serve a presente de MANDADO /OFÍCIO/CITAÇÃO/INTIMAÇÃO e
CARTA PRECATÓRIA.
Ouro Preto do Oeste, Quarta-feira, 12 de Setembro de 2018.
JOÃO VALÉRIO SILVA NETO
Juiz de Direito
Processo: 7004940-92.2017.8.22.0004
Classe: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159)
EXEQUENTE: ESCOLAS UNIDAS DE OURO PRETO DO OESTE
- UNEOURO
Advogado do(a) EXEQUENTE: TARCISIO GOMES LEITE JUNIOR
- AM11972
EXECUTADO: SUELI NOGUEIRA STORQUE
Fica a parte AUTORA intimada na pessoa de seu(sua) advogado(a)
da suspensão do feito pelo prazo de 90 dias.
Processo: 7003528-92.2018.8.22.0004
Classe: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159)
EXEQUENTE: DANNYELLI OLIVEIRA DA SILVA
Advogados do(a) EXEQUENTE: ALEXANDRE AZIS PEREIRA
FILHO - RO0005581, ULYSSES SBSCZK AZIS PEREIRA RO0006055
EXECUTADO: UILLIANSMAR PEREIRA FERNANDES
Advogado do(a) EXECUTADO: ERMINIO DE SOUSA MELO RO338-A-A
Ficam as partes intimadas nas pessoas de seus(suas) advogado(a)
(s) do teor da DECISÃO de ID21415225: “Vistos. A petição de ID
n. 21394573 é apresentada como embargos à execução, contudo
o manejo desta medida processual deve acontecer em autos
apartados, devendo o autor promover o necessário para que
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aconteça desta maneira. Necessário se mostra, neste contexto a
exclusão da petição, o que desde já determino. Dado que a parte
compareceu espontaneamente aos autos, dou o mesmo por citado,
devendo manter-se a procuração de seu advogado nos autos,
bem como ser providenciado seu cadastramento para futuras
cientificações. Decorrido o prazo para eventual insurgência, tornem
os autos conclusos para deliberação. Pratique-se o necessário.
Intime-se para conhecimento. Serve a presente de MANDADO /
OFÍCIO/CITAÇÃO/INTIMAÇÃO e CARTA PRECATÓRIA. Preto do
Oeste, Quarta-feira, 12 de Setembro de 2018. (A) JOÃO VALÉRIO
SILVA NETO, Juiz de Direito”
Processo: 7003032-97.2017.8.22.0004
Classe: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
AUTOR: REGINALDO ALVES DA SILVA
Advogado do(a) AUTOR: DEBORA APARECIDA MARQUES DE
ALBUQUERQUE - RO0004988
RÉU: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
INTIMAÇÃO - PARTES
Fica(m) as partes supra indicada(s), INTIMADA(S) dos termos do
ATO JUDICIAL (ID: 21376313), que designou audiência para a
data de 06/11/2018 às 10:40 horas.
Processo: 7000005-43.2016.8.22.0004
Classe: FAMÍLIA- INVENTÁRIO (39)
REQUERENTE: A. B., A. B., E. D. S. B., G. D. S. B., B. S. B., H. C.
B., P. U. A. B., A. B. B., A. B., A. C. B. D. S., A. L. B. S., O. B.
Advogado do(a) REQUERENTE: AMANDA ALINE BORGES
FARIA - RO6465
Advogado do(a) REQUERENTE: AMANDA ALINE BORGES
FARIA - RO6465
Advogado do(a) REQUERENTE: AMANDA ALINE BORGES
FARIA - RO6465
Advogado do(a) REQUERENTE: AMANDA ALINE BORGES
FARIA - RO6465
Advogado do(a) REQUERENTE: AMANDA ALINE BORGES
FARIA - RO6465
Advogado do(a) REQUERENTE: AMANDA ALINE BORGES
FARIA - RO6465
Advogado do(a) REQUERENTE: AMANDA ALINE BORGES
FARIA - RO6465
Advogado do(a) REQUERENTE: AMANDA ALINE BORGES
FARIA - RO6465
Advogado do(a) REQUERENTE: AMANDA ALINE BORGES
FARIA - RO6465
Advogado do(a) REQUERENTE: AMANDA ALINE BORGES
FARIA - RO6465
Advogado do(a) REQUERENTE: AMANDA ALINE BORGES
FARIA - RO6465
Advogado do(a) REQUERENTE: AMANDA ALINE BORGES
FARIA - RO6465
INVENTARIADO: A. N. B., A. B.
Advogado do(a) INVENTARIADO:
Advogados do(a) INVENTARIADO: CLAUDIA FIDELIS RO0003470, SUELLEM CARLA FERNANDES DA COSTA
ESCUDERO - RO0003475
INTIMAÇÃO - PARTES
Fica(m) as partes supra indicada(s), INTIMADA(S) dos termos do
ATO JUDICIAL (ID: 21335225), que designou audiência para a
data de 06/11/2018 09:00 horas.
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
COMARCA DE OURO PRETO DO OESTE
2ª VARA CÍVEL
Fone/fax: (69)3461-2050/3461-3813. E-mail: opo2civel@tjro.jus.br
Av. Daniel Comboni, 1480, 1º Andar, Fórum Des. Cássio Rodolfo
Sbarzi Guedes 76920-000 Ouro Preto do Oeste-RO
Processo 0002591-46.2014.8.22.0004
Classe PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
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Requerente(s) AUTO POSTO E TRANSPORTADORA SAVANA
LTDA. Requerido(s) BANCO BRADESCO S.A. Exportado em
13/09/2018 08:09:43
CERTIDÃO Certifico e dou fé que estes autos acima identificados
foram digitalizados através de sistema próprio e exportados para
o Sistema Pje, com encerramento automático da movimentação
física no Sistema SAP-PG.
Permanece inalterada a numeração do processo físico.
Ficam as partes, por meio de seus advogados, intimadas para
ciência desta redistribuição em forma digitalizada, bem como,
que todas as petições pertinentes a este processo deverão ser
protocolizadas no Sistema PJE.
Ouro Preto do Oeste, Quinta-feira, 13 de Setembro de 2018.
EMÍLIA MARIA DA SILVA
Chefe de Cartório
Processo: 0002591-46.2014.8.22.0004
Classe: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
AUTOR: AUTO POSTO E TRANSPORTADORA SAVANA LTDA.
Advogado do(a) AUTOR: KARIMA FACCIOLI CARAM - RO0003460
RÉU: BANCO BRADESCO S.A.
Advogados do(a) RÉU: ANNE BOTELHO CORDEIRO RO0004370, MAURO PAULO GALERA MARI - RO0004937
Fica a parte AUTORA intimada na pessoa de seu(sua) advogado(a)
para, no prazo de 15 dias, manifestar-se acerca do DESPACHO de
fl, 147.
Processo: 7000940-15.2018.8.22.0004
Classe: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
AUTOR: JOSE PEDRO TURETTA
Advogados do(a) AUTOR: SONIA CRISTINA ARRABAL DE BRITO
- RO0001872, WESLEY SOUZA SILVA - RO7775
RÉU: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Fica a parte AUTORA intimada na pessoa de seu(sua) advogado(a)
para, no prazo de 15 dias, informar se compareceu à perícia
designada nos autos.
Processo: 7000302-79.2018.8.22.0004
Classe: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
AUTOR: SEBASTIAO MARTINHO DOS SANTOS
Advogado do(a) AUTOR: NADIA APARECIDA ZANI ABREU RO000300B
RÉU: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Advogado do(a) RÉU:
Fica a parte AUTORA intimada na pessoa de seu(sua) advogado(a)
para, no prazo de 15 dias, informar se compareceu à perícia
designada nos autos.
Processo: 7002155-26.2018.8.22.0004
Classe: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159)
EXEQUENTE: ARGEMIRA GOMES DA SILVA
Advogados do(a) EXEQUENTE: VANESSA CARLA ALVES
RODRIGUES - RO6836, MIRIAN OLIVEIRA CAMILO - RO7630
EXECUTADO: CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA SA CERON
Advogados do(a) EXECUTADO: DANIEL PENHA DE OLIVEIRA RO0003434, ALEX CAVALCANTE DE SOUZA - RO0001818
Fica a parte AUTORA intimada na pessoa de seu(sua) advogado(a)
para, no prazo de 15 dias, manifestar-se acerca do documento de
ID - 21193586.
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
COMARCA DE OURO PRETO DO OESTE
2ª VARA CÍVEL
Fone/fax: (69)3461-5244. E-mail: opo2civel@tjro.jus.br
Av. Daniel Comboni, 1480, 1º Andar, Fórum Des. Cássio Rodolfo
Sbarzi Guedes 76920-000 Ouro Preto do Oeste-RO
MANDADO DE INSCRIÇÃO
(Registro Civil)
Processo: 7000645-12.2017.8.22.0004
Classe: FAMÍLIA- INTERDIÇÃO (58)
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Interditando: MARCIA PARMAGNANI
Advogado: WESLEY SOUZA SILVA (OAB/RO XXX)
Interditada: DARLY PARMAGNANI
Advogado: Defensoria Publica
Responsável pelas despesas: Isento de Custas
FINALIDADE: Efetuar a INSCRIÇÃO da INTERDIÇÃO PARCIAL
de DARLY PARMAGNANI, brasileiro, divorciado, inscrito no CPF
nº 558.059.227-20 e da RG nº 773.179 SSP-RO, portador(a) da
Certidão de Casamento sob a matricula nº 0239780155 1970
2 00010 115 0002413 29, expedida pelo Cartório de Registro
Civil de Pessoas Naturais de Governador Lindenberg-ES, por
ser PARCIALMENTE IMPEDIDO de exercer pessoalmente
os atos da vida civil, sendo-lhe nomeado curador(a) MARCIA
PARMAGNANI, brasileira, solteira, funcionária publica, inscrita no
CPF nº 895.042.672-20, residente e domiciliado(a) Linha 31/ Km
16/ Gleba 20-C/ Lote 30, neste Municipio, que, sob as penas da
lei, ficará na obrigação de representá-lo(a), apenas no que tange
à prática dos atos de representação e administração de benefício
previdenciário, bem como dos atos relacionados aos direitos de
natureza patrimonial e negocial, quais sejam: emprestar, transigir,
dar quitação, alienar, hipotecar, demandar ou ser deMANDADO,
bem como para a prática de atos administração de valores e bens,
nos termos do artigo 85 da Lei nº 13.146, de 6 de julho de 2015
(Estatuto da Pessoa com Deficiência) . Conforme determinado na
SENTENÇA de Interdição (ID: 11628647), proferida em 12/07/2017
e transitada em julgado em 15/09/2017.
AGENTE EXECUTOR DA ORDEM: Oficial do Cartório de Registro
Civil das Pessoas Naturais de Ouro Preto do Oeste/RO
ANEXO: Cópia da certidão de Casamento (ID: 8534127),
SENTENÇA (ID: 11628647) e certidão de trânsito em julgado (ID:
13150688).
OBSERVAÇÃO: A autenticidade dos documentos pode ser
confirmada através do link https://www.tjro.jus.br/inicio-pje, no
campo Autenticidade PJE.
Ouro Preto do Oeste/RO, 14 de agosto de 2018.
JOAO VALERIO SILVA NETO
Juiz de Direito - Assinado Digitalmente
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
COMARCA DE OURO PRETO DO OESTE
2ª VARA CÍVEL
Fone/fax: (69)3461-5244. E-mail: opo2civel@tjro.jus.br
Av. Daniel Comboni, 1480, 1º Andar, Fórum Des. Cássio Rodolfo
Sbarzi Guedes
76920-000 Ouro Preto do Oeste-RO
EDITAL
PARA
CONHECIMENTO
DE
TERCEIROS
INTERESSADOS
(Interdição)
Processo: 7004848-17.2017.8.22.0004
Classe: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
Assunto: [Tutela e Curatela]
Valor da Causa: R$ 937,00
Parte Autora: JAIR GONCALVES DA CRUZ
Advogado: Defensor Publico
Parte Requerida: MAURICIO RODRIGUES CRUZ
Advogado:
João Valério Silva Neto, Juiz de Direito da 2ª Vara Cível desta
Comarca, na forma legal.
FAZ SABER a todos quanto o presente virem ou dele conhecimento
tiverem e possa interessar, que por este Juízo e Cartório Cível
tramita os autos nº 7004848-17.2017.8.22.0004 de Interdição
proposta por JAIR GONCALVES DA CRUZ em face de MAURICIO
RODRIGUES CRUZ. É o presente para conhecimento de terceiros
e interessados da interdição de MAURICIO RODRIGUES CRUZ,
brasileiro, solteiro, portador da RG nº 1506379 SSP-RO e do
CPF nº 039.627.662-86, portador da Certidão de Nascimento nº
38.800, Livro A-82, Fls,30/ Cartório de Registro Civil de Pessoas
Naturais de Ouro Preto do Oeste-RO, residente na Rua João XXIII
nº 915 / nesta cidade; por ser PARCIALMENTE IMPEDIDO de
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exercer pessoalmente os atos da vida civil, sendo-lhe nomeado
curador o JAIR GONCALVES DA CRUZ, brasileiro, divorciado,
autônomo, portador da RG nº 723.051 SSP-ES, e inscrito no CPF
nº 802.648.087-20, residente no mesmo acima mencionado. Tudo
nos termos da SENTENÇA de ID: 18552024, datada em 21/05/18,
cuja parte dispositiva é a seguinte: “... Julgo procedente o pedido
inicial, para o fim de declarar interditado o requerido MAURICIO
RODRIGUES CRUZ, dando-o como incapaz para prática de atos
relacionados aos direitos de natureza patrimonial e negocial,
em especial prante a Previdência Social. Via de consequência,
nomeio-lhe curador para atuar, sob o compromisso de ser prestado
o próprio autor JAIR GONÇALVES DA SILVA. Proceda-se na forma
do artigo 755 & 3º do NCPC... OPO. 21/05/18 (as) João Valério
Silva Neto - Juiz de Direito ”.
OBSERVAÇÃO: A autenticidade dos documentos pode ser
confirmada através do link https://www.tjro.jus.br/inicio-pje, no
campo Autenticidade PJE.
Ouro Preto do Oeste/RO, 13 de agosto de 2018.
Silas Arsonval Carminatti Bonfim
Diretor de Cartório - Assinado digitalmente
Processo: 7005046-54.2017.8.22.0004
Classe: FAMÍLIA- EXECUÇÃO DE ALIMENTOS (1112)
EXEQUENTE: JENIFFER LUANA FRANCA DORIGO
Advogados do(a) EXEQUENTE: VANESSA CARLA ALVES
RODRIGUES - RO6836, VERALICE GONCALVES DE SOUZA RO00170-B
EXECUTADO: JOÃO HÉLIO DORIGO
Advogado do(a) EXECUTADO: ERONALDO FERNANDES
NOBRE - RO0001041
Fica a parte REQUERIDA intimada na pessoa de seu(sua)
advogado(a) que houve cadastramento do advogado nos autos.
Processo: 7003076-19.2017.8.22.0004
Classe: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
AUTORA: NALZIRA DA SILVA MELO
Advogado: JECSAN SALATIEL SABAINI FERNANDES RO0002505
REQUERIDO: BANRISUL
Advogado do(a) RÉU: NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES
- RO0004875
INTIMAÇÃO - PARTES
Ficam as partes intimadas na pessoa de seu(sua) advogado(a)
para, no prazo de 15 dias, manifestar-se acerca do documento
de ID: 21438788, assim como, do inteiro teor do DESPACHO ID:
17044471.
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Processo: 7004020-84.2018.8.22.0004
Classe: FAMÍLIA- EXECUÇÃO DE ALIMENTOS (1112)
EXEQUENTE: K. E. D. S. B.
Advogados do(a) EXEQUENTE: CRISTIANE DE OLIVEIRA
DIESEL - RO8923, EDER MIGUEL CARAM - RO0005368
EXECUTADO: J. B. B.
INTIMAÇÃO - AUTOR
Fica(m) as partes supra indicada(s), INTIMADA(S) dos termos do
ATO JUDICIAL (ID: 21211412), que designou audiência para a
data de 06/11/2018 08:00 horas.
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA
COMARCA DE OURO PRETO DO OESTE
2ª VARA CÍVEL
Av. Daniel Comboni, 1480, 1º Andar, Fórum Des. Cássio Rodolfo
Sbarzi Guedes - CEP 76920-000 Ouro Preto do Oeste-RO
Fone: (69)3461-5244. Fax: (69) 3461-2050. E-mail: opo2civel@tjro.
jus.br PROCESSO: 7005698-08.2016.8.22.0004
CLASSE: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
ASSUNTO: [Condomínio, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
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AUTOR: LUCIA PEREIRA FAGUNDES, MAURICIO FAGUNDE
BORGES, CHARLES FAGUNDES NETO, SIDENIR PEREIRA
DE MORAIS, JOSE FRANCISCO DE MORAES GOMES, JOSE
LOPES TEIXEIRA, ANDREIA PEREIRA DE MORAES, NILDA
SEMLER DE SOUZA, GILBERTO MANOEL DE SOUZA, IDESIO
MARCOS APOLINARIO, MARLENE SOBRINHO DOS SANTOS
APOLINARIO
Advogado do(a) AUTOR: LIVIA DE SOUZA COSTA - RO7288
Advogado do(a) AUTOR: LIVIA DE SOUZA COSTA - RO7288
Advogado do(a) AUTOR: LIVIA DE SOUZA COSTA - RO7288
Advogado do(a) AUTOR: LIVIA DE SOUZA COSTA - RO7288
Advogado do(a) AUTOR: LIVIA DE SOUZA COSTA - RO7288
Advogado do(a) AUTOR: LIVIA DE SOUZA COSTA - RO7288
Advogado do(a) AUTOR: LIVIA DE SOUZA COSTA - RO7288
Advogado do(a) AUTOR: LIVIA DE SOUZA COSTA - RO7288
Advogado do(a) AUTOR: LIVIA DE SOUZA COSTA - RO7288
Advogado do(a) AUTOR: LIVIA DE SOUZA COSTA - RO7288
Advogado do(a) AUTOR: LIVIA DE SOUZA COSTA - RO7288
RÉU: EDGAR DE SOUSA FREITAS, FRANCISCA DAS NEVES
FREITAS
Advogado do(a) RÉU:
Advogado do(a) RÉU:
Vistos.
Digam as partes as provas que pretendem produzir, justificando a
necessidade e conveniência, sob pena de indeferimento.
Fixo o prazo de 20 (vinte) dias para manifestação.
Intimem-se.
Serve a presente de MANDADO /OFÍCIO/CITAÇÃO/INTIMAÇÃO e
CARTA PRECATÓRIA.
Ouro Preto do Oeste, Quarta-feira, 12 de Setembro de 2018.
JOÃO VALÉRIO SILVA NETO
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA
COMARCA DE OURO PRETO DO OESTE
2ª VARA CÍVEL
Av. Daniel Comboni, 1480, 1º Andar, Fórum Des. Cássio Rodolfo
Sbarzi Guedes - CEP 76920-000 Ouro Preto do Oeste-RO
Fone: (69)3461-5244. Fax: (69) 3461-2050. E-mail: opo2civel@tjro.
jus.br PROCESSO: 7003138-25.2018.8.22.0004
CLASSE: MONITÓRIA (40)
ASSUNTO: [Contratos Bancários]
AUTOR: BANCO DO BRASIL S.A.
Advogado do(a) AUTOR: SERVIO TULIO DE BARCELOS RO0006673
RÉU: SIMIONI & FRANCIOLI CEREAIS LTDA - ME, LEONARDO
FRANCIOLI SIMIONI
Advogado do(a) RÉU:
Advogado do(a) RÉU:
Vistos.
Intime-se o autor para promover o recolhimento do valor necessário
para realização das diligências solicitadas na petição de ID n.
21117662 conforme determinado no art. 17 da Lei 3.896/2016 (Lei
de custas do TJ/RO).
Realizado o pagamento de cada diligência, certifique-se nos autos,
e, após, tornem conclusos para realização dos atos constrição de
bens.
Fixo o prazo de 15 (quinze) dias para recolhimento, sob pena de
indeferimento.
Intime-se.
Serve a presente de MANDADO /OFÍCIO/CITAÇÃO/INTIMAÇÃO e
CARTA PRECATÓRIA.
Ouro Preto do Oeste, Quarta-feira, 12 de Setembro de 2018.
JOÃO VALÉRIO SILVA NETO
Juiz de Direito
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PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA
COMARCA DE OURO PRETO DO OESTE
2ª VARA CÍVEL
Av. Daniel Comboni, 1480, 1º Andar, Fórum Des. Cássio Rodolfo
Sbarzi Guedes - CEP 76920-000 Ouro Preto do Oeste-RO
Fone: (69)3461-5244. Fax: (69) 3461-2050. E-mail: opo2civel@tjro.
jus.br PROCESSO: 0001938-15.2012.8.22.0004
CLASSE: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
ASSUNTO: [Indenização por Dano Material, Acidente de Trânsito,
Antecipação de Tutela / Tutela Específica]
EXEQUENTE: SIRLENE DE MIRANDA JULIAO
Advogado do(a) EXEQUENTE: EDEMILSON EVANGELISTA DE
ABREU - RO0002792
EXECUTADO: SIVALINO DIAS
Advogado do(a) EXECUTADO: ERMINIO DE SOUSA MELO RO338-A-A
Vistos.
Ante a inércia da exequente, arquive-se.
Serve a presente de MANDADO /OFÍCIO/CITAÇÃO/INTIMAÇÃO e
CARTA PRECATÓRIA.
Ouro Preto do Oeste, Quarta-feira, 12 de Setembro de 2018.
JOÃO VALÉRIO SILVA NETO
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA
COMARCA DE OURO PRETO DO OESTE
2ª VARA CÍVEL
Av. Daniel Comboni, 1480, 1º Andar, Fórum Des. Cássio Rodolfo
Sbarzi Guedes - CEP 76920-000 Ouro Preto do Oeste-RO
Fone: (69)3461-5244. Fax: (69) 3461-2050. E-mail: opo2civel@tjro.
jus.br PROCESSO: 7001912-19.2017.8.22.0004
CLASSE: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
ASSUNTO: [Honorários Advocatícios, Valor da Execução / Cálculo
/ Atualização]
EXEQUENTE: HERBERT WENDER ROCHA, FILIPH MENEZES
DA SILVA
Advogado do(a) EXEQUENTE:
Advogado do(a) EXEQUENTE:
Advogado do(a) EXEQUENTE: HERBERT WENDER ROCHA RO0003739
EXECUTADO: BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA, BANCO
VOTORANTIM S/A, FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS
CREDITORIOS EMPIRICA SIFRA STAR, NEW TRADE FOMENTO
MERCANTIL LTDA
Advogado do(a) EXECUTADO:
Advogado do(a) EXECUTADO: FELIPE GAZOLA VIEIRA
MARQUES - MT016846A
Advogado do(a) EXECUTADO: CRISTIANE BELINATI GARCIA
LOPES - RO0004778
Advogado do(a) EXECUTADO: JOSE LUIS DIAS DA SILVA SP119848
Advogado do(a) EXECUTADO:
Advogados do(a) EXECUTADO: MOISES ETCHEBEHERE
JUNIOR - SP253705, FERNANDO YOSHIO IRITANI - SP276553
Vistos.
Retire-se o sigilo dos documentos anexos aos ID’s 20075199 e
20075592.
Atento ao pleito do credor (ID 20075199), observando que a penhora
em dinheiro tem preferência, com autorização do art. 854 do NCPC,
procedo com tentativa de penhora em dinheiro eventualmente
existente em conta corrente do devedor, determinando sua
indisponibilidade.
Aguarde-se o prazo de 10 dias para verificação do resultado da
diligência, tornando conclusos após.
Serve a presente de MANDADO /OFÍCIO/CITAÇÃO/INTIMAÇÃO e
CARTA PRECATÓRIA.
Ouro Preto do Oeste, Quarta-feira, 12 de Setembro de 2018.
JOÃO VALÉRIO SILVA NETO
Juiz de Direito
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PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Processo: 7002269-96.2017.8.22.0004
Classe: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
AUTOR: VANTUIL VALVERDE DA COSTA
Advogado do(a) AUTOR:
RÉU: RONY CLEYTON DE SOUZA E SILVA
Fica a parte AUTORA intimada na pessoa de seu(sua) advogado(a)
para, no prazo de 15 dias, manifestar-se acerca do documento de
ID - 21413052.
Processo: 7005542-20.2016.8.22.0004
Classe: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
AUTOR: GILSON VICENTE DA SILVA
Advogados do(a) AUTOR: EDER MIGUEL CARAM - RO0005368,
KARIMA FACCIOLI CARAM - RO0003460
RÉU: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, INSS
- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Fica a parte AUTORA intimada na pessoa de seu(sua) advogado(a)
para, no prazo de 15 dias, informar se compareceu à perícia
designada nos autos.
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA
COMARCA DE OURO PRETO DO OESTE
2ª VARA CÍVEL
Av. Daniel Comboni, 1480, 1º Andar, Fórum Des. Cássio Rodolfo
Sbarzi Guedes - CEP 76920-000 Ouro Preto do Oeste-RO
Fone: (69)3461-5244. Fax: (69) 3461-2050. E-mail: opo2civel@tjro.
jus.br PROCESSO: 0002927-21.2012.8.22.0004
CLASSE: EXECUÇÃO FISCAL (1116)
ASSUNTO: [Dívida Ativa]
EXEQUENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO DO
OESTE
Advogado do(a) EXEQUENTE:
EXECUTADO: SEBASTIAO ALVES TEIXEIRA JUNIOR, JOSE
HELDER DE MATOS
Advogado do(a) EXECUTADO:
Advogado do(a) EXECUTADO:
Vistos.
Atento ao pleito do credor de ID n. 21115012, observando que
a penhora em dinheiro tem preferência, com autorização do art.
854 do CPC, procedo com tentativa de penhora em dinheiro
eventualmente existente em conta corrente do executado,
determinando sua indisponibilidade.
Aguarde-se o prazo de 10 (dez) dias para verificação do resultado
da diligência, tornando conclusos após.
Minuta de protocolamento de pedido anexa.
Serve a presente de MANDADO /OFÍCIO/CITAÇÃO/INTIMAÇÃO e
CARTA PRECATÓRIA.
Ouro Preto do Oeste, Quarta-feira, 12 de Setembro de 2018.
JOÃO VALÉRIO SILVA NETO
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA
COMARCA DE OURO PRETO DO OESTE
2ª VARA CÍVEL
Av. Daniel Comboni, 1480, 1º Andar, Fórum Des. Cássio Rodolfo
Sbarzi Guedes - CEP 76920-000 Ouro Preto do Oeste-RO
Fone: (69)3461-5244. Fax: (69) 3461-2050. E-mail: opo2civel@tjro.
jus.br PROCESSO: 7004300-26.2016.8.22.0004
CLASSE: ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68 (69)
ASSUNTO: [Alimentos]
AUTOR: M. A. D. S.
Advogado do(a) AUTOR: ROSILENE PEREIRA DE LANA RO0006437
RÉU: A. F. G.
Advogado do(a) RÉU:
Vistos.
Ante o acordo firmado entre as partes (ID n. 5536918) e devidamente
homologado em Juízo, oficie-se ao INSS para que promova os
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descontos diretamente no benefício do requerido, devendo realizar a
transferência para conta bancária indicada no acordo de ID n. 5536918.
Prazo de 20 dias para comprovação.
Após, nada mais havendo, arquive-se.
Serve a presente de MANDADO /OFÍCIO/CITAÇÃO/INTIMAÇÃO e
CARTA PRECATÓRIA.
Ouro Preto do Oeste, Quarta-feira, 12 de Setembro de 2018.
JOÃO VALÉRIO SILVA NETO
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA
COMARCA DE OURO PRETO DO OESTE
2ª VARA CÍVEL
Av. Daniel Comboni, 1480, 1º Andar, Fórum Des. Cássio Rodolfo Sbarzi
Guedes - CEP 76920-000 Ouro Preto do Oeste-RO
Fone: (69)3461-5244. Fax: (69) 3461-2050. E-mail: opo2civel@tjro.jus.
br PROCESSO: 0005916-29.2014.8.22.0004
CLASSE: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
ASSUNTO: [Investigação de Paternidade]
AUTOR: J. R. C. C.
Advogados do(a) AUTOR: MAURA ESTER FONSECA DIAS - RO9674,
RAJIV MORENO GONCALVES DIAS - RO0006993
RÉU: C. M. B.
Advogado do(a) RÉU: FRANCESCO ROBUSTELLI NETO - AM8268
Vistos.
Indefiro o pedido de arquivamento solicitado pelo autor (ID n. 20858957),
pois deve-se ser analisado o MÉRITO da ação.
Intime-se o autor para em 10 dias anexar o Resultado do Exame de
DNA nos autos, sob pena de julgamento do feito no estado em que se
encontra.
Serve a presente de MANDADO /OFÍCIO/CITAÇÃO/INTIMAÇÃO e
CARTA PRECATÓRIA.
Ouro Preto do Oeste, Quarta-feira, 12 de Setembro de 2018.
JOÃO VALÉRIO SILVA NETO
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA
COMARCA DE OURO PRETO DO OESTE 2ª VARA CÍVEL
Av. Daniel Comboni, 1480, 1º Andar, Fórum Des. Cássio Rodolfo Sbarzi
Guedes - CEP 76920-000 Ouro Preto do Oeste-RO
Fone: (69)3461-5244. Fax: (69) 3461-2050. E-mail: opo2civel@tjro.jus.
br PROCESSO: 7003391-47.2017.8.22.0004
CLASSE: EXECUÇÃO FISCAL (1116)
ASSUNTO: [IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
EXEQUENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO DO
OESTE
Advogado do(a) EXEQUENTE:
EXECUTADO: OI / SA
Advogado do(a) EXECUTADO:
Vistos.
O resultado da tentativa bloqueio via BACENJUD foi positivo, arrestando
a totalidade do valor da dívida.
Converto o valor bloqueado em penhora.
Manifeste-se o executado quanto ao valor penhora, embargando se
desejar.
Fixo o prazo de 30 (trinta) dias para embargos.
Intime-se.
Serve a presente de MANDADO /OFÍCIO/CITAÇÃO/INTIMAÇÃO e
CARTA PRECATÓRIA.
Ouro Preto do Oeste, Quarta-feira, 12 de Setembro de 2018.
JOÃO VALÉRIO SILVA NETO
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA
COMARCA DE OURO PRETO DO OESTE
2ª VARA CÍVEL
Av. Daniel Comboni, 1480, 1º Andar, Fórum Des. Cássio Rodolfo Sbarzi
Guedes - CEP 76920-000 Ouro Preto do Oeste-RO
Fone: (69)3461-5244. Fax: (69) 3461-2050. E-mail: opo2civel@tjro.jus.
br PROCESSO: 7004973-19.2016.8.22.0004
CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159)
ASSUNTO: [Contratos Bancários]
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EXEQUENTE: BANCO BRADESCO S.A.
Advogado do(a) EXEQUENTE: MAURO PAULO GALERA MARI RO0004937
EXECUTADO: CENTRAL COMERCIO DE GAS LTDA - EPP, ROSA
CAROLINO VIEIRA
Advogado do(a) EXECUTADO:
Advogado do(a) EXECUTADO:
Vistos.
Realizada pesquisa junto ao sistema RENAJUD, retornou resultado
positivo, apresentando nove veículos veiculados ao CNJP da primeira
executada, sendo qeu do segundo executado nenhum resultado adveio,
tudo conforme espelhos extraídos do sistema (anexos).
Veja que para realização de constrição judicial, deverá o banco recolher
o valor de R$ 15,29 (quinze reais e vinte e nove centavos) para cada
veículo, o que totaliza R$ 137,61 (cento e trinta e sete reais e sessenta
um centavos).
Fixo o prazo de 30 (trinta) dias para recolhimento, sob pena de
indeferimento.
Recolhidos ou não os valores, decorrido o prazo, tornem os autos
conclusos para deliberação.
Intime-se.
Serve a presente de MANDADO /OFÍCIO/CITAÇÃO/INTIMAÇÃO e
CARTA PRECATÓRIA.
Ouro Preto do Oeste, Quarta-feira, 12 de Setembro de 2018.
JOÃO VALÉRIO SILVA NETO
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA
COMARCA DE OURO PRETO DO OESTE 2ª VARA CÍVEL
Av. Daniel Comboni, 1480, 1º Andar, Fórum Des. Cássio Rodolfo Sbarzi
Guedes - CEP 76920-000 Ouro Preto do Oeste-RO
Fone: (69)3461-5244. Fax: (69) 3461-2050. E-mail: opo2civel@tjro.jus.
br PROCESSO: 0002991-31.2012.8.22.0004
CLASSE: EXECUÇÃO FISCAL (1116)
ASSUNTO: [Dívida Ativa]
EXEQUENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO DO
OESTE
Advogado do(a) EXEQUENTE:
EXECUTADO: SERGIO FRANCISCO FILHO
Advogado do(a) EXECUTADO:
Vistos.
O resultado da tentativa de bloqueio via BACENJUD foi negativo,
conforme espelho de minuta bloqueio (anexo).
Manifeste-se a parte exequente em termos de prosseguimento.
Fixo o prazo de 30 (trinta) dias.
Intime-se.
Serve a presente de MANDADO /OFÍCIO/CITAÇÃO/INTIMAÇÃO e
CARTA PRECATÓRIA.
Ouro Preto do Oeste, Quarta-feira, 12 de Setembro de 2018.
JOÃO VALÉRIO SILVA NETO
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA
COMARCA DE OURO PRETO DO OESTE
2ª VARA CÍVEL
Av. Daniel Comboni, 1480, 1º Andar, Fórum Des. Cássio Rodolfo Sbarzi
Guedes - CEP 76920-000 Ouro Preto do Oeste-RO
Fone: (69)3461-5244. Fax: (69) 3461-2050. E-mail: opo2civel@tjro.jus.
br PROCESSO: 7005860-66.2017.8.22.0004
CLASSE: MONITÓRIA (40)
ASSUNTO: [Correção Monetária]
AUTOR: ASSOCIACAO DOS TRABALHADORES NO SERVICO
PUBLICO NO ESTADO DE RONDONIA - ASPER
Advogado do(a) AUTOR: MARCELO ESTEBANEZ MARTINS RO0003208
RÉU: ANTONIO PINTO DE SOUZA
Advogado do(a) RÉU:
Vistos.
Intime-se o autor para promover o recolhimento do valor necessário
para realização das diligências solicitadas na petição de ID n. 20850817
conforme determinado no art. 17 da Lei 3.896/2016 (Lei de custas do
TJ/RO).
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Realizado o pagamento de cada diligência, certifique-se nos autos,
e, após, tornem conclusos para realização dos atos constrição de
bens.
Fixo o prazo de 15 (quinze) dias para recolhimento, sob pena de
indeferimento.
Intime-se.
Serve a presente de MANDADO /OFÍCIO/CITAÇÃO/INTIMAÇÃO e
CARTA PRECATÓRIA.
Ouro Preto do Oeste, Quarta-feira, 12 de Setembro de 2018.
JOÃO VALÉRIO SILVA NETO
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA
COMARCA DE OURO PRETO DO OESTE
2ª VARA CÍVEL
Av. Daniel Comboni, 1480, 1º Andar, Fórum Des. Cássio Rodolfo
Sbarzi Guedes - CEP 76920-000 Ouro Preto do Oeste-RO
Fone: (69)3461-5244. Fax: (69) 3461-2050. E-mail: opo2civel@tjro.
jus.br PROCESSO: 7004080-57.2018.8.22.0004
CLASSE: FAMÍLIA- DIVÓRCIO CONSENSUAL (98)
ASSUNTO: [Fixação, Dissolução, Guarda]
REQUERENTE: M. S. U., R. A. D. S. A. U.
Advogado do(a) REQUERENTE: KAREN KAROLINE GOMES ITO
- RO7785
Advogado do(a) REQUERENTE: KAREN KAROLINE GOMES ITO
- RO7785
Vistos.
Considerando que há interesse de incapaz, dê-se vistas ao MP
para parecer.
Serve a presente de MANDADO /OFÍCIO/CITAÇÃO/INTIMAÇÃO e
CARTA PRECATÓRIA.
Ouro Preto do Oeste, Quarta-feira, 12 de Setembro de 2018.
JOÃO VALÉRIO SILVA NETO
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA
COMARCA DE OURO PRETO DO OESTE
2ª VARA CÍVEL
Av. Daniel Comboni, 1480, 1º Andar, Fórum Des. Cássio Rodolfo
Sbarzi Guedes - CEP 76920-000 Ouro Preto do Oeste-RO
Fone: (69)3461-5244. Fax: (69) 3461-2050. E-mail: opo2civel@tjro.
jus.br PROCESSO: 7003369-52.2018.8.22.0004
CLASSE: PROCEDIMENTO SUMÁRIO (22)
ASSUNTO: [Reconhecimento / Dissolução]
AUTOR: E. M. D. R., E. C. O. D. R., J. A. D. R., E. D. R., G. O. M.
D. R.
Advogado do(a) AUTOR: ANA MARIA DE ASSIS E ASSIS CARMO
- RO0004147
Advogado do(a) AUTOR: ANA MARIA DE ASSIS E ASSIS CARMO
- RO0004147
Advogado do(a) AUTOR: ANA MARIA DE ASSIS E ASSIS CARMO
- RO0004147
Advogado do(a) AUTOR: ANA MARIA DE ASSIS E ASSIS CARMO
- RO0004147
Advogado do(a) AUTOR: ANA MARIA DE ASSIS E ASSIS CARMO
- RO0004147
RÉU: R. G. D. S.
Advogado do(a) RÉU:
Vistos.
Revogo o DESPACHO de ID n. 20243846, pois foi lançado
erroneamente nos autos, via de consequência, determino a
exclusão do ato para se evitar tumulto processual.
Ante a notícia de falecimento do requerido (ID n. 21056755),
concedo aos autores o prazo de 15 dias para realizar a habilitação
dos sucessores do requerido, sob pena de indeferimento.
Serve a presente de MANDADO /OFÍCIO/CITAÇÃO/INTIMAÇÃO e
CARTA PRECATÓRIA.
Ouro Preto do Oeste, Quarta-feira, 12 de Setembro de 2018.
JOÃO VALÉRIO SILVA NETO
Juiz de Direito
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PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA
COMARCA DE OURO PRETO DO OESTE
2ª VARA CÍVEL
Av. Daniel Comboni, 1480, 1º Andar, Fórum Des. Cássio Rodolfo
Sbarzi Guedes - CEP 76920-000 Ouro Preto do Oeste-RO
Fone: (69)3461-5244. Fax: (69) 3461-2050. E-mail: opo2civel@tjro.
jus.br PROCESSO: 7004840-74.2016.8.22.0004
CLASSE: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
ASSUNTO: [Investigação de Paternidade]
AUTOR: D. S. D. S.
Advogado do(a) AUTOR: KARIMA FACCIOLI CARAM - RO0003460
RÉU: H. C. B., P. U. A. B., E. D. S. B., G. D. S. B., B. S. B., A. B.,
A. B., A. B., A. B. B., A. C. B. D. S., A. L. B. S., O. B., A. B., A. B.,
P. S. D. S.
Advogado do(a) RÉU:
Advogado do(a) RÉU:
Advogado do(a) RÉU:
Advogado do(a) RÉU:
Advogado do(a) RÉU:
Advogado do(a) RÉU:
Advogado do(a) RÉU:
Advogado do(a) RÉU:
Advogado do(a) RÉU:
Advogado do(a) RÉU:
Advogado do(a) RÉU:
Advogado do(a) RÉU:
Advogados do(a) RÉU: SUELLEM CARLA FERNANDES
DA COSTA ESCUDERO - RO0003475, CLAUDIA FIDELIS RO0003470
Advogado do(a) RÉU:
Advogado do(a) RÉU:
Vistos.
Considerando que até a presente data não houve informação da
solicitação encaminhada em março de 2018 à Vara de Execuções
Penais de Campo Grande/MS, pela última vez, reitere-se o ofício,
solicitando resposta em 10 dias.
Não havendo resposta, oficie-se à Corregedoria Geral de Justiça
do Estado de Mato Grosso do Sul, solicitando informações.
Serve a presente de MANDADO /OFÍCIO/CITAÇÃO/INTIMAÇÃO e
CARTA PRECATÓRIA.
Ouro Preto do Oeste, Quarta-feira, 12 de Setembro de 2018.
JOÃO VALÉRIO SILVA NETO
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA
COMARCA DE OURO PRETO DO OESTE 2ª VARA CÍVEL
Av. Daniel Comboni, 1480, 1º Andar, Fórum Des. Cássio Rodolfo
Sbarzi Guedes - CEP 76920-000 Ouro Preto do Oeste-RO
Fone: (69)3461-5244. Fax: (69) 3461-2050. E-mail: opo2civel@tjro.
jus.br PROCESSO: 7005788-16.2016.8.22.0004
CLASSE: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
ASSUNTO: [Cédula de Crédito Bancário]
EXEQUENTE: B. D. B. S.
Advogado do(a) EXEQUENTE: RAFAEL SGANZERLA DURAND
- SP0211648
EXECUTADO: C. S. H. L. -. M., N. D. S. A., C. D. O. A.
Advogado do(a) EXECUTADO:
Advogado do(a) EXECUTADO:
Advogado do(a) EXECUTADO:
Vistos.
Transfira-se o valores bloqueados no ID n. 14495962, para a conta
apontada pelo Banco credor.
Intime-se a parte credora para promover o recolhimento do valor
necessário para realização da diligência junto ao RENAJUD
solicitada na petição de ID n. 21125785 conforme determinado no
art. 17 da Lei 3.896/2016 (Lei de custas do TJ/RO).
Realizado o pagamento de cada diligência, certifique-se nos autos,
e, após, tornem conclusos para realização dos atos constrição de
bens.
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Fixo o prazo de 15 (quinze) dias para recolhimento, sob pena de
indeferimento.
Intime-se.
Serve a presente de MANDADO /OFÍCIO/CITAÇÃO/INTIMAÇÃO e
CARTA PRECATÓRIA.
Ouro Preto do Oeste, Quarta-feira, 12 de Setembro de 2018.
JOÃO VALÉRIO SILVA NETO
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA
COMARCA DE OURO PRETO DO OESTE
2ª VARA CÍVEL
Av. Daniel Comboni, 1480, 1º Andar, Fórum Des. Cássio Rodolfo
Sbarzi Guedes - CEP 76920-000 Ouro Preto do Oeste-RO
Fone: (69)3461-5244. Fax: (69) 3461-2050. E-mail: opo2civel@tjro.
jus.br PROCESSO: 0050498-32.2005.8.22.0004
CLASSE: FAMÍLIA- EXECUÇÃO DE ALIMENTOS (1112)
ASSUNTO: [Fixação]
EXEQUENTE: J. D. P. S., J. J. D. P. S.
Advogado do(a) EXEQUENTE: PEDRO FELIZARDO DE ALENCAR
- RO0002394
Advogado do(a) EXEQUENTE: PEDRO FELIZARDO DE ALENCAR
- RO0002394
EXECUTADO: J. D. D. S.
Advogado do(a) EXECUTADO:
Vistos.
Intime-se o exequente para em 20 dias dar prosseguimento ao
feito, sob pena de ser considerada satisfeita a obrigação e via de
consequência a liberação de bens penhorados e extinção do feito.
Serve a presente de MANDADO /OFÍCIO/CITAÇÃO/INTIMAÇÃO e
CARTA PRECATÓRIA.
Ouro Preto do Oeste, Quarta-feira, 12 de Setembro de 2018.
JOÃO VALÉRIO SILVA NETO
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA
COMARCA DE OURO PRETO DO OESTE
2ª VARA CÍVEL
Av. Daniel Comboni, 1480, 1º Andar, Fórum Des. Cássio Rodolfo
Sbarzi Guedes - CEP 76920-000 Ouro Preto do Oeste-RO
Fone: (69)3461-5244. Fax: (69) 3461-2050. E-mail: opo2civel@tjro.
jus.br PROCESSO: 7002190-83.2018.8.22.0004
CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159)
ASSUNTO: [Cédula de Crédito Bancário]
EXEQUENTE: BANCO BRADESCO S.A.
Advogado do(a) EXEQUENTE: MAURO PAULO GALERA MARI RO0004937
EXECUTADO: VALENCA & VALENCA LTDA - EPP, JULIO LUIZ
PEDRI VALENCA, ZULEIDE MATSUMOTO PEDRI VALENCA
Advogado do(a) EXECUTADO:
Advogado do(a) EXECUTADO:
Advogado do(a) EXECUTADO:
Vistos.
Não há óbice ao deferimento do pleiteado na petição de ID
n. 20999330, contudo deverá a parte requerente promover o
recolhimento do valor necessário para fazer frente a diligência,
conforme dispõe a Lei Estadual n. 3.896/2016.
A despesa corre sobre a rúbrica 1008.3, perfazendo o valor R$
129,95 (cento e vinte nove reais e noventa e cinco centavos).
Fixo o prazo de 30 (trinta) dias para recolhimento.
Intime-se.
Serve a presente de MANDADO /OFÍCIO/CITAÇÃO/INTIMAÇÃO e
CARTA PRECATÓRIA.
Ouro Preto do Oeste, Quarta-feira, 12 de Setembro de 2018.
JOÃO VALÉRIO SILVA NETO
Juiz de Direito
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PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA
COMARCA DE OURO PRETO DO OESTE
2ª VARA CÍVEL
Av. Daniel Comboni, 1480, 1º Andar, Fórum Des. Cássio Rodolfo
Sbarzi Guedes - CEP 76920-000 Ouro Preto do Oeste-RO
Fone: (69)3461-5244. Fax: (69) 3461-2050. E-mail: opo2civel@tjro.
jus.br PROCESSO: 7004268-84.2017.8.22.0004
CLASSE: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
ASSUNTO: [Benefício Assistencial (Art. 203,V CF/88)]
AUTOR: MARINALVA FRANCELINA GOMES
Advogados do(a) AUTOR: JULYANDERSON POZO LIBERATI RO0004131, MAIBY FRANCIELI DA SILVA LOCATELLI LIBERATI
- RO0004063
RÉU: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Advogado do(a) RÉU:
Vistos.
Intimem-se as partes para em 15 dias se manifestarem quanto ao
laudo pericial (ID n. 21367866).
Após, tornem os autos conclusos para as deliberações pertinentes
e designação de perícia social.
Serve a presente de MANDADO /OFÍCIO/CITAÇÃO/INTIMAÇÃO e
CARTA PRECATÓRIA.
Ouro Preto do Oeste, Quarta-feira, 12 de Setembro de 2018.
JOÃO VALÉRIO SILVA NETO
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA
COMARCA DE OURO PRETO DO OESTE
2ª VARA CÍVEL
Av. Daniel Comboni, 1480, 1º Andar, Fórum Des. Cássio Rodolfo
Sbarzi Guedes - CEP 76920-000 Ouro Preto do Oeste-RO
Fone: (69)3461-5244. Fax: (69) 3461-2050. E-mail: opo2civel@tjro.
jus.br PROCESSO: 7006174-46.2016.8.22.0004
CLASSE: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
ASSUNTO: [Benefício Assistencial (Art. 203,V CF/88)]
AUTOR: IGOR FARIAS WENDLER LENK
Advogados do(a) AUTOR: MAIBY FRANCIELI DA SILVA
LOCATELLI LIBERATI - RO0004063, JULYANDERSON POZO
LIBERATI - RO0004131
RÉU: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Advogado do(a) RÉU:
Vistos.
Encerro a instrução.
Tornem os autos conclusos para SENTENÇA.
Serve a presente de MANDADO /OFÍCIO/CITAÇÃO/INTIMAÇÃO e
CARTA PRECATÓRIA.
Ouro Preto do Oeste, Quarta-feira, 12 de Setembro de 2018.
JOÃO VALÉRIO SILVA NETO
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA
COMARCA DE OURO PRETO DO OESTE
2ª VARA CÍVEL
Av. Daniel Comboni, 1480, 1º Andar, Fórum Des. Cássio Rodolfo
Sbarzi Guedes - CEP 76920-000 Ouro Preto do Oeste-RO
Fone: (69)3461-5244. Fax: (69) 3461-2050. E-mail: opo2civel@tjro.
jus.br PROCESSO: 7000754-89.2018.8.22.0004
CLASSE: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
ASSUNTO: [Aposentadoria por Invalidez]
AUTOR: EDSON MARTINS DA SILVA
Advogados do(a) AUTOR: CRISTIANE DE OLIVEIRA DIESEL
- RO8923, KARIMA FACCIOLI CARAM - RO0003460, EDER
MIGUEL CARAM - RO0005368
RÉU: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Advogado do(a) RÉU:
Vistos.
Intime-se o perito para em 20 dias apresentar o laudo pericial, sob
pena de responsabilização.
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Após, intimem-se as partes para manifestação.
Serve a presente de MANDADO /OFÍCIO/CITAÇÃO/INTIMAÇÃO e
CARTA PRECATÓRIA.
Ouro Preto do Oeste, Quarta-feira, 12 de Setembro de 2018.
JOÃO VALÉRIO SILVA NETO
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA
COMARCA DE OURO PRETO DO OESTE
2ª VARA CÍVEL
Av. Daniel Comboni, 1480, 1º Andar, Fórum Des. Cássio Rodolfo
Sbarzi Guedes - CEP 76920-000 Ouro Preto do Oeste-RO
Fone: (69)3461-5244. Fax: (69) 3461-2050. E-mail: opo2civel@tjro.
jus.br PROCESSO: 7002508-37.2016.8.22.0004
CLASSE: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
ASSUNTO: [Alimentos]
EXEQUENTE: R. G. D. S.
Advogado do(a) EXEQUENTE:
EXECUTADO: F. S. D. S.
Advogado do(a) EXECUTADO:
Advogado do(a) EXECUTADO: ALLINE GUEDES PIMENTEL RO7016
Vistos.
Considerando que a presente ação tramita desde o ano de 2016 e
até a presente data o executado não quitou integralmente o débito
e ainda, não apresentou justificativa ou tentativa de conciliação
com a representante do exequente, DECRETO-LHE a prisão pelo
prazo de 60 dias.
Atualize-se o débito.
Após, expeça-se MANDADO de prisão, cadastrando-o no Banco
Nacional de MANDADO de Prisão (BNMP), suspendendo-se o
processo pelo prazo de 90 dias, aguardando-se o cumprimento.
Decorrido o prazo sem cumprimento, certifique a escrivania e
solicite-se a restituição do MANDADO. Neste caso, deve ser
intimado o credor para, no prazo de 48 horas, informar o endereço
do devedor, sob pena de arquivamento do feito.
Caso o executado efetue o pagamento e esteja preso expeça-se
alvará de soltura, salvo se por outro motivo não estiver recolhido.
Caso necessário, depreque-se o ato.
Serve a presente de MANDADO /OFÍCIO/CITAÇÃO/INTIMAÇÃO e
CARTA PRECATÓRIA.
Ouro Preto do Oeste, Quarta-feira, 12 de Setembro de 2018.
JOÃO VALÉRIO SILVA NETO
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA
COMARCA DE OURO PRETO DO OESTE
2ª VARA CÍVEL
Av. Daniel Comboni, 1480, 1º Andar, Fórum Des. Cássio Rodolfo
Sbarzi Guedes - CEP 76920-000 Ouro Preto do Oeste-RO
Fone: (69)3461-5244. Fax: (69) 3461-2050. E-mail: opo2civel@tjro.
jus.br PROCESSO: 7003210-12.2018.8.22.0004
CLASSE: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
ASSUNTO: [Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano
Material]
AUTOR: GILBERTO GONCALVES DOS SANTOS, MARCOS
GONCALVES DOS SANTOS, JULIO GONCALVES DOS SANTOS,
FABIANA GONCALVES DOS SANTOS
Advogados do(a) AUTOR: NORIVALDO JOSE FERREIRA RO8538, SORAYA MAIA GRISANTE DE LUCENA - RO8935
Advogados do(a) AUTOR: NORIVALDO JOSE FERREIRA RO8538, SORAYA MAIA GRISANTE DE LUCENA - RO8935
Advogados do(a) AUTOR: NORIVALDO JOSE FERREIRA RO8538, SORAYA MAIA GRISANTE DE LUCENA - RO8935
Advogados do(a) AUTOR: NORIVALDO JOSE FERREIRA RO8538, SORAYA MAIA GRISANTE DE LUCENA - RO8935
RÉU: ALTAIR KRENSKI
Advogado do(a) RÉU:
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Vistos.
Torno sem efeito o ato judicial de ID n. 21081274, devendo ser
excluído dos autos.
Diante do pedido de ID n. 20613214 e, em melhor análise da
situação econômica dos autores DEFIRO o processamento do feito
com gratuidade de justiça.
Cite-se a parte requerida para responder a ação nos termos do art.
335 do CPC.
Pratique-se o necessário.
Serve a presente de MANDADO /OFÍCIO/CITAÇÃO/INTIMAÇÃO e
CARTA PRECATÓRIA.
Ouro Preto do Oeste, Quarta-feira, 12 de Setembro de 2018.
JOÃO VALÉRIO SILVA NETO
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA
COMARCA DE OURO PRETO DO OESTE
2ª VARA CÍVEL
Av. Daniel Comboni, 1480, 1º Andar, Fórum Des. Cássio Rodolfo
Sbarzi Guedes - CEP 76920-000 Ouro Preto do Oeste-RO
Fone: (69)3461-5244. Fax: (69) 3461-2050. E-mail: opo2civel@tjro.
jus.br PROCESSO: 0003214-13.2014.8.22.0004
CLASSE: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
ASSUNTO: [Contratos Bancários]
EXEQUENTE: B. D. B. S.
Advogado do(a) EXEQUENTE: RAFAEL SGANZERLA DURAND
- SP0211648
EXECUTADO: G. J. D. S., A. P. T. L. -. E., C. T. C. D. S.
Advogado do(a) EXECUTADO:
Advogado do(a) EXECUTADO:
Advogado do(a) EXECUTADO:
Vistos.
O feito foi regularmente arquivado, pois intimada a parte para dar
andamento (ID n. 18577389), manteve-se inerte (ID n. 19165607),
não havendo que se falar que a ausência de sua manifestação se
deu por entraves colocados pelo judiciário, pois sequer faz prova
disto.
A presente execução se encontra-se esvaziada, correto foi seu
arquivamento, devendo lá permanecer pelo prazo de 01 (um) ano.
Isto posto, INDEFIRO o pedido de ID n. 21046295.
Decorrido o prazo para eventual insurgência, tornem os autos para
o arquivo.
Intime-se.
Serve a presente de MANDADO /OFÍCIO/CITAÇÃO/INTIMAÇÃO e
CARTA PRECATÓRIA.
Ouro Preto do Oeste, Quarta-feira, 12 de Setembro de 2018.
JOÃO VALÉRIO SILVA NETO
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA
COMARCA DE OURO PRETO DO OESTE
2ª VARA CÍVEL
Av. Daniel Comboni, 1480, 1º Andar, Fórum Des. Cássio Rodolfo
Sbarzi Guedes - CEP 76920-000 Ouro Preto do Oeste-RO
Fone: (69)3461-5244. Fax: (69) 3461-2050. E-mail: opo2civel@tjro.
jus.br PROCESSO: 7000640-87.2017.8.22.0004
CLASSE: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
ASSUNTO: [Cartão de Crédito]
EXEQUENTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE
ADMISSAO DA REGIAO CENTRAL DE RONDONIA - SICOOB
OUROCREDI
Advogado do(a) EXEQUENTE: KARIMA FACCIOLI CARAM RO0003460
EXECUTADO: JULIANO MENANI DOS SANTOS
Advogado do(a) EXECUTADO:
Vistos.
A tentativa de bloqueio de valores via BACENJUD, retornou
resultado negativo, conforme espelho do sistema (anexo).
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Manifeste-se a exequente em termos de prosseguimento.
Fixo o prazo de 30 (trinta) dias para manifestação.
Intime-se.
Serve a presente de MANDADO /OFÍCIO/CITAÇÃO/INTIMAÇÃO e
CARTA PRECATÓRIA.
Ouro Preto do Oeste, Quarta-feira, 12 de Setembro de 2018.
JOÃO VALÉRIO SILVA NETO
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA
COMARCA DE OURO PRETO DO OESTE
2ª VARA CÍVEL
Av. Daniel Comboni, 1480, 1º Andar, Fórum Des. Cássio Rodolfo
Sbarzi Guedes - CEP 76920-000 Ouro Preto do Oeste-RO
Fone: (69)3461-5244. Fax: (69) 3461-2050. E-mail: opo2civel@tjro.
jus.br PROCESSO: 7000668-83.2016.8.22.0006
CLASSE: BUSCA E APREENSÃO (181)
ASSUNTO: [Alienação Fiduciária]
REQUERENTE:
BRADESCO
ADMINISTRADORA
DE
CONSORCIOS LTDA.
Advogado do(a) REQUERENTE: AMANDIO FERREIRA TERESO
JUNIOR - SP0107414-A
REQUERIDO: FABIO DA SILVA
Advogado do(a) REQUERIDO: TIAGO DE AGUIAR MOREIRA RO0005915
Vistos.
Não há óbice ao deferimento do pleiteado na petição de ID
n. 21050957, contudo deverá a parte requerente promover o
recolhimento do valor necessário para fazer frente a diligência,
conforme dispõe a Lei Estadual n. 3.896/2016.
A despesa corre sobre a rúbrica 1008.4, perfazendo o valor R$
201,76 (duzentos e um reais e setenta e seis centavos).
Fixo o prazo de 30 (trinta) dias para recolhimento.
Intime-se.
Serve a presente de MANDADO /OFÍCIO/CITAÇÃO/INTIMAÇÃO e
CARTA PRECATÓRIA.
Ouro Preto do Oeste, Quarta-feira, 12 de Setembro de 2018.
JOÃO VALÉRIO SILVA NETO
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA
COMARCA DE OURO PRETO DO OESTE
2ª VARA CÍVEL
Av. Daniel Comboni, 1480, 1º Andar, Fórum Des. Cássio Rodolfo
Sbarzi Guedes - CEP 76920-000 Ouro Preto do Oeste-RO
Fone: (69)3461-5244. Fax: (69) 3461-2050. E-mail: opo2civel@tjro.
jus.br PROCESSO: 7004940-92.2017.8.22.0004
CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159)
ASSUNTO: [Constrição / Penhora / Avaliação / Indisponibilidade
de Bens]
EXEQUENTE: ESCOLAS UNIDAS DE OURO PRETO DO OESTE
- UNEOURO
Advogado do(a) EXEQUENTE: TARCISIO GOMES LEITE JUNIOR
- AM11972
EXECUTADO: SUELI NOGUEIRA STORQUE
Advogado do(a) EXECUTADO:
Vistos.
Diante da ocorrência nestes autos do parcelamento previsto o art.
916 do CPC, bem como que faltam apenas algumas parcelas para
quitação integral do débito, SUSPENDO o curso do processo pelo
prazo de 90 (noventa) dias, no aguardo do pagamento das parcelas
remanescentes.
Intime-se para conhecimento.
Serve a presente de MANDADO /OFÍCIO/CITAÇÃO/INTIMAÇÃO e
CARTA PRECATÓRIA.
Ouro Preto do Oeste, Quarta-feira, 12 de Setembro de 2018.
JOÃO VALÉRIO SILVA NETO
Juiz de Direito
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PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA
COMARCA DE OURO PRETO DO OESTE
2ª VARA CÍVEL
Av. Daniel Comboni, 1480, 1º Andar, Fórum Des. Cássio Rodolfo
Sbarzi Guedes - CEP 76920-000 Ouro Preto do Oeste-RO
Fone: (69)3461-5244. Fax: (69) 3461-2050. E-mail: opo2civel@tjro.
jus.br PROCESSO: 7000986-04.2018.8.22.0004
CLASSE: MONITÓRIA (40)
ASSUNTO: [Correção Monetária]
AUTOR: ASSOCIACAO DOS TRABALHADORES NO SERVICO
PUBLICO NO ESTADO DE RONDONIA - ASPER
Advogado do(a) AUTOR: MARCELO ESTEBANEZ MARTINS RO0003208
RÉU: JOSE GERONIMO BARBOSA
Advogado do(a) RÉU: ODAIR JOSE DA SILVA - RO0006662
Vistos.
Digam as parte se pretendem a produção de provas, justificando a
necessidade e conveniência, sob pena de indeferimento.
Fixo o prazo de 20 (vinte) dias para manifestação, sob pena de
preclusão.
Intimem-se.
Serve a presente de MANDADO /OFÍCIO/CITAÇÃO/INTIMAÇÃO e
CARTA PRECATÓRIA.
Ouro Preto do Oeste, Quarta-feira, 12 de Setembro de 2018.
JOÃO VALÉRIO SILVA NETO
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA
COMARCA DE OURO PRETO DO OESTE
2ª VARA CÍVEL
Av. Daniel Comboni, 1480, 1º Andar, Fórum Des. Cássio Rodolfo
Sbarzi Guedes - CEP 76920-000 Ouro Preto do Oeste-RO
Fone: (69)3461-5244. Fax: (69) 3461-2050. E-mail: opo2civel@tjro.
jus.br PROCESSO: 7003012-43.2016.8.22.0004
CLASSE: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
ASSUNTO: [Dissolução]
EXEQUENTE: S. C. L. D. C. M.
Advogado do(a) EXEQUENTE:
EXECUTADO: J. F. M.
Advogado do(a) EXECUTADO: LUANA NOVAES SCHOTTEN DE
FREITAS - RO0003287
Vistos.
Ante o pedido de ID 21246264 e, considerando que o Juiz pode a
qualquer tempo tentar conciliar as partes, conforme preceitua o art.
139, V, do NCPC, designo audiência para tentativa de conciliação
para o dia 07 de novembro de 2018 às 09 horas.
Intimem-se as partes e advogados.
Ciência ao MP.
Expeça-se o necessário.
Serve a presente de MANDADO /OFÍCIO/CITAÇÃO/INTIMAÇÃO e
CARTA PRECATÓRIA.
Ouro Preto do Oeste, Quarta-feira, 12 de Setembro de 2018.
JOÃO VALÉRIO SILVA NETO
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA
COMARCA DE OURO PRETO DO OESTE
2ª VARA CÍVEL
Av. Daniel Comboni, 1480, 1º Andar, Fórum Des. Cássio Rodolfo
Sbarzi Guedes - CEP 76920-000 Ouro Preto do Oeste-RO
Fone: (69)3461-5244. Fax: (69) 3461-2050. E-mail: opo2civel@tjro.
jus.br PROCESSO: 7000446-53.2018.8.22.0004
CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159)
ASSUNTO: [Alienação Fiduciária]
EXEQUENTE: PONTA ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS
LTDA
Advogado do(a) EXEQUENTE: PEDRO ROBERTO ROMAO SP0209551
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EXECUTADO: ULYSSES SBSCZK AZIS PEREIRA
Advogado do(a) EXECUTADO:
Vistos.
Diante da informação constante na petição de ID n. 20830469,
SUSPENDO o curso do processo pelo prazo de 60 (sessenta) dias.
Decorrido o prazo ou sobrevindo eventual termo de acordo, tornem
os autos conclusos para deliberação.
Intimem-se para conhecimento.
Serve a presente de MANDADO /OFÍCIO/CITAÇÃO/INTIMAÇÃO e
CARTA PRECATÓRIA.
Ouro Preto do Oeste, Quarta-feira, 12 de Setembro de 2018.
JOÃO VALÉRIO SILVA NETO
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA
COMARCA DE OURO PRETO DO OESTE
2ª VARA CÍVEL
Av. Daniel Comboni, 1480, 1º Andar, Fórum Des. Cássio Rodolfo
Sbarzi Guedes - CEP 76920-000 Ouro Preto do Oeste-RO
Fone: (69)3461-5244. Fax: (69) 3461-2050. E-mail: opo2civel@tjro.
jus.br PROCESSO: 0063418-33.2008.8.22.0004
CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159)
ASSUNTO: [Mútuo]
EXEQUENTE: BRUNO CAMPOS RAMOS
Advogado do(a) EXEQUENTE: THIAGO MAFIA MIRANDA RO0004970
EXECUTADO: N A MENDES, NERO ALMEIDA MENDES
Advogado do(a) EXECUTADO: EDUARDO CUSTODIO DINIZ RO0003332
Advogado do(a) EXECUTADO:
Vistos.
Manifeste-se a parte exequente em termos de prosseguimento.
Fixo o prazo de 30 (trinta) dias para manifestação.
Intime-se.
Serve a presente de MANDADO /OFÍCIO/CITAÇÃO/INTIMAÇÃO e
CARTA PRECATÓRIA.
Ouro Preto do Oeste, Quarta-feira, 12 de Setembro de 2018.
JOÃO VALÉRIO SILVA NETO
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA
COMARCA DE OURO PRETO DO OESTE
2ª VARA CÍVEL
Av. Daniel Comboni, 1480, 1º Andar, Fórum Des. Cássio Rodolfo
Sbarzi Guedes - CEP 76920-000 Ouro Preto do Oeste-RO
Fone: (69)3461-5244. Fax: (69) 3461-2050. E-mail: opo2civel@tjro.
jus.br PROCESSO: 7001970-22.2017.8.22.0004
CLASSE: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
ASSUNTO: [Cédula de Crédito Bancário]
EXEQUENTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE
ADMISSAO DA REGIAO CENTRAL DE RONDONIA - SICOOB
OUROCREDI
Advogados do(a) EXEQUENTE: KARIMA FACCIOLI CARAM RO0003460, EDER MIGUEL CARAM - RO0005368
EXECUTADO: VERA LUCIA JESUS DE DEUS 34983767215,
VERA LUCIA JESUS DE DEUS
Advogado do(a) EXECUTADO:
Advogado do(a) EXECUTADO:
Vistos.
Defiro o pedido de ID n. 21264436.
Designem-se datas.
Intime-se para conhecimento.
Pratique-se o necessário.
Serve a presente de MANDADO /OFÍCIO/CITAÇÃO/INTIMAÇÃO e
CARTA PRECATÓRIA.
Ouro Preto do Oeste, Quarta-feira, 12 de Setembro de 2018.
JOÃO VALÉRIO SILVA NETO
Juiz de Direito
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PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA
COMARCA DE OURO PRETO DO OESTE
2ª VARA CÍVEL
Av. Daniel Comboni, 1480, 1º Andar, Fórum Des. Cássio Rodolfo
Sbarzi Guedes - CEP 76920-000 Ouro Preto do Oeste-RO
Fone: (69)3461-5244. Fax: (69) 3461-2050. E-mail: opo2civel@tjro.
jus.br PROCESSO: 7004894-40.2016.8.22.0004
CLASSE: CÍVEL - BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO
FIDUCIÁRIA (81)
ASSUNTO: [Cédula de Crédito Bancário]
AUTOR: B. B. S.
Advogado do(a) AUTOR: MAURO PAULO GALERA MARI RO0004937
RÉU: K. G. F. B. -. M.
Advogado do(a) RÉU:
Vistos.
Intime-se a parte credora para promover o recolhimento do valor
necessário para realização das diligências solicitadas na petição de
ID n. 21249956 conforme determinado no art. 17 da Lei 3.896/2016
(Lei de custas do TJ/RO).
Realizado o pagamento de cada diligência, certifique-se nos autos,
e, após, tornem conclusos para realização dos atos constrição de
bens.
Fixo o prazo de 15 (quinze) dias para recolhimento, sob pena de
indeferimento.
Intime-se.
Serve a presente de MANDADO /OFÍCIO/CITAÇÃO/INTIMAÇÃO e
CARTA PRECATÓRIA.
Ouro Preto do Oeste, Quarta-feira, 12 de Setembro de 2018.
JOÃO VALÉRIO SILVA NETO
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA
COMARCA DE OURO PRETO DO OESTE
2ª VARA CÍVEL
Av. Daniel Comboni, 1480, 1º Andar, Fórum Des. Cássio Rodolfo
Sbarzi Guedes - CEP 76920-000 Ouro Preto do Oeste-RO
Fone: (69)3461-5244. Fax: (69) 3461-2050. E-mail: opo2civel@tjro.
jus.br PROCESSO: 7004694-33.2016.8.22.0004
CLASSE: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
ASSUNTO: [Valor da Execução / Cálculo / Atualização]
EXEQUENTE: OLECIR CARLOS RODRIGUES
Advogado do(a) EXEQUENTE: VANESSA CARLA ALVES
RODRIGUES - RO6836
EXECUTADO: WELYNGTTON FARIAS CARNEIRO
Advogado do(a) EXECUTADO:
Vistos.
Intime-se o exequente para em 15 dias atualizar o débito.
Após, tornem os autos conclusos para análise do pedido de ID n.
19482005.
Serve a presente de MANDADO /OFÍCIO/CITAÇÃO/INTIMAÇÃO e
CARTA PRECATÓRIA.
Ouro Preto do Oeste, Quarta-feira, 12 de Setembro de 2018.
JOÃO VALÉRIO SILVA NETO
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA
COMARCA DE OURO PRETO DO OESTE
2ª VARA CÍVEL
Av. Daniel Comboni, 1480, 1º Andar, Fórum Des. Cássio Rodolfo
Sbarzi Guedes - CEP 76920-000 Ouro Preto do Oeste-RO
Fone: (69)3461-5244. Fax: (69) 3461-2050. E-mail: opo2civel@tjro.
jus.br PROCESSO: 7004065-88.2018.8.22.0004
CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159)
ASSUNTO: [Contratos Bancários]
EXEQUENTE: BANCO BRADESCO S.A.
Advogado do(a) EXEQUENTE: MAURO PAULO GALERA MARI RO0004937
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EXECUTADO: JOAO GOMES VIANA
Advogado do(a) EXECUTADO:
Vistos.
Cite-se nos termos do art. 335 do CPC.
Pratique-se o necessário.
Serve a presente de MANDADO /OFÍCIO/CITAÇÃO/INTIMAÇÃO e
CARTA PRECATÓRIA.
Ouro Preto do Oeste, Quarta-feira, 12 de Setembro de 2018.
JOÃO VALÉRIO SILVA NETO
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA
COMARCA DE OURO PRETO DO OESTE 2ª VARA CÍVEL
Av. Daniel Comboni, 1480, 1º Andar, Fórum Des. Cássio Rodolfo
Sbarzi Guedes - CEP 76920-000 Ouro Preto do Oeste-RO
Fone: (69)3461-5244. Fax: (69) 3461-2050. E-mail: opo2civel@tjro.
jus.br PROCESSO: 7001276-19.2018.8.22.0004
CLASSE: ALVARÁ JUDICIAL (1295)
ASSUNTO: [Alimentos]
REQUERENTE: LENIR FERREIRA
Advogado do(a) REQUERENTE: EDUARDO CUSTODIO DINIZ RO0003332
INTERESSADO: MILEIDE BROZZEGHINI PAULO
Advogado do(a) INTERESSADO:
Vistos.
Intime-se o autor para em 15 dias comprovar a existência de união
estável com a falecida.
Na mesma oportunidade deverá retificar o polo ativo da ação,
incluindo-se o menor (filho da falecida), bem como regularizar a
representação processual.
Após, dê-se vistas ao MP.
Serve a presente de MANDADO /OFÍCIO/CITAÇÃO/INTIMAÇÃO e
CARTA PRECATÓRIA.
Ouro Preto do Oeste, Quarta-feira, 12 de Setembro de 2018.
JOÃO VALÉRIO SILVA NETO
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA
COMARCA DE OURO PRETO DO OESTE 2ª VARA CÍVEL
Av. Daniel Comboni, 1480, 1º Andar, Fórum Des. Cássio Rodolfo
Sbarzi Guedes - CEP 76920-000 Ouro Preto do Oeste-RO
Fone: (69)3461-5244. Fax: (69) 3461-2050. E-mail: opo2civel@tjro.
jus.br PROCESSO: 7003038-07.2017.8.22.0004
CLASSE: MONITÓRIA (40)
ASSUNTO: [Nota Promissória]
AUTOR: PACO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
Advogado do(a) AUTOR: ANTONIO ZENILDO TAVARES LOPES
- RO7056
RÉU: GREIZA MAIARA MEIRA
Advogado do(a) RÉU:
Vistos.
Diante do peticionado no ID n. 21234173, SUSPENDO o curso do
processo pelo prazo de 01 (um) ano, nos termos do art. 921, III do
CPC.
Intime-se para conhecimento.
Serve a presente de MANDADO /OFÍCIO/CITAÇÃO/INTIMAÇÃO e
CARTA PRECATÓRIA.
Ouro Preto do Oeste, Quarta-feira, 12 de Setembro de 2018.
JOÃO VALÉRIO SILVA NETO
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA
COMARCA DE OURO PRETO DO OESTE
2ª VARA CÍVEL
Fone/fax: (69)3461-5244. E-mail: opo2civel@tjro.jus.br
Av. Daniel Comboni, 1480, 1º Andar, Fórum Des. Cássio Rodolfo
Sbarzi Guedes 76920-000 Ouro Preto do Oeste-RO
Processo 7000644-90.2018.8.22.0004
Classe PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
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Requerente(s) JOZIMAR CAMATA DA SILVA CPF: 903.538.62215, MARIA DAS GRACAS DA SILVA SOUZA RODRIGUES CPF:
000.433.071-40, EDUARDO CUSTODIO DINIZ CPF: 326.088.29287
Requerido(s) INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO
SOCIAL
Intimação - AUDIÊNCIA (via sistema)
( ) AUTOR(A)
(x ) REQUERIDO(A)
( ) Representante do M.P.
Fica(m) as partes supra indicada(s), INTIMADA(S) dos termos do
ATO JUDICIAL (ID:21278498), que designou audiência para a data
de 13/09/2018 09:40 horas.
Ouro Preto do Oeste-RO, 13 de setembro de 2018
PAVLOVA MUNIZ
Técnico Judiciário

COMARCA DE PIMENTA BUENO
1º JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL
Proc: 2000141-42.2018.8.22.0009
Ação:Restituição de Coisas Apreendidas (Juizado Criminal)
Cristiano Oliveira Ruiz(Adjudicante)
Advogado(s): Sonia Aparecida Salvador(OAB 5621 RO)
Juizado Especial Criminal da Comarca de Pimenta BuenoRO(Adjudicado)
Cristiano Oliveira Ruiz(Adjudicante)
Advogado(s): Sonia Aparecida Salvador(OAB 5621 RO)
Juizado Especial Criminal da Comarca de Pimenta BuenoRO(Adjudicado)
Ministério Público do Estado de Rondônia(Custos Legis (Fiscal da
Lei))
FINALIDADE: INTIMAÇÃO da Patrona da promovente acerca do
DESPACHO a seguir transcrito.
DESPACHO: Vistos.
Suspendo a DECISÃO de mov. 114 até a realização da audiência
preliminar designada nos autos principais para o dia 17 de
SETEMBRO de 2018, às 11h45min, quando deliberarei quanto ao
veículo e à madeira apreendida.
Pimenta Bueno-RO, 10 de setembro de 2018.
WILSON SOARES GAMA
Juiz de Direito

1ª VARA CÍVEL
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Pimenta Bueno - 1ª Vara Cível
Rua Casimiro de Abreu, 237, Centro, Pimenta Bueno - RO - CEP:
76800-000 - Fone:(69) 34512477
Processo nº: 7004221-61.2018.8.22.0009
Classe: CÍVEL - DEMARCAÇÃO / DIVISÃO (34)
AUTOR: SERGIO DA SILVA ROMAO
Advogado do(a) AUTOR: JETRO VASCONCELOS CARAPIA
CANTO - RO0004956
RÉU: ALCIDES MEDEIROS SCHEER, MARIA HELENA PORTO
CARDOZO SCHEER
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DECISÃO
A parte autora pleiteou a concessão de Justiça Gratuita.
Primeiramente, acerca do tema, a Constituição Federal, a qual
se sobrepõe às demais normas, no título dos direitos e deveres
individuais e coletivos, assim estabelece:
Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer
natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros
residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade,
à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:
[...]
LXXIV - o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita
aos que comprovarem insuficiência de recursos;
[...]
Para a concessão da medida pleiteada se faz necessária a
comprovação da insuficiência alegada.
O Superior Tribunal de Justiça ressalta a relatividade da presunção
de pobreza, conferindo ao Juiz determinar a comprovação da
miserabilidade do requerente dos benefícios da justiça gratuita,
assim:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
EMBARGOS À EXECUÇÃO. VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC.
NÃO OCORRÊNCIA. INDEFERIMENTO DOS BENEFÍCIOS DA
JUSTIÇA GRATUITA. REVISÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO.
SÚMULA 7/STJ. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A revisão do
acórdão do Tribunal de origem sobre o indeferimento dos benefícios
da justiça gratuita encontra óbice no enunciado da Súmula 7/STJ.
2. ‘O pedido de assistência judiciária gratuita pode ser indeferido
quando o magistrado tiver fundadas razões para crer que o
requerente não se encontra no estado de miserabilidade declarado.’
(AgRg no Ag 881.512/RJ, Rel. Ministro CARLOS FERNANDO
MATHIAS (JUIZ FEDERAL CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO),
QUARTA TURMA, julgado em 02/12/2008, DJe 18/12/2008). 3.
Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp 643.284/SP, Rel.
Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em
23/06/2015, DJe 29/06/2015).
No mais, o serviço judiciário tem um custo financeiro que deve
ser suportado, em primeiro lugar, pelos que dele se utilizam
efetivamente. Essa premissa decorre da própria organização do
Estado brasileiro.
Como a parte alegou ser microempreendedor, sem comprovar sua
renda, inverossímil sua alegação de encontra-se em estado de
miserabilidade.
Por estas razões, faculto a parte autora a apresentação de
documentação comprobatória idônea quanto ao estado de pobreza
ou de necessidade, nos termos da Constituição Federal ou
comprove o pagamento das custas processuais, no prazo de 15
dias, sob pena de indeferimento.
Quanto ao valor da causa, este deve corresponder ao bem da vida
pretendido, isto é, à expressão econômica dos pedidos formulados
na inicial.
O presente feito possui como objeto a demarcação de imóveis
rurais localizados nesta Comarca, no entanto foi atribuído à causa
o montante de R$ 1.000,00.
Pelo exposto, determino à parte autora que emende a inicial para
adequar o valor da causa ao preço de mercado do imóvel, no prazo
de 15 dias, sob pena de indeferimento da inicial e extinção do
processo sem julgamento de MÉRITO.
Ainda, verificando-se os fatos narrados na peça inaugural,
bem como os pedidos constantes nos autos, determino à parte
autora que inclua em um dos polos da presente ação os demais
possuidores dos lotes a que faz menção na peça inicial, posto ser
possuírem eventual interesse no objeto do presente feito.
Determino ainda que a parte junte aos autos certidão de inteiro teor
do imóvel, bem como cópia da SENTENÇA proferida nos autos de
reintegração de posse.
Intime-se.
Pimenta Bueno/RO, 13 de setembro de 2018.
Valdirene Alves da Fonseca Clementele
Juíza de Direito
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PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Pimenta Bueno - 1ª Vara Cível
Rua Casimiro de Abreu, 237, Centro, Pimenta Bueno - RO - CEP:
76800-000 - Fone:(69) 34512477
Processo nº: 7001099-74.2017.8.22.0009
Classe: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
Valor da Causa: R$ 15.929,00
EXEQUENTE: ANTONIO CARLOS ARAUJO PEREIRA
Advogados do(a) EXEQUENTE: ANDRE HENRIQUE VIEIRA DE
SOUZA - RO0006862, CRISDAINE MICAELI SILVA FAVALESSA RO0005360
EXECUTADO: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Advogado do(a) EXECUTADO: Procurador do INSS
Intimação VIA SISTEMA/PJE
FINALIDADE: Fica a parte Autora por seu(s) procurador(es), intimada,
no prazo legal, acerca da Certidão e Cálculos da Contadoria (ID’s
Num. 21415314 e 21415332).
Pimenta Bueno/RO, 12 de setembro de 2018.
ALAN DANIEL PEREIRA DA SILVA
Técnico Judiciário
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Pimenta Bueno - 1ª Vara Cível
Rua Casimiro de Abreu, 237, Centro, Pimenta Bueno - RO - CEP:
76800-000 - Fone:(69) 34512477
Processo nº: 7002263-40.2018.8.22.0009
Classe: CÍVEL - BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO
FIDUCIÁRIA (81)
AUTOR: BANCO VOLKSWAGEN S.A.
Advogados do(a) AUTOR: MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO RO0004658, MARCELO BRASIL SALIBA - RO0005258
RÉU: JOSE ANANIAS
Advogado do(a) RÉU:
SENTENÇA
Trata-se de ação busca e apreensão, envolvendo as partes acima
indicadas.
Em petição de ID 21367157, a parte autora informa que entrou em
acordo com o requerido e pleiteou a suspensão do feito até o dia
21/02/2019.
É o relatório. Decido.
O requerido não fora citado, conforme certidão de ID 20737537.
Pois bem, primeiramente verifica-se que a propositura da ação só
torna litigiosa a coisa quando a parte requerida for regularmente
citada, é o que preconiza o artigo 240 do CPC:
Art. 240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo
incompetente, induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui
em mora o devedor, ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei
no 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil).
Não havendo citação válida no processo, a coisa não se tornou
litigiosa, o que, por de certo, não há como analisar transações ditas
realizadas pelas partes.
Nesse passo, a pretensão de suspensão do feito, com a apresentação
dos termos de acordo extrajudicial, assinado apenas pelo requerente,
resta impossibilitada, em virtude da regra contida no art. 313, inc. II,
do CPC/2015, que exige que ambas as partes estejam devidamente
representadas nos autos.
Assim, a celebração de acordo extrajudicial em momento anterior à
consolidação da relação processual configura perda superveniente do
interesse de agir, incidindo assim, a hipótese de extinção do processo
sem julgamento de MÉRITO.
Pelo exposto, nos termos do art. 485, inc. VI, do CPC, julgo extinto o
processo sem resolução do MÉRITO.
Sem custas finais.
Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.
Após, cumpridas as formalidades legais, arquivem-se.
Pimenta Bueno/RO, 12 de setembro de 2018.
Valdirene Alves da Fonseca Clementele
Juíza de Direito
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PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Pimenta Bueno - 1ª Vara Cível
Rua Casimiro de Abreu, 237, Centro, Pimenta Bueno - RO - CEP:
76800-000 - Fone:(69) 34512477
Processo nº: 7001620-19.2017.8.22.0009
Classe: FAMÍLIA- INVENTÁRIO (39)
REQUERENTE: MARIA VICENTINA TOLEDO COLARES
Advogados do(a) REQUERENTE: CRISTHIANNE PAULA
CREMONESE DE FREITAS - RO0002470, CIBELE THEREZA
BARBOSA RISSARDO - RO00235-B
INVENTARIADO: MARIO TOLEDO COLARES
Advogado do(a) INVENTARIADO:
DECISÃO
Intime-se ao inventariante a apresentar certidão quanto a existência
de eventual testamento, a ser emitida pelo CENSEC, nos termos
do Provimento n. 56/2016 do CNJ.
Após, conclusos para julgamento.
Pimenta Bueno/RO, 12 de setembro de 2018.
Valdirene Alves da Fonseca Clementele
Juíza de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Pimenta Bueno - 1ª Vara Cível
Rua Casimiro de Abreu, 237, Centro, Pimenta Bueno - RO - CEP:
76800-000 - Fone:(69) 34512477
Processo nº: 7004717-27.2017.8.22.0009
Classe: FAMÍLIA- TUTELA E CURATELA - NOMEAÇÃO (61)
REQUERENTE: PAULO JOSE DE JESUS
Advogado do(a) REQUERENTE: SEBASTIAO CANDIDO NETO RO0001826
INTERESSADO: ANI CELIA DOS SANTOS PAULA
Advogado do(a) INTERESSADO:
DECISÃO
Defiro o pedido de ID 20893046.
Expeça-se Alvará Autorizativo para que o curador pratique todos
os atos relacionados a venda das cotas societárias da interditada.
O curador deverá prestar contas dos gastos realizados com o valor
angariado.
Ciência ao Ministério Público.
Pimenta Bueno/RO, 12 de setembro de 2018.
Valdirene Alves da Fonseca Clementele
Juíza de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Pimenta Bueno - 1ª Vara Cível
Rua Casimiro de Abreu, 237, Centro, Pimenta Bueno - RO - CEP:
76800-000 - Fone:(69) 34512477
Processo nº: 7003573-18.2017.8.22.0009
Classe: FAMÍLIA- INVENTÁRIO (39)
REQUERENTE: SANDRO DE ANGELI SEGURO, ELAINE
MARQUESIM BENTO, RENATA DE ANGELIS SEGURO,
CHARLES BESERRA, ADAILTO DE AGUIAR SEGURO, CARLA
AGUIAR SEGURO BALEEIRO, MARINETE GOMES DE AGUIAR
Advogados do(a) REQUERENTE: LUANA ALINE HENDLER
FELISBERTO QUARESMA DE ARAUJO - RO8530, MARIA
JOSE DE OLIVEIRA URIZZI - RO442, CRISTHIANNE PAULA
CREMONESE DE FREITAS - RO0002470
Advogados do(a) REQUERENTE: LUANA ALINE HENDLER
FELISBERTO QUARESMA DE ARAUJO - RO8530, MARIA
JOSE DE OLIVEIRA URIZZI - RO442, CRISTHIANNE PAULA
CREMONESE DE FREITAS - RO0002470
Advogados do(a) REQUERENTE: LUANA ALINE HENDLER
FELISBERTO QUARESMA DE ARAUJO - RO8530, MARIA
JOSE DE OLIVEIRA URIZZI - RO442, CRISTHIANNE PAULA
CREMONESE DE FREITAS - RO0002470

SEXTA-FEIRA, 14-09-2018

1021

Advogados do(a) REQUERENTE: LUANA ALINE HENDLER
FELISBERTO QUARESMA DE ARAUJO - RO8530, MARIA
JOSE DE OLIVEIRA URIZZI - RO442, CRISTHIANNE PAULA
CREMONESE DE FREITAS - RO0002470
Advogados do(a) REQUERENTE: LAURO PAULO KLINGELFUS
JUNIOR - RO0002389, ALEXSANDRO KLINGELFUS RO0002395, LAURO PAULO KLINGELFUS - RO0001951
Advogados do(a) REQUERENTE: LAURO PAULO KLINGELFUS
JUNIOR - RO0002389, ALEXSANDRO KLINGELFUS RO0002395, LAURO PAULO KLINGELFUS - RO0001951
Advogados do(a) REQUERENTE: LAURO PAULO KLINGELFUS
JUNIOR - RO0002389, ALEXSANDRO KLINGELFUS RO0002395, LAURO PAULO KLINGELFUS - RO0001951
INVENTARIADO: ANAYLTON CAETANO SEGURO
Advogados do(a) INVENTARIADO: LUANA ALINE HENDLER
FELISBERTO QUARESMA DE ARAUJO - RO8530, MARIA
JOSE DE OLIVEIRA URIZZI - RO442, CRISTHIANNE PAULA
CREMONESE DE FREITAS - RO0002470
DECISÃO
Concedo o prazo de 20 dias, conforme pleiteado pelas partes.
Intime-se o inventariante a apresentar certidão quanto a existência
de eventual testamento, a ser emitida pelo CENSEC, nos termos do
Provimento n. 56/2016 do CNJ, no mesmo prazo acima, bem como
cumpra as demais deliberações constantes de ID Num. 19982370.
Pimenta Bueno/RO, 12 de setembro de 2018.
Valdirene Alves da Fonseca Clementele
Juíza de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Pimenta Bueno - 1ª Vara Cível
Rua Casimiro de Abreu, 237, Centro, Pimenta Bueno - RO - CEP:
76800-000 - Fone:(69) 34512477
Processo nº: 7005358-15.2017.8.22.0009
Classe: FAMÍLIA- INVENTÁRIO (39)
REQUERENTE: RONALDO SIQUEIRA
Advogados do(a) REQUERENTE: JOSE ANGELO DE ALMEIDA RO0000309, DANIELE PONTES ALMEIDA - RO0002567
INVENTARIADO: JOSE SIQUEIRA, DOZELINA DAS DORES,
ADRIANA APARECIDA SIQUEIRA BORGUI, ANASTACIO BORGUI
DE SOUZA, ALESSANDRO SIQUEIRA, CLAUDIA BARBOSA DE
NOVAIS SIQUEIRA, LUCIANO SIQUEIRA, ADRIANA TEREZA
DE ALMEIDA SILVA, ELIVANIA ANDRE DE SOUSA, GRACIELA
SIQUEIRA, ADEILSON DE OLIVEIRA BARBOSA, ANDREIA
APARECIDA SIQUEIRA, PAULO SERGIO DA SILVA, ERLETE
ZANETTE DA SILVA
Advogado do(a) INVENTARIADO:
Advogado do(a) INVENTARIADO: JOSE ANGELO DE ALMEIDA
- RO0000309
Advogado do(a) INVENTARIADO: JOSE ANGELO DE ALMEIDA
- RO0000309
Advogado do(a) INVENTARIADO: JOSE ANGELO DE ALMEIDA
- RO0000309
Advogado do(a) INVENTARIADO: JOSE ANGELO DE ALMEIDA
- RO0000309
Advogado do(a) INVENTARIADO: JOSE ANGELO DE ALMEIDA
- RO0000309
Advogado do(a) INVENTARIADO: JOSE ANGELO DE ALMEIDA
- RO0000309
Advogado do(a) INVENTARIADO: JOSE ANGELO DE ALMEIDA
- RO0000309
Advogado do(a) INVENTARIADO: JOSE ANGELO DE ALMEIDA
- RO0000309
Advogado do(a) INVENTARIADO: JOSE ANGELO DE ALMEIDA
- RO0000309
Advogado do(a) INVENTARIADO: JOSE ANGELO DE ALMEIDA
- RO0000309
Advogado do(a) INVENTARIADO: JOSE ANGELO DE ALMEIDA
- RO0000309
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Advogado do(a) INVENTARIADO:
Advogado do(a) INVENTARIADO:
DECISÃO
Intime-se pessoalmente o inventariante a dar andamento ao feito
em cinco dias, sob pena de extinção.
No mesmo prazo, além das providências anteriormente
determinadas, deve carrear aos autos certidão quanto a existência
de eventual testamento, a ser emitida pelo CENSEC, nos termos
do Provimento n. 56/2016do CNJ.
SERVE COMO MANDADO DE INTIMAÇÃO:
RONALDO SIQUEIRA, Brasileira, Casado, Pecuarista, residente e
domiciliado à na Linha 25, Lote 07, Gleba 08, Km 14, Zona Rural,
nesta cidade de Pimenta Bueno - RO.
Pimenta Bueno/RO, 12 de setembro de 2018.
Valdirene Alves da Fonseca Clementele
Juíza de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Pimenta Bueno - 1ª Vara Cível
Rua Casimiro de Abreu, 237, Centro, Pimenta Bueno - RO - CEP:
76800-000 - Fone:(69) 34512477
Processo nº: 7004285-08.2017.8.22.0009
Classe: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
AUTOR: EVANDINERY PEREIRA ALVES DUARTE
Advogado do(a) AUTOR: ROGERIA VIEIRA REIS - RO8436
RÉU: ESPÓLIO OZIEL PEREIRA DUARTE, VINICÍUS GAY
ECKER LOPES DUARTE
Advogado do(a) RÉU:
Advogado do(a) RÉU:
DECISÃO
Intime-se ao inventariante a apresentar certidão quanto a existência
de eventual testamento, a ser emitida pelo CENSEC, nos termos
do Provimento n. 56/2016 do CNJ.
Intime-se ainda a relacionar as dívidas existentes, bem como a
quantidade de reses suficientes à quitação.
Em seguida, ao Ministério Público para parecer.
Pimenta Bueno/RO, 12 de setembro de 2018.
Valdirene Alves da Fonseca Clementele
Juíza de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Pimenta Bueno - 1ª Vara Cível
Rua Casimiro de Abreu, 237, Centro, Pimenta Bueno - RO - CEP:
76800-000 - Fone:(69) 34512477
Processo nº: 7001808-75.2018.8.22.0009
Classe: FAMÍLIA- INVENTÁRIO (39)
REQUERENTE: MARIA APARECIDA DOS SANTOS FERREIRA,
DAVI FERREIRA DA SILVA, JOÃO VITOR FERREIRA DA SILVA,
RODRIGO DOS SANTOS SILVA
Advogados do(a) REQUERENTE: GUSTAVO BERNARDO
HADAMES BERNARDI MONTEIRO - RO0005275, MARIA
HELOISA BISCA BERNARDI - RO0005758
Advogado do(a) REQUERENTE:
Advogado do(a) REQUERENTE:
Advogado do(a) REQUERENTE:
INVENTARIADO: ROBERTO RIBEIRO DA SILVA
Advogado do(a) INVENTARIADO:
DECISÃO
Intime-se a inventariante a apresentar certidão quanto a existência
de eventual testamento, a ser emitida pelo CENSEC, nos termos
do Provimento n. 56/2016 do CNJ.
Após, ao Ministério Público para parecer.
Pimenta Bueno/RO, 12 de setembro de 2018.
Valdirene Alves da Fonseca Clementele
Juíza de Direito
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PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Pimenta Bueno - 1ª Vara Cível
Rua Casimiro de Abreu, 237, Centro, Pimenta Bueno - RO - CEP:
76800-000 - Fone:(69) 34512477
Processo nº: 7000087-88.2018.8.22.0009
Classe: FAMÍLIA- ARROLAMENTO COMUM (30)
REQUERENTE: ZORAIDE FREITAS DE SOUTO, JANE FREITAS
DE SOUTO BARBOSA, LEDA FREITAS DE SOUTO, GILMAR
FREITAS DE SOUTO, GILBERTO FREITAS DE SOUTO, EDNA
FREITAS DE SOUTO, MARIA PEREIRA DE SOUTO, WALTER
GEOVANE DE SOUTO BARBOSA
Advogado do(a) REQUERENTE: ALEXSANDRO KLINGELFUS RO0002395
Advogado do(a) REQUERENTE: ALEXSANDRO KLINGELFUS RO0002395
Advogado do(a) REQUERENTE: ALEXSANDRO KLINGELFUS RO0002395
Advogado do(a) REQUERENTE: ALEXSANDRO KLINGELFUS RO0002395
Advogado do(a) REQUERENTE: ALEXSANDRO KLINGELFUS RO0002395
Advogado do(a) REQUERENTE: ALEXSANDRO KLINGELFUS RO0002395
Advogado do(a) REQUERENTE: ALEXSANDRO KLINGELFUS RO0002395
Advogado do(a) REQUERENTE: ALEXSANDRO KLINGELFUS RO0002395
REQUERIDO: JEOVANDO BRILHANTE DE SOUTO
Advogado do(a) REQUERIDO:
DECISÃO
Intime-se a inventariante a apresentar certidão quanto a existência
de eventual testamento, a ser emitida pelo CENSEC, nos termos
do Provimento n. 56/2016 do CNJ.
Após, conclusos para julgamento.
Pimenta Bueno/RO, 12 de setembro de 2018.
Valdirene Alves da Fonseca Clementele
Juíza de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Pimenta Bueno - 1ª Vara Cível
Rua Casimiro de Abreu, 237, Centro, Pimenta Bueno - RO - CEP:
76800-000 - Fone:(69) 34512477
Processo nº: 7003208-61.2017.8.22.0009
Classe: FAMÍLIA- DIVÓRCIO LITIGIOSO (99)
REQUERENTE: J. A. F.
Advogados do(a) REQUERENTE: JESSICA PINHEIRO AUS RO8811, LUANA ALINE HENDLER FELISBERTO QUARESMA DE
ARAUJO - RO8530, PRYCILLA SILVA ARAUJO ZGODA - RO8135
REQUERIDO: J. G. D. A., J. F. N.
Advogado do(a) REQUERIDO:
Advogado do(a) REQUERIDO:
DECISÃO
Trata-se de ação de Divórcio cumulada com Alimentos envolvendo
as partes acima indicadas.
Os autos vieram conclusos. Passo ao saneamento.
Não há preliminares ou questões processuais pendentes. Dou o
feito por saneado.
Como ponto controvertido da lide, fixo: qual valor deve ser pago, a
título de alimentos
Assim, tendo em vista a necessidade de dilação probatória,
determino o depoimento pessoal das partes e oitiva de testemunhas.
Portanto, desde logo, designo audiência de instrução e julgamento
para o dia 17 de Outubro de 2018, às 08h30, a realizar-se na Sala
de Audiências da 1ª Vara Cível da Comarca de Pimenta Bueno-RO,
no seguinte endereço: Fórum Min. Hermes Lima, Rua Cassimiro de
Abreu, n. 237, Centro, Pimenta Bueno-RO.
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Nos termos do parágrafo 4º do artigo 357 do CPC, concedo o prazo
comum entre as partes de 10 dias, para apresentarem o rol de
testemunhas, sendo que, na forma do artigo 455 do CPC, cabe
ao advogado da parte informar ou intimar as testemunhas por ele
arroladas do dia, hora e local da audiência designada, dispensandose a intimação pelo Juízo.
Caso o requerido arrole testemunhas, estando o mesmo assistido
pela Defensoria Pública, determino que as mesmas sejam
intimadas mediante MANDADO.
Ciência ao Ministério Público e Defensor Público.
Intimem-se.
SERVE COMO MANDADO DE INTIMAÇÃO:
JOSÉ ANTONIO FONSECA, brasileiro, casado, mototaxista,
portado da cédula de identidade RG n. 659593 SSP/ RO,
devidamente inscrito no CPF n. 498.244.222-34, residente e
domiciliado na Rua Ricardo Franco, nº. 825, bairro Jardim das
Oliveiras.
JENIVALDA GOMES DE ALMEIDA, casada, residente e
domiciliada na Avenida Gilio Alves da Costa, nº. 902, bairro Jardim
das Oliveiras.
Pimenta Bueno/RO, 13 de setembro de 2018.
Valdirene Alves da Fonseca Clementele
Juíza de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Pimenta Bueno - 1ª Vara Cível
Rua Casimiro de Abreu, 237, Centro, Pimenta Bueno - RO - CEP:
76800-000 - Fone:(69) 34512477
Processo nº: 7005617-10.2017.8.22.0009
Classe: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
AUTOR: EDER RAMOS DE SOUZA
Advogado do(a) AUTOR: MARCIO SUGAHARA AZEVEDO RO0004469
RÉU: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Advogado do(a) RÉU:
DECISÃO
A parte requerente opôs embargos de declaração (ID 20712543) à
SENTENÇA que julgou improcedente os pedidos da exordial.
Alega, em apertada síntese, que restou provado a qualidade de
segurado pois a incapacidade decorre de um agravamento da
doença.
É a síntese do relevante. Decido.
Pois bem, a SENTENÇA ora embargada julgou improcedente o
pedido de concessão do benefício previdenciário.
A SENTENÇA proferida usou como paradigma a data da
incapacidade atestada pela perita, qual seja, janeiro/2018.
A SENTENÇA foi devidamente fundamentada pela perda da
qualidade de segurado quando de seu pedido administrativo.
Assim, percebe-se com facilidade que o requerido pretende por
meio dos embargos de declaração rediscutir o MÉRITO da causa, a
fim de reverter o resultado da DECISÃO, alegando que a qualidade
de segurado se estenderia até o dia da incapacidade atestada na
perícia.
Nada impede que a embargante, inconformada com a DECISÃO,
busque a reapreciação do MÉRITO e a reforma da SENTENÇA,
contudo, para tanto deverá valer-se da via recursal adequada.
Impõe-se a rejeição dos embargos de declaração opostos à
míngua de efetiva obscuridade, contradição ou omissão, quando
o objetivo da parte é nitidamente o reexame do MÉRITO. Nesse
sentido é a jurisprudência retilínea do Tribunal de Justiça do Estado
de Rondônia:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO
INEXISTENTES. Inexistente a contradição na DECISÃO,
os declaratórios devem ser rejeitados, por não se permitir a
rediscussão do MÉRITO nesta via recursal. O órgão judicial não
precisa referir expressamente ou tecer comentários sobre todos
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os desdobramentos fáticos, doutrinários ou jurisprudenciais
referidos pela parte, bastando que se pronuncie sobre a matéria
efetivamente impugnada. (TJRO - Embargos de Declaração
00040068120118220000, Rel. Des. Kiyochi Mori, J. 11/04/2012)
APELAÇÃO
CÍVEL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DE
MÉRITO. IMPROCEDÊNCIA. Devem ser rejeitados os embargos
de declaração, quando inexiste obscuridade, contradição ou
omissão a ser suprida. Verifica-se que a pretensão da parte
recorrente é rediscutir questões de MÉRITO. (TJRO - Embargos
de Declaração em Apelação 01502484520078220001, Rel. Des.
Sansão Saldanha, J. 10/04/2012)
Pelo exposto, rejeito os embargos de declaração opostos pela
parte autora em razão da inexistência de obscuridade, contradição
ou omissão, permanecendo a SENTENÇA embargada tal qual foi
proferida.
Intimem-se.
Pimenta Bueno/RO, 13 de setembro de 2018.
Valdirene Alves da Fonseca Clementele
Juíza de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Pimenta Bueno - 1ª Vara Cível
Rua Casimiro de Abreu, 237, Centro, Pimenta Bueno - RO - CEP:
76800-000 - Fone:(69) 34512477
Processo nº: 7001775-90.2015.8.22.0009
Classe: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
EXEQUENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE
RONDONIA
Advogado do(a) EXEQUENTE:
EXECUTADO: VALDIR ROQUE ZENEWICH
Advogados do(a) EXECUTADO: JOSE ANGELO DE ALMEIDA RO0000309, DANIELE PONTES ALMEIDA - RO0002567
DECISÃO
A diligência junto ao Sistema BACENJUD restou parcialmente
frutífera.
Desde logo, determino a transferência dos valores bloqueados
para conta judicial, na qual terão os rendimentos estabelecidos
pelas normas pertinentes.
Ademais, não se vislumbra qualquer prejuízo às partes, em
especial, porque caso eventual impugnação pelo devedor seja
acolhida, os valores lhe serão restituídas devidamente corrigidos,
ao contrário do que ocorreria caso simplesmente permanecessem
bloqueados.
O tempo em que é necessário aguardar sem que o valor tenha
qualquer rendimento ou atualização entre a data do bloqueio e a
transferência pode ser de meses, pois demanda, além de DECISÃO
judicial, expedição de intimação ao devedor pelo Cartório, juntada
do respectivo comprovante para o início da contagem do prazo e,
posteriormente, o retorno dos autos ao Gabinete onde aguardará
por DECISÃO, por ordem cronológica, na forma do art. 12 do
Código de Processo Civil.
Assim, por mais que tentemos agilizar o andamento do processo,
os valores permanecerão sem atualização por período significativo.
Desta forma, por não vislumbrar prejuízo às partes, em especial
ao devedor, desde logo os valores serão transferidos para conta
judicial. Caso eventual impugnação seja acolhida, os mesmos
serão liberados em favor do devedor.
Assim, nos termos do art. 854, §§ 2º 3º do Código de Processo
Civil, intime-se a parte devedora, por seu patrono, para, se for o
caso, apresentar impugnação no prazo de 5 dias.
Apresentada impugnação, intime-se a parte credora para,
querendo, manifestar.
No mais, aguarde-se a manifestação do autor quanto ao pedido de
parcelamento do débito proposto pelo devedor.
Pimenta Bueno/RO, 13 de setembro de 2018.
Valdirene Alves da Fonseca Clementele
Juíza de Direito
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PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Pimenta Bueno - 1ª Vara Cível
Rua Casimiro de Abreu, 237, Centro, Pimenta Bueno - RO - CEP:
76800-000 - Fone:(69) 34512477
Processo nº: 0000016-45.2017.8.22.0009
Classe: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
EXEQUENTE: CELSO NOBUYUKI YOKOTA, ADMINISTRADORA
DE CONSORCIO NACIONAL GAZIN LTDA, ARMANDO SILVA
BRETAS, JULIO CESAR TISSIANI BONJORNO
Advogado do(a) EXEQUENTE: ARMANDO SILVA BRETAS PR0031997
Advogado do(a) EXEQUENTE: ARMANDO SILVA BRETAS PR0031997
Advogado do(a) EXEQUENTE: ARMANDO SILVA BRETAS PR0031997
Advogado do(a) EXEQUENTE: ARMANDO SILVA BRETAS PR0031997
EXECUTADO: CASSIO GONZALES MATOS
Advogados do(a) EXECUTADO: ALEXSANDRO KLINGELFUS RO0002395, LAURO PAULO KLINGELFUS - RO0001951, LAURO
PAULO KLINGELFUS JUNIOR - RO0002389
DECISÃO
A diligência restou infrutífera.
Requeira a autora o que entender de direito.
Pimenta Bueno/RO, 13 de setembro de 2018.
Valdirene Alves da Fonseca Clementele
Juíza de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Pimenta Bueno - 1ª Vara Cível
Rua Casimiro de Abreu, 237, Centro, Pimenta Bueno - RO - CEP:
76800-000 - Fone:(69) 34512477
Processo nº: 7000319-03.2018.8.22.0009
Classe: CAUTELAR INOMINADA (183)
REQUERENTE: XINGUARA INDUSTRIA E COMERCIO S/A - EM
RECUPERACAO JUDICIAL
Advogado do(a) REQUERENTE: TACIANA STANISLAU AFONSO
BRADLEY ALVES - PE19130
REQUERIDO: FRIGOMIL FRIGORIFICO MIL LTDA - EPP
Advogado do(a) REQUERIDO: PAMELA EVANGELISTA DE
ALMEIDA - RO0007354
DECISÃO
Intime-se, nos termos do artigo 1.023 do CPC, a parte requerente
para manifestação no prazo de 5 dias.
Pimenta Bueno/RO, 13 de setembro de 2018.
Valdirene Alves da Fonseca Clementele
Juíza de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Pimenta Bueno - 1ª Vara Cível
Rua Casimiro de Abreu, 237, Centro, Pimenta Bueno - RO - CEP:
76800-000 - Fone:(69) 34512477
Processo nº: 7004858-46.2017.8.22.0009
Classe: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
AUTOR: JOAQUIM DE JESUS
Advogados do(a) AUTOR: PRYCILLA SILVA ARAUJO ZGODA RO8135, LUANA ALINE HENDLER FELISBERTO QUARESMA
DE ARAUJO - RO8530
RÉU: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Advogado do(a) RÉU:
DECISÃO
Devidamente intimada, a perita não se manifestou ou apresentou
o laudo pericial.

SEXTA-FEIRA, 14-09-2018

1024

O art. 468 do CPC versa:
Art. 468. O perito pode ser substituído quando:
I - faltar-lhe conhecimento técnico ou científico;
II - sem motivo legítimo, deixar de cumprir o encargo no prazo que
lhe foi assinado.
§ 1o No caso previsto no inciso II, o juiz comunicará a ocorrência à
corporação profissional respectiva, podendo, ainda, impor multa ao
perito, fixada tendo em vista o valor da causa e o possível prejuízo
decorrente do atraso no processo.
Considerando a inércia da perita em apresentar o laudo pericial
ou justificar a impossibilidade de apresenta-lo, determino nova
intimação para que o apresente no prazo de 5 dias, fixo multa
no valor de R$ 1.000,00 para o caso de descumprimento e
comunicação ao respectivo órgão de classe.
Intime-se. Expeça-se o necessário.
Pimenta Bueno/RO, 13 de setembro de 2018.
Valdirene Alves da Fonseca Clementele
Juíza de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Pimenta Bueno - 1ª Vara Cível
Rua Casimiro de Abreu, 237, Centro, Pimenta Bueno - RO - CEP:
76800-000 - Fone:(69) 34512477
Processo nº: 7000512-18.2018.8.22.0009
Classe: FAMÍLIA- EXECUÇÃO DE ALIMENTOS (1112)
EXEQUENTE: J. D. C.
Advogados do(a) EXEQUENTE: DANIELE PONTES ALMEIDA RO0002567, JOSE ANGELO DE ALMEIDA - RO0000309
EXECUTADO: J. A. D. C.
Advogado do(a) EXECUTADO: ROGERIA VIEIRA REIS - RO8436
DECISÃO
Penhore-se e avalie-se o veículo indicado ao ID Num. 20863239 Pág. 1, intimando-se o devedor.
A autora deve ser cientificada de que o veículo apresenta restrição
judicial em outro feito, conforme anexo.
Pimenta Bueno/RO, 13 de setembro de 2018.
Valdirene Alves da Fonseca Clementele
Juíza de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Pimenta Bueno - 1ª Vara Cível
Rua Casimiro de Abreu, 237, Centro, Pimenta Bueno - RO - CEP:
76800-000 - Fone:(69) 34512477
Processo nº: 7003651-12.2017.8.22.0009
Classe: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159)
EXEQUENTE: CICLO CAIRU LTDA
Advogado do(a) EXEQUENTE: FABIANA RIBEIRO GONCALVES
LIMA - RO0002800
EXECUTADO: S. B. VENTURA - ME, SANTANA BORGES
VENTURA, ELIEUSA BARBOSA LUZ
Advogado do(a) EXECUTADO:
Advogado do(a) EXECUTADO:
Advogado do(a) EXECUTADO:
DECISÃO
A diligência junto ao Sistema Bacenjud restou infrutífera.
Junto ao Renajud foram encontrados veículos bastante antigos ou
já contendo restrição, pelo que deixei de determinar a penhora.
Assim sendo, defiro a penhora dos bens indicados ao ID Num.
20590222 - Pág. 1, os quais devem ser avaliados e removidos
e depositados em favor da parte autora, a qual deve indicar
depositário para fins de expedição da carta precatória.
Pimenta Bueno/RO, 13 de setembro de 2018.
Valdirene Alves da Fonseca Clementele
Juíza de Direito
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PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Pimenta Bueno - 1ª Vara Cível
Rua Casimiro de Abreu, 237, Centro, Pimenta Bueno - RO - CEP:
76800-000 - Fone:(69) 34512477
Processo nº: 7002257-67.2017.8.22.0009
Classe: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159)
EXEQUENTE: MOURAO PNEUS LTDA - ME
Advogado do(a) EXEQUENTE: NAIANY CRISTINA LIMA RO0007048
EXECUTADO: FABRICIO ALMEIDA DE BARROS
Advogado do(a) EXECUTADO:
DECISÃO
As diligências junto aos sistemas Bacenjud e Renajud restaram
infrutíferas.
Intime-se a autora a indicar bens penhoráveis.
Caso não haja manifestação, determino a suspensão do feito, por
um ano, na forma do art. 921, III do Código de Processo Civil.
O autor poderá requerer o prosseguimento do feito, a qualquer
momento, desde que indique bens penhoráveis.
Decorrido o prazo sem manifestação do autor, independentemente
de nova intimação, desde logo, fica determinado o arquivamento
provisório do feito, na forma do art. 921, §2º, pelo prazo de 3 anos.
Pimenta Bueno/RO, 13 de setembro de 2018.
Valdirene Alves da Fonseca Clementele
Juíza de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Pimenta Bueno - 1ª Vara Cível
Rua Casimiro de Abreu, 237, Centro, Pimenta Bueno - RO - CEP:
76800-000 - Fone:(69) 34512477
Processo nº: 7005602-41.2017.8.22.0009
Classe: FAMÍLIA- EXECUÇÃO DE ALIMENTOS (1112)
EXEQUENTE: R. V. B. C.
Advogado do(a) EXEQUENTE: GILVANI VAZ RAIZER
BORDINHAO - RO0005339
EXECUTADO: G. N. C.
Advogados do(a) EXECUTADO: ELESSANDRA APARECIDA
FERRO - RO4883, HENRIQUE SCARCELHI SEVERINO RO0002714
DECISÃO
Considerando que não foram encontrados bens penhoráveis e o
autor, intimado por seu advogado, não se manifestou, determino
a suspensão do feito por um ano, por interpretação analógica, na
forma do art. 921, III do Código de Processo Civil.
O autor poderá requerer o prosseguimento do feito, a qualquer
momento, desde que indique bens penhoráveis.
Decorrido o prazo sem manifestação do autor, independentemente
de nova intimação, desde logo, fica determinado o arquivamento
definitivo do feito, na forma do art. 921, §2º.
Após o arquivamento definitivo, poderá ainda a parte autora
dar andamento ao feito, desde que indique bens penhoráveis,
observando-se o prazo prescricional do título executivo judicial.
Pimenta Bueno/RO, 13 de setembro de 2018.
Valdirene Alves da Fonseca Clementele
Juíza de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Pimenta Bueno - 1ª Vara Cível
Rua Casimiro de Abreu, 237, Centro, Pimenta Bueno - RO - CEP:
76800-000 - Fone:(69) 34512477
Processo nº: 7003077-86.2017.8.22.0009
Classe: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159)
EXEQUENTE: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL
GAZIN LTDA
Advogado do(a) EXEQUENTE: PEDRO ROBERTO ROMAO SP0209551

SEXTA-FEIRA, 14-09-2018

1025

EXECUTADO: JEREMIAS ORNELAS DA CRUZ
Advogado do(a) EXECUTADO:
DECISÃO
Segue resultado da diligência ao Bacenjud.
Proceda-se nova tentativa de citação do devedor nos endereços
constantes das consultas realizadas, nos quais ainda não tenha
sido diligenciado.
Caso restem negativas, cite-se por edital com prazo de 20 dias e,
neste caso, fica nomeado o Defensor Público como curador.
Pimenta Bueno/RO, 13 de setembro de 2018.
Valdirene Alves da Fonseca Clementele
Juíza de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Pimenta Bueno - 1ª Vara Cível
Rua Casimiro de Abreu, 237, Centro, Pimenta Bueno - RO - CEP:
76800-000 - Fone:(69) 34512477
Processo nº: 7002207-75.2016.8.22.0009
Classe: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159)
EXEQUENTE: BANCO BRADESCO S.A.
Advogado do(a) EXEQUENTE: NELSON WILIANS FRATONI
RODRIGUES - RO0004875
EXECUTADO: MIYABARA VEICULOS LTDA - ME
Advogado do(a) EXECUTADO:
DECISÃO
A diligência realizada junto ao Sistema Bacenjud restou infrutífera.
Intime-se o autor a comprovar o pagamento da taxa relativa a
pesquisa ao Renajud, sob pena de indeferimento, já que apenas
uma taxa fora paga, sendo suficiente para a realização de uma
única diligência.
Caso não haja manifestação, cumpra-se a DECISÃO de ID Num.
17712841 - Pág. 1.
Pimenta Bueno/RO, 13 de setembro de 2018.
Valdirene Alves da Fonseca Clementele
Juíza de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Pimenta Bueno - 1ª Vara Cível
Rua Casimiro de Abreu, 237, Centro, Pimenta Bueno - RO - CEP:
76800-000 - Fone:(69) 34512477
Processo nº: 7000039-66.2017.8.22.0009
Classe: INF JUV CIV - EXECUÇÃO DE ALIMENTOS (1432)
EXEQUENTE: M. R. R. C.
Advogado do(a) EXEQUENTE: DEBORA CRISTINA MORAES RO0006049
EXECUTADO: C. R. C.
Advogado do(a) EXECUTADO:
DECISÃO
Intime-se pessoalmente a parte autora a dar andamento ao feito
em cinco dias, sob pena de extinção.
SERVE COMO CARTA/MANDADO DE INTIMAÇÃO
RAIZA EMANUELLE RAMALHO FERREIRA, brasileira, solteira,
secretária, portadora do CPF 923.503.562-72, residente e
domiciliada na Quadra 13, casa 06, BNH I, na cidade de Pimenta
Bueno/RO.
Pimenta Bueno/RO, 13 de setembro de 2018.
Valdirene Alves da Fonseca Clementele
Juíza de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Pimenta Bueno - 1ª Vara Cível
Rua Casimiro de Abreu, 237, Centro, Pimenta Bueno - RO - CEP:
76800-000 - Fone:(69) 34512477
Processo nº: 7002642-78.2018.8.22.0009
Classe: FAMÍLIA- EXECUÇÃO DE ALIMENTOS (1112)
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EXEQUENTE: J. B. D. L., E. G. D. L. A., E. C. B. A.
Advogado do(a) EXEQUENTE: THIAGO VIECELI FABIANO RO9432
Advogado do(a) EXEQUENTE: THIAGO VIECELI FABIANO RO9432
Advogado do(a) EXEQUENTE: THIAGO VIECELI FABIANO RO9432
EXECUTADO: A. C. D. A.
Advogado do(a) EXECUTADO:
DECISÃO
Corrija-se o nome do devedor e demais dados, de acordo com as
certidões de nascimento dos autores, bem como da consulta ao
INFOJUD em anexo.
Considerando não ter sido localizado endereço completo do
devedor, é inviável determinar sua citação pessoal.
Assim, cite-se por edital com prazo de 20 dias. Desde logo, nomeio
o Defensor Público como curador.
Pimenta Bueno/RO, 13 de setembro de 2018.
Valdirene Alves da Fonseca Clementele
Juíza de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Pimenta Bueno - 1ª Vara Cível
Rua Casimiro de Abreu, 237, Centro, Pimenta Bueno - RO - CEP:
76800-000 - Fone:(69) 34512477
Processo nº: 7002681-75.2018.8.22.0009
Classe: FAMÍLIA- EXECUÇÃO DE ALIMENTOS (1112)
EXEQUENTE: E. G. D. L. A., E. C. B. A.
Advogado do(a) EXEQUENTE: THIAGO VIECELI FABIANO RO9432
Advogado do(a) EXEQUENTE: THIAGO VIECELI FABIANO RO9432
EXECUTADO: A. C. D. A.
Advogado do(a) EXECUTADO:
DECISÃO
Corrija-se o nome do devedor e demais dados, de acordo com as
certidões de nascimento dos autores, bem como da consulta ao
INFOJUD em anexo.
Considerando não ter sido localizado endereço completo do
devedor, é inviável determinar sua citação pessoal.
Assim, cite-se por edital com prazo de 20 dias. Desde logo, nomeio
o Defensor Público como curador.
Intime-se a parte autora a apresentar os cálculos atualizados e
requerer o de direito.
Pimenta Bueno/RO, 13 de setembro de 2018.
Valdirene Alves da Fonseca Clementele
Juíza de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Pimenta Bueno - 1ª Vara Cível
Rua Casimiro de Abreu, 237, Centro, Pimenta Bueno - RO - CEP:
76800-000 - Fone:(69) 34512477
Processo nº: 7000923-61.2018.8.22.0009
Classe: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
AUTOR: MARIA DE FATIMA DA SILVA
Advogado do(a) AUTOR: SEBASTIAO CANDIDO NETO RO0001826
RÉU: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Advogado do(a) RÉU:
DECISÃO
Trata-se de embargos de declaração opostos pelo Instituto
Nacional do Seguro Social, alegando erro material na SENTENÇA
de ID 20452006.
O embargante alega que o DISPOSITIVO da SENTENÇA
determinou a implantação do benefício sendo que o correto seria
apena o pagamento dos retroativos.
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Pois bem.
Recebo dos embargos, pois próprios e tempestivos e no MÉRITO,
dou-lhe provimento em parte, eis que assiste razão a parte
embargante, quanto ao erro material contido no DISPOSITIVO da
SENTENÇA, eis que foi determinado a concessão do benefício até
o mês de agosto/2018.
Desta forma, conheço dos embargos, na forma do artigo 1.022, II,
do Código de Processo Civil. A parte dispositiva da SENTENÇA
passa a ter a seguinte redação:
Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial da ação
movida por MARIA DE FATIMA DA SILVA em face do INSTITUTO
NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS, nos termos do art.
487, I do Código de Processo Civil e CONDENO o requerido ao
pagamento do benefício de auxílio-doença em favor da parte autora
retroativamente a data do início da incapacidade em fevereiro/2018
até a data em que cessou a incapacidade, qual seja, agosto/2018,
devendo ser abatido eventual pagamento, no valor do salário de
benefício, inclusive o 13º salário, incidindo, que deverão ser pagas
de uma única vez e corrigidas pelo Índice de Preços ao Consumidor
Amplo Especial (IPCA-E), conforme determinação do Supremo
Tribunal Federal, no julgamento da ADI 4357 e acrescidas de juros
legais à razão de 0,5% (meio por cento) ao mês a contar da citação,
nos termos da Lei nº 11.960/2009.
Condeno o requerido ao pagamento de honorários advocatícios,
que fixo em 10% sobre o somatório de 12 parcelas do benefício.
Requisite-se os honorários periciais, nos termos da Portaria n.
04/2018, publicada no Diário da Justiça n. 095 de 23.05.2018.
Caso haja recurso, considerando o disposto no art. 1.010 do
Código de Processo Civil, caso haja recurso, visando a celeridade
processual, determino a imediata intimação da parte contrária para
as contrarrazões e, em seguida, remetam-se os autos ao Tribunal
Regional Federal da 1ª Região.
Transitada em julgado, independentemente de nova intimação,
deve a parte autora propor cumprimento de SENTENÇA, sob pena
de arquivamento.
Publique-se. Registre-se. Intime-se.
No mais, persiste a SENTENÇA tal como está lançada.
Intimem-se.
Pimenta Bueno/RO, 13 de setembro de 2018.
Valdirene Alves da Fonseca Clementele
Juíza de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Pimenta Bueno - 1ª Vara Cível
Rua Casimiro de Abreu, 237, Centro, Pimenta Bueno - RO - CEP:
76800-000 - Fone:(69) 34512477
Processo nº: 7002468-69.2018.8.22.0009
Classe: HOMOLOGAÇÃO DE TRANSAÇÃO EXTRAJUDICIAL
(112)
REQUERENTE: P. B. D. A., S. A., A. P. B. D. A.
Advogado do(a) REQUERENTE: THIAGO VIECELI FABIANO RO9432
Advogado do(a) REQUERENTE: THIAGO VIECELI FABIANO RO9432
Advogado do(a) REQUERENTE: THIAGO VIECELI FABIANO RO9432
SENTENÇA
Trata-se de ação consensual e voluntária de modificação de
guarda, envolvendo as partes acima qualificadas.
Relataram que a Sra. S. A. e o Sr. P. B. são os pais biológicos da
menor A. C., contudo quem exerce a guarda de fato e a irmã da
criança, Sra. A. P.
Aduziram que tal fato é devido ao pouco grau de conhecimento e
instrução dos genitores da menor, e por esta possuir um certo grau
de autismo.
Com a inicial juntaram documentos.
O Ministério Público requereu estudo social com as partes (ID
19930518).
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O Laudo psicossocial foi incluso ao ID 21018209.
O Parquet apresentou parecer manifestando pela procedência do
pedido inicial (ID 21416615).
É o relatório. Decido.
O interesse da menor encontra-se resguardado, visto que, de
acordo com a inicial, a guarda será exercida por sua irmã.
Em seus estudos os experts concluíram que a homologação do
acordo atende ao melhor interesse da infante.
É de acordo da família que a guarda de Ana Clara seja executada
pela Sra. Ana Paula. Havendo entre estas vinculação afetivas e
familiares bem fortalecidas. Observou-se que a requerente possui
boas condições psicológicas e socioeconômicas para exercer os
cuidados que sua irmã necessita.
Assim, nos autos do procedimento de jurisdição voluntária em que
são interessados P. B. de A., S. A. e A. P. B. de A., HOMOLOGO
por SENTENÇA o acordo de ID 18756236, para surtir seus
efeitos jurídicos e, por consequência, extingo o procedimento com
resolução do MÉRITO, nos termos do art. 487, inciso III, do Código
de Processo Civil.
Expeça-se o termo de guarda e responsabilidade em favor de A.
P. B. de A.
Ciência ao Ministério Público.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Após, arquive-se.
Pimenta Bueno/RO, 13 de setembro de 2018.
Valdirene Alves da Fonseca Clementele
Juíza de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Pimenta Bueno - 1ª Vara Cível
Rua Casimiro de Abreu, 237, Centro, Pimenta Bueno - RO - CEP:
76800-000 - Fone:(69) 34512477
Processo nº: 7000309-90.2017.8.22.0009
Classe: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
EXEQUENTE: JOAO HONORIO DA SILVA
Advogado do(a) EXEQUENTE: CHARLES MARCIO ZIMMERMANN
- RO0002733
EXECUTADO: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO
SOCIAL
Advogado do(a) EXECUTADO:
SENTENÇA
Trata-se de ação de cumprimento de SENTENÇA envolvendo as
partes acima indicadas.
O exequente comprovou o levantamento dos valores depositados
aos autos (ID 20855379).
É o relatório necessário. Decido.
Considerando a informação do levantamento dos valores em
execução, dá-se por satisfeito o crédito.
Assim, nos termos do art. 924, inciso II, c.c. art. 925, ambos do
Código de Processo Civil, julgo extinta a presente execução.
Sem custas.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Após, arquive-se.
Pimenta Bueno/RO, 13 de setembro de 2018.
Valdirene Alves da Fonseca Clementele
Juíza de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Pimenta Bueno - 1ª Vara Cível
Rua Casimiro de Abreu, 237, Centro, Pimenta Bueno - RO - CEP:
76800-000 - Fone:(69) 34512477
Processo nº: 7004067-43.2018.8.22.0009
Classe: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
AUTOR: C. R. D. S., T. G. M., T. G. M.
Advogados do(a) AUTOR: HENRIQUE SCARCELHI SEVERINO RO0002714, ELESSANDRA APARECIDA FERRO - RO4883
Advogados do(a) AUTOR: HENRIQUE SCARCELHI SEVERINO RO0002714, ELESSANDRA APARECIDA FERRO - RO4883
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Advogados do(a) AUTOR: HENRIQUE SCARCELHI SEVERINO RO0002714, ELESSANDRA APARECIDA FERRO - RO4883
RÉU: H. B. M.
Advogado do(a) RÉU:
DECISÃO
Assiste razão à parte autora.
No pedido inicial, constou pedido de tutela para que o requerido
continue a pagar o Plano de Saúde dois filhos.
Assim, como o pedido não fora analisado, passo a fazê-lo.
A fim de evitar que os menores possam ficar desassistidos em caso
de necessitarem de cuidados com a saúde, defiro o pedido.
Expeça-se ofício ao Juízo Deprecado, aditando a carta precatória
constando que o requerido deve ser intimado a efetuar o pagamento
do plano de saúde dos filhos, ora autores.
Pimenta Bueno/RO, 13 de setembro de 2018.
Valdirene Alves da Fonseca Clementele
Juíza de Direito
1º Cartório Cível
CARTÓRIO DA 1ª VARA CÍVEL
Rua Cassemiro de Abreu, 237
CEP. 76.970-000-Pimenta Bueno-RO
Fones: (69) 3451-2968/2819-Ramal 216
End. eletrônico: pbwcivel@tjro.jus.br
Proc.: 0038060-37.1997.8.22.0009
Ação:Execução Fiscal
Exequente:Instituto Nacional do Seguro Social - INSS
Advogado:Marleide Barbosa Diniz ( 2841)
Executado:Mercantil Coimbra Ltda, Maria Aparecida Calixto Pais,
Denivaldo dos Santos Pais
Advogado:José Ângelo de Almeida (RO 309), Maria Darci da Rocha
Ziober (RO 284-B), Daniele Pontes Almeida (OAB/RO 2567), Maria
Darci da Rocha Ziober (RO 284-B)
Interessado (Parte P:Relótica Relojoaria e Ótica Ltda, Silvana
Rodrigues Martins
Advogado:Sebastião Candido Neto (RO 1826)
Fica o tercerio interessado, por seu patrono, intimado acerca do
e-mail juntado nas fls. 602/604.
Proc.: 0001031-20.2015.8.22.0009
Ação:Cumprimento de SENTENÇA
Requerente:Edna Evangelista de Souza
Advogado:Sebastião Cândido Neto (RO 1826)
Requerido:Banco do Brasil S/a
Advogado:Louise Rainer Pereira Gionedis (PR 8123), Maria
Heloísa Bisca Bernardi (OAB/RO 5758), Rafael Sganzerla Durand
(OAB/RO 4.872-A)
Fica a parte requerida, por seu patrono, no prazo legal, intimada
acerca da certidão de fl. 110.
Proc.: 0000910-26.2014.8.22.0009
Ação:Procedimento Ordinário (Cível)
Requerente:C. G. Loura Eireli Me
Advogado:Hevandro Scarcelli Severino (RO 3065), Sammuel
Valentim Borges (RO 4356)
Requerido:Oi Móvel Sa
Advogado:Rochilmer Mello da Rocha Filho (OAB/RO 635),
Alessandra Mondini Carvalho (OAB/RO 4240)
Fica a parte autora, por seu patrono, no prazo legal, intimada para
se manifestar acerca da petição de fls. 199/200.
Proc.: 0003870-86.2013.8.22.0009
Ação:Embargos à Execução
Embargante:Ismael da Silva, Sonia Marisa Persch da Silva
Advogado:Sidnei Sotele (RO 4192.), Rafael Moises de Souza
Bussioli ( 5032), Nelson Rangel Soares (RO 6762), Sidnei Sotele
(RO 4192.)
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Embargado:Rondônia Borracha e Reflorestamento Ind. e Com.
Ltda Epp
Advogado:Ivanir Maria Sumeck (OAB/RO 1687), Aline Sumeck
Bombonato (OAB/RO 3728)
Fica a parte embargante, por seu procurador, intimada para
no prazo legal, retirar a carta precatória expedida, bem como,
comprovar sua distribuição.
Proc.: 0005081-31.2011.8.22.0009
Ação:Cumprimento de SENTENÇA
Requerente:Linha Verde Transmissora de Energia S A
Advogado:Washington Rodrigues Dias (MS 12363), Nilmara
Gimenes Navarro (RO 2288)
Requerido:Ativa Empreendimentos Imobiliários Ltda
Advogado:Armando Reigota Ferreira (OAB/RO 122A), Alice Reigota
Ferreira Lira. (OAB/RO 352B), Alice Barbosa Reigota Ferreira
(OAB/RO 164), Armando Reigota (OAB/RO 122A), Rodrigo Tosta
Giroldo (OAB/PR 38676), Talita Constantino (RO 7061), Wanusa
Cazelotto Dias dos Santos Barbieri (OAB/RO 2326), Andre Luis
Gonçalves (RO 1991)
Fica a parte Requerida, por via de seu Advogado, no prazo legal,
intimada acerca do Alvará expedido, bem como, comprovar seu
levantamento.
Proc.: 0005165-61.2013.8.22.0009
Ação:Cumprimento de SENTENÇA
Requerente:Claudeir Ferreira de Souza, Ari Renato Ramos de
Souza, Rafael Ramos de Souza
Advogado:Ana Paula Gomes da Silva Lima (RO 3596)
Requerido:Banco Bmg S/a
Advogado:Felipe Gazola Vieira Marques (OAB/MG 76.696),
Luiz Flávio Valle Bastos (OAB/MG 52.529), Ana Flavia Pereira
Guimarães (OAB/MG 105.287), Luciana de Moura Teixeira (MG
126476), Rafael Gerken de Gouvea (MG 128.249), Daniel Santos
Sette Cámara ( 108077), Nicolle Antonietta Gusmão Fernandes
(MG 128750), André Rocha Ribeiro (MG 130935), Lorena Lopes
Noronha (MG 125570), Viviane Lima Silva Fraiz (MG 142028)
SENTENÇA:
SENTENÇA
Trata-se de ação de cumprimento de
SENTENÇA envolvendo as partes acima indicadas. A parte
executada comprovou nos autos o pagamento do débito
executado.É o relatório necessário. Decido. Considerando a
informação do depósito Judicial do valor da dívida, dá-se por
satisfeito o crédito. Assim, nos termos do art. 924, inciso II, c.c.
art. 925, ambos do Código de Processo Civil, julgo extinta a
presente execução, autorizando, em consequência, os necessários
levantamentos se existentes. Custas pela executada. Expeça-se
alvará para levantamento do valor depositado em conta Judicial (fls.
237), em favor da exequente, cujo saque deve ser comprovado em
cinco dias.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Após, arquivesePimenta Bueno-RO, quinta-feira, 13 de setembro de 2018.
Valdirene Alves da Fonseca Clementele Juíza de Direito
Sandra Regina Corso Baptista da Silva
Diretor de Cartório

2ª VARA CÍVEL
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Pimenta Bueno - 2ª Vara Cível
Rua Casimiro de Abreu, 237, Centro, Pimenta Bueno - RO CEP: 76800-000 - Fone:(69) 34512477 Processo nº: 700244611.2018.8.22.0009
Classe: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159)
EXEQUENTE: CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS
S. A.
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Advogados do(a) EXEQUENTE: MANOEL ARCHANJO DAMA
FILHO - RO0004658, MARCELO BRASIL SALIBA - RO0005258
EXECUTADO: VALDILEIS FERREIRA AFONSECA
Advogado do(a) EXECUTADO:
SENTENÇA:
HOMOLOGO o acordo celebrado entre as partes na petição de ID
20968218 p. 1 a 3, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.
Consoante entendimento do Tribunal de Justiça do Estado de
Rondônia, é possível a homologação do acordo e consequente
extinção do feito, uma vez que não causará nenhum prejuízo
às partes, uma vez que o feito poderá ser desarquivado a
qualquer tempo, por qualquer uma delas, sem ônus (000244607.2011.8.22.0000 Agravo de Instrumento, Rel. Des. Raduan
Miguel Filho, j. 12/07/2011, TJ/RO; 0043682-72.2003.8.22.0014
Apelação, Rel. Des. Sansão Saldanha, j. 22/03/2011, TJ/RO).
Em consequência, com fundamento no art. 487, inciso III, alínea “b”
do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTA a ação promovida
por CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS S.A. em
face de VALDILEIS FERREIRA AFONSECA, ambos qualificadas
nos autos.
Sem custas finais.
P. R. I. C. Oportunamente, Arquive-se.
Pimenta Bueno, 10 de setembro de 2018.
Keila Alessandra Roeder Rocha de Almeida
Juíza de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Pimenta Bueno - 2ª Vara Cível
Rua Casimiro de Abreu, 237, Centro, Pimenta Bueno - RO CEP: 76800-000 - Fone:(69) 34512477 Processo nº: 700369072.2018.8.22.0009
Classe: BUSCA E APREENSÃO (181)
REQUERENTE: B. A. D. C. L.
Advogado do(a) REQUERENTE: ROBERTA BEATRIZ DO
NASCIMENTO - SP0192649
REQUERIDO: G. H. C. R.
Advogado do(a) REQUERIDO:
DECISÃO COM FORÇA DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO:
Vistos.
Custas devidamente satisfeitas e comprovação da parte requerida
em mora, recebo os autos eletrônicos para análise.
Entre autor e requerido há contrato de Consórcio, garantida por
alienação fiduciária, estando comprovada a mora do devedor,
eis que notificado na forma do artigo 2º, § 2º1 do Decreto-lei
911/69 (ID - Num. 20924915 - Pág. 1 e Pág. 2), não efetuou o
pagamento de sua obrigação, razão por que DEFIRO A LIMINAR
DE BUSCA E APREENSÃO, devendo o bem ser depositado em
mãos do requerente ou de pessoa por este indicado. O senhor
Oficial de Justiça, na ocasião, deverá lavrar auto circunstanciado
das condições do veículo, bem como proceder a avaliação do
bem.
Desde já defiro os benefícios do artigo 212, § 2º2 do CPC.
Cumprida a liminar, CITE-SE a parte requerida para contestar
a ação no prazo de 15 (quinze) dias, contados da execução da
medida, cientificando-a de que poderá pagar, até 5 (cinco) dias
após o cumprimento da medida, a integralidade da dívida pendente,
segundo os valores apresentados pela requerente, situação na
qual o bem lhe será restituído livre do ônus (art. 3º, §§ 2º e 3º do
Decreto-lei 911/69).
Considerando que a requerida poderá fazer uso da faculdade
prevista no artigo 3º, § 2º do Decreto-lei 911/693, o depositário
deverá manter o bem nesta Comarca.
Decorrido o prazo de 5 (cinco) dias e não havendo o pagamento
da integralidade do débito, desde já fica autorizado o requerente a
transportar o bem para fora dos limites desta Comarca.
Foi inserida restrição judicial, via Renajud, conforme documento
anexo.
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Cumpra-se.
DECISÃO COM FORÇA DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO SERVINDO
COMO MANDADO PARA SER DISTRIBUÍDO NA CENTRAL DE
MANDADO DE PIMENTA BUENO/RO:
BEM(NS) A SER APREENDIDO: 01 (UM) VEÍCULO, marca
TOYOTA, modelo ETIOS ETIOS, chassi n.º 9BRK29BT8F0042691,
ano de fabricação 2014 e modelo 2015, cor PRATA, placa
PHA2913, renavam 1018490130.
Nome: GABRIEL HENRIQUE CARVALHO RODRIGUES
Endereço: Rua Dr. Ulisses Guimaraes, nº 30, Apidia, Pimenta
Bueno/RO, CEP: 76970-000
____________
1§ 2o A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para
pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com
aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante
do referido aviso seja a do próprio destinatário. (Redação dada
pela Lei nº 13.043, de 2014)
2Art. 212.Os atos processuais serão realizados em dias úteis, das 6
(seis) às 20 (vinte) horas. § 2o Independentemente de autorização
judicial, as citações, intimações e penhoras poderão realizar-se
no período de férias forenses, onde as houver, e nos feriados ou
dias úteis fora do horário estabelecido neste artigo, observado o
disposto no art. 5o, inciso XI, da Constituição Federal.
3 § 2oNo prazo do § 1o, o devedor fiduciante poderá pagar a
integralidade da dívida pendente, segundo os valores apresentados
pelo credor fiduciário na inicial, hipótese na qual o bem lhe será
restituído livre do ônus.
Pimenta Bueno-RO, 12 de setembro de 2018.
Keila Alessandra Roeder Rocha de Almeida
Juíza de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Pimenta Bueno - 2ª Vara Cível
Rua Casimiro de Abreu, 237, Centro, Pimenta Bueno - RO - CEP:
76800-000 - Fone:(69) 34512477
Processo nº: 7003855-22.2018.8.22.0009
Classe: MONITÓRIA (40)
AUTOR: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO
CENTRO SUL RONDONIENSE - SICOOB CREDIP
Advogados do(a) AUTOR: GEISIELI DA SILVA ALVES - RO9343,
NOEL NUNES DE ANDRADE - RO0001586, EDER TIMOTIO
PEREIRA BASTOS - RO0002930
RÉU: DARIO CAMBUI DE MELO, MARLI ALMEIDA MOREIRA
Advogado do(a) RÉU:
Advogado do(a) RÉU:
DESPACHO:
Vistos.
Comprovado o recolhimento das custas processuais, recebo os
autos eletrônicos para análise.
A pretensão visa o cumprimento de obrigação adequada ao
procedimento e vem em petição devidamente instruída por prova
escrita sem eficácia de título executivo (Cédula de Crédito Bancária
– CCB n. 65511-0), de modo que a ação monitória é pertinente (art.
7001, do CPC).
Em razão da parte autora informar na peça vestibular do
desinteresse de realizar a audiência de conciliação (art. 3342 do
CPC), deixo de encaminhar os autos para CEJUSC/PB.
EXPEÇA-SE MANDADO DE PAGAMENTO para que a parte
requerida, no prazo de 15 dias, contados da juntada do MANDADO
nos autos, pague o débito atualizado – R$ 2.150,00 (dois mil cento e
cinquenta reais) - além do pagamento dos honorários advocatícios,
sendo estes de 5% sobre o valor dado à causa, anotando-se que,
caso a parte ré o cumpra no prazo mencionado, ficará isenta das
custas processuais.
ANTES da expedição do MANDADO, INTIME-SE a parte autora
para, em 5 dias, via DJE, apresentar planilha de débito, incluindo
os honorários de 5%
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O requerido poderá oferecer embargos, nos próprios autos,
por intermédio de advogado constituído, que independerá de
prévia segurança do juízo, observadas as matérias de defesa do
procedimento comum (art. 7023, CPC).
No caso de não cumprimento da obrigação e, em não sendo
apresentado os embargos, constituir-se-á, de pleno direito, o
título executivo judicial, observando-se, no que couber, as regras
atinentes ao cumprimento de SENTENÇA.
Cumpra-se e expeça-se o necessário.
DESPACHO COM FORÇA DE INTIMAÇÃO SERVINDO COMO
MANDADO DE PAGAMENTO PARA SER DISTRIBUÍDO NA
CENTRAL DE MANDADO DE PIMENTA BUENO/RO:
Nome: DARIO CAMBUI DE MELO E MARLI ALMEIDA MOREIRA
MELO ambos residentes e domiciliados na Avenida Cunha Bueno,
n. 695, Bairro Pioneiros, na cidade de Pimenta Bueno –RO, CEP
76.970-000
Pimenta Bueno-RO, 12 de setembro de 2018
Keila Alessandra Roeder Rocha de Almeida
Juíza de Direito
___________
1Art. 700. A ação monitória pode ser proposta por aquele que
afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo,
ter direito de exigir do devedor capaz(...)
2Art. 334. Se a petição inicial preencher os requisitos essenciais e
não for o caso de improcedência liminar do pedido, o juiz designará
audiência de conciliação ou de mediação com antecedência mínima
de 30 (trinta) dias, devendo ser citado o réu com pelo menos 20
(vinte) dias de antecedência.
3Art. 702. Independentemente de prévia segurança do juízo, o
réu poderá opor, nos próprios autos, no prazo previsto no art. 701,
embargos à ação monitória.
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Pimenta Bueno - 2ª Vara Cível
Rua Casimiro de Abreu, 237, Centro, Pimenta Bueno - RO - CEP:
76800-000 - Fone:(69) 34512477
Processo nº: 7002285-98.2018.8.22.0009
Classe: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159)
EXEQUENTE: BANCO BRADESCO S.A.
Advogado do(a) EXEQUENTE: MAURO PAULO GALERA MARI MT003056O
EXECUTADO: S. M. HELLMANN - ME
Advogado do(a) EXECUTADO:
DESPACHO:
Os requerimentos de buscas de endereços, bloqueio de bens
ou quebra de sigilo fiscal, telemático e assemelhados, ainda que
por meio eletrônico, deverá ser instruído com comprovante de
pagamento de diligência, no valor de R$15,00 para cada uma delas.
Diante disso, intime-se o autor, na pessoa de seu advogado, via
PJe, para, no prazo de 15 (quinze) dias, comprovar o recolhimento
das custas, sob pena de indeferimento do pleito.
Pimenta Bueno-RO, 11 de setembro de 2018.
Keila Alessandra Roeder Rocha de Almeida
Juíza de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Pimenta Bueno - 2ª Vara Cível
Rua Casimiro de Abreu, 237, Centro, Pimenta Bueno - RO - CEP:
76800-000 - Fone:(69) 34512477
Processo nº: 7002723-27.2018.8.22.0009
Classe: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159)
EXEQUENTE: BANCO DA AMAZONIA SA
Advogado do(a) EXEQUENTE: MONAMARES GOMES RO0000903
EXECUTADO: JOSE BATISTA BRAGA
Advogado do(a) EXECUTADO:
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DESPACHO:
INTIME-SE a parte exequente para no prazo de 15 dias declinar o
endereço completo da parte executada, com vistas a sua citação ou
requerer o que entender pertinente para prosseguimento do feito.
Decorrido in albis, INTIME-SE a parte exequente, via PJe, para
dar regular andamento ao feito, em 05 (cinco) dias, sob pena de
extinção (art. 485, § 1º do NCPC), observando-se o disposto no
parágrafo único, do art. 274, do CPC.
Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, conclusos.
Pimenta Bueno-RO, 11 de setembro de 2018.
Keila Alessandra Roeder Rocha de Almeida
Juíza de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Pimenta Bueno - 2ª Vara Cível
Rua Casimiro de Abreu, 237, Centro, Pimenta Bueno - RO - CEP:
76800-000 - Fone:(69) 34512477
Processo nº: 7002295-45.2018.8.22.0009
Classe: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
AUTOR: KELEN CRISTINA DE SOUZA ANDRADE, MANUELLY
ANDRADE GONZAGA
Advogado do(a) AUTOR: MARCIO SUGAHARA AZEVEDO RO0004469
Advogado do(a) AUTOR: MARCIO SUGAHARA AZEVEDO RO0004469
RÉU: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Advogado do(a) RÉU:
DESPACHO:
Diante da informação de ID Num. 21238836 - Pág. 1, INTIME-SE
a parte autora, na pessoa de seu advogado, para, no prazo de
15 dias, declinar seu endereço atual, com vistas à realização da
perícia social.
Havendo manifestação, intime-se a perita assistente social para
proceder à perícia nos termos do DESPACHO ID 18537194.
Decorrido in albis, INTIME-SE a parte autora, pessoalmente, para
dar regular andamento ao feito, em 05 (cinco) dias, sob pena de
extinção (art. 485, § 1º do NCPC), observando-se o disposto no
parágrafo único, do art. 274, do CPC.
Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, conclusos.
Pimenta Bueno-RO, 11 de setembro de 2018.
Keila Alessandra Roeder Rocha de Almeida
Juíza de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Pimenta Bueno - 2ª Vara Cível
Rua Casimiro de Abreu, 237, Centro, Pimenta Bueno - RO CEP: 76800-000 - Fone:(69) 34512477 Processo nº: 700394615.2018.8.22.0009
Classe: MONITÓRIA (40)
AUTOR: DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS CONE SUL LTDA
Advogado do(a) AUTOR: ILZA POSSIMOSER - RO0005474
RÉU: MERCADO SILVA NUNES LTDA - ME
Advogado do(a) RÉU:
DESPACHO:
Vistos.
Comprovado o recolhimento das custas processuais, recebo os
autos eletrônicos para análise.
A pretensão visa o cumprimento de obrigação adequada ao
procedimento e vem em petição devidamente instruída por prova
escrita sem eficácia de título executivo (Contrato de Plano de
Saúde), de modo que a ação monitória é pertinente (art. 7001, do
CPC).
Em razão da parte autora informar na peça vestibular do
desinteresse de realizar a audiência de conciliação (art. 3342 do
CPC), deixo de encaminhar os autos para CEJUSC/PB.
EXPEÇA-SE MANDADO DE PAGAMENTO para que a parte
requerida, no prazo de 15 dias, contados da juntada do MANDADO
nos autos, pague o débito atualizado – R$4.163,81 (quatro mil
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cento e sessenta e três reais e oitenta e um centavos) - além do
pagamento dos honorários advocatícios, sendo estes de 5% sobre
o valor dado à causa, anotando-se que, caso a parte ré o cumpra
no prazo mencionado, ficará isenta das custas processuais.
ANTES da expedição do MANDADO, INTIME-SE a parte autora
para, em 5 dias, via DJE, apresentar planilha de débito, incluindo
os honorários de 5%.
O requerido poderá oferecer embargos, nos próprios autos,
por intermédio de advogado constituído, que independerá de
prévia segurança do juízo, observadas as matérias de defesa do
procedimento comum (art. 7023, CPC).
No caso de não cumprimento da obrigação e, em não sendo
apresentado os embargos, constituir-se-á, de pleno direito, o
título executivo judicial, observando-se, no que couber, as regras
atinentes ao cumprimento de SENTENÇA.
Cumpra-se e expeça-se o necessário.
Pimenta Bueno-RO, 12 de setembro de 2018
Keila Alessandra Roeder Rocha de Almeida
Juíza de Direito
DESPACHO COM FORÇA DE INTIMAÇÃO SERVINDO COMO
MANDADO DE PAGAMENTO PARA SER DISTRIBUÍDO NA
CENTRAL DE MANDADO DE PIMENTA BUENO/RO:
Nome: A.M DO PRADO SILVA E CIA – LTDA - ME
Endereço: Rua José Rodrigues, nº 1583, Centro, Primavera/RO,
CEP 78988-000
______________
1Art. 700. A ação monitória pode ser proposta por aquele que
afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo,
ter direito de exigir do devedor capaz(...)
2Art. 334. Se a petição inicial preencher os requisitos essenciais e
não for o caso de improcedência liminar do pedido, o juiz designará
audiência de conciliação ou de mediação com antecedência mínima
de 30 (trinta) dias, devendo ser citado o réu com pelo menos 20
(vinte) dias de antecedência.
3Art. 702. Independentemente de prévia segurança do juízo, o
réu poderá opor, nos próprios autos, no prazo previsto no art. 701,
embargos à ação monitória.
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Pimenta Bueno - 2ª Vara Cível
Rua Casimiro de Abreu, 237, Centro, Pimenta Bueno - RO CEP: 76800-000 - Fone:(69) 34512477 Processo nº: 700367858.2018.8.22.0009
Classe: MONITÓRIA (40)
AUTOR: UNIMED JI PARANA COOPERATIVA DE TRABALHO
MEDICO
Advogado do(a) AUTOR: CLEBER CARMONA DE FREITAS RO0003314
RÉU: SILVIA FAGUNDES GRAVA
Advogado do(a) RÉU:
DESPACHO:
Vistos.
Comprovado o recolhimento das custas processuais, recebo os
autos eletrônicos para análise.
A pretensão visa o cumprimento de obrigação adequada ao
procedimento e vem em petição devidamente instruída por prova
escrita sem eficácia de título executivo (Contrato de Plano de
Saúde), de modo que a ação monitória é pertinente (art. 7001, do
CPC).
Em razão da parte autora informar na peça vestibular do
desinteresse de realizar a audiência de conciliação do art. 3342 do
CPC, deixo de encaminhar os autos para CEJUSC/PB.
EXPEÇA-SE MANDADO DE PAGAMENTO para que a parte
requerida, no prazo de 15 dias, contados da juntada do MANDADO
nos autos, pague o débito atualizado - R$ 362,01 (trezentos e
sessenta e dois reais e um centavo). - além do pagamento dos
honorários advocatícios, sendo estes de 5% sobre o valor dado
à causa, anotando-se que, caso a parte ré o cumpra no prazo
mencionado, ficará isenta das custas processuais.
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ANTES da expedição do MANDADO, INTIME-SE a parte autora
para, em 5 dias, apresentar planilha de débito, incluindo os
honorários de 5%.
O requerido poderá oferecer embargos, nos próprios autos,
por intermédio de advogado constituído, que independerá de
prévia segurança do juízo, observadas as matérias de defesa do
procedimento comum (art. 7023, CPC).
No caso de não cumprimento da obrigação e, em não sendo
apresentado os embargos, constituir-se-á, de pleno direito, o
título executivo judicial, observando-se, no que couber, as regras
atinentes ao cumprimento de SENTENÇA.
Cumpra-se e expeça-se o necessário.
DESPACHO COM FORÇA DE INTIMAÇÃO SERVINDO COMO
MANDADO DE PAGAMENTO PARA SER DISTRIBUÍDO NA
CENTRAL DE MANDADO DE PIMENTA BUENO/RO:
Nome: SILVIA FAGUNDES GRAVA
Endereço: Rua Costa e Silva, nº 389, Bairro Alvorada, Pimenta
Bueno/RO, CEP 76.970-000
Pimenta Bueno-RO, 12 de setembro de 2018.
Keila Alessandra Roeder Rocha de Almeida
Juíza de Direito
____________
1Art. 700. A ação monitória pode ser proposta por aquele que
afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo,
ter direito de exigir do devedor capaz(...)
2Art. 334. Se a petição inicial preencher os requisitos essenciais e
não for o caso de improcedência liminar do pedido, o juiz designará
audiência de conciliação ou de mediação com antecedência mínima
de 30 (trinta) dias, devendo ser citado o réu com pelo menos 20
(vinte) dias de antecedência.
3Art. 702. Independentemente de prévia segurança do juízo, o
réu poderá opor, nos próprios autos, no prazo previsto no art. 701,
embargos à ação monitória.
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia Pimenta Bueno - 2ª Vara Cível
Rua Casimiro de Abreu, 237, Centro, Pimenta Bueno - RO - CEP:
76800-000 - Fone:(69) 34512477
Processo nº: 7001495-17.2018.8.22.0009
Classe: MONITÓRIA (40)
AUTOR: FRIGOMIL FRIGORIFICO MIL LTDA - EPP
Advogados do(a) AUTOR: HINGRIDY KALAURO DE ABREU RO9618, PAMELA EVANGELISTA DE ALMEIDA - RO0007354
RÉU: FRANAVES ALIMENTOS EIRELI - ME, FRANCILEUDO
JOSE FREIRE DE OLIVEIRA
Advogado do(a) RÉU:
Advogado do(a) RÉU:
DESPACHO:
Defiro o pedido ID Num. 20791226 - Pág. 1.
DESIGNO audiência de conciliação para o dia 07 de novembro
de 2018 às 08h40min, a ser realizada pelo Centro Judiciário de
Soluções de Conflitos e Cidadania da Comarca de Pimenta Bueno
- CEJUSC-PIB, localizada na Av. Presidente Dutra, n. 918.
Citem-se e intimem-se os requeridos nos termos do DESPACHO
de ID 18094507.
Intime-se o autor para recolher as custas da distribuição e comprovar
nos autos, em 10 dias, o andamento da Carta Precatória expedida.
Cumpra-se.
SERVIRÁ A PRESENTE COMO CARTA/MANDADO:
Nome: FRANAVES ALIMENTOS EIRELI - ME
Endereço: Avenida Águia de Haia, 4230, Sala 01, Jardim Soraia,
São Paulo - SP - CEP:
03889-000
Nome: FRANCILEUDO JOSE FREIRE DE OLIVEIRA
Endereço: ZONA RURAL, SÍTIO/CHÁCARA/FAZENDA BOM
SOSSEGO, ZONA RURAL,
Morada Nova - CE - CEP: 62940-000
Pimenta Bueno-RO, 11 de setembro de 2018.
Keila Alessandra Roeder Rocha de Almeida
Juíza de Direito
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PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Pimenta Bueno - 2ª Vara Cível
Rua Casimiro de Abreu, 237, Centro, Pimenta Bueno - RO CEP: 76800-000 - Fone:(69) 34512477 Processo nº: 700307752.2018.8.22.0009
Classe: MONITÓRIA (40)
AUTOR: ASSOCIACAO DOS TRABALHADORES NO SERVICO
PUBLICO NO ESTADO DE RONDONIA - ASPER
Advogado do(a) AUTOR: MARCELO ESTEBANEZ MARTINS RO0003208
RÉU: ELIAS JOSIAS DA SILVA
Advogado do(a) RÉU:
DESPACHO:
Vistos.
1. Custas devidamente satisfeitas e comprovadas, recebo a
presente ação para análise.
2. A pretensão visa o cumprimento de obrigação adequada ao
procedimento e vem em petição devidamente instruída por prova
escrita sem eficácia de título executivo, de modo que a ação
monitória é pertinente (art. 7001, do CPC).
3. Conforme se depreende do art. 334, § 4º, I2, CPC, a audiência
de conciliação não será realizada apenas se ambas as partes
mostrarem seu desinteresse na composição. No caso dos autos
em referência, a parte autora demonstra o interesse na realização
da audiência conciliatória (item a - dos pedidos). Portanto, se a
parte requerida não consentir com a realização de audiência de
conciliação, deverá comunicar nos autos, caso que o cartório
deverá, desde já, expedir o MANDADO de pagamento.
3.1. Considerando o advento do Novo Código de Processo Civil e a
priorização de solução amistosa dos conflitos, DESIGNO audiência
de conciliação para o dia 06/11/2018 às 8h, a ser realizada pelo
Centro Judiciário de Soluções de Conflitos e Cidadania da Comarca
de Pimenta Bueno - CEJUSC-PIB, localizada na Av. Presidente
Dutra, n. 918;
3.2. Cite-se e intime-se a parte requerida para comparecer em
audiência com prazo mínimo de 20 dias.
3.3. Deverá ser dado ciência ao requerido que, em audiência,
reconhecendo o crédito do requerente e depositando trinta por
cento do valor, acrescido de custas e de honorários de advogado,
poderá requerer que lhe seja permitido pagar o restante em até 6
(seis) parcelas mensais, acrescidas de correção monetária e de
juros de um por cento ao mês (CPC, artigo 701, §5º3, c/c 916, §
1º4), caso em que o requerente deverá dizer se estão cumpridos os
requisitos do parcelamento.
4. Não havendo acordo ou parcelamento, retornando os autos da
CEJUSC, EXPEÇA-SE MANDADO DE PAGAMENTO para a parte
requerida, no prazo de 15 dias, contados da juntada do MANDADO
nos autos, pagar o débito atualizado, além do pagamento dos
honorários advocatícios, sendo estes de 5% sobre o valor dado
à causa, anotando-se que, caso a parte ré o cumpra no prazo
mencionado, ficará isenta das custas processuais.
4.1. Antes da expedição do MANDADO, intime-se o autor para, em
5 dias, apresentar planilha de débito, incluindo os honorários de 5%
e atualizando a dívida.
4.2. O requerido poderá oferecer embargos, nos próprios autos,
por intermédio de advogado constituído, que independerá de
prévia segurança do juízo, observadas as matérias de defesa do
procedimento comum. (art. 7025, CPC)
5. No caso de não cumprimento da obrigação e, em não sendo
apresentado os embargos, constituir-se-á, de pleno direito, o
título executivo judicial, observando-se, no que couber, as regras
atinentes ao cumprimento de SENTENÇA.
Intime-se a parte autora da audiência de conciliação, por meio de
seu advogado, via DJE.
Cumpra-se.
Pimenta Bueno-RO, 12 de setembro de 2018.
Keila Alessandra Roeder Rocha de Almeida
Juíza de Direito

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

ANO XXXVI

NÚMERO 172

DIARIO DA JUSTIÇA

__________
1Art. 700. A ação monitória pode ser proposta por aquele que
afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo,
ter direito de exigir do devedor capaz(...)
2I - se ambas as partes manifestarem, expressamente, desinteresse
na composição consensual;
3§ § 5o Aplica-se à ação monitória, no que couber, o art. 916.
4§ 1o O exequente será intimado para manifestar-se sobre o
preenchimento dos pressupostos do caput, e o juiz decidirá o
requerimento em 5 (cinco) dias.
5Art. 702. Independentemente de prévia segurança do juízo, o
réu poderá opor, nos próprios autos, no prazo previsto no art. 701,
embargos à ação monitória.
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Pimenta Bueno - 2ª Vara Cível
Rua Casimiro de Abreu, 237, Centro, Pimenta Bueno - RO - CEP:
76800-000 - Fone:(69) 34512477
Processo nº: 7004029-31.2018.8.22.0009
Classe: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
AUTOR: JAIR SOARES
Advogado do(a) AUTOR: DENIR BORGES TOMIO - RO0003983
RÉU: THIAGO ANTONIO MATHIAS FAJARDO
Advogado do(a) RÉU:
DESPACHO:
Vistos.
1. Custas iniciais recolhidas e comprovadas (1%), recebo os autos
eletrônicos para análise.
1.1 A complementação das custas pela parte autora deverá ocorrer
em cinco dias depois da audiência de conciliação, com fulcro no art.
12, I, da Lei nº 3.896/20161, sob pena de extinção do feito, devendo
o cartório intimar a parte requerente para complementação, caso
as partes não transacionarem.
2. Designo audiência de conciliação para o dia 06/11/2018, às 09h,
a ser realizada pelo Centro Judiciário de Soluções de Conflitos
e Cidadania da Comarca de Pimenta Bueno - CEJUSC-PIB,
localizada na Av. Presidente Dutra, n. 918.
3. CITE-SE o Requerido e INTIME-SE a comparecer à audiência,
anotando-se que o prazo para contestação, de 15 dias (Art. 335, I2,
CPC), será contado a partir da data dessa audiência.
3.1 Caso a correspondência seja devolvida, a depender do motivo
(ausente, recusado, não procurado ou endereço insuficiente),
expeça-se MANDADO de citação e intimação.
4. As partes deverão comparecer em audiência, podendo constituir
representante, por meio de procuração específica, com poderes
para negociar e transigir. (Art. 334,§ 10º3, do CPC)
4.1. O não comparecimento injustificado de qualquer das
partes, será considerado ato atentatório à dignidade da justiça e
será sancionado com multa de até dois por cento da vantagem
econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor do
Estado (Art. 334, § 8º4, do CPC)
5. Não havendo acordo e decorrido o prazo para contestação,
intime-se a parte autora para que, no prazo de 15 dias úteis,
apresente manifestação, nos termos do art. 3505, do CPC.
6. INTIME-SE o autor, por meio de seu advogado, da audiência
designada nestes autos, via DJE.
Cumpra-se e expeça-se o necessário.
DESPACHO COM FORÇA DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO
SERVINDO COMO CARTA/MANDADO.
Nome: Thiago Antonio Mathias Fajardo
Endereço: Rua dos Inconfidentes nº 1186, Alvorada em Pimenta
Bueno/RO.
Audiência: 06/11/2018 às 09h a ser realizada pelo Centro Judiciário
de Soluções de Conflitos e Cidadania da Comarca de Pimenta
Bueno - CEJUSC-PIB, localizada na Av. Presidente Dutra, n. 918
Pimenta Bueno-RO, 12 de setembro de 2018.
Keila Alessandra Roeder Rocha de Almeida
Juíza de Direito
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___________
1I - 2% (dois por cento) no momento da distribuição, dos quais
1% (um por cento) fica adiado para até 5 (cinco) dias depois da
audiência de conciliação, caso não haja acordo. Havendo acordo,
as partes ficam desobrigadas ao pagamento do montante adiado;
2I - da audiência de conciliação ou de mediação, ou da última
sessão de conciliação, quando qualquer parte não comparecer ou,
comparecendo, não houver autocomposição;
3§ 10. A parte poderá constituir representante, por meio de
procuração específica, com poderes para negociar e transigir.
4§ 8o O não comparecimento injustificado do autor ou do réu à
audiência de conciliação é considerado ato atentatório à dignidade
da justiça e será sancionado com multa de até dois por cento da
vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, revertida
em favor da União ou do Estado.
5Art. 350. Se o réu alegar fato impeditivo, modificativo ou extintivo
do direito do autor, este será ouvido no prazo de 15 (quinze) dias,
permitindo-lhe o juiz a produção de prova.
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Pimenta Bueno - 2ª Vara Cível
Rua Casimiro de Abreu, 237, Centro, Pimenta Bueno - RO CEP: 76800-000 - Fone:(69) 34512477 Processo nº: 700067335.2017.8.22.0018
Classe: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
AUTOR: CLEIDIANE OLIVEIRA DA ROCHA
Advogado do(a) AUTOR: CARLOS OLIVEIRA SPADONI RO000607A
RÉU: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Advogado do(a) RÉU:
DESPACHO:
1. Recebo o pedido de cumprimento de SENTENÇA.
2. INTIME-SE o autor/credor, para, querendo, apresentar
impugnação no prazo de 15(quinze) dias, nos próprios autos, nos
termos do art. 525, do NCPC.
3. Havendo impugnação, INTIME-SE a autarquia para se manifestar
em 30 dias.
4. Decorrido o prazo sem oposição de impugnação, certifique-se e
requisite-se a RPV.
4.1. Expedida a RPV, intimem-se as partes nos termos do art. 11
da Resolução 405/2016 do CJF.
4.2. Não havendo oposição, arquive-se o processo com baixa até
posterior informação de pagamento.
4.3. Comunicado o pagamento, EXPEÇA-SE ALVARÁ, devendo a
parte credora comprovar o levantamento em até 05 dias.
4.4. Comprovado o pagamento, conclusos para extinção.
Pimenta Bueno-RO, 12 de setembro de 2018.
Keila Alessandra Roeder Rocha de Almeida
Juíza de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Pimenta Bueno - 2ª Vara Cível
Rua Casimiro de Abreu, 237, Centro, Pimenta Bueno - RO - CEP:
76800-000 - Fone:(69) 34512477
Processo nº: 7001425-97.2018.8.22.0009
Classe: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159)
EXEQUENTE: CICLO CAIRU LTDA
Advogado do(a) EXEQUENTE: RENAN DIEGO REBOUCAS
SOUZA CASTRO - RO6269
EXECUTADO: MARTA PINHEIRO MENEZES 00230818218,
MARTA PINHEIRO MENEZES
Advogado do(a) EXECUTADO: LINALVA DAS NEVES FERREIRA
- PA19705
DESPACHO:
Intime-se o exequente para manifestar-se sobre o preenchimento
dos pressupostos legais, no que se refere ao requerimento de
parcelamento, nos termos do art. 916 do CPC, no prazo de 15 dias.
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Caso o exequente concorde, concluso para DESPACHO.
Decorrido o prazo sem manifestação ou não sendo aceita a
proposta, intime-se o exequente para indicar bens à penhora, sob
pena de suspensão da execução, por interpretação analógica, na
forma do art. 921, III do Código de Processo Civil.
Pimenta Bueno-RO, 11 de setembro de 2018.
Keila Alessandra Roeder Rocha de Almeida
Juíza de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Pimenta Bueno - 2ª Vara Cível
Rua Casimiro de Abreu, 237, Centro, Pimenta Bueno - RO CEP: 76800-000 - Fone:(69) 34512477 Processo nº: 700422853.2018.8.22.0009
Classe: MONITÓRIA (40)
AUTOR: COMERCIO DE PETROLEO PIMENTAO LTDA
Advogados do(a) AUTOR: PRYCILLA SILVA ARAUJO ZGODA RO8135, JESSICA PINHEIRO AUS - RO8811
RÉU: COMERCIO DE MADEIRA TRICOLOR EIRELI - EPP
Advogado do(a) RÉU:
DESPACHO:
Vistos.
O valor das custas iniciais é de 2% (dois por cento) sobre o valor
dado à causa no momento da distribuição, dos quais 1% (um
por cento) fica adiado até 5 (cinco) dias depois da audiência de
conciliação (art. 12, I, da Lei nº 3.896/2016).
Assim, DETERMINO ao autor que, no prazo de 15 dias, comprove
o pagamento das custas processuais no importe de 2% sobre o
valor da causa, sob pena de indeferimento.
Decorrido o prazo in albis, conclusos para extinção. Havendo
manifestação, conclusos para DECISÃO.
Pimenta Bueno-RO, 12 de setembro de 2018.
Keila Alessandra Roeder Rocha de Almeida
Juíza de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Pimenta Bueno - 2ª Vara Cível
Rua Casimiro de Abreu, 237, Centro, Pimenta Bueno - RO CEP: 76800-000 - Fone:(69) 34512477 Processo nº: 700422683.2018.8.22.0009
Classe: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
EXEQUENTE: DANIEL DE BRITO RIBEIRO
Advogado do(a) EXEQUENTE: DANIEL DE BRITO RIBEIRO RO0002630
EXECUTADO: JORGE DA SILVA
Advogado do(a) EXECUTADO:
DECISÃO:
Trata-se de Cumprimento de SENTENÇA envolvendo as partes
acima indicadas.
Em consulta ao SAP e em análise à SENTENÇA apresentada,
verifica-se que a ação de conhecimento tramitou perante a 1ª Vara
Cível, inclusive, a petição inicial encontra-se endereçada aquele
Juízo.
Ocorre que, não há que se falar em processamento do presente
perante esta Vara Cível, conquanto a ação de conhecimento
tramitou perante outro Juízo.
Por essas razões, DECLINO da competência em favor da 1ª
Vara Cível desta Comarca, determinando a remessa ao Juízo
competente, na forma do artigo 64, §1º e 516, II, ambos do Novo
Código de Processo Civil.
Cumpra-se.
Pimenta Bueno-RO, 12 de setembro de 2018.
Keila Alessandra Roeder Rocha de Almeida
Juíza de Direito
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PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Pimenta Bueno - 2ª Vara Cível Rua Casimiro de Abreu, 237, Centro,
Pimenta Bueno - RO - CEP: 76800-000 - Fone:(69) 34512477
Processo nº: 7004253-03.2017.8.22.0009
Classe: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159)
EXEQUENTE: BR CONSORCIOS ADMINISTRADORA DE
CONSORCIOS LTDA
Advogados do(a) EXEQUENTE: SALMA ELIAS EID SERIGATO PR30998, KEITI MICHELE CAPERUCI DA SILVA - PR84961
EXECUTADO: MADSON AUGUSTO DE OLIVEIRA LIMA
Advogado do(a) EXECUTADO:
DESPACHO:
Defiro o pedido de ID Num. 19609142 - Pág. 1.
Em consulta ao sistema SIEL (doc. anexo), obteve-se informação
de que o endereço atual do executado é: Rua Benjamin Constant,
n. 824, casa, Olaria, Município de Porto Velho-RO.
Assim, cite-se o executado nos termos do DESPACHO de ID Num.
14517009 - Pág. 1.
SERVE O PRESENTE COMO MANDADO.
Nome: MADSON AUGUSTO DE OLIVEIRA LIMA
Endereço: Rua Benjamin Constant, n. 824, casa, Olaria, Município
de Porto Velho-RO.
Pimenta Bueno-RO, 12 de setembro de 2018.
Keila Alessandra Roeder Rocha de Almeida
Juíza de Direito

COMARCA DE ROLIM DE MOURA
1º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
PODER JUDICIÁRIO Tribunal de Justiça de Rondônia
Rolim de Moura - Juizado Especial Cível, Criminal e da Fazenda
Fórum Eurico Soares Montenegro, Av. João Pessoa, 4555, Centro,
CEP 76.940-000, Rolim de Moura, RO, Brasil. Fone: (69) 3442-2268
Processo nº: 7006298-74.2017.8.22.0010
Classe: JUIZADOS - PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL
CÍVEL (436)
Requerente: WILLIAN LEANDRO FREDERICO
Advogado do(a) REQUERENTE: JEFERSON FABIANO DELFINO
ROLIM - OABRO6593
Requerido:MUNICIPIO DE ITAITUBA
Advogado: ANTONIO JAIRO DOS SANTOS ARAUJO OAB: PA8603
Endereço: MANFREDO BARATA, 671, BOA ESPERANCA, Itaituba
- PA - CEP: 68181-970 Advogado: NAYA SHEILA DA FONSECA
OAB: PA009835 Endereço: SEGUNDA, 179, LIBERDADE, Itaituba
- PA - CEP: 68180-030 Advogado: ROMULO FABRICIO ANTUNES
OAB: PA010970 Endereço: QUARTA, 36, SAO FRANCISCO,
Itaituba - PA - CEP: 68181-000 Advogado: ATEMISTOKHLES
AGUIAR DE SOUSA OAB: PA009964 Endereço: A 04, 23, JD
AMERICA, SÃO LUIZ DO TAPAJÓS (ITAITUBA) - PA - CEP: 68190000 Advogado: FRANCISCO IVAN CARNEIRO OAB: PA3161
Endereço: NOVA DE SANTANA, 304, TERREO, CENTRO, Itaituba
- PA - CEP: 68180-030 Advogado: PAULA FERNANDA ANTUNES
OAB: PA007507 Endereço: HUGO DE MENDONCA, 364, BOA
ESPERANCA, Itaituba - PA - CEP: 68180-005 Advogado: MARIO
CESAR LIMA AGUIAR OAB: PA6639 Endereço: SAO PAULO, 112,
CASA, BOM JARDIM, Itaituba - PA - CEP: 68181-260 Advogado:
JORGE UMBERTO MACHADO DE MORAIS OAB: PA8595-B
Endereço: MANFREDO BARATA, 571, CASA, BOA ESPERANCA,
Itaituba - PA - CEP: 68180-040 Advogado: HERBERT LUIZ DE
SOUZA PINTO OAB: PA24041 Endereço: NOSSA SENHORA DO
BOM REMEDIO, 277, BELA VISTA, Itaituba - PA - CEP: 68180-380
Fica(m) o(a)(s) patrono(a)(s) do(a) requerente intimado(a)(s) da
carta precatória juntada ao id 21421923, bem como, para responder
as arguições do requerido, no prazo de 15 (quinze) dias.
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ESTADO DE RONDÔNIA
PODER JUDICIÁRIO
Comarca de Rolim de Moura
Juizado Especial Cível, Criminal e da Fazenda Pública
Fórum Eurico Soares Montenegro, Av. João Pessoa, 4555,
Centro, CEP 76.940-000, Rolim de Moura, RO, Brasil. Fone: (69)
3442-2268Número do processo
7003168-42.2018.8.22.0010
Classe/Ação
JUIZADOS - PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)
REQUERENTE: AGROMEC PRODUTOS AGRICOLAS E
VETERINARIOS LTDA - EPP
Advogado: GLEYSON CARDOSO FIDELIS RAMOS OAB:
RO0006891 Endereço: desconhecido REQUERIDO: LUCIANA
MARTINS CUNHA
DESPACHO
Intime-se o(a) autor(a) a comprovar sua qualificação tributária
atualizada, bem como a providenciar a juntada do documento fiscal
referente ao negócio jurídico objeto da demanda (enunciado 135
do Fonaje¹).
Rolim de Moura, RO, 12 de setembro de 2018
EDUARDO FERNANDES RODOVALHO DE OLIVEIRA
Juiz de Direito
______
¹ ENUNCIADO 135 (substitui o Enunciado 47) – O acesso da
microempresa ou empresa de pequeno porte no sistema dos
juizados especiais depende da comprovação de sua qualificação
tributária atualizada e documento fiscal referente ao negócio
jurídico objeto da demanda. (XXVII Encontro – Palmas/TO).
ESTADO DE RONDÔNIA
PODER JUDICIÁRIO
Comarca de Rolim de Moura
Juizado Especial Cível, Criminal e da Fazenda Pública
Fórum Eurico Soares Montenegro, Av. João Pessoa, 4555,
Centro, CEP 76.940-000, Rolim de Moura, RO, Brasil. Fone: (69)
3442-2268Processo nº 7005508-56.2018.8.22.0010
CLASSE PROCESSUAL: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
ASSUNTO: [Tratamento Médico-Hospitalar]
REQUERENTE(S): Nome: GILBERTO BRAZ MARTINS
Endereço: AVENIDA BELO HORIZONTE, 6443, SÃO CRISTÓVÃO,
Rolim de Moura - RO - CEP: 76940-000
REQUERIDO(A)(S): Nome:
ESTADO DE RONDÔNIA
Endereço: desconhecido
VALOR DA CAUSA: R$ 300,00
DESPACHO
Considerando a informação prestada pelo Núcleo de MANDADO
s Judiciais (Ofício nº 167/2018/SESAU - Id 18359170, autos
7004787-41.2017.8.22.0010), esclareça o autor a razão do pedido
nestes autos.
Rolim de Moura, RO, Quarta-feira, 12 de Setembro de 2018
EDUARDO FERNANDES RODOVALHO DE OLIVEIRA
Juiz de Direito
ESTADO DE RONDÔNIA
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Rolim de Moura - Juizado Especial
Processo: 7001233-64.2018.8.22.0010
Classe: JUIZADOS - PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL
CÍVEL (436)
REQUERENTE: LUCIANA PEREIRA GUIDORIZI
Advogado do(a) REQUERENTE: OZIEL SOBREIRA LIMA RO0006053
REQUERIDO: MUNICÍPIO DE ROLIM DE MOURA
Advogado do(a) REQUERIDO: Procurador Municipal
INTIMAÇÃO QUANTO AO RECURSO
Intimação acerca do recurso interposto (19841412), bem como,
para querendo, no prazo de 10 dias, apresentar as contrarrazões.
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ESTADO DE RONDÔNIA PODER JUDICIÁRIO
Comarca de Rolim de Moura Juizado Especial Cível, Criminal e da
Fazenda Pública Fórum Eurico Soares Montenegro, Av. João Pessoa,
4555, Centro, CEP 76.940-000, Rolim de Moura, RO, Brasil. Fone:
(69) 3442-2268 Número do processo 7005453-08.2018.8.22.0010
Classe/Ação JUIZADOS - PROCEDIMENTO DO JUIZADO
ESPECIAL CÍVEL (436)
REQUERENTE: ANA PAULA PERREIRA NOGUEIRA
Nome: ANA PAULA PERREIRA NOGUEIRA
Endereço: Av Marise castiel, 5082, Jequitiba, Rolim de Moura - RO
- CEP: 76940-000
Advogado: REGIANE TEIXEIRA STRUCKEL OAB: RO0003874
Endereço: desconhecido Advogado: CAMILA GHELLER OAB:
RO0007738 Endereço: Rua Corumbiara, 4497, Centro, Rolim de Moura
- RO - CEP: 76940-000 REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A.
Nome: BANCO BRADESCO S.A.
Endereço: Rua Guaporé, 4873, cENTRO, Rolim de Moura - RO CEP: 76940-000
DECISÃO
Tendo em vista os documentos (proposta de quitação, comprovante
bancário e informação do SCPC) com os quais instruiu a autora
a inicial, verossímil sim a alegação de que inexistiria para com o
réu pendência financeira alguma a justificar o apontamento sub
judice (com base no contrato 8141841), bem como a segundo a
qual presente o fator risco, na medida em que é justo um crédito
hígido que necessita demonstrar, os que como a demandante,
precisam submeter a análise de instituição financeira proposta de
financiamento.
Ante o exposto, nos termos do art. 300, do CPC,antecipo o efeito
da tutela. Cite(m)-se o(a)(s) ré(u)(s), intimando-se-o(a) a proceder
à exclusão do nome de Ana Paula Ferreira Nogueira do cadastro
de maus pagadores¹ e, ainda à audiência conciliatória².
Serve a presente de MANDADO /CARTA PRECATÓRIA/
NOTIFICAÇÃO/OFÍCIO para o cumprimento de citação e intimação.
ROLIM DE MOURA-RO, Segunda-feira, 10 de Setembro de 2018
EDUARDO FERNANDES RODOVALHO DE OLIVEIRA
Juiz(a) de Direito
_________________________
¹ No tocante ao apontamento sub judice - Num. 21330795 - Pág. 1.
² Tipo: Conciliação Sala: RDMJEC - Sala de Conciliação 02 - Cejusc
Data: 14/11/2018 Hora: 08:30
LEI N.º 9.099/95: Art. 9º Nas causas de valor até vinte salários
mínimos, as partes comparecerão pessoalmente, podendo ser
assistidas por advogado; nas de valor superior, a assistência é
obrigatória. (…) Art. 20. Não comparecendo o deMANDADO à
sessão de conciliação ou à audiência de instrução e julgamento,
reputar-se-ão verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial,
salvo se o contrário resultar da convicção do Juiz. (...) Art. 30. A
contestação, que será oral ou escrita (devendo ser apresentada até
a audiência de conciliação), conterá toda matéria de defesa, exceto
arguição de suspeição ou impedimento do Juiz, que se processará
na forma da legislação em vigor.
Este processo tramita por meio do Sistema de Processo Judicial
Eletrônico – PJE (http://pje.tjro.jus.br/).
ESTADO DE RONDÔNIA PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA Rolim de Moura - Juizado Especial
Processo: 7001231-94.2018.8.22.0010
Classe: JUIZADOS - PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL
CÍVEL (436)
REQUERENTE: GIVERI DA SILVA MARQUES
Advogado do(a) REQUERENTE: ANANDA OLIVEIRA BARROS RO0008131
REQUERIDO: MUNICÍPIO DE ROLIM DE MOURA
Advogado do(a) REQUERIDO: Procurador do Município
INTIMAÇÃO QUANTO AO RECURSO
Intimação da parte autora acerca do recurso interposto ( 19851392),
bem como, para querendo, no prazo de 10 dias, apresentar as
contrarrazões.
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1ª VARA CÍVEL
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
1ª Vara Cível da Comarca de Rolim de Moura
Av. João Pessoa, 4555, Centro, Rolim de Moura, RO
Telefone: (69) 3442 1458. E-mail: rmm1civel@tjro.jus.br
Processo: 7004044-94.2018.8.22.0010
Classe: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159)
Valor da Ação: R$ 787,54
EXEQUENTE: D P DAMIANI - ME
Advogado do(a) EXEQUENTE: IVANILDE GUADAGNIN - RO4406
EXECUTADO: ROBSON CRISTIANO DA SILVA
Advogado do(a) EXECUTADO:
SENTENÇA
D. P. DAMIANI - ME propôs execução de título extrajudicial contra
ROBSON CRISTIANO DA SILVA, objetivando o recebimento de
quantia decorrente de título executivo extrajudicial (cheque).
Todavia, em que pese o ajuizamento deste procedimento
executório, a pretensão da credora não merece prosperar haja vista
a prescrição do título que embasa a demanda e, por consequência,
a perda da sua eficácia executória.
Nesse diapasão, cumpre destacar que a cártula em estudo é tida
como título executivo extrajudicial, conforme se infere no art. 784,
I do CPC e sua força executiva se encerra em seis meses a contar
do prazo para a sua apresentação, de modo que, nesse ínterim, o
credor possui crédito líquido, certo e exigível.
Deveras, o cheque número UA-000012, no valor de R$ 710,00,
que fundamenta esta demanda foi emitido em 22/11/2017 (ID
19724324, p. 1). Portanto, em sendo da mesma praça, o prazo
para a sua apresentação decorreu em 22/06/2018 (art. 33 da Lei
n. 7.357/85).
Por sua vez, expirado o prazo de apresentação do cheque, inicia o
prazo para a execução dos referidos títulos de crédito (art. 59 c/c
art. 47, ambos da Lei n. 7.357/85). Logo, a prescrição da pretensão
da executória deu-se em 22/06/2018, ou seja, anterior a data do
ajuizamento desta ação (12/07/2018).
Nessa linha de raciocínio, oportuno mencionar que o cheque
é uma ordem de pagamento à vista. Assim, apesar do cheque
ser pós-datado, a data da emissão figura-se como marco inicial
para contagem do prazo prescricional, mormente porque pensar
diferente ofenderia tanto a norma inserta no art. 192 do C.C.,
quanto a literalidade inerente ao citado título de crédito.
Aliás, nesse sentido, os seguintes julgados:
DIREITO COMERCIAL. RECURSO ESPECIAL. CHEQUE.
ORDEM DE PAGAMENTO À VISTA. CARACTERE ESSENCIAL
DO TÍTULO. DATA DE EMISSÃO DIVERSA DA PACTUADA PARA
APRESENTAÇÃO DA CÁRTULA. COSTUME CONTRA LEGEM.
INADMISSÃO PELO DIREITO BRASILEIRO. CONSIDERA-SE A
DATA DE EMISSÃO CONSTANTE NO CHEQUE.
1. O cheque é ordem de pagamento à vista e submete-se aos
princípios cambiários da cartularidade, literalidade, abstração,
autonomia das obrigações cambiais e inoponibilidade das exceções
pessoais a terceiros de boa-fé, por isso que a sua pós-datação não
amplia o prazo de apresentação da cártula, cujo marco inicial é,
efetivamente, a data da emissão.
2. “A alteração do prazo de apresentação do cheque pós-datado
implicaria na dilação do prazo prescricional do título, situação
que deve ser repelida, visto que infringiria o artigo 192 do Código
Civil. Assentir com a tese exposta no especial, seria anuir com a
possibilidade da modificação casuística do lapso prescricional, em
razão de cada pacto realizado pelas partes”. (AgRg no Ag 1159272/
DF, Rel. Ministro VASCO DELLA GIUSTINA (DESEMBARGADOR
CONVOCADO DO TJ/RS), TERCEIRA TURMA, julgado em
13/04/2010, DJe 27/04/2010)
3. Não se pode admitir que a parte descumpra o artigo 32 da Lei
7.357/85 e, ainda assim, pretenda seja conferida interpretação
antinômica ao disposto no artigo 59 do mesmo Diploma, para
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admitir a execução do título prescrito. A concessão de efeitos à
pactuação extracartular representaria desnaturação do cheque
naquilo que a referida espécie de título de crédito tem de essencial,
ser ordem de pagamento à vista, além de violar os princípios da
abstração e literalidade
4. Recurso especial não provido (STJ, RECURSO ESPECIAL
Nº 875.161/SC, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, J. 9/8/2011, J.:
22/8/2011).
AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
TÍTULO DE CRÉDITO. CHEQUE PÓS-DATADO. PRAZO
PARA APRESENTAÇÃO COM REFLEXÃO NO PRAZO
PRESCRICIONAL.
DILAÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
AÇÃO
EXECUTIVA. PRESCRIÇÃO. INTERPRETAÇÃO. ARTS. 32, 33 E
59 DA LEI N. 7.357/85. RECURSO IMPROVIDO.
1. O cheque é ordem de pagamento à vista a ser emitida contra
instituição financeira (sacado), para que, pague ao beneficiário
determinado valor, conforme a suficiência de recursos em depósito,
não sendo considerada escrita qualquer cláusula em contrário,
conforme dispõe o art. 32 da Lei n. 7.357/85
2. Cheque pós-datado. Modalidade consagrada pela prática
comercial. Dilação do prazo de apresentação. Impossibilidade.
A pós-datação da cártula não altera as suas características
cambiariformes. O ajuste celebrado não tem o condão de modificar
preceito normativo específico de origem cambial, sob pena de
descaracterizar o título de crédito.
3. Nos termos dos arts. 33 e 59 da Lei n. 7.357/85, o prazo
prescricional para propositura da ação executiva é de 6 (seis)
meses, a partir do prazo de apresentação que, por sua vez, é de 30
(trinta) dias, a contar do dia da emissão, quando sacado na praça
em que houver de ser pago.
4. A alteração do prazo de apresentação do cheque pós-datado,
implicaria na dilação do prazo prescricional do título, situação
que deve ser repelida, visto que infringiria o artigo 192 do Código
Civil. Assentir com a tese exposta no especial, seria anuir com a
possibilidade da modificação casuística do lapso prescricional, em
razão de cada pacto realizado pelas partes.
5. Agravo regimental a que se nega provimento (STJ, AgRg no Ag
1159272/DF, 3ª T., Rel. Min. Vasco Della Giustina, J. 13/4/2010,
Pub.: DJe 27/4/2010).
No referido precedente, relatado pelo eminente Ministro Vasco
Della Giustina, sua Excelência dispôs:
“Não obstante a referida natureza jurídica do cheque,
consagrou a prática comercial a figura do cheque pós-datado,
o qual se caracteriza pela inserção de data futura para a sua
apresentação, ajuste que pode ser aposto na cártula ou fora dela
(pacto extracartular). Contudo, a existência da aludida prática
convencional não tem o condão de alterar a natureza do título de
crédito, mantendo íntegras a suas características cambiariformes,
motivo pelo qual a sua apresentação, antes do dia aprazado, não
retira a obrigação do sacado de efetuar o pagamento, embora tal
ato possa gerar responsabilidade civil do beneficiário, conforme a
Súmula n 370 do STJ.
Neste sentido, destacam-se os ensinamentos de Marlon Tomazette:
[…]
Como já mencionado, o cheque é sempre pagável a vista,
considerando-se não escrita para o sacado qualquer menção em
sentido contrário (Lei n° 7.357/85 - art. 32). Em outras, palavras não
importa o que consta do cheque ou de qualquer outro documento,
o cheque será exigível no momento da sua apresentação ao
sacado. Este pagará o cheque guando lhe for apresentado,
independentemente da data que estiver nele consignada. Apesar
disso, é certo que a pactuação da pós-datação é lícita e vincula
os pactuantes. Assim sendo, se o beneficiário descumprir sua
obrigação e apresentar o cheque antes da data combinada,
ele irá responder por perdas e danos nos termos do artigo 389
do Código Civil. Se ele assumiu uma obrigação contratual e a
descumpriu, ele terá que responder pela perdas e danos que seu
inadimplemento contratual causou, indenizando aquele que sofreu
com o seu comportamento. Nesse sentido, o STJ já decidiu que

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

ANO XXXVI

NÚMERO 172

DIARIO DA JUSTIÇA

“caracteriza dano moral a apresentação antecipada de cheque prédatado” (Súmula 370). [...]. (TOMAZETTE, Marlon. Curso de direito
empresarial: Títulos de crédito. São Paulo: Altas, 2009, vol. 2, pág.
258 e 259)”.
Dessarte, em sendo o cheque ordem de pagamento à vista,
submete-se aos princípios cambiários da cartularidade, literalidade,
abstração, autonomia das obrigações cambiais e inoponibilidade
das exceções pessoais a terceiros de boa-fé e, por isso, sua pósdatação não amplia o prazo de apresentação da cártula, cujo termo
inicial é, efetivamente, a data da emissão.
Ora, como se vê, a pactuação extracartular é ineficaz. Desse modo,
declaro a prescrição do título de crédito que embasa essa demanda
e, por consequência, prescrita está a pretensão executória da
credora.
DISPOSITIVO.
Isso posto, reconheço a prescrição da pretensão executória do
credor e, por consequência, julgo extinto o feito com resolução de
MÉRITO, no termos do art. 332, §1°, do CPC.
Custas processuais pela parte exequente.
Intime-se a parte para o seu recolhimento, no prazo de 5 dias. Em
caso de omissão, deverá a direção do cartório proceder na forma
do art. 35 e ss. Lei Estadual 3.896/2016.
P. R. I.
Oportunamente arquivem-se.
Rolim de Moura/RO, data conforme movimentação processual.
Leonardo Leite Mattos e Souza
Juiz de Direito
P.K.G.
PODER JUDICIÁRIO
Estado de Rondônia
1ª Vara Cível da Comarca de Rolim de Moura
Av. João Pessoa, 4555, Centro, Rolim de Moura/RO
Telefone: (69) 3442-1458. E-mail: rmm1civel@tjro.jus.br
Processo: 7002348-23.2018.8.22.0010
Classe: FAMÍLIA- EXECUÇÃO DE ALIMENTOS (1112)
Valor da Ação: R$ 3.209,53
EXEQUENTE: EMANUELE LORHAINE DA SILVA FERREIRA
Advogado do(a) EXEQUENTE: CLEMILDA NOVAIS DE SENA RO9162
EXECUTADO: EDVALDO FERREIRA
Advogado do(a) EXECUTADO:
Acolho a manifestação do Ministério Público no Id 20755455.
Assim, intime-se pessoalmente o devedor para, em 3 (três) dias,
efetuar o pagamento das prestações vencidas, sob pena de prisão
civil (art. 528, § 3º do CPC), e condenação por litigância de má-fé.
Advirta ao executado que a apresentação de comprovante de
entrega de envelope bancário não será aceito como prova de
pagamento, tendo em vista que este depende de validação pelo
banco.
Decorrido o prazo e não havendo prova digna do pagamento do
débito, desde já DECRETO a PRISÃO do executado (artigo 5º, LXII
da Constituição Federal c.c. art. 528, §3º do NCPC), pelo prazo de
30 (trinta) dias, sem prejuízo da obrigação alimentar persistir.
Consigne-se no MANDADO de prisão que havendo o decurso do
prazo acima mencionado, o devedor deverá ser posto imediatamente
em liberdade, salvo se por outro motivo estiver preso.
Anote-se no MANDADO que o executado deverá ser entregue ao
Diretor da Cadeia Pública, o qual providenciará local adequado
para o executado, devendo mantê-lo em local diverso dos demais
presos.
Caso seja infrutífera a diligência, encaminhe-se à Polinter/Capturas,
suspendendo-se o processo pelo prazo de 90 dias, aguardando-se
o cumprimento. Decorrido o prazo sem cumprimento, certifique a
escrivania e solicite-se a restituição do MANDADO. Neste caso,
deve ser intimado o credor para, no prazo de 48 horas, informar o
endereço do devedor, sob pena de arquivamento do feito.
Em caso de pagamento do débito alimentar, voltem os autos
conclusos para deliberações.
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Sirva esta como MANDADO de intimação.
Nome: EDVALDO FERREIRA, soldador, portador da cédula de
identidade RG n.00001059585 SESDEC/RO, inscrito no CPF sob
o n. 003.783.832-64,
residente e domiciliado na Rua Ipê, 1259, bairro Jatobá, no
município e comarca de Rolim de
Moura/RO, telefone n. (69)98437-5248.
Rolim de Moura/RO, data conforme movimentação processual.
Leonardo Leite Mattos e Souza
Juiz de Direito
___________________________
* A data de assinatura deste documento corresponde aos seis
primeiros dígitos indicados no “número do documento” constante da
parte inferior da assinatura eletrônica e está disposta na seguinte
ordem: ano (com dois dígitos), mês e dia.
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
1ª Vara Cível da Comarca de Rolim de Moura
Av. João Pessoa, 4555, Centro, Rolim de Moura, RO
Telefone: (69) 3442 1458. E-mail: rmm1civel@tjro.jus.br
Processo: 7001806-05.2018.8.22.0010
Classe: RETIFICAÇÃO OU SUPRIMENTO OU RESTAURAÇÃO
DE REGISTRO CIVIL (1682)
Valor da Ação: R$ 500,00
REQUERENTE: V. C. D. O.
Advogados do(a) REQUERENTE: FABIO JOSE REATO RO0002061, ANANDA OLIVEIRA BARROS - RO0008131
SENTENÇA
Trata-se de ação de retificação de registro de assento civil de
nascimento da autora VALDIRENE CARDOSO DE OLIVEIRA,
objetivando a correção do sobrenome da sua genitora Iracema
Vieira de Matos, por erro material oriundo do Cartório de Registro
Civil do município de Joaima, comarca de Jequitinhonha, estado
de Minas Gerais.
Narra a autora que o patronímico da sua genitora foi erroneamente
grafado no assento civil como Iracema Cardoso de Oliveira, sendo
que o nome correto é Iracema Vieira de Matos.
Postula, então, a correção do sobrenome da sua genitora em
seu registro de nascimento, casamento, no registro geral (RG) e
carteira de motorista (CNH), eis que necessita sanar esse equívoco
a fim de comprovar o parentesco com essa familiar.
Com a inicial vieram os documentos indispensáveis à sua
propositura, em especial o instrumento de mandato (procuração),
declaração de residência, RG, certidão de nascimento, certidão
de casamento, laudo de exame de vínculo genético, certidão de
nascimento, casamento, registro geral, CPF e título de eleitor da
genitora.
À causa foi atribuído o valor de R$ 500,00.
Os pedidos são certos e determinados.
Por preencher os requisitos do art. 319 do CPC, a petição inicial,
depois de registrada e distribuída, foi recebida.
O Ministério Público emitiu parecer favorável ao pleito autoral.
Não havendo outras provas a produzir, vieram-me os autos
conclusos.
Eis o breve relatório. A DECISÃO.
O registro civil é o conjunto de atos autênticos tendentes a ministrar
provas do estado de pessoas, cuja FINALIDADE é fornecer meios
probatórios fidedignos, devendo em caso de erro existir provas
concretas quanto à necessidade de alteração de seu conteúdo.
A Lei de Registro Públicos n. 6.015/73, em seu art. 110 e seguintes,
permite a retificação dos registros públicos por meio da prova
testemunhal ou de prova documental. No caso, essa retificação
tem por escopo regularizar uma situação de fato gerada por erro
material.
No que pertine a lavratura do assento de nascimento, citado diploma
legal disciplina em seu art. 55, §§ 7° e 8°, que esse registro deverá
conter os nomes e prenomes dos pais, avós paternos e maternos.
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Cumpre ressaltar que o nome civil das pessoas e seus reflexos,
em regra, apresentam um aspecto de imutabilidade, sobretudo em
consideração à importância da individualização destas, bem como
pela proteção à segurança jurídica e ao interesse público.
Por outro lado, paralelamente a este enfoque público atribuído
ao nome, este também apresenta um aspecto privado,
relativamente aos direitos da personalidade, bem assim ao direito
de individualização e singularidade dos indivíduos. Neste viés
mitiga-se a imutabilidade do nome, permitindo-se alterações, em
cada caso concreto, observadas as suas peculiaridades e com
fundamento nos direitos constitucionais garantidos.
Sendo assim, considerando-se o nome civil como um dos maiores
atributos da personalidade, por identificar e individualizar as
pessoas, como forma de projeção da dignidade do indivíduo no
meio social e familiar em que vive, há que se entregar caráter
exemplificativo às hipóteses de alteração previstas na lei,
permitindo-se, pois, mudanças, sempre que estas salvaguardarem
a dignidade da pessoa humana.
Na hipótese em tela, sopesando a prova documental acostada aos
autos, vê-se que a autora assiste razão.
É dizer que, dada as peculiaridades do caso, revela-se perfeitamente
passível de enquadramento nas exceções de mutabilidade do
registro.
Assim, observa-se que a pretensão da requerente se justifica
porque demonstrada a confusão feita por ocasião do registro civil,
no qual constou nome da mãe como Iracema Cardoso de Oliveira,
quando correto seria Iracema Vieira de Matos.
Com efeito, a cópia da certidão de nascimento, casamento, RG,
título de eleitor e exame de compatibilidade genética, provam que
Iracema Vieira de Matos e não Iracema Cardoso de Oliveira é a
mãe biológica de VALDIRENE CARDOSO DE OLIVEIRA.
Observa-se, portanto, que a intenção da requerente visa, tão
somente, à correção de equívoco aqui verificado em seu registro
de nascimento e demais documentos dele oriundos, que, frise-se,
vem trazendo transtornos que não se justificam, além de não restar
demonstrado prejuízos a terceiros.
Nesse sentido é a jurisprudência:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RETIFICAÇÃO DE REGISTRO CIVIL
DAS PESSOAS NATURAIS. ERRO DE GRAFIA. Comprovado o
erro, é possível determinar a retificação da grafia do nome de pai e
avô dos demandantes. RECURSO PROVIDO. (Apelação Cível Nº
70066493461, Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS,
Relator: Liselena Schifino Robles Ribeiro, Julgado em 14/10/2015).
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RETIFICAÇÃO DE REGISTRO
CIVIL. REGISTRO DE NASCIMENTO. NOME. ERRO EM PARTE
COMPROVADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Nos termos do art. 109, da Lei 6.015 de 1973, é possível a
retificação do assentamento no registro civil de pessoas naturais
desde comprovado erro ou o nome exponha a ridículo seu titular.
2. Constatado o equívoco no lançamento do nome dos pais e
dos avós paternos, impõe-se a retificação para sanar o vício. 3.
Apelação cível conhecida e parcialmente provida para retificar
o registro de nascimento do apelante. (TJMG - Apelação Cível
1.0134.09.120941-8/001, Relator(a): Des.(a) Caetano Levi Lopes,
2ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 07/07/2014, publicação da
súmula em 21/07/2014).
DISPOSITIVO.
Isso posto e, considerando que estão presentes os requisitos legais,
DEFIRO A RETIFICAÇÃO NO ASSENTO DE NASCIMENTO,
CASAMENTO, REGISTRO GERAL E CARTEIRA NACIONAL
DE HABILITAÇÃO da interessada VALDIRENE CARDOSO DE
OLIVEIRA, DETERMINANDO seja corrigido o sobrenome de sua
genitora, para, no campo correspondente, nele se fazer constar o
patronímico correto, qual seja: IRACEMA VIEIRA DE MATOS.
Sirva-se como MANDADO e ofício de retificação, dirigido aos
cartórios de registro civil onde foi lavrado o assento de nascimento
e casamento da autora, assim como à Secretaria de Segurança e
DETRAN do Estado de Rondônia, responsáveis pela expedição do
RG e CNH da requerente.
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Sem condenação ao pagamento de custas, eis que a autora é
beneficiária da gratuidade judiciária.
Resolvo com exame de MÉRITO, nos termos do art. 487, I do CPC.
SENTENÇA registrada eletronicamente pelo PJe e publicada no
DJe.
A intimação da parte dar-se-á por meio do DJe, eis que regularmente
representada por advogado.
Ciência ao Ministério Público.
Transitada em julgado esta DECISÃO e nada sendo requerido pela
parte, arquivem-se os autos.
Rolim de Moura/RO, data conforme movimentação processual.
Leonardo Leite Mattos e Souza
Juiz de Direito
P.K.G.
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
1ª Vara Cível da Comarca de Rolim de Moura
Av. João Pessoa, 4555, Centro, Rolim de Moura, RO
Telefone: (69) 3442 1458. E-mail: rmm1civel@tjro.jus.br
Processo: 7003476-15.2017.8.22.0010
Classe: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
Valor da Ação: R$ 11.244,00
AUTOR: NILCE GRAUNKE SCHRAM
Advogado do(a) AUTOR: CINTIA GOHDA RUIZ DE LIMA
UMEHARA - RO0004227
RÉU: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
SENTENÇA
NILCE GRAUNKE SCHRAM ingressou com ação previdenciária
contra o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
reivindicando a implementação do benefício intitulado auxíliodoença e sua conversão em aposentadoria por invalidez, uma vez
que é segurada especial da Previdência Social e está acometida
por doença incapacitante para o trabalho.
Aduz que o INSS negou a ela a concessão do benefício na via
administrativa sob a alegação de ausência de comprovação da
qualidade de segurada da Previdência Social (ID 11377735).
Com a inicial vieram documentos indispensáveis à sua propositura,
em especial instrumento de mandato (procuração), certidão de
casamento, RG, CPF, comunicação da DECISÃO administrativa,
contratos de compra e venda de lote rural, recibos de pagamento
de contribuição ao Sindicato dos Trabalhadores Rurais, contratos
de arrendamento de imóvel rural, contrato de parceria agrícola,
notas fiscais de compra e venda de milho em grãos, café, poupa de
maracujá, feijão carioca, mandioca, batata doce, banana e laranja,
adubo, laudos e receituários médicos.
Os pedidos são certos e determinados.
À causa foi atribuído valor de R$ 11.244,00.
Por preencher os requisitos do art. 319 do CPC, a petição inicial,
depois de registrada e distribuída, foi recebida, tendo ainda este
juízo concedido os benefícios da gratuidade judiciária à autora.
O pedido de antecipação dos efeitos da tutela provisória de urgência
foi indeferido (ID 11416829).
Devidamente citado, o réu ofertou contestação (ID 12145352),
momento em que impugnou as alegações deduzidas na inicial haja
vista a ausência de prova da incapacidade para o trabalho e da
condição de segurada especial da autora. Demais disso, a prova
exclusivamente testemunhal não serviria para amparar a pretensão
da demandante.
Diante da impossibilidade de julgamento parcial ou total de MÉRITO,
este juízo exarou DECISÃO de saneamento e organização do
processo, por meio da qual fixou os pontos controvertidos da
demanda, deferiu a produção de prova pericial, oral e designou
audiência de instrução e julgamento (ID 12787051).
O laudo médico pericial foi anexado ao ID 13671731.
Em audiência de instrução e julgamento foi colhido o depoimento
pessoal da autora e ouvidas as suas testemunhas Lírio Ozório
Prasnieski e Edmundo Silva. O INSS não compareceu à solenidade,
ainda que intimado (ID 16748117).
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Encerrada a fase instrutória, a parte autora apresentou alegações
finais, reportando-se ao que já mencionado durante a fase
postulatória. A autora reclamou o acolhimento de sua pretensão
por entender que a prova produzida nos autos a ela socorre; já o
réu reivindicou a improcedência da res in judicium deducta porque,
no seu entendimento, os fatos a ele imputados não restaram
provados.
Eis o relatório. A DECISÃO.
Nos termos do art. 59 da Lei n. 8.213/91, o auxílio-doença será
devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso,
o período de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o
seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 dias
consecutivos.
Já a aposentadoria por invalidez é devida quando o segurado
se torna incapaz e impossibilitado de ser reabilitado, conforme
preconiza o art. 42 da Lei 8.213/91.
A par disso, segundo o art. 62 da Lei 8.213/91, o segurado
em gozo de auxílio-doença insuscetível de recuperação para
a ocupação costumeira, deveria sujeitar-se a processo de
reabilitação profissional para o exercício de outro trabalho que lhe
garanta a subsistência. Se o estado clínico ou patológico indicar a
irrecuperabilidade do segurado, a autarquia previdenciária deverá,
então, aposentá-lo por invalidez permanente.
No entanto, observe-se, por importantíssimo, que a prova pericial é
fundamental para a solução das lides previdenciárias, mas isso não
significa que deve ser o único elemento na formação da convicção
do Magistrado. Assim, segundo o art. 436 do CPC, o julgador pode
firmar seu convencimento com base nos demais elementos e fatos
dos autos, como na experiência de vida, etc.
É cediço que a concessão de qualquer benefício previdenciário
relacionado à incapacidade laboral do demandante pressupõe
a constatação, mediante prova técnica - perícia médica, da
supressão ou redução da capacidade para o trabalho, acrescida
da demonstração do nexo etiológico, que é a vinculação da lesão
ou doença diagnosticada com o infortúnio descrito pelo segurado
ou as atividades por ele exercidas, além de todos os fatores que
possam influir na sua readaptação e reinserção ao mercado de
trabalho.
Nesta linha, não podemos de sobrepesar as condições pessoais,
tais como, idade, escolaridade, formação profissional, entre outros
aspectos, e não apenas a sequela incapacitante posta num plano
ideal.
A questão dos autos cinge-se na condição de segurada especial e
na incapacidade da autora.
Os documentos anexados aos autos revelam que o indeferimento do
benefício na via administrativa ocorreu pelo fato de ser constatado
que a requerente não comprovou a qualidade de segurada especial
da Previdência Social.
Verifica-se, portanto, que a autora sequer chegou a receber o
benefício pleiteado administrativamente.
A qualidade de segurado e a comprovação da incapacidade para
o trabalho/atividade são indispensáveis para a concessão do
benefício em questão. Logo, passo a examinar a suposta condição
de segurada especial da autora.
A Constituição Federal, em seu art. 195, §8°, define segurado
especial como “o produtor, o parceiro, o meeiro e o arrendatário
rurais e o pescador artesanal, bem como os respectivos cônjuges,
que exerçam atividades em regime de economia familiar, sem
empregados permanentes, contribuirão para a seguridade mediante
a aplicação de uma alíquota sobre o resultado da comercialização
da produção e farão jus aos benefícios nos termos da lei”.
Por sua vez, a Lei 8.213/91 regulamentou minuciosamente o tema:
Art. 11. São segurados obrigatórios da Previdência Social as
seguintes pessoas físicas:
(...)
VII – como segurado especial: a pessoa física residente no
imóvel rural ou em aglomerado urbano ou rural próximo a ele que,
individualmente ou em regime de economia familiar, ainda que com
o auxílio eventual de terceiros, na condição de:
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a) produtor, seja proprietário, usufrutuário, possuidor, assentado,
parceiro ou meeiro outorgados, comodatário ou arrendatário rurais,
que explore atividade:
1. agropecuária em área de até 4 (quatro) módulos fiscais;
2. de seringueiro ou extrativista vegetal que exerça suas atividades
nos termos do inciso XII do caput do art. 2º da Lei nº 9.985, de 18
de julho de 2000, e faça dessas atividades o principal meio de vida;
b) pescador artesanal ou a este assemelhado que faça da pesca
profissão habitual ou principal meio de vida; e
c) cônjuge ou companheiro, bem como filho maior de 16 (dezesseis)
anos de idade ou a este equiparado, do segurado de que tratam as
alíneas a e b deste inciso, que, comprovadamente, trabalhem com
o grupo familiar respectivo.
Conforme se verifica dos arts. 143 e 39 da Lei n. 8.213/91,
o interessado deve comprovar o exercício de atividade rural,
ainda que de forma descontínua, no período imediatamente
anterior ao requerimento do benefício, igual ao número de meses
correspondentes à carência do benefício requerido.
O art. 55, § 3º, da Lei n. 8.213/91 dispõe que a comprovação do
tempo de serviço só produzirá efeito quando baseada em início
de prova material, não sendo admitida prova exclusivamente
testemunhal, salvo na hipótese de ocorrência de força maior ou
caso fortuito.
Aliás, nesse sentido, a súmula n. 149 do STJ, segundo a qual a
prova exclusivamente testemunhal não basta à comprovação
da atividade rurícola, para efeito da obtenção de benefício
previdenciário.
É verdade que o rol de documentos hábeis à comprovação de
atividade rural inscrito no art. 106, parágrafo único, da Lei n.
8.213/91 é meramente exemplificativo, e não taxativo.
Oportuno destacar que o legislador, ao prever tratamento
diferenciado às concessões de benefícios aos segurados especiais
(artigo 39, da Lei n. 8.213/91), pretendeu proteger aqueles
trabalhadores que efetivamente exercem atividades rurais, e não
que fosse aplicado, lato sensu, a qualquer trabalhador estabelecido
em área rural.
Assim, quanto à comprovação do efetivo labor como ruralista, este
se comprova nos termos do artigo 106, da Lei n. 8.213/91 e, na
esteira de precedentes do STJ, por meio de início razoável de
prova material, complementado por prova testemunhal, conforme
anteriormente explicitado.
No caso em exame, os documentos anexados com a petição inicial,
em especial a certidão de casamento, contratos de compra e venda
de lote rural, recibos de pagamento de contribuição ao Sindicato dos
Trabalhadores Rurais, contratos de arrendamento de imóvel rural,
contrato de parceria agrícola, notas fiscais de compra e venda de
milho em grãos, café, poupa de maracujá, feijão carioca, mandioca,
batata doce, banana e laranja, adubo, informam como profissão
do esposo da demandante a de agricultor. Em outros termos, há
provas documentais de que desde 1982 a autora e seu esposo
exercem atividades rurícolas em regime de economia familiar.
Saliento que a desconstituição da autenticidade das cópias dos
documentos que instruem a inicial deve ser demonstrada por meio
de prova inconteste de falsidade, de resto não produzida pela
autarquia previdenciária.
Nesse sentido:
PREVIDENCIÁRIO - CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DE
APOSENTADORIA POR INVALIDEZ - AUSÊNCIA DE
AUTENTICAÇÃO DE DOCUMENTO - DESNECESSIDADE
- INCAPACIDADE PARCIAL E PERMANENTE - PEDIDO
PROCEDENTE. 1. Nos termos do disposto nos arts. 225, CC e 372,
CPC, presume-se verdadeiro o conteúdo da cópia reprográfica,
enquanto a parte contrária não se opuser à autenticidade do
documento, precipitando-se a DECISÃO que desconsidera a
qualidade de segurado, por não estar autenticada a cópia da
carteira de trabalho. 2. A idade avançada do demandante (hoje com
71 anos), agregada ao seu baixo grau de instrução e à profissão
hodiernamente exercida (serviços gerais), recomendam a concessão
da aposentadoria por invalidez, não sendo crível, aguardar, em
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hipóteses deste jaez, que haja recuperação ou adaptação para
o exercício de atividade outra. 3. Recurso provido, SENTENÇA
reformada. (TRF 1ª Região, AC 0010731-65.2005.4.01.9199 /
GO, Rel. JUIZ FEDERAL MARK YSHIDA BRANDÃO, 1ª TURMA
SUPLEMENTAR, e-DJF1 p.53 de 16/03/2011).
PREVIDENCIÁRIO.
APOSENTADORIA
RURAL
POR
INVALIDEZ. EXTINTO O PROCESSO SEM JULGAMENTO
DO MÉRITO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. AUTENTICAÇÃO
DE DOCUMENTOS DESNECESSÁRIA. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO. ANULAÇAO DA SENTENÇA. REMESSA
DOS AUTOS À VARA DE ORIGEM. 1. Legível a certidão de
casamento acostada aos autos e inexistindo impugnação da parte
contrária atinente à autenticação da cópia reprográfica do aludido
documento, é descabida a imposição judicial para que a parte
autora o faça. Precedentes. 2. Incabível, portanto, o indeferimento
liminar da inicial por ausência de cópia autenticada do documento
apresentado. 3. Apelação a que se dá provimento para anular a
SENTENÇA e determinar a remessa dos autos à Vara de origem
para o regular processamento e julgamento do feito. (TRF-1, AC
0063099-12.2009.4.01.9199 / MG, Rel. DESEMBARGADOR
FEDERAL KASSIO NUNES MARQUES, PRIMEIRA TURMA,
e-DJF1 p.107 de 17/05/2013).
Como se verá, a prova oral produzida em Juízo demonstra que a
autora exercia atividades rurais em regime de economia familiar
desde 1988.
Em seu depoimento pessoal, a autora narrou que tem 55 anos,
é casada com Estomiro e teve três filhos. Apenas uma filha
ainda reside com o casal. Nunca trabalhou em empresa ou como
doméstica. Seu marido não é aposentado. Em 1988 ela e sua
família compraram e se mudou para um sítio de um alqueire na
Linha 192, Km 4,5, nesta cidade. De 2002 até 2014 moraram na
Linha 192, Km 16, lado sul, na propriedade do patrão Lírio Osório,
onde ela e seu esposo eram empregados e colhiam café conilon e
realizavam outras tarefas no sítio como empreita de cercas. Nos
últimos três anos, passou a morar em uma chácara, com cerca
de meio alqueire, localizada na Linha 25, Km 7,5, lado sul, Rolim
de Moura, onde atualmente cultiva abacaxi pérola para consumo
próprio e para venda nos comércios locais. Esclareceu que como
na propriedade não existe irrigação, o abacaxi é plantado no início
da época das chuvas, por volta do mês de setembro. Explicou que
demora cerca de um ano para a colheita do abacaxi, dependendo
do tamanho da muda. Que ela vende a unidade do fruto do abacaxi
de acordo com o tamanho, que varia de 2 a 4 reais. Que o resto
do ano sobrevive da venda do cultivo de horticultura, coco, ovos,
banana etc. Não soube dizer quantos metros mede um hectare.
Atualmente apresenta problemas de coluna e não pode fazer
esforço físico.
Por sua vez, a testemunha Lírio Ozório Prasnieski disse que é
agricultor e mora em um sítio de 40 hectares na Linha 192, Km 16,
lado sul, nesta cidade. Hoje, sua propriedade é composta apenas
de pastagem onde cria 110 cabeças de gado. No passado cultivou
milho, feijão e cerca de sete mil pés de café. Que a autora e seu
esposo Estomiro foram caseiros na sua propriedade rural de 2002
até 2014. Eles moravam em uma casinha e só pagavam energia.
Mexiam com roça e eram meeiros na plantação de café. A autora
e seu esposo também limpavam e roçavam o pasto. Às vezes o
esposo da autora fazia diárias pra outros sitiantes.
A testemunha Edmundo Silva relatou que é aposentado e reside
na RO-010. Conhece a autora desde 2014. Sabe que ela mora na
chácara da Linha 25. Que a autora e seu esposo plantam abacaxi,
mandioca e banana. O esposo da autora tem um veículo Gol.
Atualmente a autora está com problemas de coluna e não consegue
trabalhar na roça. Que a autora nunca trabalhou na cidade.
Dessa maneira, não restam dúvidas sobre a condição de segurada
especial da autora.
Por sua vez, a prova dos autos indica que o caso é de aposentadoria
por invalidez, já que a incapacidade da autora é permanente, vez
que o laudo médico pericial inserto ao ID 13671731 afirma que a
demandante é portadora de patologias ortopédicas denominadas
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LOMBOCIATALGIA, CERVICALGIA, TRANSTORNO DE DISCOS
INVERTEBRAIS E ESPONDILOLISTESE (CID M54.4, M54.2,
M51.1 e M43.1), apresentando sintomas/sequelas como dores
cervicais, lombares e nos membros inferiores e superiores, doenças
que lhe incapacitam de forma permanente e total para desenvolver
o trabalho que realizava (agricultora), ou qualquer outro que lhe
garanta a subsistência.
No caso concreto, portanto, os fatos relatados, a idade avançada
(55 anos) e os tipos de doenças que a autora possui – ortopédicas
– as quais não possuem cura, permitem com segurança convencer
o julgador do seu direito à aposentadoria por invalidez.
Nesse sentido podem ser citados os seguintes precedentes:
PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. SENTENÇA ILÍQUIDA.
REEXAME NECESSÁRIO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ.
RURAL. INCAPACIDADE E QUALIDADE DE SEGURADO
ESPECIAL
DEMONSTRADAS.
CONDIÇÕES
PESSOAIS
DO SEGURADO. DIB MANTIDA. JUROS E CORREÇÃO
MONETÁRIA. LEI Nº 11.960/09. 1. A aposentadoria por invalidez
é devida ao segurado que, cumprindo a carência nas situações
em que a lei assim a exige, torna-se inapto total e definitivamente
para o trabalho, em razão de doença incapacitante que lhe advém
após o seu ingresso no Regime Geral de Previdência Social. 2.
Incapacidade comprovada pela prova pericial, que é clara em
afirmar que o autor é portador de cegueira monocular e visão
subnormal no outro olho. Esclarece o expert que a enfermidade
é progressiva, irreversível e está presente há oito anos. Ressalta,
ainda, que o contato com poeira e exposição solar poderá provocar
o agravamento da doença, com perda total da visão (fl. 57). 3.
Nada há que infirme essa assertiva, a qual, em decorrência de
presumida isenção e eqüidistância que o perito judicial tem das
partes, deve prevalecer sobre as conclusões da perícia realizada
pelo INSS na via administrativa. 4. Ressalte-se que a qualidade de
segurado é incontroversa, diante da homologação administrativa
do labor rural, com o reconhecimento da condição de segurado
especial pelo INSS (fls. 13/15). Além disso, os documentos
juntados com a inicial foram corroborados pela prova testemunhal,
que confirmou o labor rural do autor (fl. 78/79). 5. Cabe ao julgador
verificar as condições pessoais, sociais, econômicas e culturais do
beneficiário, de forma a analisar a sua incapacidade em sentido
amplo, e, no caso, a baixa escolaridade do segurado, a natureza
de sua atividade habitual (lavrador), tornam improvável a sua
reinserção no mercado de trabalho. 6. O benefício é devido desde
a data do requerimento administrativo, pois a incapacidade já
existia naquela ocasião (quesito 2, fl. 57). 7. Os juros de mora e a
correção monetária, que neste caso fluirão a partir da data de início
do benefício, devem observar o art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com
redação dada pela lei 11.960/09. Ressalte-se que tal deliberação
não prejudicará a incidência do que será decidido pelo STF do RE
870.947/SE, com repercussão geral reconhecida. 8. Os honorários,
fixados em 10% do valor devido até a SENTENÇA, proferida sob a
égide do CPC/73, harmonizam-se aos precedentes desta Câmara
e à Súmula nº 111 do STJ. 9. Apelação desprovida. Remessa
oficial, tida por interposta, parcialmente provida (item 7). (TRF 1ª
Região, AC 0002994-30.2013.4.01.9199 / GO, Rel. JUIZ FEDERAL
CRISTIANO MIRANDA DE SANTANA, 1ª CÂMARA REGIONAL
PREVIDENCIÁRIA DA BAHIA, e-DJF1 de 03/04/2017).
PREVIDENCIÁRIO.
AUXÍLIO-DOENÇA.
APOSENTADORIA
POR INVALIDEZ. TRABALHADOR RURAL. INÍCIO DE PROVA
MATERIAL CORROBORADO POR PROVA TESTEMUNHAL.
REQUISITOS PRESENTES. CONDIÇÃO DE SEGURADO
COMPROVADA.
LAUDO
PERICIAL
CONCLUSIVO.
INCAPACIDADE LABORAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 1.
São requisitos para a concessão dos benefícios de aposentadoria
por invalidez e de auxíliodoença: a qualidade de segurado da
Previdência Social, com o preenchimento do período de carência
de 12 (doze) contribuições mensais, salvo nas hipóteses previstas
no art. 26, II, III e art. 39, I, ambos da Lei 8.213/91, e a comprovação
de incapacidade para o exercício de atividade que garanta a
subsistência (art. 42, § 1º e § 2º, da Lei 8.213/91), devendo essa
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incapacitação ser definitiva, para a aposentadoria por invalidez, e
temporária, no caso do auxílio-doença. 2. A concessão do benefício
de aposentadoria por invalidez para trabalhador rural, segurado
especial, independe do cumprimento de carência, entretanto,
quando os documentos não forem suficientes para a comprovação
dos requisitos previstos em lei - prova material plena (art. 39, I c/c
55, § 3º, da Lei 8.213/91), exige-se a comprovação do início de
prova material da atividade rural com a corroboração dessa prova
indiciária por prova testemunhal. 3. Na espécie, a qualidade de
segurada da parte-autora, bem assim o cumprimento do período
de carência, restaram suficientemente demonstrados ante a
apresentação da certidão de casamento, celebrado em 18/12/1982,
onde consta sua qualificação profissional como lavrador (fls. 21);
cópia das declarações do ITR, exercícios 2005/2008, apontando
a parte-autora como contribuinte (fls. 74/77); e copia do INFBEN
de fls. 198, apontando o recebimento de auxílio-doença rural
(NB. 518.536.387-4, DIB. 31/10/2006, DCB. 05/03/2007). Tais
documentos restaram corroborados por prova testemunhal idônea
e inequívoca (a primeira testemunha afirmou conhecer o autor
desde pequeno e que ele sempre fora lavrador, mexendo com
lavourinha de café, milho, arroz e algumas pequenas cabeças
de gado; a segunda testemunha informou também conhecê-lo há
bastante tempo, sempre trabalhando na roça junto com a família
dele). 4. A perícia médica judicial atestou que o autor apresenta
incapacidade permanente e definitiva (dor e limitação funcional do
cotovelo direito causado por epicondilite lateral e dor e limitação
funcional lombar devido à osteoartrose avançada da coluna toráxica
e lombar) que impede a realização de atividades que requeiram
grandes esforços físicos. O expert concluiu, ainda, que a doença é
degenerativa e, caso venha a exercer atividade rural, a doença pode
se agravar. Considerando-se a difícil reabilitação do segurado para
outra atividade em razão de suas condições pessoais, mormente
o fato de se tratar de trabalhadora rural, deve lhe ser concedida
a aposentadoria por invalidez, estando o segurado obrigado a
se sujeitar ao exame médico-pericial periódico (art. 70 da Lei n.
8.212/1991 e art. 101 da Lei n. 8.213/1991), ainda que o direito ao
benefício tenha sido assegurado apenas em juízo, exceto se maior
de 60 anos. 5. A DIB será a data do requerimento administrativo
ou o dia imediato ao da cessação do auxíliodoença (art. 43 da Lei
8.213/1991). Não havendo requerimento, será a data da citação ou
a data do laudo médico pericial. Na hipótese, é a data da cessação
do auxílio-doença. 6. Correção monetária e juros moratórios,
conforme Manual de Cálculos da Justiça Federal. 7. Honorários
advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos
termos da Súmula n. 111 do STJ. 8. Apelação do INSS desprovida.
Remessa oficial, tida por interposta, parcialmente provida nos
termos do item 6. (TRF 1ª Região, AC 0073782-69.2013.4.01.9199
/ MG, Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL JOÃO LUIZ DE SOUSA,
SEGUNDA TURMA, e-DJF1 de 28/03/2017).
Dessa forma, afasta-se a concessão do auxílio-doença, dando
margem a aposentadoria por invalidez.
DISPOSITIVO.
Isso posto, acolho a pretensão deduzida na inicial e, como
consequência, nos termos do art. 18, I, “a”, c/c o art. 42, ambos da
Lei n. 8.213/91, condeno o INSS a implementar em favor de NILCE
GRAUNKE SCHRAM o benefício aposentadoria por invalidez.
No que se refere aos critérios de aferição para o deferimento
da tutela provisória de urgência, entendo verossímil a alegação
da requerente de que é segurada da previdência, porque restou
demonstrada essa condição pela prova testemunhal e documental
acostada aos autos. Por sua vez, o dano irreparável reside na
dificuldade da autora prover o necessário para a sua subsistência.
Além disso, o benefício pretendido trata-se de verba alimentar.
É certo, pois, que a não concessão da medida pleiteada poderá
causar dano de difícil reparação a requerente. Assim, creio haver
indicado de modo claro e preciso as razões do meu convencimento.
De outro norte, dada a natureza da causa, não vislumbro perigo de
irreversibilidade do provimento antecipado.
Dessa forma, concedo a tutela provisória de urgência e, como
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consequência, DETERMINO que o réu implemente imediatamente,
em favor da autora o benefício intitulado aposentadoria por
invalidez. O cumprimento da medida deverá ser feito no prazo de
10 dias.
Encaminhe-se a intimação para cumprimento da tutela provisória
por meio eletrônico para APS/ADJ – Porto Velho, aos cuidados
da gerente executiva da AADJ, Vanessa Felipe de Melo
(apsdj26001200@inss.gov.br) ou sirva esta DECISÃO como ofício
para APS/ADJ - Porto Velho: Rua Campos Sales, 3132, Bairro
Olaria, Porto Velho/RO, CEP 76.801-246.
O benefício será devido a contar da data do requerimento
administrativo (02/03/2017 - ID 11377735, p. 1).
Sobre o tema, a jurisprudência:
“(...) 6. O termo inicial será a data do requerimento administrativo
ou o dia imediato ao da cessação do auxílio-doença (art. 43 da
Lei 8.213/91). À míngua de requerimento administrativo, o termo
inicial deve ser a data da citação, conforme entendimento firmado
pelo e. STJ nos autos do recurso representativo da controvérsia
REsp 1369165/SP, publicado em 07/03/2014. (…) (TRF 1ª Região,
REO 0034220-56.2010.4.01.3800 / MG, Rel. DESEMBARGADOR
FEDERAL CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO, PRIMEIRA
TURMA, e-DJF1 de 11/03/2016)”.
O valor das parcelas vencidas deverá ser corrigido pelo Índice de
Nacional de Preços ao Consumidor (INPC).
O INSS é isento do pagamento das custas processuais.
Nos termos do art. 85, § 3º, I, do CPC, condeno o vencido (INSS) a
pagar honorários aos advogados do autor, os quais arbitro em 10%
sobre o valor total das prestações vencidas devidas a seu cliente.
Deveras, os patronos da parte autora atuaram com adequado
grau de zelo. Contudo, o lugar de prestação do serviço não exigiu
grandes despesas do vencedor. A natureza singela e a natural
importância da causa - sem questões de alta complexidade, assim
como o sóbrio e equilibrado trabalho realizado pelos advogados da
autora, próprio desse tipo de demanda, e sem consumo imoderado
de tempo para a sua consecução, sustentam a fixação dos
honorários no limite mínimo previsto em lei.
Nos termos do art. 487, I, do CPC, extingo o processo com
resolução de MÉRITO.
Expeça-se o necessário para o pagamento dos honorários médicos
periciais.
Esta SENTENÇA não está sujeita ao reexame necessário, dado
que a condenação é de valor certo não excedente a 1.000 (mil)
salários mínimos (art. 496, § 3º, I, do CPC).
SENTENÇA registrada eletronicamente pelo PJe e publicada no
DJe.
A intimação das partes dar-se-á por meio do DJe, eis que
regularmente representadas por advogados/procuradores.
Transitada em julgado esta DECISÃO e nada sendo requerido
pelas partes, arquivem-se os autos.
Rolim de Moura/RO, data conforme movimentação processual.
Leonardo Leite Mattos e Souza
Juiz de Direito
P.K.G.
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Rolim de Moura - 1ª Vara Cível
Av. João Pessoa, 4555, Centro, Rolim de Moura - RO - CEP:
76940-000 - Fone:(69) 34422268 Processo nº: 700560153.2017.8.22.0010
Classe: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
EXEQUENTE: MARIA REGINA LEAL
Advogado do(a) EXEQUENTE: ELOIR CANDIOTO ROSA RO0004355
EXECUTADO: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO
SOCIAL
Advogado do(a) EXECUTADO:
Nome: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Endereço: desconhecido
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SENTENÇA
Considerando a satisfação da obrigação exigida por meio desta
demanda, conforme comprovantes de ID 21091030 e 21091034,
extingo esta fase de cumprimento de SENTENÇA contra a Fazenda
Pública, o que faço com base no art. 924, inc. II, do CPC.
Publique-se, registre-se e intimem-se.
Oportunamente, arquivem-se os autos.
Rolim de Moura/RO, data conforme movimentação processual.
Leonardo Leite Mattos e Souza
Juiz de Direito
JCSDC
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
1ª Vara Cível da Comarca de Rolim de Moura
Av. João Pessoa, 4555, Centro, Rolim de Moura, RO
Telefone: (69) 3442 1458. E-mail: rmm1civel@tjro.jus.br
Processo: 7004939-55.2018.8.22.0010
Classe: HOMOLOGAÇÃO DE TRANSAÇÃO EXTRAJUDICIAL
(112)
Valor da Ação: R$ 4.808,16
REQUERENTE: NOEMI MAAS
Advogado do(a) REQUERENTE: EDILENA MARIA DE CASTRO
GOMES - RO0001967
REQUERIDO: PEDRO SMITH ROSA
Advogado do(a) REQUERIDO:
Pretendem as partes a homologação de acordo cujos termos estão
no requerimento de ID 20603171.
O Ministério Público manifestou-se favoravelmente à homologação
(ID 21370936).
Isto posto, homologo o acordo celebrado entre as partes, o qual
será regido pelas cláusulas insertas na sobredita petição, o que
faço com fundamento no art. 57 da Lei n. 9.099/97, c/c art. 840 do
Código Civil.
Com efeito, o acordo será regido pelas cláusulas e condições
estabelecidas na petição juntada aos autos pelas partes,
ressalvados direitos de terceiros de boa-fé.
Esta SENTENÇA homologatória de transação valerá como título
executivo judicial, conforme previsto no art. 515, inc. II, do CPC.
Resolvo o processo com exame de MÉRITO, nos termos do art.
487, inc. III, alínea b do CPC.
Sem custas.
P. R. I.
Oportunamente arquivem-se.
Rolim de Moura/RO, data conforme assinatura eletrônica*.
LEONARDO LEITE MATTOS E SOUZA
Juiz de Direito
bvr
___________________________
* A data de assinatura deste documento corresponde aos seis
primeiros dígitos indicados no “número do documento” constante da
parte inferior da assinatura eletrônica e está disposta na seguinte
ordem: ano (com dois dígitos), mês e dia.
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
1ª Vara Cível da Comarca de Rolim de Moura
Av. João Pessoa, 4555, Centro, Rolim de Moura, RO
Telefone: (69) 3442 1458. E-mail: rmm1civel@tjro.jus.br
Processo: 7001362-69.2018.8.22.0010
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA (120)
Valor da Ação: R$ 1.000,00
IMPETRANTE: JULIANA PEREIRA DA SILVA
Advogados do(a) IMPETRANTE: NEIRELENE DA SILVA AZEVEDO
- RO0006119, MARCIO ANTONIO PEREIRA - RO0001615
IMPETRADO: ALDAIR JULIO PEREIRA, MUNICÍPIO DE ROLIM
DE MOURA
Advogado do(a) IMPETRADO:
Advogado do(a) IMPETRADO:
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JULIANA PEREIRA DA SILVA impetrou MANDADO de segurança
contra ato do PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE
ROLIM DE MOURA, objetivando a sua nomeação para o cargo de
recepcionista.
Informa ter sido classificada em 4º lugar no concurso público
realizado pela Prefeitura de Rolim de Moura no ano de 2014,
Edital n. 001/2014, que previa uma vaga para o cargo. O candidato
classificado em 1º foi convocado; porém, na atualidade a vaga está
em aberto pois o único convocado/empossado tomou posse em
outro cargo, os demais (2º e 3º) não têm interesse.
Entretanto, até o presente momento, a impetrante não foi convocada
pelo impetrado para ocupar essa posição.
Requereu a concessão de segurança, determinando à autoridade a
nomeação, convocação posse e exercício da impetrante no cargo
pretendido bem como a gratuidade judiciária.
Juntou documentos que entende provar seu direito: resultado do
concurso (doc. Id. 16950827, p. 102), vacância do cargo que pretende
(doc. Id. 16950874); termos de desistência (doc. Id. 16950950 e
16950911), e indeferimento administrativo (doc. Id. 16951111, p. 2).
Determinada apenas a notificação do impetrado, já que não houve
concessão de liminar (doc. Id. 18099195).
Notificado (doc. Id. 18421410), o impetrado prestou informações
tempestivamente (doc. Id. 18836031). Afirma que a homologação
do concurso se deu em 13/5/2014, que a validade do concurso era
de dois anos e que o vencimento se deu em 13/5/2016. Dessa forma
levanta preliminar de decadência (art. 23 da Lei 12.016/2009).
Ressalta que apenas o Poder Executivo prorrogou o prazo de
validade e que o então Presidente da Câmara não o fez.
No MÉRITO, informou que não foi nomeada a impetrante em razão
de que ela tem mera expectativa de direito. Repisa a preliminar de
decadência. Afirma que há apenas uma vaga prevista e, em razão de
que a pessoa que ocupava o cargo anteriormente tomou posse em
cargo inacumulável e que até o fim do respectivo estágio probatório
pode retornar ao cargo de recepcionista.
Diz não haver prova pré-constituída de que assessores parlamentares
estão a ocupar a vaga em aberto.
Ao final pugna pela não concessão da segurança por inexistir direito
líquido e certo.
A Câmara Municipal de Rolim de Moura (doc. Id.19485814) informou
que se limitava a ratificar as informações prestadas pela autoridade
impetrada.
O Município de Rolim de Moura (doc. Id.19608012) informou que
a prorrogação do concurso se deu na integralidade, e não apenas
relativamente aos cargos do executivo.
Instado à manifestação, o Ministério Público disse não ser o caso de
sua intervenção (doc. Id.19970828).
Eis o relatório. A DECISÃO.
Em suas informações, a autoridade impetrada levanta preliminar de
decadência afirmando que a homologação do concurso se deu em
13/5/2014, que a validade do concurso era de dois anos e que o
vencimento se deu em 13/5/2016.
Consultando o edital de abertura e regência do certame, se vê que
se trata de concurso que servia à seleção de servidores tanto para o
Município de Rolim de Moura quanto à Câmara Municipal de Rolim
de Moura – poderes executivo e legislativo, portanto.
A validade do concurso seria de dois anos contados da homologação
(item 13.4 do edital, doc. Id. 16950788, p. 13)
Ora, no ordenamento jurídico brasileiro, o Princípio da Separação
dos Poderes preconizado no art. 2º da Constituição Federal dispõe
que “são Poderes da União, independentes e harmônicos entre
si, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário”. Como sabido, o texto
consagra a separação dos Poderes da União o que se assenta na
independência e harmonia entre os órgãos do poder político. O
relacionamento entre os Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário
não denota subordinação ou dependência no que se refere ao
exercício de suas funções.
Dessa forma, pretender que um Decreto municipal tal como aquele
de n. 3489/2016 (doc. Id.16950985) produza efeitos também
relativamente à Câmara Municipal feriria de morte a independência
que deve existir entre os poderes.
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Veja-se é aceito pelo Superior Tribunal de Justiça que a
prorrogação do prazo de validade de concursos é ato discricionário
da administração:
“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. CONCURSO
PÚBLICO. CANDIDATO CLASSIFICADO FORA DO NÚMERO
DE VAGAS OFERECIDAS PELO EDITAL. EXPECTATIVA
DE DIREITO. REMOÇÃO DE SERVIDOR PARA OUTRA
LOCALIDADE. VACÂNCIA DO CARGO NÃO CARACTERIZADA.
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VALIDADE DO CERTAME.
ATO DISCRICIONÁRIO. INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO
E CERTO. […] 7. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de
que a prorrogação do prazo de validade do concurso público é
faculdade outorgada à Administração, exercida segundo critérios
de conveniência e oportunidade, os quais não estão suscetíveis de
exame pelo
PODER JUDICIÁRIO. 8. Agravo Regimental não provido.” (BRASIL.
Superior Tribunal de Justiça. Segunda Turma. Agravo Regimental
No Recurso Em MANDADO De Segurança 39748/RO. Relator
Ministro Herman Benjamin. Julgamento: 04/04/2013. Publicação:
10/05/2013.)
E é ato discricionário da autoridade que tem poder para nomear os
candidatos. Como consequência, a faculdade de prorrogar ou não
a vigência do concurso (ao menos relativamente aos cargos de seu
interesse) era da Câmara Municipal de Rolim de Moura – nunca do
Executivo do Município de Rolim de Moura.
Veja-se que o ato de deflagrar o concurso foi conjunto (doc. Id.
16950788, p. 1). A homologação seria conjunta (item 13.5, doc.
Id. 16950788, p. 13). Logo eventual prorrogação deveria se dar
também conjuntamente, sob pena de valer apenas para o Poder
que emitisse o ato.
Por esse raciocínio, o fim da validade do concurso deflagrado pelo
edital 001/2014 se deu em 2016 e o prazo decadencial previsto no
art. 23 da Lei 12.016/2009 se esvaiu muito antes da distribuição
desta pretensão.
DISPOSITIVO.
Isto posto, reconheço a ocorrência do prazo decadencial com base
no art. 23 da Lei 12.016/2009 e, via de consequência, extingo este
MANDADO de Segurança impetrado por JULIANA PEREIRA DA
SILVA contra ato de PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE
ROLIM DE MOURA.
Soluciono esta fase do processo com resolução de MÉRITO, o que
faço com fundamento no art. 487, inc. II, do Código de Processo
Civil.
Custas finais pelo impetrante. Proceda a Direção do Cartório
na forma dos art. 35 e seguintes da Lei Estadual 3896/2016,
observando, ainda, o Provimento Conjunto n. 002/2017-PR-CG.
Sem condenação em honorários, conforme entendimento
consolidado nas Súmulas 512 do STF e 105 do STJ e expressa
vedação legal (art. 25 da Lei 12.016/2009).
Publique-se e intimem-se.
Rolim de Moura/RO, data conforme assinatura eletrônica*.
LEONARDO LEITE MATTOS E SOUZA
Juiz de Direito
___________________________
* A data de assinatura deste documento corresponde aos seis
primeiros dígitos indicados no “número do documento” constante da
parte inferior da assinatura eletrônica e está disposta na seguinte
ordem: ano (com dois dígitos), mês e dia.
jrsr
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Rolim de Moura - 1ª Vara Cível
Av. João Pessoa, 4555, Centro, Rolim de Moura - RO - CEP:
76940-000 - Fone:(69) 34422268 Processo nº: 700348659.2017.8.22.0010
Classe: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
EXEQUENTE: ANA ROBERTA MEIRELES DE OLIVEIRA
Advogado do(a) EXEQUENTE:
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EXECUTADO: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO
SOCIAL
Advogado do(a) EXECUTADO:
Nome: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Endereço: desconhecido
SENTENÇA
Considerando a satisfação da obrigação exigida por meio desta
demanda, conforme comprovantes de ID 21072055, extingo esta
fase de cumprimento de SENTENÇA contra a Fazenda Pública, o
que faço com base no art. 924, inc. II, do CPC.
Publique-se, registre-se e intimem-se.
Oportunamente, arquivem-se os autos.
Rolim de Moura/RO, data conforme movimentação processual.
Leonardo Leite Mattos e Souza
Juiz de Direito
JCSDC
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Rolim de Moura - 1ª Vara Cível
Av. João Pessoa, 4555, Centro, Rolim de Moura - RO - CEP:
76940-000 - Fone:(69) 34422268 Processo nº: 700805018.2016.8.22.0010
Classe: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
AUTOR: MARINALVA MUNIZ RODRIGUES
Advogado do(a) AUTOR: CINTIA GOHDA RUIZ DE LIMA
UMEHARA - RO0004227
RÉU: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Advogado do(a) RÉU:
Advogado do(a) RÉU:
Nome: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Endereço: desconhecido
SENTENÇA
Considerando a satisfação da obrigação exigida por meio desta
demanda, conforme comprovantes de ID 21313260, extingo esta
fase de cumprimento de SENTENÇA contra a Fazenda Pública, o
que faço com base no art. 924, inc. II, do CPC.
Publique-se, registre-se e intimem-se.
Oportunamente, arquivem-se os autos.
Rolim de Moura/RO, data conforme movimentação processual.
Leonardo Leite Mattos e Souza
Juiz de Direito
JCSDC
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
1ª Vara Cível da Comarca de Rolim de Moura
Av. João Pessoa, 4555, Centro, Rolim de Moura, RO
Telefone: (69) 3442 1458. E-mail: rmm1civel@tjro.jus.br
Processo: 7006015-85.2016.8.22.0010
Classe: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
Valor da Ação: R$ 10.560,00
AUTOR: DANIELA ARAUJO RAMOS
Advogado do(a) AUTOR: JESSICA BORGES DOS REIS RO0007292
RÉU: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Advogado do(a) RÉU:
SENTENÇA
DANIELA ARAUJO RAMOS, criança representada por sua genitora
Regina Aparecida Araujo, ingressou com ação previdenciária
contra o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS,
pleiteando a concessão do benefício assistencial de prestação
continuada - BPC/LOAS, sob o argumento de que é pessoa
com deficiência, pois apresenta impedimento de longo prazo de
natureza física, e não possui condições financeiras para prover a
sua subsistência ou tê-la provida por sua família.
Aduz que o réu negou-lhe o benefício, sob o fundamento de que
não atende aos critérios de deficiência e renda per capita do grupo
familiar.
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Com a inicial vieram documentos indispensáveis à sua propositura,
em especial instrumento de mandato (procuração), declaração
de hipossuficiência econômica, certidão de nascimento e CPF,
documentos pessoais dos genitores, laudos, exames e receituários
médicos, comunicação de DECISÃO do INSS e notas fiscais de
aquisição de medicamentos.
À causa foi atribuído o valor de R$ 10.560,00.
Os pedidos são certos e determinados.
Por preencher os requisitos do art. 319 do CPC, a petição inicial,
depois de registrada e distribuída, foi recebida, tendo ainda este
juízo concedido os benefícios da gratuidade judiciária à autora.
Houve a concessão dos efeitos da tutela provisória de urgência (ID
7368874, p. 1).
O réu foi citado e apresentou contestação, oportunidade em que
aduziu que a autora não preenche os requisitos para percepção do
benefício assistencial vindicado (ID 8661199).
Em que pese o réu não haver alegado nenhum fato impeditivo,
modificativo ou extintivo do direito da autora (CPC, art. 350), a
demandante, ainda assim, ofertou réplica, oportunidade em que
retorquiu as alegações apresentadas pelo requerido em sua
resposta, repetindo ainda argumentos já aduzidos na petição inicial.
Diante da impossibilidade de julgamento parcial ou total de
MÉRITO, este juízo exarou DECISÃO de saneamento e
organização do processo, por meio da qual fixou os pontos
controvertidos da demanda, deferiu a produção de prova pericial e
estudo socioeconômico (ID 11654450).
Relatório social (ID 13347936, p. 1/3).
Laudo pericial (ID 14832840, p. 1/4).
Intimados sobre o laudo pericial e o estudo socioeconômico, a
parte autora não se manifestou. O réu, por sua vez, requereu a
improcedência da ação.
O Ministério Público pugnou pela rejeição do pedido da autora,
sob o argumento de que ela não comprovou o preenchimento dos
requisitos necessários à concessão do benefício assistencial de
prestação continuada.
Eis o relatório. A DECISÃO.
Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, “presentes
as condições que ensejam o julgamento antecipado da causa, é
dever do juiz, e não mera faculdade, assim proceder”. (BRASIL.
Superior Tribunal de Justiça. 4ª Turma. Recurso Especial 2.832RJ. Relator Ministro Sálvio de Figueiredo. Julgamento: 14/08/1990.
Publicação: 17/09/1990).
O feito comporta julgamento antecipado, uma vez que, nos termos
do art. 355, inc. I, do CPC, embora a questão de MÉRITO envolva
temas de direito e de fato, não se vislumbra a necessidade de
produção de prova oral em audiência, mormente diante da prova
documental anexada aos autos, do que dispõe o art. 320 do
Código de Processo Civil (A petição inicial será instruída com os
documentos indispensáveis à propositura da ação) e da prova
pericial já produzida.
O benefício de prestação continuada previsto na Lei n. 8.742/93
e na Constituição Federal decorre do dever que tem o Estado de
prestar assistência social aos necessitados, em respeito à dignidade
do cidadão, conferindo às pessoas portadoras de deficiência a
reabilitação, a habilitação e a promoção de sua integração à vida
comunitária.
Deveras, para percepção do benefício não é necessário que o
requerente seja filiado ao Sistema Previdenciário, bastando que
implemente as condições exigidas na citada lei.
Conforme ditame legal, o benefício, no valor de um salário mínimo
mensal, é devido à pessoa portadora de deficiência que comprove
não possuir meios de prover a própria manutenção e nem de tê-la
provida por sua família, cuja renda mensal familiar per capita não
ultrapasse o limite de ¼ do salário mínimo ou que se encontra em
condição de miserabilidade.
O benefício assistencial requer dois pressupostos para a sua
concessão, quais sejam, a idade ou deficiência (aspecto subjetivo)
e hipossuficiência (aspecto objetivo), conforme intelecção dos arts.
203, V, da CF e art. 20 e incisos da Lei nº. 8.742/93.
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Nessa esteira, em que pese as declarações médicas e receituários
juntados aos autos, o laudo médico pericial (ID 14832840, p. 1/4)
informa que a demandante é portadora de EPILEPSIA (CID G40).
Entretanto, essa patologia não acarreta impedimentos de longo
prazo de modo que possa obstruir sua participação plena e efetiva
na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas.
Segundo o perito, a autora tem 11 anos de idade, é portadora de
epilepsia e apresenta limitação pontual ao labor, em face de risco
de acidentes para atividades laborativas em nível acima do solo,
bem como para atividades que requeiram manuseio de instrumento
perfuro-cortante e/ou de fogo. Contudo, tratam-se de limitações
pontuais ao desempenho de atividade formal ou mesmo informal,
não havendo se falar em deficiência, tampouco em invalidez.
Acrescenta o expert que a demandante não apresenta qualquer
distúrbio no seu desenvolvimento físico, mental, auditivo ou visual
e seu desenvolvimento está adequado à sua idade cronológica e
ela não depende de terceiros para nenhuma das atividades da vida
diária.
Em suma, a autora não se enquadra no conceito legal de pessoa
com deficiência, ou seja, aquela que tem impedimento de longo
prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, o qual, em
interação com uma ou mais barreiras, pode obstruir sua participação
plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as
demais pessoas (art. 2° da Lei 13.146/2015).
Nessa esteira, os seguintes julgados:
CONSTITUCIONAL
E
PREVIDENCIÁRIO.
BENEFÍCIO
ASSISTENCIAL. LOAS. ART. 203, V, DA CF/88. LEI 8.742/93.
PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA FÍSICA E/OU MENTAL.
PERÍCIA MÉDICA. AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE PARA O
TRABALHO E VIDA INDEPENDENTE. NÃO PREENCHIMENTO
DOS REQUISITOS LEGAIS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA
MANTIDA. (...) 5. Considera-se deficiente aquela pessoa que
apresenta impedimentos (físico, mental, intelectual ou sensorial)
de longo prazo (mínimo de 2 anos) que podem obstruir sua
participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de
condições com as demais pessoas. Tal deficiência e o grau de
impedimento devem ser aferidos mediante avaliação médica e
avaliação social, consoante o § 6º do art. 20 da Lei Orgânica da
Assistência Social. 6. A incapacidade para a vida laborativa deve
ser entendida como incapacidade para vida independente, para
efeitos de concessão de benefício de prestação continuada. 7. Na
hipótese, a perícia médica atestou, às fls. 68-73, peremptoriamente,
que a autora é portadora de transtorno misto ansioso e depressivo
controlado, que não leva à incapacidade laborativa. O laudo
médico foi conclusivo ao determinar que “a doença apresentada
pela periciada não gera incapacidade laboral para exercer suas
atividades habituais”. A ausência de consonância da deficiência
física apresentada pela parte autora com os requisitos legais e o
entendimento jurisprudencial é suficiente, independentemente da
condição de miserabilidade, à negativa da concessão do benefício
requestado. 8. Coisa julgada secundum eventum litis, permitindo
o ajuizamento de nova demanda pelo requerente na hipótese de
alteração das circunstâncias verificadas na causa. Precedentes.
9. Apelação da parte autora desprovida. (TRF 1ª Região, AC
0051890-36.2015.4.01.9199 / MG, Rel. DESEMBARGADOR
FEDERAL JOÃO LUIZ DE SOUSA, SEGUNDA TURMA, e-DJF1
de 26/04/2016).
PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO ASSISTENCIAL. AUSÊNCIA DE
INCAPACIDADE. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.
1. À época do requerimento do autor, vigia a redação anterior do
art. 20 da Lei n. 8.742/93, segundo a qual o benefício de prestação
continuada seria devido à pessoa portadora de deficiência que
comprovasse não possuir meios de prover a própria subsistência
nem de tê-la provida pela família. 2. No julgamento dos RE
567985 e 580963, e da Reclamação nº 4374, o STF declarou a
inconstitucionalidade do art. 20, § 3º, da Lei nº 8.742/93, no que
se refere à renda mensal familiar, fixando a compreensão de que
o parâmetro previsto no art. 20, § 3º, da LOAS, não mais serve à
aferição da situação de hipossuficiência do idoso ou do deficiente.
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3. No caso, a perícia concluiu que não existe deficiência que impeça
o autor de prover a própria manutenção (fl. 182). 4. Apelação
improvida. (TRF 1ª Região, AC 0050455-32.2012.4.01.9199 / MG,
Rel. JUIZ FEDERAL MARCOS VINICIUS LIPIENSKI, 2ª CÂMARA
REGIONAL PREVIDENCIÁRIA DE MINAS GERAIS, e-DJF1 de
30/05/2016).
Demais disso, o estudo social acostados autos autos dá conta de
que a autora reside com seus pais em casa alugada, sendo a renda
da família composta pela aposentadoria por invalidez percebida
pelo genitor no valor de um salário-mínimo e pelo benefício auxíliodoença recebido pela genitora, também no valor de um saláriomínimo.
Consta do relatório social que as despesas mensais com aluguel,
alimentação, energia, gás, roupas, materiais escolares etc. giram
em torno de R$ 1.106,00, sendo, portanto, a renda per capita
familiar de R$ 624,66.
Logo, é de concluir que a autora possui condições de prover a sua
subsistência ou de tê-la provida por sua família.
Destarte, conclui-se que o requisito hipossuficiência também não
foi preenchido pela demandante, vez que seu núcleo familiar possui
renda aceitável, tendo condições de prover a sua subsistência ou de
tê-la provida por sua família, não existe vulnerabilidade econômica
da família, bem como, não estão em condição de miserabilidade.
Logo, não se encontram preenchidos os requisitos necessários
para a concessão do benefício vindicado.
DISPOSITIVO.
Isso posto, rejeito a pretensão da autora, o que faço com lastro
no artigo 487, I, do Código de Processo Civil e, por consequência,
revogo a DECISÃO que concedeu os efeitos da tutela provisória de
urgência (ID 7368874, p. 1).
Nos termos do art. 85, § 2º, do CPC, condeno a autora a pagar
custas e honorários aos Procuradores do INSS ou diretamente à
autarquia, os quais arbitro em 10% sobre o valor atualizado da
causa.
Deveras, a PFN atuou com zelo profissional. Já o lugar de
prestação do serviço não exigiu grandes despesas. Por sua vez,
a singela natureza e modesta importância da causa, bem como
o trabalho sem grandes complexidades realizado e o comedido
tempo exigido para o serviço sustentam a fixação dos honorários
naquela proporção.
Diante da gratuidade judiciária concedida no DESPACHO inicial,
deverá ser observado o prazo do § 3º do art. 98 do CPC quanto a
eventual execução das obrigações da sucumbência, as quais ficam
em condição de exigibilidade suspensa.
Sem condenação ao pagamento de custas, eis que a autora é
beneficiária da gratuidade judiciária.
Nos termos do art. 487, I, do CPC, resolvo o processo com
resolução de MÉRITO.
SENTENÇA registrada eletronicamente pelo PJe e publicada no
DJe.
A intimação das partes dar-se-á por meio do DJe, eis que
regularmente representadas por advogados.
Ciência ao Ministério Público.
Transitada em julgado esta DECISÃO e nada sendo requerido
pelas partes, arquivem-se os autos.
Rolim de Moura/RO, data conforme movimentação processual.
Leonardo Leite Mattos e Souza
Juiz de Direito
P.K.G.
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Rolim de Moura - 1ª Vara Cível
Av. João Pessoa, 4555, Centro, Rolim de Moura - RO - CEP:
76940-000 - Fone:(69) 34422268 Processo nº: 700661946.2016.8.22.0010
Classe: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
EXEQUENTE: IMARAL PNEUS E PECAS LTDA - EPP
Advogado do(a) EXEQUENTE: FABIO JOSE REATO - RO0002061
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EXECUTADO: MUNICÍPIO DE ROLIM DE MOURA
Advogado do(a) EXECUTADO:
Nome: MUNICÍPIO DE ROLIM DE MOURA
Endereço: Avenida João Pessoa, 4478, Centro, Rolim de Moura RO - CEP: 76940-000
SENTENÇA
Considerando a satisfação da obrigação exigida por meio desta
demanda, conforme comprovantes de ID 21149328, extingo esta
fase de cumprimento de SENTENÇA contra a Fazenda Pública do
Município de Rolim de Moura, o que faço com base no art. 924, inc.
II, do CPC.
Publique-se, registre-se e intimem-se.
Oportunamente, arquivem-se os autos.
Rolim de Moura/RO, data conforme movimentação processual.
Leonardo Leite Mattos e Souza
Juiz de Direito
JCSDC
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
1ª Vara Cível da Comarca de Rolim de Moura
Av. João Pessoa, 4555, Centro, Rolim de Moura, RO
Telefone: (69) 3442 1458. E-mail: rmm1civel@tjro.jus.br
Processo: 0000807-84.2012.8.22.0010
Classe: MONITÓRIA (40)
Valor da Ação: R$ 18.959,20
AUTOR: IND MACCHINA ZACCARIA
Advogado do(a) AUTOR: ENEIDA LIANE BUTTINI - SP164835
RÉU: OLIVEIRA MOTORES LTDA - EPP
Advogados do(a) RÉU: DANILO CONSTANCE MARTINS
DURIGON - RO0005114, MAYCON DOUGLAS MACHADO RO0002509
Pretendem as partes a homologação de acordo cujos termos estão
no requerimento de ID 21128296.
Isto posto, homologo o acordo celebrado entre as partes, o qual
será regido pelas cláusulas insertas na sobredita petição, o que
faço com fundamento no art. 57 da Lei 9.099/97, c/c art. 840 do
Código Civil.
Com efeito, o acordo será regido pelas cláusulas e condições
estabelecidas na petição juntada aos autos pelas partes,
ressalvados direitos de terceiros de boa-fé.
Esta SENTENÇA homologatória de transação valerá como título
executivo judicial, conforme previsto no art. 515, inc. II, do CPC.
Resolvo o processo com exame de MÉRITO, nos termos dos arts.
487, inc. III, alínea “b” e 924, inc. III, ambos do CPC.
Desnecessária a suspensão do processo. Em caso de
descumprimento do acordo, basta a parte interessa formular pedido
de cumprimento de SENTENÇA nestes autos.
Torno ineficazes as penhoras de bens e valores realizadas nestes
autos.
Procedi ao desbloqueio de valores em contas de titularidade da
parte executada e exclui a restrição que recaía sobre o veículo
penhorado, conforme detalhamentos anexos.
Sem custas finais, ante a disposição inserta no art. 90, §3°, do CPC.
P.R.I.
Oportunamente arquivem-se.
Rolim de Moura/RO, data conforme movimentação processual.
Leonardo Leite Mattos e Souza
Juiz de Direito
P.K.G.
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Rolim de Moura - 1ª Vara Cível
Av. João Pessoa, 4555, Centro, Rolim de Moura - RO - CEP:
76940-000 - Fone:(69) 34422268
Processo nº: 7003401-10.2016.8.22.0010
Classe: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
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EXEQUENTE: LUIZMAR DE OLIVEIRA
Advogado do(a) EXEQUENTE: CINTIA GOHDA RUIZ DE LIMA
UMEHARA - RO0004227
EXECUTADO: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO
SOCIAL
Advogado do(a) EXECUTADO:
Nome: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Endereço: Rua Presidente Vargas, 1024, Centro, Ji-Paraná - RO
- CEP: 76900-038
SENTENÇA
Considerando a satisfação da obrigação exigida por meio desta
demanda, conforme comprovantes de ID 21313135, extingo esta
fase de cumprimento de SENTENÇA contra a Fazenda Pública, o
que faço com base no art. 924, inc. II, do CPC.
Publique-se, registre-se e intimem-se.
Oportunamente, arquivem-se os autos.
Rolim de Moura/RO, data conforme movimentação processual.
Leonardo Leite Mattos e Souza
Juiz de Direito
JCSDC
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
1ª Vara Cível da Comarca de Rolim de Moura
Av. João Pessoa, 4555, Centro, Rolim de Moura, RO
Telefone: (69) 3442 1458. E-mail: rmm1civel@tjro.jus.br
Processo: 7001471-83.2018.8.22.0010
Classe: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
Valor da Ação: R$ 10.507,43
AUTOR: VANESSA MAGALHAES
Advogado do(a) AUTOR: RICARDO FACHIN CAVALLI RO0004094
RÉU: CLINICA DA CRIANCA LTDA - ME, MARCEL BARACAT
DE ALMEIDA
Advogado do(a) RÉU: MANAIRA FREITAS LAZAROTTO RO9577
Advogados do(a) RÉU: EDSON MARCIO ARAUJO - RO0007416,
HELOISA CORREIA RODRIGUES - RO8274, ALEX SANDRO
RODRIGUES CARDOSO - MT11393/O
Pretendem as partes a homologação de acordo cujos termos
estão no requerimento de ID 21321565.
Isto posto, homologo o acordo celebrado entre as partes, o qual
será regido pelas cláusulas insertas na sobredita petição, o que
faço com fundamento no art. 57 da Lei n. 9.099/97, c/c art. 840
do Código Civil.
Com efeito, o acordo será regido pelas cláusulas e condições
estabelecidas na petição juntada aos autos pelas partes,
ressalvados direitos de terceiros de boa-fé.
Esta SENTENÇA homologatória de transação valerá como título
executivo judicial, conforme previsto no art. 515, inc. II, do CPC.
Resolvo o processo com exame de MÉRITO, nos termos do art.
487, inc. III, alínea b do CPC.
Sem custas.
Retire-se a audiência designada de pauta (ID 21148476).
P. R. I.
Oportunamente arquivem-se.
Rolim de Moura/RO, data conforme assinatura eletrônica*.
LEONARDO LEITE MATTOS E SOUZA
Juiz de Direito
bvr
___________________________
* A data de assinatura deste documento corresponde aos seis
primeiros dígitos indicados no “número do documento” constante
da parte inferior da assinatura eletrônica e está disposta na
seguinte ordem: ano (com dois dígitos), mês e dia.
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PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Rolim de Moura - 1ª Vara Cível
Av. João Pessoa, 4555, Centro, Rolim de Moura - RO - CEP: 76940000 - Fone:(69) 34422268 Processo: 7000660-60.2017.8.22.0010
Classe: PROCEDIMENTO SUMÁRIO (22)
Valor da Ação: R$ 13.500,00
AUTOR: ALDAIR ALVES DE SOUZA
Advogado do(a) AUTOR: PAULO NUNES RIBEIRO - RO0007504
RÉU: SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO
DPVAT SA
Advogado do(a) RÉU: WILSON VEDANA JUNIOR - RO0006665
Conforme noticiado (ID 19245716), a parte executada satisfez
a obrigação exigida por meio desta demanda, razão pela qual
extingo a execução, o que faço com fundamento no art. 924, inc.
II, do CPC.
Custas pela requerida. Proceda a Direção do Cartório na forma dos
art. 35 e seguintes da Lei Estadual 3896/2016, observando, ainda,
o Provimento Conjunto n. 002/2017-PR-CG.
Publique-se e intimem-se.
Expeça-se o necessário ao levantamento do depósito por quem de
direito.
Comprovado o levantamento, o que pode ser feito mediante
consulta aos sistemas da CEF, arquivem-se.
Rolim de Moura, RO, data conforme movimentação processual.
LEONARDO LEITE MATTOS E SOUZA
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
1ª Vara Cível da Comarca de Rolim de Moura
Av. João Pessoa, 4555, Centro, Rolim de Moura, RO
Telefone: (69) 3442 1458. E-mail: rmm1civel@tjro.jus.br
Processo: 7002505-93.2018.8.22.0010
Classe: FAMÍLIA- EXECUÇÃO DE ALIMENTOS (1112)
Valor da Ação: R$ 512,63
EXEQUENTE: WELINTON FILIPI MARTINI TEIXEIRA
Advogado do(a) EXEQUENTE: SALVADOR LUIZ PALONI RO000299A
EXECUTADO: ABELAS ELIAS TEIXEIRA
Advogado do(a) EXECUTADO:
Considerando a informação da exequente dando conta de que o
executado adimpliu a prestação que lhe era devida (ID 19281777),
satisfazendo, portanto, a obrigação que originou esta demanda,
extingo a presente execução, o que faço com fundamento no art.
924, II, do CPC.
Publique-se, registre-se e intimem-se.
Ciência ao Ministério Público.
Sem custas.
Oportunamente, arquivem-se os autos.
Rolim de Moura/RO, data conforme movimentação processual.
Leonardo Leite Mattos e Souza
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
1ª Vara Cível da Comarca de Rolim de Moura
Av. João Pessoa, 4555, Centro, Rolim de Moura, RO
Telefone: (69) 3442 1458. E-mail: rmm1civel@tjro.jus.br
Processo: 7004092-87.2017.8.22.0010
Classe: ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68 (69)
Valor da Ação: R$ 6.814,20
AUTOR: LAYS VALENTINA SILVEIRA DE OLIVEIRA
Advogado do(a) AUTOR:
RÉU: MARCIO DE OLIVEIRA
Advogado do(a) RÉU: MARINEUZA DOS SANTOS LOPES RO0006214
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LAYS VALENTINA SILVEIRA DE OLIVEIRA e NASCITURO de
LIDIANA DA SILVEIRA representados por LIDIANA DA SILVEIRA
ingressaram com ação de alimentos gravídicos c.c/ alimentos e
guarda contra MARCIO DE OLIVEIRA.
Disse LAYS VALENTINA que nasceu de relacionamento amoroso
mantido entre sua genitora e o requerido. LIDIANA alegou que está
grávida de criança no 7º mês de gestação e que o pai é o requerido.
LIDIANA informa que desde dezembro de 2016 não convive com
o requerido.
Assevera que o genitor não colabora com sua manutenção da filha
nem do nascituro e que as despesas com pré-natal e enxoval do
nascituro estão correndo por conta da genitora.
Pediu alimentos provisórios e definitivos e fixação da guarda e
direito de visitas.
Alimentos provisórios foram deferidos (doc. Id.12145146).
A tentativa de conciliação frutificou em parte, restando definida a
guarda de LAYS e optando as partes pela realização de exame de
DNA (doc. Id.13068619).
Pela Defensoria Pública, o requerido contestou os pedidos (doc.
Id.13366948). Informou que sobrevive de bicos e diárias e que
reside com sua genitora. Elaborou proposta de alimentos.
Os autores anexaram certidão do nascituro, que foi registrado
como THOMAS DA SILVEIRA DE OLIVEIRA. Do registro já consta
o requerido como pai.
Aportou ao feito o resultado do Estudo para determinação de
paternidade, dando conta de que o requerido não é o pai biológico
de THOMAS.
Instado a se manifestar, o Ministério Público opinou pela procedência
do pedido (ID 18716152) recomendando ao requerido que procure
as vias ordinárias para a questão da negativa de paternidade.
É o sucinto relatório. Decido.
A questão dos alimentos devidos a LAYS bem como a
regulamentação da guarda e visitas é incontroversa. A guarda e
visitação foram objeto de acordo formulado em audiência.
Resta definir o percentual dos alimentos devidos a LAYS e a
THOMAS, que nasceu no curso do processo.
Em que pese o pedido do requerido para exclusão de seu nome do
registro de nascimento de THOMAS (doc. Id.16843046, p. 3), este
é impertinente. Não há possibilidade de pedido contraposto aqui e,
caso queira, deve procurar a via judicial adequada.
Ademais, mesmo com o resultado do Exame a excluir sua
paternidade, este não se sobrepõe ao registro civil realizado
voluntariamente pelo requerido. Ora, ele deve ter lá suas razões
para mesmo no aguardo do resultado dos exames e estando
judicializada a questão, ter se assumido como pai de THOMAS.
Agora, para desconstituir afirmação feita perante o Oficial de
Registo Civil deve se utilizar da medida adequada.
Na hipótese, verifica-se que parte da ação versa sobre alimentos,
de modo que o juiz não fica adstrito ao pedido inaugural, podendo
fixá-los livremente, desde que sopesados os pressupostos regrados
pelo art. 1.694, § 1º, do Código Civil, vale dizer, as necessidades do
alimentando e as possibilidades do alimentante.
Determina o art. 1.694, § 1º, do Código Civil que os alimentos devem
ser fixados na proporção das necessidades do alimentado e dos
recursos do alimentante, ficando ao prudente critério do julgador
a estimativa, de forma a se ter um valor que reúna ponderação e
DECISÃO, inclusive na hipótese da revisional de alimentos, quando
se constata a alteração na situação financeira da pessoa obrigada.
Não se pode olvidar que ambos os genitores têm o mesmo dever
de sustentar a prole, não importando se um tem renda superior
à do outro. A circunstância não transfere somente para o mais
favorecido financeiramente a obrigação alimentar, mas, tão
somente tem reflexo para determinar proporcionalmente qual o
montante de contribuição que caberá a cada um dos pais.
A propósito disso, esclarece Yussef Said Cahali, em sua obra Dos
Alimentos, Ed. RT, 1987, p. 382: “[...] a obrigação de sustento
compete a ambos os pais, qualquer que seja o regime de bens, na
proporção das necessidades do filho e dos recursos dos genitores.”
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Os pais devem concorrer para o sustento dos filhos de acordo
com suas possibilidades; a obrigação pode ser portanto imputada
exclusivamente ao pai, se a mãe não tiver condição de fazê-lo.
(STJ, REsp. n. 450.164/SP, Rel. Ministro Ari Pargendler, Terceira
Turma, julgado em 2/10/2003, DJ 15/3/2004 p. 265).
No caso dos autos, restou evidenciado que os gastos dos autores
devem ser repartidos entre os seus pais. Assim, cabe aos pais
assumirem esse ônus em partes iguais. Portanto, o valor da
pensão deve girar em torno de 30% do salário mínimo mensal à
míngua de comprovação da renda do requerido, bem como, 50%
das despesas com saúde e educação das crianças. De outro lado,
a mãe dos autores também atenderá às necessidades dos filhos.
Esse percentual foi inclusive aquele oferecido inicialmente pelo
requerido.
A guarda e o direito de visitas de LAYS VALENTINA SILVEIRA
DE OLIVEIRA foi objeto de acordo em audiência. Não há pedido
ou acordo acerca da guarda ou direito de visitas a THOMAS DA
SILVEIRA DE OLIVEIRA.
DISPOSITIVO.
Isso posto, homologo o acordo celebrado entre as partes
relativamente à guarda e visitas de LAYS VALENTINA SILVEIRA
DE OLIVEIRA (brasileira, nascida aos 24/9/2014, filha de Márcio
de Oliveira e de Lidiana da Silveira, matrícula 095802 01 55 2014
1 00126 145 0050145 18 do Registro Civil de Rolim de Moura), o
qual será regido pelas cláusulas insertas na ata de audiência, o que
faço com fundamento no art. 57 da Lei n. 9.099/97, c/c art. 840 do
Código Civil. Serve esta DECISÃO como termo de guarda em favor
da genitora e guardiã LIDIANA DA SILVEIRA (brasileira, solteira,
vendedora, RG 4967526 SSP/SC, CPF 046.060.859-24).
Condeno o requerido MARCIO DE OLIVEIRA a entregar aos
requerentes LAYS VALENTINA SILVEIRA DE OLIVEIRA e
THOMAS DA SILVEIRA DE OLIVEIRA alimentos definitivos no
importe de 30% do salário mínimo vigente mais 50% dos gastos
com saúde e educação dos autores.
Soluciono esta fase do processo com resolução de MÉRITO, o que
faço com fundamento no art. 487, inc. I, e alínea “a” do inc. III, do
Código de Processo Civil.
Fixo os honorários da Defensoria Pública em R$ 900,00, com base
no § 8º e segundo critérios do § 2º, ambos do art. 85 do CPC.
Deveras, a Defensoria Pública atuou com adequado grau de zelo.
Já o lugar de prestação do serviço não exigiu grandes despesas do
vencedor. O processo tramitou por pouco mais de um ano.
Defiro a gratuidade ao requerido, de modo as obrigações de sua
sucumbência (custas finais e honorários sucumbenciais) estão
subordinadas à condição suspensiva prevista no art. 98, § 3º, do
CPC.
Ciência ao MP e à Defensoria.
Publique-se e intimem-se.
Promova a Direção do Cartório a adição de THOMAS DA SILVEIRA
DE OLIVEIRA no polo ativo.
Com o trânsito em julgado, expeça-se o necessário e arquivem-se.
Rolim de Moura/RO, data conforme assinatura eletrônica*.
LEONARDO LEITE MATTOS E SOUZA
Juiz de Direito
___________________________
* A data de assinatura deste documento corresponde aos seis
primeiros dígitos indicados no “número do documento” constante da
parte inferior da assinatura eletrônica e está disposta na seguinte
ordem: ano (com dois dígitos), mês e dia.
jrsr
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
1ª Vara Cível da Comarca de Rolim de Moura
Av. João Pessoa, 4555, Centro, Rolim de Moura, RO
Telefone: (69) 3442 1458. E-mail: rmm1civel@tjro.jus.br
Processo: 7003202-51.2017.8.22.0010
Classe: MONITÓRIA (40)
Valor da Ação: R$ 9.869,82

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

ANO XXXVI

NÚMERO 172

DIARIO DA JUSTIÇA

AUTOR: INDUSTRIA E COMERCIO DE BEBIDAS MDM LTDA
Advogado do(a) AUTOR: RODRIGO TOTINO - RO0006368
RÉU: TIAGO JUNIOR GUERRA SANTANA
Advogado do(a) RÉU:
Trata-se de ação monitória manejada por INDUSTRIA E COMERCIO
DE BEBIDAS MDM LTDA contra TIAGO JUNIOR GUERRA
SANTANA pretendendo a cobrança de valores referentes a boleto
bancário e cheques (doc. Id. 11068408-11068433).
A parte devedora foi regularmente citada por edital e, decorrido o
prazo in albis, houve a nomeação de curador, o qual apresentou
embargos por negativa geral (doc. Id. 18366817).
Por sua vez, incumbiria a parte devedora alegar todas as matérias
de defesa do procedimento comum (§ 1º do art. 702 do CPC).
Sem prejuízo da prerrogativa da defesa técnica por negativa geral,
a embargante/requerida poderia ter melhor desenvolvido sua defesa
na petição inicial dos embargos.
Os documentos anexados ao feito provam a obrigação assumida pelo
requerido (art. 219, caput, do Código Civil) e não houve alegação e
muito menos prova da ocorrência de causa impeditiva, modificativa
ou extintiva do direito alegado pela empresa autora.
Ademais, os documentos continuaram em poder da credora e
nenhum documento pertinente foi acostado aos autos para comprovar
eventual quitação do débito. Imperioso, então, reconhecer que, na
falta de prova apta de quitação do débito, a presunção existente é de
inocorrência do pagamento.
Acrescenta-se que, embora os papéis não possuam eficácia de
título executivo extrajudicial em razão da atipicidade do boleto e
da prescrição dos dois cheques, subsiste a presunção juris tantum
da dívida, que só cederia ante eventual prova contrária da parte
devedora/embargante demonstrando que foi constituída pela parte
autora por meios antijurídicos ou que se assentaria em origem
escusa.
Isto posto, acolho a pretensão monitória de INDUSTRIA E
COMERCIO DE BEBIDAS MDM LTDA contra TIAGO JUNIOR
GUERRA SANTANA constituindo-se de pleno direito o título
executivo judicial no valor de R$ 9.869,82, atualizados até a data de
19/06/2017.
A resistência à monitória foi apresentada pela Defensoria Pública
na condição de curadoria de ausentes, pelo que permanecem
os honorários no patamar definido no item 5 da DECISÃO de Id.
12175445.
Soluciono esta fase do processo com resolução de MÉRITO, o que
faço com fundamento no art. 487, inc. I, do Código de Processo Civil.
Publique-se e intimem-se
Decorrido o prazo sem recurso, apresente o autor requerimento na
forma do art. 523 do CPC. Nada requerido, arquivem-se.
Rolim de Moura/RO, data conforme assinatura eletrônica*.
LEONARDO LEITE MATTOS E SOUZA
Juiz de Direito
___________________________
* A data de assinatura deste documento corresponde aos seis
primeiros dígitos indicados no “número do documento” constante da
parte inferior da assinatura eletrônica e está disposta na seguinte
ordem: ano (com dois dígitos), mês e dia.
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Rolim de Moura - 1ª Vara Cível
Av. João Pessoa, 4555, Centro, Rolim de Moura - RO - CEP: 76940000 - Fone:(69) 34422268 Processo nº: 0002628-26.2012.8.22.0010
Classe: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
EXEQUENTE: DANIEL FERREIRA DOS SANTOS
Advogado do(a) EXEQUENTE: REJANE MARIA DE MELO
GODINHO - RO0001042
EXECUTADO: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO
SOCIAL
Advogado do(a) EXECUTADO:
Nome: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Endereço: desconhecido
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SENTENÇA
Considerando a satisfação da obrigação exigida por meio desta
demanda, conforme comprovantes de ID 21079550, extingo esta
fase de cumprimento de SENTENÇA contra a Fazenda Pública, o
que faço com base no art. 924, inc. II, do CPC.
Publique-se, registre-se e intimem-se.
Oportunamente, arquivem-se os autos.
Rolim de Moura/RO, data conforme movimentação processual.
Leonardo Leite Mattos e Souza
Juiz de Direito
JCSDC
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
1ª Vara Cível da Comarca de Rolim de Moura
Av. João Pessoa, 4555, Centro, Rolim de Moura, RO
Telefone: (69) 3442 1458. E-mail: rmm1civel@tjro.jus.br
Processo: 7004341-04.2018.8.22.0010
Classe: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159)
Valor da Ação: R$ 15.282,07
EXEQUENTE: COOPERATIVA DE CREDITO RURAL COM
INTERACAO SOLIDARIA DE JI-PARANA
Advogado do(a) EXEQUENTE: CINTIA CARLA SENEM SC0029675
EXECUTADO: VALDIR GIROLOMETTO
Advogado do(a) EXECUTADO:
Pretendem as partes a homologação de acordo cujos termos estão
no requerimento de ID 21372943.
Isto posto, homologo o acordo celebrado entre as partes, o qual
será regido pelas cláusulas insertas na sobredita petição, o que
faço com fundamento no art. 57 da Lei 9.099/97, c/c art. 840 do
Código Civil.
Com efeito, o acordo será regido pelas cláusulas e condições
estabelecidas na petição juntada aos autos pelas partes,
ressalvados direitos de terceiros de boa-fé.
Esta SENTENÇA homologatória de transação valerá como título
executivo judicial, conforme previsto no art. 515, inc. II, do CPC.
Resolvo o processo com exame de MÉRITO, nos termos dos arts.
487, inc. III, alínea b e 924, inc. III, ambos do CPC.
Desnecessária a suspensão do processo, haja vista que, em caso
de eventual inadimplemento os autos poderão ser desarquivados,
dando-se prosseguimento ao feito, já que a SENTENÇA
homologatória de transação é um título executivo judicial. Logo,
ante a sua inutilidade, indefiro a suspensão.
Anoto que inexistem bens penhorados, tampouco valores
bloqueados em contas de titularidade da parte executada, bem
como não houve a inserção de restrição judicial em veículos
porventura existentes em nome da parte devedora.
Custas iniciais recolhidas (ID 20440872).
Sem custas processuais finais.
P. R. I.
Oportunamente arquivem-se.
Rolim de Moura/RO, data conforme assinatura eletrônica*.
LEONARDO LEITE MATTOS E SOUZA
Juiz de Direito
bvr
___________________________
* A data de assinatura deste documento corresponde aos seis
primeiros dígitos indicados no “número do documento” constante da
parte inferior da assinatura eletrônica e está disposta na seguinte
ordem: ano (com dois dígitos), mês e dia.
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
1ª Vara Cível da Comarca de Rolim de Moura
Av. João Pessoa, 4555, Centro, Rolim de Moura, RO
Telefone: (69) 3442 1458. E-mail: rmm1civel@tjro.jus.br
Processo: 7003085-26.2018.8.22.0010
Classe: FAMÍLIA- SEPARAÇÃO LITIGIOSA (141)
Valor da Ação: R$ 149.500,00
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AUTOR: T. K. S. H.
Advogados do(a) AUTOR: JEFERSON FABIANO DELFINO ROLIM
- RO6593, HENRIQUE MENDONCA SATO - RO9574
Advogado do(a) RÉU: AIRTON PEREIRA DE ARAUJO RO0000243
SENTENÇA
TIELY KAMIYA SANTA HELENE ingressou com ação de
reconhecimento e dissolução de união estável c.c. partilha de
bens, alimentos, guarda e visitas contra THIAGO RODRIGUES DE
SOUZA. Segundo a autora, desta união adveio o nascimento de
uma filha, menor impúbere. Os conviventes constituíram patrimônio
na constância da união estável.
Em audiência de conciliação as partes chegaram a um consenso
acerca do reconhecimento e dissolução da união estável, bem
como em relação à partilha dos bens do casal, guarda, alimentos e
direito de visitas do filho menor.
Instado a se manifestar, o Ministério Público opinou pelo
reconhecimento e dissolução da união estável do casal e pela
homologação do acordo celebrado pelas partes quanto à guarda,
alimentos, visitas da criança.
Isso posto, declaro a existência de união estável entre os requerentes
TIELY KAMIYA SANTA HELENE e THIAGO RODRIGUES DE
SOUZA pelo período de fevereiro de 2009 até setembro de 2017,
decretando a sua dissolução.
Resolvo a demanda com exame de MÉRITO, nos termos do art.
487, I, do CPC.
Homologo o acordo entabulado entre as partes, cujos termos
encontram-se definidos na ata de audiência inserta ao ID 19848588,
nos termos do art. 487, III, “a” do CPC.
Expeça-se MANDADO de averbação ao Cartório de Registro Civil
desta Comarca, para que seja averbado à margem do registro
de nascimento de Nícolas Kamiya, que passará a chamar-se
NÍCOLAS KAMYIA DE SOUZA, devendo incluir-se em seu assento
de nascimento o nome do pai THIAGO RODRIGUES DE SOUZA
e de seus avós paternos MESSIAS RODRIGUES DE SOUZA e
ZÉLIA PATROCÍNIO DE SOUZA.
Para todos os efeitos legais, fica consignado que a parte autora é
beneficiária da gratuidade judiciária.
Considerando que a transação ocorreu antes da SENTENÇA,
a parte requerida fica dispensada do pagamento das custas
processuais, conforme previsto no do art. 90, § 3º, do CPC.
SENTENÇA publicada no DJe e registrada eletronicamente.
A intimação das partes dar-se-á por meio do DJe, eis que
regularmente representadas por advogados.
Transitada em julgado esta DECISÃO e nada sendo requerido
pelas partes, arquivem-se os autos.
Rolim de Moura/RO, data conforme movimentação processual.
Leonardo Leite Mattos e Souza
Juiz de Direito
P.K.G.
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Rolim de Moura - 1ª Vara Cível
Av. João Pessoa, 4555, Centro, Rolim de Moura - RO - CEP:
76940-000 - Fone:(69) 34422268 Processo nº: 700173503.2018.8.22.0010
Classe: CÍVEL - BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO
FIDUCIÁRIA (81)
AUTOR: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
Advogado do(a) AUTOR: ANTONIO BRAZ DA SILVA - RO0006557
RÉU: ELIEL DE FREITAS TORRES
Advogado do(a) RÉU:
Nome: ELIEL DE FREITAS TORRES
Endereço: Rua Guarope, 3145, Olimpico, Rolim de Moura - RO CEP: 76940-000
SENTENÇA
A parte autora requereu a extinção do feito, não tendo mais
interesse em seu prosseguimento (ID 19089443).
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Isso posto, homologo a desistência e, por consequência, resolvo o
processo sem resolução de MÉRITO, nos termos do art. 485, inciso
VIII, do CPC.
Anoto que não houve a inserção de restrição judicial em veículos
porventura existentes em nome da parte devedora.
Sem custas processuais finais, ante a disposição inserta no art. 8°,
inciso III, Lei n. 3.896/2016 (Regimento de Custas TJ/RO).
P.R.I.
Oportunamente, arquivem-se.
Rolim de Moura/RO, data conforme movimentação processual.
Leonardo Leite Mattos e Souza
Juiz de Direito
JCSDC
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Rolim de Moura - 1ª Vara Cível
Av. João Pessoa, 4555, Centro, Rolim de Moura - RO - CEP:
76940-000 - Fone:(69) 34422268 Processo nº: 700468519.2017.8.22.0010
Classe: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
EXEQUENTE: EDISON CORREA BRASILINO
Advogado do(a) EXEQUENTE: CINTIA GOHDA RUIZ DE LIMA
UMEHARA - RO0004227
EXECUTADO: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO
SOCIAL
Advogado do(a) EXECUTADO:
Nome: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Endereço: desconhecido
SENTENÇA
Considerando a satisfação da obrigação exigida por meio desta
demanda, conforme comprovantes de ID 21313108, extingo esta
fase de cumprimento de SENTENÇA contra a Fazenda Pública, o
que faço com base no art. 924, inc. II, do CPC.
Publique-se, registre-se e intimem-se.
Oportunamente, arquivem-se os autos.
Rolim de Moura/RO, data conforme movimentação processual.
Leonardo Leite Mattos e Souza
Juiz de Direito
JCSDC
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Rolim de Moura - 1ª Vara Cível
Av. João Pessoa, 4555, Centro, Rolim de Moura - RO - CEP:
76940-000 - Fone:(69) 34422268 Processo nº: 700810396.2016.8.22.0010
Classe: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
AUTOR: ROSILDA RAMOS DA COSTA SEIBERT
Advogado do(a) AUTOR: CINTIA GOHDA RUIZ DE LIMA
UMEHARA - RO0004227
RÉU: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Advogado do(a) RÉU:
Nome: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Endereço: Avenida Marechal Rondon, 870 1 andar, Centro, JiParaná - RO - CEP: 76900-082
SENTENÇA
Considerando a satisfação da obrigação exigida por meio desta
demanda, conforme comprovantes de ID 21313055, extingo esta
fase de cumprimento de SENTENÇA contra a Fazenda Pública, o
que faço com base no art. 924, inc. II, do CPC.
Publique-se, registre-se e intimem-se.
Oportunamente, arquivem-se os autos.
Rolim de Moura/RO, data conforme movimentação processual.
Leonardo Leite Mattos e Souza
Juiz de Direito
JCSDC
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PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
1ª Vara Cível da Comarca de Rolim de Moura
Av. João Pessoa, 4555, Centro, Rolim de Moura, RO
Telefone: (69) 3442 1458. E-mail: rmm1civel@tjro.jus.br
Processo: 7003895-35.2017.8.22.0010
Classe: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
Valor da Ação: R$ 21.551,00
AUTOR: LIZEU BONINE GUIMARAES
Advogado do(a) AUTOR: RENATO PEREIRA DA SILVA RO0006953
RÉU: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Advogado do(a) RÉU:
SENTENÇA
LIZEU BONINE GUIMARÃES ingressou com ação previdenciária
contra o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
reivindicando o restabelecimento do benefício intitulado auxíliodoença e sua conversão em aposentadoria por invalidez, uma vez
que é segurado especial da Previdência Social e está acometido
por doença incapacitante para o trabalho.
Sustenta o autor que padece de doença incapacitante, fato esse
já reconhecido pelo próprio réu. Deveras, segundo o requerente, o
INSS já lhe concedeu o benefício ora reivindicado. Contudo, ao ser
submetido a perícia médica, o réu teria constatado que o autor está
apto para retornar ao trabalho, o que não é verdadeiro.
Com a inicial vieram documentos indispensáveis à sua propositura,
em especial instrumento de mandato (procuração), declaração de
hipossuficiência econômica, documentos pessoais, comprovante
de endereço, requerimento e comunicação da DECISÃO pelo
INSS, laudos, exames e receituários médicos, escritura pública e
contrato de compra e venda de imóvel rural, recibo de entrega de
declaração do ITR e notas fiscais de compra e venda de gado, leite
e de produtos agrícolas.
À causa foi atribuído valor de R$ 21.551,00.
Os pedidos são certos e determinados.
Por preencher os requisitos do art. 319 do CPC, a petição inicial,
depois de registrada e distribuída, foi recebida, tendo ainda este
juízo concedido os benefícios da gratuidade judiciária ao autor.
Houve a concessão da tutela provisória de urgência em caráter
incidental para o restabelecimento do benefício auxílio-doença (ID
11860143).
O réu foi citado e não apresentou contestação (ID 13817756).
Diante da impossibilidade de julgamento parcial ou total de MÉRITO,
este juízo exarou DECISÃO de saneamento e organização do
processo, por meio da qual fixou os pontos controvertidos da
demanda e deferiu a produção de prova pericial (ID 13987795).
Laudo pericial (ID 15473610).
Encerrada a fase instrutória, as partes apresentaram alegações
finais. O autor reclamou o acolhimento de sua pretensão por
entender que a prova produzida nos autos a ele socorre (ID
16362705); já o réu reivindicou a improcedência da res in judicium
deducta porque, no seu entendimento, os requisitos para a
concessão do benefício previdenciário vindicado pelo autor não
restaram provados (ID 16922445).
Eis o relatório. A DECISÃO.
Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, “presentes
as condições que ensejam o julgamento antecipado da causa, é
dever do juiz, e não mera faculdade, assim proceder”. (BRASIL.
Superior Tribunal de Justiça. 4ª Turma. Recurso Especial 2.832RJ. Relator Ministro Sálvio de Figueiredo. Julgamento: 14/08/1990.
Publicação: 17/09/1990).
O feito comporta julgamento antecipado, uma vez que, nos termos
do art. 355, inc. I, do CPC, embora a questão de MÉRITO envolva
temas de direito e de fato, não se vislumbra a necessidade de
produção de prova oral em audiência, mormente diante da prova
documental anexada aos autos, do que dispõe o art. 320 do
Código de Processo Civil (A petição inicial será instruída com os
documentos indispensáveis à propositura da ação) e da prova
pericial já produzida.
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Nos termos do art. 59 da Lei n. 8.213/91, o auxílio-doença será
devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso,
o período de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o
seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 dias
consecutivos.
Já a aposentadoria por invalidez é devida quando o segurado
se torna incapaz e impossibilitado de ser reabilitado, conforme
preconiza o art. 42 da Lei 8.213/91.
A par disso, segundo o art. 62 da Lei 8.213/91, o segurado
em gozo de auxílio-doença insuscetível de recuperação para
a ocupação costumeira, deveria sujeitar-se a processo de
reabilitação profissional para o exercício de outro trabalho que lhe
garanta a subsistência. Se o estado clínico ou patológico indicar a
irrecuperabilidade do segurado, a autarquia previdenciária deverá,
então, aposentá-lo por invalidez permanente.
No entanto, observe-se, por importantíssimo, que a prova pericial é
fundamental para a solução das lides previdenciárias, mas isso não
significa que deve ser o único elemento na formação da convicção
do Magistrado. Assim, segundo o art. 436 do CPC, o julgador pode
firmar seu convencimento com base nos demais elementos e fatos
dos autos, como na experiência de vida, etc.
É cediço que a concessão de qualquer benefício previdenciário
relacionado à incapacidade laboral do demandante pressupõe
a constatação, mediante prova técnica - perícia médica, da
supressão ou redução da capacidade para o trabalho, acrescida
da demonstração do nexo etiológico, que é a vinculação da lesão
ou doença diagnosticada com o infortúnio descrito pelo segurado
ou as atividades por ele exercidas, além de todos os fatores que
possam influir na sua readaptação e reinserção ao mercado de
trabalho.
Nesta linha, não podemos de sobrepesar as condições pessoais,
tais como, idade, escolaridade, formação profissional, entre outros
aspectos, e não apenas a sequela incapacitante posta num plano
ideal.
A questão dos autos cinge-se na incapacidade laboral do autor,
uma vez que a condição de segurada especial já foi reconhecida
pelo réu quando lhe concedeu administrativamente o benefício
auxílio-doença, tal como emerge dos autos.
Nesse sentido:
PREVIDENCIÁRIO.
APOSENTADORIA
POR
INVALIDEZ.
QUALIDADE DE SEGURADO COMPROVADA. PRESENTES OS
REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. RECURSO
DESPROVIDO. 1. Não há como refutar a qualidade de segurado do
recorrido, uma vez que o próprio INSS reconheceu a condição de
rurícola quando da concessão do auxílio-doença, posteriormente
suspenso” (1ª Turma Recursal do JEF Cível da Seção Judiciária
da Bahia, Rec.2007.33.00.713654-6, rel. Juiz Federal Pompeu de
Sousa Brasil, j. em 6/5/2009).
PREVIDENCIÁRIO. REMESSA OFICIAL. APOSENTADORIA POR
INVALIDEZ. SEGURADO ESPECIAL. TRABALHADOR RURAL.
AUXÍLIO-DOENÇA. INCAPACIDADE TOTAL E PERMANENTE.
COMPROVAÇÃO POR LAUDO MÉDICO PERICIAL. TERMO
INICIAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS DE MORA. VERBA
ADVOCATÍCIA. MULTA. 1. A SENTENÇA proferida está sujeita
à remessa oficial, pois de valor incerto a condenação imposta ao
INSS. 2. Os requisitos indispensáveis para a concessão do benefício
previdenciário de aposentadoria por invalidez são: incapacidade
total e permanente para execução de atividade laborativa capaz
de garantir a subsistência do segurado, aliada à impossibilidade de
reabilitação e à exigência, quando for o caso, de 12 contribuições
a título de carência, conforme disposto no artigo 42 da Lei nº
8.213/91. 3. O auxílio-doença é devido ao segurado que, tendo
cumprido o período de carência eventualmente exigido pela lei, ficar
incapacitado para o seu trabalho ou para sua atividade habitual por
mais de quinze dias consecutivos, consoante o disposto no artigo
59 da Lei nº 8.213/91. 4. Comprovada a qualidade de trabalhador
rural mediante robusta prova material, ainda que não corroborada
pela prova testemunhal produzida em Juízo, deve ser reconhecido
o direito do segurado à percepção do benefício (...) (TRF 1ª Região,
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AC 0062268-51.2015.4.01.9199 / MG, Rel. DESEMBARGADOR
FEDERAL CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO, PRIMEIRA
TURMA, e-DJF1 de 09/03/2016).
Demais disso, os documentos anexados aos autos revelam que
o cancelamento do benefício ocorreu pelo fato de ser constatado,
por meio de perícia médica, que o autor estaria apto para retornar
ao trabalho.
Todavia, o laudo médico judicial (ID 15473610) e demais
documentos médicos anexados, demonstram que o demandante
ainda se encontra incapacitado para desenvolver o trabalho que
realizava.
Com efeito, de acordo com esse laudo pericial e demais
documentos anexados aos autos, o autor foi diagnosticado com
LOMBOCIATALGIA BILATERAL, CERVICALGIA, TRANSTORNO
DOS DISCOS INTERVERTEBRAIS, ESPONDILODISCOPATIA
DEGENERATIVA CERVICAL E LOMBAR (CID M54.4, M54.2,
M51.1 e M48.8), apresentando sintomas como dores constantes nas
costas, pescoço, quadril e pernas, doenças que lhe incapacitam de
forma permanente e total para desenvolver o trabalho que realizava
(lavrador) ou qualquer outro que lhe garanta a subsistência.
Ressalta o perito que o autor não possui chance de recuperação,
pois é sitiante, com idade avançada (59 anos), pouca escolaridade
e sem experiência laboral diferente. Em razão das lesões crônicas
de coluna cervical e lombar, necessita de afastamento laboral
definitivo e acompanhamento ortopédico com uso de medicamentos
contínuos e fisioterapia.
No caso concreto, portanto, os fatos relatados, o baixo grau de
escolaridade, a idade e o tipo de doença que o autor possui
– ortopédicas – a qual não permite que ele continue realizando
trabalho braçal como rurícola, possibilita com segurança convencer
o julgador do seu direito à aposentadoria por invalidez.
Neste sentido:
PREVIDENCIÁRIO.
APOSENTADORIA
POR
INVALIDEZ.
TRABALHADOR URBANO. QUALIDADE DE SEGURADO.
PERÍODO DE CARÊNCIA. LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO.
INCAPACIDADE TOTAL E TEMPÓRARIA. CONDIÇÕES
PESSOAIS DO TRABALHADOR. PREENCHIMENTO DOS
REQUISITOS LEGAIS. RECURSO DO INSS NÃO PROVIDO. 1. Os
requisitos para a concessão da aposentadoria por invalidez estão
dispostos no art. 42, caput e § 2º, da Lei 8.213/91, quais sejam:
1) qualidade de segurado; 2) cumprimento do período de carência
(12 contribuições), quando exigida; 3) incapacidade insuscetível
de recuperação ou de reabilitação para o exercício de atividade
que garanta a subsistência (incapacidade total e permanente
para o trabalho) e 4) não ser a doença ou lesão preexistente à
filiação do segurado ao Regime Geral da Previdência Social. 2.
Nos termos do art. 15, II, da Lei 8.213/91, mantém a qualidade
de segurado até 12 meses após a cessação das contribuições, o
segurado que deixar de exercer atividade remunerada abrangida
pela Previdência Social, podendo ser prorrogado para até 24
(vinte e quatro) meses se o segurado já tiver pago mais de 120
(cento e vinte) contribuições mensais sem interrupção que acarrete
a perda da qualidade de segurado (§ 1º), somando-se, ainda,
mais 12 (doze) meses para o segurado desempregado (§ 2º). 3.
A incapacidade para o trabalho deve ser aferida considerandose as condições pessoais do trabalhador e as atividades por ele
desempenhadas, daí resultando que os trabalhadores com baixa
instrução e/ou que ao longo da vida desempenharam atividades
que demandassem esforço físico e que não mais puderem a ele
se submeter devem ser considerados como incapacitados, não
lhes sendo exigida a reabilitação em outra atividade dissociada
do histórico profissional até então exercido. 4. Na hipótese, a
qualidade de segurado, bem assim o cumprimento do período de
carência restaram suficientemente demonstrados além do que, não
foram objeto de impugnação específica pela autarquia federal. 5. A
prova pericial médica (fls. 89/96) não só revelou que a parte autora
está acometida de enfermidade incapacitante (problema patelar,
gonartrose, cervicobraquialgia, artrose cervical, síndrome do túnel
do carpo, lombalgia, dorsalgia e escoliose) como também destacou,
peremptoriamente, que a requerente está total e temporariamente
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incapacitada para o trabalho. Considerando o exercício da atividade
laboral da parte autora (trabalhou em confecção com carretéis
e bobinadeira, bem assim como doméstica) e a idade avançada
(68 anos), resta inviabilizada a readaptação da requerente para o
exercício de atividade diversa da que sempre exerceu, impondose, portanto, a concessão do benefício pleiteado. 6. Correção
monetária e juros de mora nos termos do Manual de Cálculos da
Justiça Federal. 7. A parte autora faz juz à percepção do benefício
de aposentadoria por invalidez a partir da data da realização da
pericia médica (22.01.2014). 8. Os honorários advocatícios devem
ser fixados em 10% das prestações vencidas até a prolação
da SENTENÇA de procedência, ou do acórdão que reforma o
comando de improcedência da pretensão vestibular. 9. Apelação
do INSS parcialmente provida, nos termos dos itens 6, 7 e 8.
(AC 0052447-57.2014.4.01.9199 / MG, Rel. DESEMBARGADOR
FEDERAL JOÃO LUIZ DE SOUSA, SEGUNDA TURMA, e-DJF1
de 29/08/2016).
Dessa forma, afasta-se o restabelecimento do auxílio-doença,
dando margem a concessão da aposentadoria por invalidez.
DISPOSITIVO.
Isso posto, acolho a pretensão deduzida na inicial e, como
consequência, nos termos do art. 18, I, “a”, c/c o art. 42, ambos
da Lei n. 8.213/91, condeno o INSS a restabelecer em favor de
LIZEU BONINE GUIMARÃES o benefício auxílio-doença, devendo
convertê-lo em aposentadoria por invalidez.
Nesse ponto, ficam alterados os termos da tutela antecipada cuja
DECISÃO encontra-se lançada ao ID 11860143.
O benefício será devido a contar da data em que o foi cessado na
esfera administrativa (outubro/2016 - ID 11845931).
Sobre o tema, a jurisprudência:
“(...) 6. O termo inicial será a data do requerimento administrativo
ou o dia imediato ao da cessação do auxílio-doença (art. 43 da
Lei 8.213/91). À míngua de requerimento administrativo, o termo
inicial deve ser a data da citação, conforme entendimento firmado
pelo e. STJ nos autos do recurso representativo da controvérsia
REsp 1369165/SP, publicado em 07/03/2014. (…) (TRF 1ª Região,
REO 0034220-56.2010.4.01.3800 / MG, Rel. DESEMBARGADOR
FEDERAL CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO, PRIMEIRA
TURMA, e-DJF1 de 11/03/2016)”.
O valor das parcelas vencidas deverá ser corrigido pelo Índice de
Nacional de Preços ao Consumidor (INPC).
O INSS é isento do pagamento das custas processuais.
Nos termos do art. 85, § 3º, I, do CPC, condeno o vencido (INSS) a
pagar honorários aos advogados do autor, os quais arbitro em 10%
sobre o valor total das prestações vencidas devidas a seu cliente.
Deveras, os patronos da parte autora atuaram com adequado
grau de zelo. Contudo, o lugar de prestação do serviço não exigiu
grandes despesas do vencedor. A natureza singela e a natural
importância da causa - sem questões de alta complexidade, assim
como o sóbrio e equilibrado trabalho realizado pelos advogados da
autora, próprio desse tipo de demanda, e sem consumo imoderado
de tempo para a sua consecução, sustentam a fixação dos
honorários no limite mínimo previsto em lei.
Nos termos do art. 487, I, do CPC, extingo o processo com
resolução de MÉRITO.
Expeça-se o necessário para o pagamento dos honorários médicos
periciais.
Esta SENTENÇA não está sujeita ao reexame necessário, dado
que a condenação é de valor certo não excedente a 1.000 (mil)
salários mínimos (art. 496, § 3º, I, do CPC).
SENTENÇA registrada eletronicamente pelo PJe e publicada no
DJe.
A intimação das partes dar-se-á por meio do DJe, eis que
regularmente representadas por advogados/procuradores.
Transitada em julgado esta DECISÃO e nada sendo requerido
pelas partes, arquivem-se os autos.
Rolim de Moura, data conforme movimentação processual.
Leonardo Leite Mattos e Souza
Juiz de Direito
P.K.G.
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PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
1ª Vara Cível da Comarca de Rolim de Moura
Av. João Pessoa, 4555, Centro, Rolim de Moura, RO
Telefone: (69) 3442 1458. E-mail: rmm1civel@tjro.jus.br
Processo: 7004269-17.2018.8.22.0010
Classe: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159)
Valor da Ação: R$ 23.098,14
EXEQUENTE: SALATIEL PETRONILHA DE LIMA
Advogado do(a) EXEQUENTE: RHENNE DUTRA DOS SANTOS
- RO0005270
EXECUTADO: ADEMIR OLIVEIRA
Advogado do(a) EXECUTADO:
Nome: ADEMIR OLIVEIRA
Endereço: Rua Florianópolis, 6103, PLANALTO, Rolim de Moura RO - CEP: 76940-000
Intime-se a parte autora a complementar o valor das custas
processuais inicias, nos termos do DESPACHO de ID 20099979.
Enfatize-se que a transação antes da SENTENÇA dispensa
somente o recolhimento das custas finais, nos moldes do art. 90,
§3°, do CPC e art. 8°, inc. III, da Lei Estadual n. 3.896/2016.
Cumprida a referida determinação, venham-me os autos conclusos
para homologação.
Rolim de Moura/RO, data conforme assinatura eletrônica*.
LEONARDO LEITE MATTOS E SOUZA
Juiz de Direito
BVR
___________________________
* A data de assinatura deste documento corresponde aos seis
primeiros dígitos indicados no “número do documento” constante da
parte inferior da assinatura eletrônica e está disposta na seguinte
ordem: ano (com dois dígitos), mês e dia.
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
1ª Vara Cível da Comarca de Rolim de Moura
Av. João Pessoa, 4555, Centro, Rolim de Moura, RO
Telefone: (69) 3442 1458. E-mail: rmm1civel@tjro.jus.br
Processo: 7004009-37.2018.8.22.0010
Classe: FAMÍLIA- DIVÓRCIO CONSENSUAL (98)
Valor da Ação: R$ 66.626,94
REQUERENTE: E. D. S. S., L. P. O. S.
Advogado do(a) REQUERENTE: SYLVIA ALVES - RO9528
Advogado do(a) REQUERENTE: SYLVIA ALVES - RO9528
SENTENÇA
EDILSON DOS SANTOS SILVA e LUCINETE PEREIRA OTONI
SILVA apresentaram acordo de divórcio consensual. Disseram não
mais ter interesse em manter a vida conjugal. Avençaram quanto a
guarda dos filhos, direito de visitas e respectivos alimentos. Os bens
adquiridos pelo casal na constância da união serão partilhados em
condizente proporção.
Instado a se manifestar, o Ministério Público opinou (ID 20419750)
pela decretação do divórcio do casal e pela homologação do acordo
celebrado pelas partes relativamente à guarda, alimentos e visitas.
Eis o breve relatório.
A DECISÃO.
Nos termos do §6º do art. 226 da Constituição Federal, com a
redação dada pela Emenda Constitucional 66/2010, o casamento
civil pode ser dissolvido pelo divórcio, não sendo mais exigido
períodos de carência no caso de separação judicial ou de fato.
A rigor, a liberdade de escolha prevalece não só na constituição
e na manutenção, mas também na extinção da entidade familiar.
Deveras, nos termos da teoria da deterioração factual, a ninguém
é dado restringir ou impor a existência ou permanência de uma
entidade familiar, muito menos ao Estado.
Além disso, o direito ao divórcio tem natureza de direito potestativo.
Logo, não admite resistência ou contestação. Tratando-se o divórcio
de instituto amparado na deterioração factual do matrimônio, sobre
o qual não recai discussão ou controvérsia, dependendo a sua
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declaração, constituição ou desconstituição apenas da vontade do
cônjuge que não mais deseja manter-se casado, nada obsta ao
acolhimento do pleito da parte requerente.
DISPOSITIVO.
Isso posto, nos termos do art. 226, § 6º, da Constituição Federal,
c/c o art. 1.571, IV e § 1º e art. 1.582, ambos do Código Civil; art.
12, § 2º, I e art. 200, todos do CPC e art. 57 da Lei n. 9.099/95,
decreto o DIVÓRCIO de EDILSON DOS SANTOS SILVA e
LUCINETE PEREIRA OTONI SILVA, já qualificados nos autos, e,
como consequência, declaro dissolvido o casamento válido havido
entre eles.
A requerente voltará ao uso do nome de solteira, qual seja,
LUCINETE PEREIRA OTONI.
Homologo o acordo celebrado entre as partes e resolvo a demanda
com exame de MÉRITO, consoante art. 487, III, “a” do CPC., cujos
termos encontram-se definidos no documento de ID 19683595, p.
1-11.
O divórcio não modificará os direitos e deveres dos pais em relação
aos eventuais filhos (CC, arts. 1.579 e 1.632).
Sirva-se como MANDADO de averbação para registro público do
divórcio (CPC, art. 10; art. 712 das Diretrizes Gerais Extrajudiciais).
Cópia desta DECISÃO é entregue às partes (ou o será a elas
ou a seus advogados, via PJe) para apresentação obrigatória ao
Cartório do Registro Civil das Pessoas Naturais no prazo de 5 dias.
No prazo de 15 dias, o Oficial Registrador deverá encaminhar a
este juízo cópia da certidão de casamento, já averbado o divórcio.
Sirva-se como ofício.
Melhor explicando, as partes ou seus patronos deverão, no prazo
de 5 dias, apresentar uma via desta DECISÃO no Cartório do
Registro Civil das Pessoas Naturais do local do casamento, para
averbação.
Expeça-se o que for necessário.
Sem custas processuais diante da gratuidade que ora concedo aos
requerentes.
Sem custas para averbação do divórcio e custas da expedição de
nova certidão pelos interessados.
Publique-se e intime-se.
Oportunamente, arquivem-se os autos.
Rolim de Moura/RO, data conforme movimentação processual.
Leonardo Leite Mattos e Souza
Juiz de Direito
m
___________________________
* A data de assinatura deste documento corresponde aos seis
primeiros dígitos indicados no “número do documento” constante da
parte inferior da assinatura eletrônica e está disposta na seguinte
ordem: ano (com dois dígitos), mês e dia.
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
1ª Vara Cível da Comarca de Rolim de Moura
Av. João Pessoa, 4555, Centro, Rolim de Moura, RO
Telefone: (69) 3442 1458. E-mail: rmm1civel@tjro.jus.br
Processo: 7000570-52.2017.8.22.0010
Classe: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
Valor da Ação: R$ 11.244,00
AUTOR: JOSE NILDON DA SILVA
Advogado do(a) AUTOR: REJANE MARIA DE MELO GODINHO RO0001042
RÉU: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Advogado do(a) RÉU:
JOSE NILDON DA SILVA ingressou com ação previdenciária contra
o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, pleiteando o
recebimento do benefício intitulado auxílio-doença, alegando, para
tanto, ser segurado especial da previdência social, já que, quando
sadio, exercia atividade laboral (art. 11, inc. VII, alínea “a”, Lei
8213/91, produtor, proprietário, usufrutuário, possuidor, assentado,
parceiro ou meeiro outorgados, comodatário ou arrendatário rurais.)
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Sustenta que padece de doença incapacitante, fato este já
reconhecido pelo réu. Porém, ao ser submetido a perícia médica, a
autarquia concluiu que o autor estava apto para retornar ao trabalho
(doc. Id. 17216191), o que não é verdadeiro.
O pedido de tutela provisória foi indeferido, vide ID 8581470.
Citado, o INSS apresentou resposta no ID 9602124 e seguintes,
alegando que o autor não preenche os requisitos para concessão
do benefício pretendido.
Adveio DECISÃO saneadora (ID 12166568) e laudo pericial
conforme ID 14551348 e seguintes.
Intimados sobre o laudo pericial, as partes nada impugnaram. O
INSS anexou extrato do CNIS (doc. Id.17216191). O autor formulou
novo pedido de tutela provisória (doc. Id.18215756).
Eis o relatório. Decido.
A instrução foi encerrada e o feito está pronto para julgamento.
Nos termos do art. 59 da Lei n. 8.213/91, o auxílio-doença será
devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso,
o período de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o
seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 dias
consecutivos.
Outrossim, o art. 60 da Lei 8.213/91 dispõe que o auxílio-doença
será devido ao segurado empregado a contar do décimo sexto dia
do afastamento da atividade, e, no caso dos demais segurados,
a contar da data do início da incapacidade e “enquanto ele
permanecer incapaz”.
A questão dos autos cinge-se apenas na incapacidade da parte
autora, dado que o indeferimento do pedido formulado pela via
administrativa teve como fundamento apenas a capacidade laboral
dele, restando, portanto, incontroversa a sua condição de segurado
da previdência social (doc. Id.17216191). Ademais, não houve
contestação específica, é ponto incontroverso.
Os documentos anexados aos autos revelam que o indeferimento
do benefício ocorreu pelo fato de ser constatado, por meio de
perícia médica, que a parte autora estaria apta para o trabalho.
O laudo médico pericial inserto no ID 14551348 afirma que o
demandante “[...] evidencia ansiedade visível, hérnia umbilical
mínima; Dor a palpação em região de coluna dorsolombar; dor a
flexão, extensão, rotação interna e externa de tronco; parestesia
em membro inferior a direita; aumento da contratura paravertebral
da coluna dorsolombar; Diminuição de força muscular em membro
inferior a direita.” (CID Hernia umbilical – K42.9 Transtorno de
discos lombares – M51.1 Transtorno de pânico – F41.0 Depressão
leve – F32 Lombociatalgia – M54.4), o que lhe causa incapacidade
total e temporariamente para atividades com esforço. Da análise
do laudo, vê-se que o médico perito apontou a possibilidade de
reabilitação profissional em seis meses (doc. Id. 14551348, p. 3,
quesito 7).
Nessa esteira, não resta comprovada a permanente incapacidade
para todo tipo de trabalho, o que conduz à impossibilidade de
aposentadoria – ainda mais diante do fato de que o autor contava
49 anos no momento da perícia. A hipótese de concessão de
aposentadoria por invalidez, diante da possibilidade de reabilitação,
como restou fixado pelo perito, está afastada e o benefício a que
faz jus a parte autora é o auxílio-doença. Nesse sentido:
“PREVIDENCIÁRIO.
AUXÍLIO-DOENÇA.
TRABALHADOR
URBANO. COMPROVAÇÃO DA QUALIDADE DE SEGURADO.
LAUDO PERICIAL. INCAPACIDADE LABORAL. REABILITAÇÃO
PROFISSIONAL. CONDIÇÕES PESSOAIS DO SEGURADO.
RESTABELECIMENTO DO AUXÍLIO DOENÇA ATÉ A
CONCLUSÃO O PROCESSO DE REABILITAÇÃO. A SENTENÇA
proferida está sujeita à remessa oficial, eis que de valor incerto
a condenação imposta ao INSS 1. Os requisitos indispensáveis
para a concessão do benefício previdenciário de auxílio-doença/
aposentadoria por invalidez são: a) a qualidade de segurado; b) a
carência de 12 (doze) contribuições mensais; c) incapacidade para
o trabalho ou atividade habitual por mais de 15 dias ou, na hipótese
da aposentadoria por invalidez, incapacidade (permanente e
total) para atividade laboral. 2. No caso concreto: Laudo pericial
(realizado em 2008): incapacidade estável e definitiva, com redução
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da capacidade laborativa para qualquer atividade que necessite
esforço físico (fls. 43 e fls. 60). Documentos comprobatórios da
condição de segurado(a): CTPS com vínculos trabalhistas nos
períodos de 05/1995 a 08/2000, 02/2004 a 09/2006 e 042007
a 10/2007. 3. A qualidade de segurado da parte autora restou
comprovada. Não perde esta condição o(a) trabalhador(a) que
deixa de exercer atividade e contribuir para o RGPS por conta
do acometimento ou agravamento da patologia incapacitante. 4.
Se o segurado está permanentemente incapacitado, insuscetível
de recuperação para sua atividade laboral habitual, mas não
para outras atividades, tem a Previdência Social a obrigação de
encaminhá-lo à Reabilitação Profissional (art. 62, 89 e seguintes da
Lei 8.213/91). 5. A incapacidade laborativa permanente, porém com
a possibilidade de reabilitação profissional, assegura-se o direito à
percepção do auxílio-doença, que será pago desde o dia seguinte
ao da indevida cessação na via administrativa até a CONCLUSÃO
do processo de reabilitação profissional. 6. Termo inicial conforme
item a da parte final do voto. 7. Correção monetária com base nos
índices do Manual de Cálculos da Justiça Federal vigente. Juros de
mora mantidos em 1,0% ao mês, a contar da citação, em relação
às parcelas à ela anteriores, e de cada vencimento, quanto às
subseqüentes, até a entrada em vigor da Lei nº 11.960/09, a partir de
quando serão reduzidos para 0,5% ao mês. [...]” (BRASIL. Tribunal
Regional Federal da 1ª Região. Segunda Turma. Apelação Civel
0000708-23.2008.4.01.4101. Relator(a) Juiz Federal Francisco
Neves Da Cunha (conv.). Julgamento: 27/01/2016. Publicação:
03/03/2016.)
De se observar que o autor já exerceu atividades de natureza
diversas e com níveis de exigência físicos diferentes (vendedor
autônomo, agricultor e serviços gerais, vide doc. Id. 15317782, p.
3). Não encontrará dificuldade, por certo, em se adaptar para nova
função mais adequada a sua condição física atual.
Deveras, ainda que houvesse dúvidas acerca da condição de
segurado do autor e sua incapacidade laboral (o que não é o
caso dos autos, como já exposto), a concessão do benefício seria
medida que melhor atenderia a FINALIDADE da lei previdenciária,
haja vista o princípio do in dubio pro misero.
Outrossim, havendo indícios de irreversibilidade para ambos os
polos do processo, é o juiz, premido pelas circunstâncias, levado
a optar pelo mal menor. In casu, o dano possível ao INSS é
proporcionalmente inferior ao severamente imposto àquele que
carece do benefício – o hipossuficiente.
Relativamente às parcelas atrasadas, nos termos do art. 41-A
da Lei 8.213/91, na redação que lhe deu a Lei 11.430/2006, o
indexador dos benefícios previdenciários é o INPC, calculado pela
Fundação IBGE, após referida lei e também após o advento da Lei
11.960/2009, por se cuidar de lei especial, e porque essa última lei
determina a aplicação da correção monetária conforme índices de
remuneração básica aplicável à caderneta de poupança, que por
sua vez se atualiza pela TR. Nesse sentido:
“PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. CORREÇÃO
MONETÁRIA. MANUAL DE CÁLCULOS DA JUSTIÇA FEDERAL.
PRETENDIDA REVISÃO DO JULGADO. […] 5. Com efeito, não
encontra qualquer ressonância a alegação nos embargos de que
o acórdão não aplicou corretamente a legislação concernente
ao indexador de correção monetária em matéria previdenciária,
porque o acórdão embargado reportou-se, nesse ponto, ao Manual
de Cálculos da Justiça Federal, que se refere à Lei n. 11.430, de
2006, que deu nova redação ao art. 41-A da Lei de Benefícios,
determinando a aplicação do INPC, calculado pelo IBGE, aos
benefícios previdenciários (Item 4.3.1 do MCJF). […]” (BRASIL.
Tribunal Regional Federal da 1ª Região. 1ª Turma. Apelação Cível
0024266-12.2015.4.01.9199/RO. Relator Desembargador Federal
Jamil Rosa De Jesus Oliveira. Julgamento: 05/10/2016.)
DISPOSITIVO.
Diante do exposto, acolho a pretensão da parte autora e, como
consequência, nos termos do art. 18, I, “e”, c/c o art. 59, ambos da
Lei 8.213/91, condeno o INSS a restabelecer o benefício auxíliodoença em favor de JOSE NILDON DA SILVA.
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O benefício será devido a contar da data da cessação administrativa
(doc. Id. 17216191, 25/11/2016). Sobre o tema, a jurisprudência:
“[…] 6. O termo inicial será a data do requerimento administrativo
ou o dia imediato ao da cessação do auxílio-doença (art. 43 da Lei
8.213/91). À míngua de requerimento administrativo, o termo inicial
deve ser a data da citação, conforme entendimento firmado pelo
e. STJ nos autos do recurso representativo da controvérsia REsp
1369165/SP, publicado em 07/03/2014. […]” (BRASIL. Tribunal
Regional Federal da 1ª Região. Primeira Turma. REO 003422056.2010.4.01.3800. Rel. Desembargador Federal Carlos Augusto
Pires Brandão. Publicação: 11/03/2016.)
O valor do benefício deverá obedecer ao disposto no art. 61 da Lei
8.213/91. O valor das parcelas vencidas deverá ser corrigido pelo
Índice de Nacional de Preços ao Consumidor (INPC).
Considerando as informações do perito acerca da aptidão da parte
autora para o processo de reabilitação, o benefício deverá ser pago
à parte autora por mais 6 meses após esta SENTENÇA, tempo
razoável para que ele possa se reabilitar para o exercício de outra
atividade laboral. Porém, advirto o mesmo que deverá fazer o
tratamento médico especializado necessário para sua recuperação/
reabilitação, sob pena de seu comportamento consistir em agir de
má-fé.
O INSS é isento do pagamento das custas processuais.
Nos termos do art. 85, § 3º, inc. I, do CPC, condeno o vencido
(INSS) a pagar honorários aos advogados da autora, os quais
arbitro em 10% sobre o valor total das prestações vencidas devidas
a seu cliente.
Deveras, os patronos da parte autora atuaram com zelo
profissional. Já o lugar de prestação do serviço não exigiu grandes
despesas dos profissionais. Por sua vez, a singela natureza e
modesta importância da causa, bem como o trabalho sem grandes
complexidades realizado pelos advogados da parte autora e o
comedido tempo exigido para o serviço sustentam a fixação dos
honorários naquela proporção
Nos termos do art. 487, inc. I, do CPC, extingo o processo com
resolução de MÉRITO.
No que se refere aos critérios de aferição para o deferimento da
tutela provisória (art. 300, CPC), entendo que restou sobejamente
demonstrada a condição de segurado e a respectiva incapacidade
laboral pela prova documental acostada aos autos e prova pericial
produzida. Por sua vez, o dano irreparável reside na dificuldade
da parte autora prover o necessário para a sua subsistência. Além
disso, o benefício pretendido trata-se de verba alimentar.
Logo, a concessão da tutela de urgência é medida necessária à
efetivação do minimum minimorum exigível para uma vida humana
digna. Ademais, o tempo de espera pela efetiva entrega da tutela
jurisdicional representa ameaça à utilidade que se espera do
processo. Afastada a incidência do § 3º do art. 300 do CPC pois o
direito da parte autora de ter garantido o seu sustento se sobrepõe
ao perigo de irreversibilidade do dano eventualmente suportado
pela autarquia requerida (BRASIL. Tribunal Regional Federal da
1ª Região. 1ª Câmara Regional Previdenciária de Minas Gerais.
Apelação Cível 0039664-04.2012.4.01.9199. Relator Juiz Federal
Murilo Fernandes de Almeida. DECISÃO: 08/06/2015. Publicação:
30/06/2015.)
Dessa forma, concedo a medida pleiteada a título de tutela
provisória, e, como consequência, determino que o requerido
implemente imediatamente, em favor da parte requerente o
benefício intitulado auxilio-doença. O cumprimento da medida
deverá ser feito no prazo de 10 dias.
Encaminhe-se a intimação para cumprimento da tutela provisória
por meio eletrônico para APS/ADJ – Porto Velho, localizada na
Rua Campos Sales, 3132, Bairro Olaria, Porto Velho/RO, CEP
76.801-246, aos cuidados da gerência executiva da AADJ, e-mail
apsdj26001200@inss.gov.br.
Requisite-se o pagamento dos honorários médicos periciais.
Esta SENTENÇA não está sujeita ao reexame necessário, dado
que a condenação é de valor certo não excedente a 1.000 salários
mínimos (art. 496, § 3º, inc. I, do CPC).
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Publique-se e intimem-se.
Transitada em julgado, nada requerido, arquivem-se.
Rolim de Moura/RO, data conforme assinatura eletrônica*.
LEONARDO LEITE MATTOS E SOUZA
Juiz de Direito
___________________________
* A data de assinatura deste documento corresponde aos seis
primeiros dígitos indicados no “número do documento” constante da
parte inferior da assinatura eletrônica e está disposta na seguinte
ordem: ano (com dois dígitos), mês e dia.
Anexo da Recomendação Conjunta n. 4/2012 Corregedoria
Nacional de Justiça e CGJF:
Nome do segurado:
JOSE NILDON DA SILVA
Benefício concedido:
Auxílio-doença
Número do benefício:
6120184701
Número do CPF:
348.866.132-68
Nome da mãe:
Francisca Maria da Silva
Número do PIS/PASEP:
2.677.929.717-6
Endereço do segurado:
Linha 164, Km 12, Lado Norte, neste município de Rolim de Moura,
RO
Renda mensal inicial – RMI, fixada judicialmente ou “a calcular pelo
INSS”:
A calcular pelo INSS
Renda mensal atual, fixada judicialmente ou “a calcular pelo INSS”:
A calcular pelo INSS
Data de início do benefício – DIB:
25/11/2016
Data do início do pagamento administrativo:
jrsr
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
1ª Vara Cível da Comarca de Rolim de Moura
Av. João Pessoa, 4555, Centro, Rolim de Moura, RO
Telefone: (69) 3442 1458. E-mail: rmm1civel@tjro.jus.br
Processo: 7005238-66.2017.8.22.0010
Classe: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
Valor da Ação: R$ 1.539,83
AUTOR: AUTO POSTO FORTALEZA LTDA
Advogado do(a) AUTOR: SILVIO VIEIRA LOPES - RO00072-B
RÉU: BRUNO ALVES ALAGOANO
Advogado do(a) RÉU:
A parte autora requereu a extinção do feito, não tendo mais
interesse em seu prosseguimento (ID 20775375).
Até o momento a parte requerida não fora citada, hipótese de
incidência do § 4º do art. 485 do CPC.
Isso posto, homologo o pedido de desistência e julgo extinto o feito,
nos termos do art. 485, inciso VIII, do CPC.
Sem custas.
P.R.I.
Oportunamente, arquivem-se.
Rolim de Moura/RO, data conforme assinatura eletrônica*.
LEONARDO LEITE MATTOS E SOUZA
Juiz de Direito
BVR
___________________________
* A data de assinatura deste documento corresponde aos seis
primeiros dígitos indicados no “número do documento” constante da
parte inferior da assinatura eletrônica e está disposta na seguinte
ordem: ano (com dois dígitos), mês e dia.
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PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
1ª Vara Cível da Comarca de Rolim de Moura
Av. João Pessoa, 4555, Centro, Rolim de Moura, RO
Telefone: (69) 3442 1458. E-mail: rmm1civel@tjro.jus.br
Processo: 7004607-88.2018.8.22.0010
Classe: FAMÍLIA- DIVÓRCIO CONSENSUAL (98)
Valor da Ação: R$ 954,00
REQUERENTE: S. D. R., L. A. P. R.
Advogados do(a) REQUERENTE: DARCI ANDERSON DE BRITO
CANGIRANA - RO0008576, MICHELE TEREZA CORREA RO0007022
Advogados do(a) REQUERENTE: DARCI ANDERSON DE BRITO
CANGIRANA - RO0008576, MICHELE TEREZA CORREA RO0007022
SENTENÇA
SAMUEL DAVI RODRIGUES e LUCIANA ALVES PEREIRA
RODRIGUES ingressaram em juízo com pedido consensual
de divórcio e extinção do vínculo matrimonial havido entre eles.
Segundo os requerentes, durante a constância da união conjugal,
as partes amealharam bens que foram partilhados na separação
de fato; por sua vez, o casal teve três filhos, sendo apenas um
deles menor de idade.
Instado a se manifestar, o Ministério Público opinou pela decretação
do divórcio do casal e pela homologação do acordo celebrado pelas
partes relativamente à guarda, alimentos e visitas da filha menor.
Eis o breve relatório.
A DECISÃO.
Nos termos do §6º do art. 226 da Constituição Federal, com a
redação dada pela Emenda Constitucional 66/2010, o casamento
civil pode ser dissolvido pelo divórcio, não sendo mais exigido
períodos de carência no caso de separação judicial ou de fato.
A rigor, a liberdade de escolha prevalece não só na constituição
e na manutenção, mas também na extinção da entidade familiar.
Deveras, nos termos da teoria da deterioração factual, a ninguém
é dado restringir ou impor a existência ou permanência de uma
entidade familiar, muito menos ao Estado.
Além disso, o direito ao divórcio tem natureza de direito potestativo.
Logo, não admite resistência ou contestação.
Tratando-se atualmente o divórcio de instituto amparado na
deterioração factual do matrimônio, sobre o qual não recai discussão
ou controvérsia, dependendo a sua declaração, constituição ou
desconstituição apenas da vontade do cônjuge que não mais
deseja manter-se casado, nada obsta ao acolhimento do pleito das
partes requerentes.
DISPOSITIVO.
Isso posto, nos termos do art. 226, §6º, da Constituição Federal,
c/c art. 1.571, IV e §1º e art. 1.582, ambos do Código Civil,
decreto o divórcio de SAMUEL DAVI RODRIGUES e LUCIANA
ALVES PEREIRA RODRIGUES, já qualificados nos autos, e,
como consequência, declaro dissolvido o casamento válido havido
entre eles, destituindo-os, portanto, da condição de consortes e
desobrigando-os ainda da comunhão de vida plena e dos deveres
previstos no art. 1.566 do Código Civil, à exceção do dever de
sustento, guarda e educação de eventuais filhos.
A requerente voltará ao uso do nome de solteira, qual seja,
LUCIANA ALVES PEREIRA.
Em razão da dissolução do vínculo matrimonial, cessam, a contar
do trânsito em julgado desta DECISÃO, os efeitos do regime de
bens que vigia na constância do casamento das partes, ressalvados
os direitos por eles adquiridos durante a comunhão de vida.
O divórcio não modificará os direitos e deveres dos pais em relação
aos eventuais filhos (CC, arts. 1.579 e 1.632). Com efeito, o divórcio
e a dissolução da união estável não alteram as relações entre pais
e filhos senão quanto ao direito, que aos primeiros cabe, de terem
em sua companhia os segundos.
Resolvo a demanda com exame de MÉRITO, nos termos do art.
487, I, do CPC.
Homologo o acordo celebrado entre as partes e resolvo a demanda
com exame de MÉRITO, nos termos do art. 487, III, “a” do CPC.
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Defiro aos requerentes os benefícios da gratuidade judiciária.
Antes de averbada, esta SENTENÇA não produzirá efeito contra
terceiros.
Nos termos do art. 716 das DGExtraj., cópia desta DECISÃO é
entregue às partes para apresentação obrigatória ao Oficial do
Registro Civil das Pessoas Naturais onde registrado o casamento
(matrícula 095802 01 55 1992 2 00008 153 0001553 55) do
Cartório de Registro Civil de Rolim de Moura, RO), para averbação,
no prazo de 5 dias. Melhor explicando, as partes ou seus patronos
deverão, no prazo de 5 dias, apresentar uma via desta DECISÃO
no Cartório do Registro Civil das Pessoas Naturais do local do
casamento, para averbação.
Nos termos do art. 100, § 4º, da Lei n. 6.015/73, o Oficial do RCPN
da comarca onde realizado o casamento deverá, mediante ofício
instruído com certidão de casamento atualizada e da qual conste
a anotação do divórcio, comunicar este juízo, dentro de 48h, o
lançamento do ato registral. Sirva-se como ofício e MANDADO.
Cumpra o Oficial do RCPN o disposto no art. 107, § 2º, da LRP
e art. 721 das DGExtraj. (anotação do divórcio nos assentos de
nascimento dos cônjuges).
Para todos os efeitos legais, fica consignado que as partes autoras
são beneficiárias da gratuidade judiciária.
SENTENÇA registrada eletronicamente e publicada no DJe.
A intimação das partes dar-se-á por meio do DJe, eis que
regularmente representadas por advogados.
Transitada em julgado esta DECISÃO e nada sendo requerido
pelas partes, arquivem-se os autos.
Rolim de Moura/RO, data conforme movimentação processual.
Leonardo Leite Mattos e Souza
Juiz de Direito
P.K.G.
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
1ª Vara Cível da Comarca de Rolim de Moura
Av. João Pessoa, 4555, Centro, Rolim de Moura, RO
Telefone: (69) 3442 1458. E-mail: rmm1civel@tjro.jus.br
Processo: 7002300-98.2017.8.22.0010
Classe: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
Valor da Ação: R$ 11.244,00
AUTOR: ADAIR BACHEGA
Advogado do(a) AUTOR: REJANE MARIA DE MELO GODINHO RO0001042
RÉU: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Advogado do(a) RÉU:
Trata-se de pedido de aposentadoria por invalidez formulado por
ADAIR BACHEGA contra o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO
SOCIAL
Este Juízo determinou que o autor comprovasse a postulação
administrativa (doc. Id. 13991126) nos termos do decidido pelo
Supremo Tribunal Federal no RE. 631.240.
Decorreu o prazo sem manifestação, em fevereiro de 2018 (doc.
Id.16474750). Intimação pessoal foi feita (doc. Id. 18254188).
Compareceu o autor, por sua advogada, informando que procurou
o requerido para formalização do pedido e que lhe foi dito que nada
poderiam agendar pois o benefício está ativo.
Como se vê, para o benefício pretendido, o autor não pleiteou
administrativamente como bem assentado nos autos.
O destino do feito é a extinção, conforme já decidido pelo STF:
“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL.
PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO E INTERESSE
EM AGIR. 1. A instituição de condições para o regular exercício do
direito de ação é compatível com o art. 5º, XXXV, da Constituição.
Para se caracterizar a presença de interesse em agir, é preciso
haver necessidade de ir a juízo. 2. A concessão de benefícios
previdenciários depende de requerimento do interessado, não se
caracterizando ameaça ou lesão a direito antes de sua apreciação
e indeferimento pelo INSS, ou se excedido o prazo legal para sua
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análise. É bem de ver, no entanto, que a exigência de prévio
requerimento não se confunde com o exaurimento das vias
administrativas. […] 7. Nas ações sobrestadas, o autor será
intimado a dar entrada no pedido administrativo em 30 dias,
sob pena de extinção do processo. Comprovada a postulação
administrativa, o INSS será intimado a se manifestar acerca do
pedido em até 90 dias, prazo dentro do qual a Autarquia deverá
colher todas as provas eventualmente necessárias e proferir
DECISÃO. Se o pedido for acolhido administrativamente ou não
puder ter o seu MÉRITO analisado devido a razões imputáveis
ao próprio requerente, extingue-se a ação. Do contrário, estará
caracterizado o interesse em agir e o feito deverá prosseguir.
[…]” (BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Tribunal Pleno.
Recurso Extraordinário 631240/MG. Relator Ministro Roberto
Barroso. Julgamento: 03/09/2014. Publicação: 07/11/2014.)
Salienta-se que a alegação de que “o requerente procurou
várias vezes o requerido para agendar perícia, ou montar novo
processo sendo alegado pelos mesmos que não poderiam
realizar em razão do benefício estar ativo” é vazia pois não veio
prova alguma de que fez o requerimento, efetivamente.
Não há contestação de MÉRITO, de modo que desnecessária a
concordância da autarquia para a extinção do feito.
DISPOSITIVO.
Isto posto, extingo o feito sem julgamento do MÉRITO diante
da patente falta de interesse processual de ADAIR BACHEGA
neste processo que move contra INSTITUTO NACIONAL DO
SEGURO SOCIAL, o que faço nos termos do inc. VI do art. 485
do CPC.
Sem custas, eis que o autor é beneficiário da gratuidade.
Nos termos do artigo 85, § 2º, do CPC, condeno o autor a pagar
à procuradoria da parte requerida honorários advocatícios no
valor de 10% sobre o valor da ação.
Deveras, a procuradoria requerida atuou com adequado grau
de zelo. Contudo, o lugar de prestação do serviço não exigiu
grandes despesas do vencedor. A natureza singela e a natural
importância da causa – sem questões de alta complexidade
–, assim como o sóbrio e equilibrado trabalho realizado pelos
procuradores, próprio desse tipo de demanda, e sem consumo
imoderado de tempo para a sua consecução, sustentam a
fixação dos honorários no limite mínimo previsto em lei.
O requerente é beneficiário da gratuidade judiciária, de modo
as obrigações de sua sucumbência (honorários sucumbenciais)
estão subordinadas à condição suspensiva prevista no art. 98,
§ 3º, do CPC.
Publique-se e intimem-se.
Oportunamente, arquivem-se.
Rolim de Moura/RO, data conforme assinatura eletrônica*.
LEONARDO LEITE MATTOS E SOUZA
Juiz de Direito
___________________________
* A data de assinatura deste documento corresponde aos seis
primeiros dígitos indicados no “número do documento” constante
da parte inferior da assinatura eletrônica e está disposta na
seguinte ordem: ano (com dois dígitos), mês e dia.
jrsr
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Rolim de Moura - 1ª Vara Cível
Av. João Pessoa, 4555, Centro, Rolim de Moura - RO CEP: 76940-000 - Fone:(69) 34422268 Processo: 700352034.2017.8.22.0010
Classe: PROCEDIMENTO SUMÁRIO (22)
Valor da Ação: R$ 2.605,97
AUTOR: SUPERMERCADOS TRENTO DE RONDONIA LTDA
Advogados do(a) AUTOR: SALVADOR LUIZ PALONI RO000299A, CATIANE DARTIBALE - RO0006447
RÉU: IRENE SOARES DA SILVA
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Advogado do(a) RÉU:
Conforme noticiado (ID 20624354), a parte executada satisfez
a obrigação exigida por meio desta demanda, razão pela qual
extingo a execução, o que faço com fundamento no art. 924, inc.
II, do CPC.
Sem custas.
P.R.I.
Oportunamente, arquivem-se.
Rolim de Moura, RO, data conforme movimentação processual.
LEONARDO LEITE MATTOS E SOUZA
Juiz de Direito
BVR
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
1ª Vara Cível da Comarca de Rolim de Moura
Av. João Pessoa, 4555, Centro, Rolim de Moura, RO
Telefone: (69) 3442 1458. E-mail: rmm1civel@tjro.jus.br
Processo: 7001146-79.2016.8.22.0010
Classe: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
Valor da Ação: R$ 92.000,00
AUTOR: ELIEL DE PAULA
Advogado do(a) AUTOR: ANA PAULA GOMES DA SILVA RO0003596
RÉU: SOUSA VEICULOS LTDA - ME
Advogado do(a) RÉU: ALEANDER MARIANO SILVA SANTOS RO0002295
SENTENÇA
ELIEL DE PAULA ingressou com a presente ação de anulação de
contrato de compra e venda c.c. indenização por danos morais e
materiais em face de SOUZA VEÍCULOS LTDA. ME - BRANCO
VEÍCULOS.
Narrou ter celebrado, em 22 de janeiro de 2016, contrato de compra
e venda de um automóvel utilitário marca/modelo Toyota Hillux CD
4x4 SRV, 3.0 AT, cor verde, placa JZW 2135, renavan 853275262,
chassi 8AJFZ29G666002500. No contrato restou estipulado o
preço de R$ 67.000,00, que foi pago à vista pelo autor.
Discorreu que o veículo apresentou diversas falhas mecânicas
como perda de velocidade e desligamento involuntário do motor,
as quais resultaram em inúmeros encaminhamentos para conserto,
todas sem êxito quanto à solução dos problemas.
Sustenta que realizou o conserto parcial do automóvel, além de
outras despesas como frete do guincho, hora de serviços mecânicos
na estrada fora do horário comercial e serviços de hidráulica.
Assevera que o produto adquirido por ele apresenta vícios ocultos,
de modo que necessita da tutela jurisdicional para que seja
determinada a devolução do valor pago pelo bem (R$ 67.000,00),
assim como a condenação da requerida ao pagamento de
indenização por danos morais no valor de R$ 20.000,00 e materiais
no valor de R$ 5.000,00.
Com a inicial, vieram documentos indispensáveis à sua propositura,
em especial instrumento de mandato (procuração), declaração
de hipossuficiência, declaração de renda, carteira de motorista,
contrato de compra e venda de veículo sob troca, certificado de
registro e licenciamento de veículo, orçamentos, recibos e notas
fiscais de serviços de mecânica
À causa foi atribuído valor de R$ 92.000,00.
Os pedidos são certos e determinados.
Por preencher os requisitos do art. 319 do CPC, a petição inicial,
depois de registrada e distribuída, foi recebida, tendo ainda este
juízo concedido os benefícios da gratuidade judiciária ao autor.
Devidamente citada, a requerida BRANCO VEÍCULOS ofertou
contestação (ID 4645891) e anexou aos autos procuração, contrato
social, ordens de serviço mecânico e notas fiscais. De início,
impugnou o pedido de gratuidade judiciária do autor. No MÉRITO,
defendeu que os defeitos do veículo foram apresentados depois
de vários dias de uso pelo demandante. Disse que o ser acionada
sobre os problemas, autorizou o conserto do automóvel do autor
na loja Pequeno Auto Center, que foi custeado pela requerida no
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valor total de R$ 11.000,00. Assim, todos os serviços solicitados
para conserto da caminhonete foram prestados com excelência.
Rechaçou os pedidos de reparação por danos morais e materiais,
pugnando pela improcedência da ação.
Em que pese a requerida não haver alegado nenhum fato
impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (CPC, art.
350), o demandante, ainda assim, ofertou réplica (ID 5384594),
oportunidade em que retorquiu as alegações apresentadas
pelo requerido em sua resposta, repetindo ainda argumentos já
aduzidos na petição inicial. Ademais, sustentou a validade das
provas documentais que acompanham a prefacial.
Diante da impossibilidade de julgamento parcial ou total de MÉRITO,
este juízo exarou DECISÃO de saneamento e organização do
processo, por meio da qual rejeitou a impugnação aos benefícios
da gratuidade judiciária concedidos ao autor, fixou os pontos
controvertidos da demanda, deferiu a produção de prova oral e
designou audiência de instrução e julgamento.
Em audiência de instrução e julgamento foram colhidos os
depoimentos pessoais das partes e ouvidas a testemunha do
autor, Júnior Nazareno Delfino de Lima, e a testemunha do réu,
Rivanderlei Du Carmo Silva.
Encerrada a fase instrutória, as partes apresentaram alegações
finais, reportando-se elas ao que já mencionado durante a fase
postulatória. O autor reclamou o acolhimento de sua pretensão por
entender que a prova produzida nos autos a ele socorre; já o réu
reivindicou a improcedência da res in judicium deducta porque, no
seu entendimento, os fatos a ele imputados não restaram provados.
Eis o relatório. A DECISÃO.
Na hipótese em exame, tem-se que a causa de pedir diz respeito
a problemas apresentados no veículo adquirido da requerida
BRANCO VEÍCULOS, alegando o autor ter ocorrido diversas
falhas no bem desde os primeiros dias de uso, como perda de
velocidade e desligamento involuntário do automóvel, concluindo
pela existência de vício oculto do produto.
Segundo versão fática exposta na exordial, o referido bem nunca
funcionou adequadamente, o que motiva os pleitos de devolução
dos valores pagos pela caminhonete e de indenização por danos
morais e materiais.
A parte autora apresenta vulnerabilidade técnica perante a ré,
revelando-se aplicáveis as normas consumeristas ao caso.
‘Pela definição legal de consumidor, basta que ele seja o
‘destinatário final’ dos produtos ou serviços (CDC, art. 2º), incluindo
aí não apenas aquilo que é adquirido ou utilizado para uso pessoal,
familiar ou doméstico, mas também o que é adquirido para o
desempenho de atividade ou profissão, bastando, para tanto,
que não haja FINALIDADE de revenda’ (A proteção jurídica do
consumidor. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 2000. p. 40) (Apelação cível
n. 02.010269-0, de Blumenau, rel. Des. Pedro Manoel Abreu) [...]”
(Agravo de Instrumento n. 2004.030667-4, de Itajaí, rel. Des. Maria
do Rocio Luz Santa Ritta, j. 10.05.2005).
Demais disso, ao se analisar a prova dos autos, constata-se que
restou demonstrada a efetiva existência de defeitos no veículo
adquirido pelo requerente.
Dispõe o art. 18 do Código de Defesa do Consumidor:
“Os fornecedores de produtos e serviços de consumo duráveis ou
não duráveis respondem solidariamente pelos vícios de qualidade
ou quantidade que os tornam impróprios ou inadequados ao
consumo a que se destinam ou lhes diminuam o valor, assim
como por aqueles decorrentes da disparidade, com as indicações
constantes do recipiente, da embalagem, do rotulagem ou
mensagem publicitária, respeitadas as variações decorrentes de
sua natureza, podendo o consumidor exigir a substituição das
partes viciadas”.
Sobre o tema responsabilidade pelo vício do produto, colhe-se
dos ensinamentos de Flávio Tartuce e Daniel Amorim Assumpção
Neves:
“há a responsabilidade por vício do produto (art. 18 da Lei
8.078/1990), presente quando existe um problema oculto ou
aparente no bem de consumo, que o torna impróprio para uso
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ou diminui o seu valor, tido como um vício por inadequação. Em
casos tais, repise-se, não há repercussões fora do produto, não
se podendo falar em responsabilização por outros danos materiais
– além do valor da coisa –, morais ou estéticos. Em suma, lembrese que no vício o problema permanece no produto, não rompendo
os seus limites. (...) Deve ficar claro que o vício do produto não
se confunde com as deteriorações normais decorrentes do uso da
coisa. Sendo assim, para a caracterização ou não do vício deve ser
considerada a vida útil do produto que está sendo adquirido.” (in
manual de direito do consumidor. 6. ed. rev., atual. e ampl. Rio de
Janeiro: Forense; São Paulo: Método, 2017, cap. 5).
No caso dos autos, o conjunto probatório aponta no sentido de que
existe o vício de qualidade no veículo adquirido pelo demandante.
Primeiro, porque a requerida reconheceu a existência dos
defeitos reclamados pelo consumidor, tanto é assim que a
empresa BRANCO VEÍCULOS pagou boa parte dos consertos
da caminhonete, tendo inclusive orientado o requerente a levar o
veículo até a oficina mecânica de sua confiança, Pequeno Auto
Center, por ela autorizada a realizar os reparos necessários e a
troca de peças avariadas por outras novas e usadas.
Por sua vez, o próprio mecânico da oficina Pequeno Auto Center
admitiu que a caminhonete já apresentava defeitos quando foi
levada pela primeira vez até a oficina, isso pouco tempo depois do
autor ter adquirido o bem na loja da requerida. Afirmou ainda que
o bem foi levado quatro vezes para o conserto e que a requerida
autorizou os reparos necessários no automóvel adquirido pelo
autor.
Enfatize-se, nesta senda, o depoimento pessoal das partes e das
testemunhas Valdevino de Souza e Júnior Nazareno Delfino de
Lima, este último mecânico contratado pela empresa requerida
BRANCO VEÍCULOS:
“O autor Eliel de Paula relatou que comprou o veículo da parte
requerida em fevereiro de 2017 e pagou em dinheiro o valor de R$
65.000,00. Informou que tem um sítio de 21 alqueires em Parecis
onde trabalha com lavoura de tomate, café, banana e criação de
gado. Disse que precisa do veículo para se deslocar e escoar sua
produção. Tem renda mensal por volta de 3 a 4 mil reais. Quando
a requerida vendeu a caminhonete, garantiu ao que o veículo era
revisado e estava em perfeitas condições uso. Desde o primeiro
dia de uso o veículo já começou a apresentar defeitos (sensor de
turbina travada, bomba, bicos, entre outros). Relatou que procurou
a requerida por diversas vezes e ela disse que não poderia fazer
nada pelo veículo. Que o proprietário da empresa requerida foi
grosseiro com ele ao telefone e não resolveu o problema. Depois
de um mês de uso do veículo, o proprietário da requerida disse
para o autor levar o veículo até a loja Pequeno Auto Center, onde
o carro permaneceu por volta de um mês. Após buscar o veículo
na oficina, logo no trajeto de volta para casa, o veículo apresentou
problemas. Mais uma vez o requerente levou a caminhonete para
a oficina e, novamente, o veículo voltou a apresentar problemas.
Disse que a ausência do veículo e os problemas apresentados lhe
causaram transtornos, uma vez que se viu privado do bem e após
o conserto continuou a apresentar problemas.”
“O representante legal da requerida, Valdevino de Sousa, disse
que orientou que o autor levasse o veículo na loja Pequeno Auto
Center. O autor levou o veículo quatro vezes para o conserto e,
em todas as oportunidades, os consertos foram custeados pela
requerida. Que o autor se negou a colaborar com o custeio do
conserto. Acrescentou que os clientes compram os veículos em
sua loja e tem três meses de garantia quanto ao motor, câmbio
e diferencial. O veículo adquirido pelo autor é do ano de 2006.
Nos consertos foram realizados serviços além daqueles incluídos
na garantia, como conserto da tração, fibra, suspensão, troca de
pastilha, etc.”
“A testemunha Júnior Nazareno Delfino de Lima informou que
soube que o autor queria vender um imóvel para poder custear
o conserto da caminhonete que havia comprado. Disse que se
interessou em comprar o veículo do autor, mas desistiu, porque
o bem apresentava problemas na tração e injeção eletrônica.
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Informou que o autor é agricultor. Disse que o autor não testou
a caminhonete antes de comprar, pois o vendedor falou havia
garantia de que o bem estava em boas condições de uso.”
“A testemunha Rivanderlei Du Carmo Silva disse que o autor é
cliente da oficina mecânica Pequeno Alto Center, por indicação
da loja Branco Veículos. O veículo do autor chegou à oficina com
muitos problemas mecânicos. Depois do primeiro conserto, o
veículo passou a apresentar outros problemas que também foram
consertados. Que todos os custos foram arcados pela requerida
Branco Veículos (peças e mão de obra). Foram repostas peças
novas e usadas. O autor relatou a ele que o carro perdia força e
acionava uma luz de alerta no painel. Recomendou que o autor
procurasse uma auto elétrica para tentar resolver esse problema
eletrônico, uma vez que não realizava serviços dessa natureza.
Algumas vezes o autor demorou para buscar o veículo na oficina
depois de consertado. O serviço de conserto foi todo custeado pela
Branco Veículos. O veículo chegou guinchado em sua oficina em
duas oportunidades. Disse que o veículo foi consertado na parte
mecânica, sendo que os problemas persistiram na parte elétrica.”
Dessa forma, as provas coligidas aos autos descartaram que ao
menos os problemas iniciais apresentados pelo veículo fossem
provenientes do mau uso do bem, de modo a ser evidente que o
defeito existia antes da compra, tanto é que o automóvel apresentou
defeitos logo no trajeto da cidade de Rolim de Moura até Parecis,
onde o autor possui uma propriedade rural. A requerida ter efetuado
os reparos e trocas de peças do veículo, em quatro oportunidades
distintas, apenas corroboram tal assertiva.
Não obstante, o fato de que o autor passou a utilizar a caminhonete
para transportar a produção do seu plantio no sítio, por si só, não
foi o fator preponderante para acarretar os problemas em questão,
mesmo porque, como dito acima, ao veículo já apresentou defeitos
no dia da compra, logo no trajeto da loja até a casa do autor.
Assim, se a requerida BRANCO VEÍCULOS vendeu ao requerente
um produto defeituoso e não efetuou os reparos a contento, deve
se responsabilizar pelos prejuízos suportados pelo demandante.
Isso porque é dever do fornecedor disponibilizar produtos de
qualidade ao consumidor.
Sobre o assunto, colhem-se os seguintes julgados:
CONSUMIDOR. RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO
POR DANOS MORAIS. COMPRA E VENDA DE MOTOCICLETA.
VEÍCULO QUE APRESENTOU DIVERSOS PROBLEMAS,
INICIADOS LOGO APÓS A COMPRA. BEM ENCAMINHADO
À ASSISTÊNCIA TÉCNICA POR DOZE VEZES DENTRO
DE UM ANO, COM DEFEITOS EM PARTES ESSENCIAIS
DO VEÍCULO. DIREITO À RESCISÃO CONTRATUAL E
RESTITUIÇÃO DOS VALORES DESEMBOLSADOS, BEM
COMO A DESCONSTITUIÇÃO DOS DÉBITOS. APLICAÇÃO DO
ART. 18, § 1º, DO CDC. DANO MORAL EXCEPCIONALMENTE
CONFIGURADO. SITUAÇÃO QUE EXTRAPOLA OS LIMITES
DOS MEROS DISSABORES DO COTIDIANO. SENTENÇA DE
IMPROCEDÊNCIA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE
PROVIDO. (Recurso Cível Nº 71006398119, Segunda Turma
Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Vivian Cristina
Angonese Spengler, Julgado em 24/05/2017)
RECURSO
INOMINADO.
CONSUMIDOR.
AÇÃO
DE
RESTITUIÇÃO DE VALORES C/C INDENIZATÓRIA POR DANOS
MORAIS. MOTOCICLETA. VÍCIO DO PRODUTO QUE SURGIU
LOGO APÓS A AQUISIÇÃO. REALIZADAS DIVERSAS REVISÕES
SEM QUE O DEFEITO FOSSE SANADO. RESPONSABILIDADE
DO FORNECEDOR. DESFAZIMENTO DO NEGÓCIO E
RESTITUIÇÃO DA QUANTIA PAGA. INTELIGÊNCIA DO ART.18,
§ 1º, INCISO II, DO CDC. DANO MORAL INOCORRENTE.
SENTENÇA CONFIRMADA. RECURSOS NÃO PROVIDOS.
(Recurso Cível Nº 71006561054, Quarta Turma Recursal Cível,
Turmas Recursais, Relator: Gisele Anne Vieira de Azambuja,
Julgado em 07/02/2017).
Destarte, o demandante tem direito a substituição ou devolução
do valor pago pelo produto, assim como o ressarcimento dos
danos materiais que sofreu pelos consertos prévios que realizou,
conforme recibos e notas fiscais (ID 2838038, p. 1/3).
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Ressalte-se que os demais documentos anexados aos autos
pelo autor referem-se a orçamentos, não comprovando o efetivo
desembolso das quantias lá referidas.
No que tange ao dano moral, verifica-se que não houve nenhuma
situação vexatória vivenciada em decorrência do fato de o autor ter
sido privado do uso do seu veículo, nem mesmo algo excepcional e/
ou desgaste extraordinário ou padecimento insuportável a ensejar
a dor moral.
A questão de fundo retrata visível prejuízo financeiro, até mesmo pelo
fato de o próprio autor reconhecer que se utilizava da caminhonete
para se deslocar e escoar a produção da sua propriedade rural, cujo
dever de ressarcimento está aqui sendo reconhecido, repousando
a questão na esteira do mero aborrecimento decorrente de
inadimplemento contratual.
DISPOSITIVO.
Isso posto, acolho parcialmente as pretensões deduzidas por meio
desta demanda e, como consequência, condeno a requerida SOUZA
VEÍCULOS LTDA. ME - BRANCO VEÍCULOS ao pagamento do
montante de R$ 68.990,37, (valor do bem R$ 67.000,00, + valor
do conserto prévio realizado pelo autor R$ 1.990,37) corrigido
monetariamente da data do desembolso pelo autor e acrescido de
juros de mora a partir da citação.
Na hipótese de depósito judicial do valor da condenação
pela requerida, desde já autorizo a expedição de alvará para
levantamento em favor do requerente e/ou de seus advogados,
desde que eles possuam poderes específicos para tanto; estando
desde já autorizada a transferência, acaso haja informação de
conta.
Outrossim, incumbe ao autor providenciar o necessário para
devolução do veículo ao requerido, bem como a autorização de
transferência do veículo junto ao DETRAN.
Resolvo esta fase do processo com exame de MÉRITO, o que faço
com fundamento no art. 487, I, do Código de Processo Civil.
Custas processuais pela requerida.
Nos termos do artigo 85, § 2º, do CPC, condeno a ré a pagar aos
patronos do autor honorários advocatícios no valor de 10% sobre o
valor da condenação.
Deveras, os advogados do requerente atuaram com adequado
grau de zelo. Contudo, o lugar de prestação do serviço não exigiu
grandes despesas do vencedor. A natureza singela e a natural
importância da causa - sem questões de alta complexidade, assim
como o sóbrio e equilibrado trabalho realizado pelos advogados
do requerente, próprio desse tipo de demanda, e sem consumo
imoderado de tempo para a sua consecução, sustentam a fixação
dos honorários no limite mínimo previsto em lei.
Publique-se e intimem-se.
SENTENÇA registrada pelo Pje e publicada no DJe.
A intimação das partes dar-se-á por meio do DJe, eis que
regularmente representadas por advogados.
Transitada em julgado esta DECISÃO e nada sendo requerido
pelas partes, arquivem-se os autos.
Rolim de Moura/RO, data conforme movimentação processual.
Leonardo Leite Mattos e Souza
Juiz de Direito
P.K.G.
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
1ª Vara Cível da Comarca de Rolim de Moura
Av. João Pessoa, 4555, Centro, Rolim de Moura, RO
Telefone: (69) 3442 1458. E-mail: rmm1civel@tjro.jus.br
Processo: 7000062-09.2017.8.22.0010
Classe: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
Valor da Ação: R$ 10.560,00
AUTOR: VANDERSON PEREIRA SOBRINHO
Advogado do(a) AUTOR: DILMA DE MELO GODINHO - RO0006059
RÉU: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Advogado do(a) RÉU:
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Trata-se de ação previdenciária em que VANDERSON PEREIRA
SOBRINHO requer do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO
SOCIAL a implantação do benefício de prestação continuada BPC/
LOAS alegando, para tanto, ser pessoa com deficiência e não
possuir condições financeiras para prover a sua subsistência ou
tê-la provida por sua família.
Aduziu que o réu negou a ela a concessão do benefício pleiteado
(ID 7905936), sob o fundamento de que a renda do grupo familiar é
superior a ¼ do salário mínimo.
Ao final pede a procedência da ação, condenando o INSS à
concessão do benefício. Juntou documentos.
A tutela provisória foi deferida (ID 8314353).
Citado, o INSS não apresentou resposta (ID 11504893), intervindo
posteriormente (doc. Id.14637064).
Saneado o feito (ID 12260499), perícia médica foi realizada (ID
13358553) bem como estudo social (ID 16467595).
Intimados dos laudos, a autora pediu a procedência. Já o INSS,
nada disse.
É o relatório. Decido.
A instrução foi encerrada e o feito está pronto para julgamento.
Quanto ao MÉRITO, observa-se que o benefício de prestação
continuada previsto na Lei 8.742/93 e na Constituição Federal
decorre do dever que tem o Estado de prestar assistência social
aos necessitados, em respeito à dignidade do cidadão, conferindo
às pessoas com deficiência ou idosos a reabilitação, a habilitação
e a promoção de sua integração à vida comunitária.
Deveras, para percepção do benefício não é necessário que o
requerente seja filiado ao Sistema Previdenciário, bastando que
implemente as condições exigidas na citada lei.
Nos termos do art. 20, da Lei 8.742/93, são necessários os seguintes
requisitos para concessão do benefício: a) ser a pessoa portadora
de deficiência ou idosa; b) não receber benefício de espécie alguma
e não estar vinculado a nenhum regime de previdência social; c) ter
renda mensal familiar per capita inferior a 25% do salário mínimo.
Ao apreciar a Ação Direta de Inconstitucionalidade 1.232-1/DF, o
Supremo Tribunal Federal declarou a constitucionalidade do art.
20, § 3º, da Lei Orgânica da Assistência Social:
“CONSTITUCIONAL.
IMPUGNA
DISPOSITIVO
DE
LEI
FEDERAL QUE ESTABELECE O CRITÉRIO PARA RECEBER
O BENEFÍCIO DO INCISO V DO ART. 203, DA CF. INEXISTE A
RESTRIÇÃO ALEGADA EM FACE AO PRÓPRIO DISPOSITIVO
CONSTITUCIONAL QUE REPORTA À LEI PARA FIXAR OS
CRITÉRIOS DE GARANTIA DO BENEFÍCIO DE SALÁRIO
MÍNIMO À PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA FÍSICA
E AO IDOSO. ESTA LEI TRAZ HIPÓTESE OBJETIVA DE
PRESTAÇÃO ASSISTENCIAL DO ESTADO. AÇÃO JULGADA
IMPROCEDENTE.” (BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Tribunal
Pleno. Ação Direta De Inconstitucionalidade 1232/DF. Relator Min.
Ilmar Galvão. Julgamento: 7/08/1998.)
Essa DECISÃO do Supremo Tribunal Federal, entretanto, não
encerrou a controvérsia relativa à aplicação em concreto do critério
da renda familiar per capita estabelecido pela LOAS. Como a lei
permaneceu inalterada, elaboraram-se maneiras de se contornar
o critério objetivo e único por ela estipulado e de se avaliar o real
estado de miserabilidade social dos grupos familiares com entes
idosos ou deficientes.
Como sabido, nos últimos anos, foram editadas leis que
estabeleceram critérios mais elásticos para a concessão de
outros benefícios de cunho notadamente assistencial – v.g., Lei
10.836/2004, que criou o Bolsa Família; a Lei 10.689/2003, que
instituiu o Programa Nacional de Acesso à Alimentação; a Lei
10.219/01, que criou o Bolsa Escola; a Lei 9.533/97, que autoriza
o Poder Executivo a conceder apoio financeiro a Municípios que
instituírem programas de garantia de renda mínima associados a
ações socioeducativas.
O mesmo Supremo Tribunal Federal que declarou a
constitucionalidade do art. 20, § 3º, da LOAS, em decisões
monocráticas, passou a rever anteriores posicionamentos acerca
da intransponibilidade dos critérios objetivos. Como a DECISÃO
da ADI 1232/DF é de 1998, verificou-se a ocorrência do processo
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de inconstitucionalização decorrente de notórias mudanças
fáticas (políticas, econômicas e sociais) e jurídicas (sucessivas
modificações legislativas dos patamares econômicos utilizados
como critérios de concessão de outros benefícios assistenciais
por parte do Estado brasileiro). A esse respeito, veja-se o seguinte
julgado daquele tribunal:
“BENEFÍCIO ASSISTENCIAL DE PRESTAÇÃO CONTINUADA
– IDOSO – RENDA FAMILIAR – INCONSTITUCIONALIDADE. O
Tribunal, nos Recursos Extraordinários nºs 567.985/MT e 580.963/
PR, contra o meu voto, no que conferi aos preceitos interpretação
conforme a Constituição Federal, abrindo margem à demonstração
da hipossuficiência, foi além e concluiu pela inconstitucionalidade
dos artigos 20, § 3º, da Lei nº 8.742/93 e 34, parágrafo único, da
Lei nº 10.741/03.” (BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Primeira
Turma. Ag. Reg. No Agravo De Instrumento 477976/SP. Relator
Min. Marco Aurélio. Julgamento: 17/09/2013.)
Logo, após o pronunciamento ocorrido na ADI 1232/DF, a
jurisprudência do STF está assentada no sentido de que, mesmo
restando evidenciada que a renda per capita de certo grupo
familiar seja superior a um quarto do salário mínimo, este fato,
por si só, não exclui a condição de miserabilidade (sabidamente
necessária à concessão do benefício assistencial), que poderá
resultar demonstrada por outros meios de prova, de acordo com a
concretude de cada caso.
Para o deferimento da prestação disciplinada pela Lei 8.742/93 a
aferição do requisito da miserabilidade pode ser feita pelos diversos
meios de prova existentes.
Nessa esteira, o laudo médico pericial de ID 13358553 e
seguintes, informa que o demandante apresenta quado de
“esquizofrenia crônica, em acompanhamento neurológico e uso
de medicamentos contínuos. Incapaz total para atividades laborais
por tempo indefinido” (CID F20.51). O primeiro critério encontra-se
suficientemente atendido.
A parte autora está fora do mercado de trabalho, pelas razões bem
expostas no laudo médico. Logo, não possui vínculo previdenciário
e o segundo critério está atendido.
Quanto ao terceiro critério, como visto, deverá a parte autora
comprovar não possuir meios de prover a própria manutenção nem
de tê-la provida por sua família.
De referência ao pressuposto econômico, extrai-se da perícia
social (ID 16467595) que o demandante reside com uma irmã e um
sobrinho menor. A residência é própria da família.
A renda do grupo familiar é proveniente da do trabalho informal
da irmã (Fernanda) do autor e se limita a R$ 500,00 oriundos do
trabalho dela. O filho de Fernanda recebe alimentos no valor de R$
200,00.
Como se vê, a renda per capita do grupo familiar fica abaixo do
patamar de um quarto de salário mínimo. Os gastos reportados
ao assistente social não foram exorbitantes. Não há gasto com
aluguel nem medicação de uso constante. A parte autora possui
impedimentos para realizar algumas atividades.
O cenário descrito revela situação de vulnerabilidade social da
parte autora. Desse modo, seria no mínimo uma grande injustiça
se, mesmo provada a situação prevista pela Carta Magna, fosse
retirado do necessitado a garantia constitucional utilizando um
critério único para caracterizar a condição de miserabilidade.
Com efeito, os direitos fundamentais tornam-se extremamente
caros a todos nós, entre eles: os direitos fundamentais a existência,
à vida, à integridade física, moral, bem-estar, liberdade igualdades,
falam por si só, juntos integram o conteúdo do princípio constitucional
da dignidade humana, devendo ser viabilizados aos usuários do
instituto da assistência social, devendo os incapacitados buscar
meios de promovê-los, acionando ao Estado, através do
PODER JUDICIÁRIO, para que a assistência deste, possa manter
sua dignidade como pessoa humana.
Dessarte, ainda que houvesse dúvidas acerca do preenchimento
dos requisitos pela parte autora (o que não é o caso dos autos),
a concessão do benefício seria medida que melhor atenderia a
FINALIDADE da lei previdenciária, haja vista o princípio do in dubio
pro misero.
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Assim, à parte autora é devido o amparo social à pessoa com
deficiência.
Relativamente às parcelas atrasadas, nos termos do art. 41-A
da Lei 8.213/91, na redação que lhe deu a Lei 11.430/2006, o
indexador dos benefícios previdenciários é o INPC, calculado pela
Fundação IBGE, após referida lei e também após o advento da Lei
11.960/2009, por se cuidar de lei especial, e porque essa última lei
determina a aplicação da correção monetária conforme índices de
remuneração básica aplicável à caderneta de poupança, que por
sua vez se atualiza pela TR. Nesse sentido:
“PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. CORREÇÃO
MONETÁRIA. MANUAL DE CÁLCULOS DA JUSTIÇA FEDERAL.
PRETENDIDA REVISÃO DO JULGADO. […] 5. Com efeito, não
encontra qualquer ressonância a alegação nos embargos de que
o acórdão não aplicou corretamente a legislação concernente
ao indexador de correção monetária em matéria previdenciária,
porque o acórdão embargado reportou-se, nesse ponto, ao Manual
de Cálculos da Justiça Federal, que se refere à Lei n. 11.430, de
2006, que deu nova redação ao art. 41-A da Lei de Benefícios,
determinando a aplicação do INPC, calculado pelo IBGE, aos
benefícios previdenciários (Item 4.3.1 do MCJF). […]” (BRASIL.
Tribunal Regional Federal da 1ª Região. 1ª Turma. Apelação Cível
0024266-12.2015.4.01.9199/RO. Relator Desembargador Federal
Jamil Rosa De Jesus Oliveira. Julgamento: 05/10/2016.)
DISPOSITIVO.
Isso posto, acolho a pretensão da autora e, como consequência,
nos termos do art. 20 da Lei n. 8.742/93, condeno o INSTITUTO
NACIONAL DO SEGURO SOCIAL a implantar em favor de
VANDERSON PEREIRA SOBRINHO o benefício de prestação
continuada (BPC/LOAS), confirmando a tutela provisória concedida.
O benefício será devido a contar do requerimento administrativo
(ID 7905936, 9/3/2016).
O valor das parcelas vencidas deverá ser corrigido pelo Índice
Nacional de Preços ao Consumidor.
O INSS é isento do pagamento das custas e demais despesas
processuais.
Diante da singeleza da causa, arbitro os honorários advocatícios
em 10% sobre o valor das prestações vencidas até esta
SENTENÇA, consoante os critérios constantes do art. 85, § 3º,
do CPC, observados os requisitos do § 2°, I, II, III, IV, do mesmo
DISPOSITIVO legal, e em conformidade com o enunciado da
Súmula n. 111 do STJ.
Nos termos do art. 487, inc. I, do CPC, extingo o processo com
resolução de MÉRITO.
Expeça-se o necessário para pagamento dos honorários periciais.
Esta SENTENÇA não está sujeita ao reexame necessário, dado
que a condenação é de valor certo não excedente a 1.000 salários
mínimos (art. 496, § 3º, do CPC).
Publique-se e intimem-se.
Transitada em julgado e nada requerido, arquivem-se.
Rolim de Moura/RO, data conforme assinatura eletrônica*.
LEONARDO LEITE MATTOS E SOUZA
Juiz de Direito
___________________________
* A data de assinatura deste documento corresponde aos seis
primeiros dígitos indicados no “número do documento” constante da
parte inferior da assinatura eletrônica e está disposta na seguinte
ordem: ano (com dois dígitos), mês e dia.
Anexo da Recomendação Conjunta n. 4/2012 Corregedoria
Nacional de Justiça e CGJF:
Nome do segurado:
VANDERSON PEREIRA SOBRINHO
Benefício concedido:
Benefício de prestação continuada (BPC/LOAS)
Número do benefício:
702.276.646-1
Número do CPF:
030.117.812-73
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Nome da mãe:
Claudineia Pereira Souza Sobrinho
Número do PIS/PASEP:
Endereço do segurado:
Av. 25 de agosto nº 1641, Bairro Jardim Eldorado, nesta cidade de
Rolim de Moura/RO
Renda mensal inicial – RMI, fixada judicialmente ou “a calcular pelo
INSS”:
A calcular pelo INSS
Renda mensal atual, fixada judicialmente ou “a calcular pelo INSS”:
A calcular pelo INSS
Data de início do benefício – DIB:
9/3/2016
Data do início do pagamento administrativo:
jrsr
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
1ª Vara Cível da Comarca de Rolim de Moura
Av. João Pessoa, 4555, Centro, Rolim de Moura, RO
Telefone: (69) 3442 1458. E-mail: rmm1civel@tjro.jus.br
Processo: 7001354-29.2017.8.22.0010
Classe: EXE FISC - EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL (1118)
Valor da Ação: R$ 14.194,03
EXEQUENTE: ELCIO LUIZ BARBOSA
Advogado do(a) EXEQUENTE: BRUNO TOLEDO DA SILVA RO0006035
EXECUTADO: MUNICÍPIO DE ROLIM DE MOURA
Advogado do(a) EXECUTADO:
SENTENÇA
ELCIO LUIZ BARBOSA embargou a execução fiscal n. 700932684.2016.822.0010 que lhe move o MUNICÍPIO DE ROLIM DE
MOURA alegando diversas falhas no lançamento tributário sob
execução.
Arguiu a nulidade da certidão de dívida ativa que embasa o feito
executivo, pois faltou a notificação prévia. No caso, na visão
do embargante, não há falar em notificação geral por meio de
comunicação ou mesmo envio de carnê para pagamento pois o
imóvel em questão não pertenceria à área urbana do município.
Desenvolveu o raciocínio de que não é devedor do tributo previsto
no art. 32 do Código Tributário Nacional pois o fato gerador de
tal espécie é a propriedade de imóvel urbano com ao menos dois
melhoramentos previstos na lei. Diz que, no caso, não há lei que
defina o imóvel em tela como pertencente a área urbanizável ou de
expansão.
Por considerar possuir imóvel rural, o embargante informa que
deu destinação tipicamente rural ao lote de terras, inclusive com
movimentação de animais junto a agência sanitária estadual.
Apresenta a escritura pública como prova de que adquiriu imóvel
rural informando que nunca pediu ao exequente a inclusão do bem
em zona de expansão urbana.
Aduz, mais, que o lançamento tributário embargado padece de
ilegalidade pois o exequente não possuir planta genérica de
valores, o que impede o lançamento de ofício.
Pediu, ao final, a suspensão do procedimento executivo,
acolhimento total dos embargos e condenação do embargado no
MÉRITO secundário.
Anexou ao feito escritura pública (ID 9156231, p. 1 e 3), RG e CPF
(ID 9156231, p. 2), matrícula do imóvel (ID 9156231, p. 4), notas
fiscais (ID 9156292, p. 1, 3), fotografias (ID 9156292, p. 2 e ID
9156565, p. 12, ID 9156435, p. 1/2), auto de penhora do imóvel (ID
9156050, p. 2), certidão de dívida ativa (ID 9165514, p. 2)
MUNICÍPIO DE ROLIM DE MOURA impugnou (ID. 15387223, p.
1/8) os embargos, tecendo considerações acerca da tempestividade
de sua manifestação e de seus direitos indisponíveis. Diz, mais,
que não estava a execução devidamente garantida quando da
interposição dos embargos, pelo que pede sua rejeição.
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Apontou falta de garantia do Juízo, condição para recebimento e
processamento dos embargos.
Meritoriamente, impugna a asserção de que o imóvel pertença
à zona rural. Como prova, aponta a escritura juntada pelo
embargante, onde lê-se que o imóvel está localizado no perímetro
urbano do município. A certidão de matrícula corroboraria essa
afirmação e de igual forma as informações prestadas pelo CRI e
Cadastro Municipal.
Diz o exequente/embargado que o embagante não junta prova de
que recolhe o ITR que diz ser devido. Ademais, em sua ótica, a
destinação que o executado dá ao imóvel seria vedada pelo Código
de Posturas do Município.
Pede acolhimento das preliminares e, se superadas a improcedência
dos embargos.
É o relatório. Decido.
O feito comporta julgamento antecipado, uma vez que, nos termos
do art. 355, inc. I, do CPC, embora a questão de MÉRITO envolva
temas de direito e de fato, não se vislumbra a necessidade de
produção de prova oral em audiência, mormente diante da prova
documental anexada aos autos e do que dispõe o art. 320 do
Código de Processo Civil (A petição inicial será instruída com os
documentos indispensáveis à propositura da ação.)
Ademais, a teor do parágrafo único do art. 17 da Lei 6830/1980, “Não
se realizará audiência, se os embargos versarem sobre matéria de
direito, ou, sendo de direito e de fato, a prova for exclusivamente
documental, caso em que o Juiz proferirá a SENTENÇA no prazo
de 30 (trinta) dias.”
A execução fiscal está garantida e suspensa (ID. 14630889 autos
7009326-84.2016.8.22.0010).
Trata-se a questão de fundo, no caso, de três teses principais
defendidas pelo embargante. A primeira, a de que a não houve
notificação, o que conduziria à nulidade da CDA. A segunda,
de que se trata de imóvel rural, longe do escopo de incidência
do IPTU. A terceira, e última, de que não há planta genérica de
valores, impedindo o lançamento de ofício.
Narra o embargante que, segundo a jurisprudência nacional, “o
poder público pode a contento lançar o imposto Predial Territorial
Urbano, através de simples envio de carne de pagamento do
imposto ao imóvel cadastrado, sendo até mesmo permitido a
notificação geral por meio de canais de publicidade […]” (sic, item
2.1, doc. Id. 6824377, p. 4). Argumenta, porém, que o caso em tela
é diferente pois se trataria de imóvel que nunca pertenceu à área
urbana ou de expansão de Rolim de Moura.
A necessidade de uma notificação diferenciada, na visão do
embargante, se prende a suas alegações de que tem um imóvel
rural. Logo, se restar demonstrado que o imóvel é urbano, se
entrevê que aceitaria a constituição do crédito tributário pelos
meios impostos aos demais devedores do IPTU da municipalidade.
Passemos, assim, à verificação da situação do imóvel denominado
“Sítio de lazer nº 06, parte integrante do loteamento denominado
Parque Independência, localizado no perímetro urbano no
Município e Comarca de Rolim de Moura” (em negrito e caixa alta
na escritura de ID 9156231, p. 1).
Ora, mais não seria necessário dizer. A escritura pública – juntada
pelo embargante no ID 9156231, p. 1 – e a Certidão de Matrícula
do imóvel (ID 9156231, p. 4) são mais que esclarecedores.
Assevere-se que a escritura pública mencionada foi assinada pelo
embargante, logo, tinha ciência de que adquiria imóvel urbano.
Inicialmente, vê-se que se trata de imóvel com dimensões
relativamente grandes, totalizando mais de 25 mil metros quadrados.
O imóvel é denominado “Sítio de Lazer n. 6, parte integrante do
loteamento denominado Parque Independência localizado no
perímetro urbano no município e comarca de Rolim de Moura” e
limita-se a oeste com a Avenida X, tudo conforme Escritura Pública
de Compra e Venda anexada no ID 9156231, p. 1.
No ato de lavratura da dita escritura foram apresentados os
seguintes documentos, entre outros: Certidão Negativa de tributos
Municipais e Declaração Negativa de Débito junto à Caerd.
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As informações acima transcritas e extraídas de documento do qual
tinha plena ciência (o embargante figura como comprador naquele
ato jurídico) já deixam claro que o lote é urbano.
Primeiro: é um “Sítio de Lazer” e faz limite com faz limite com Avenida.
Segundo: pertence ao loteamento “Parque Independência”.
Terceiro: está localizado na área urbana de Rolim de Moura.
Por solicitação deste Juízo, nos autos n. 000090127.2015.8.22.0010, veio ao feito o termo de verificação e aprovação
referente ao loteamento ao qual pertence o imóvel do embargante
(ID. 6824377, p. 37). Lá se vê que o loteamento foi aprovado em
1986, fazendo parte, desde então, do perímetro urbano da cidade
de Rolim de Moura. A informação foi corroborada pelo Cartório de
Registro de Imóveis (doc. Id. 6824377, p. 39).
Acerca dos documentos de ID. 6824377, p. 37-39 (autos 000090127.2015.8.22.0010) o embargante teve ciência e nada disse. O
conteúdo do ato administrativo de ID. 6824377, p. 37 (000090127.2015.8.22.0010) não foi impugnado, militando em seu favor a
presunção de que foi produzido dentro da legalidade.
Ora, a possível destinação dada pelo autor ao imóvel (alegadamente
agropecuária) não tem o condão de tirar a característica urbana
do imóvel mormente porque as fotos que junta no ID 9156435
sequer demonstram efetiva exploração de agropecuária (a não ser
que se considere as crianças que posam com os animais como
sendo “peões” na lide diária da propriedade). Muito ao contrário, as
circunstâncias das imagens deixam clara a natureza de “Sítio de
Lazer” que possui o lote de terras urbano em questão.
O auto de infração anexado ao feito somente prova que o autor
cometeu irregularidade na destinação da propriedade, já que
manteve animais onde não seria devido, furtando-se de declarar
a existência de animais naquilo que considera propriedade rural.
Ao contrário da narrativa inicial não há prova de movimentação de
animais, apenas de uma infração.
Ora, é de sabença geral que é imprescindível o registro da
existência de animais em propriedades rurais junto à agência de
defesa sanitária (Idaron). Se o embargante alega que explora a
propriedade para pecuária natural seria apresentar sua ficha de
cadastro no órgão competente. E mais, afirma que o tributo devido,
incidente sobre a propriedade do imóvel, é o Imposto Territorial
Rural; porém, instado a apresentar suas declarações anuais (doc.
ID.14600506 dos autos 0000901-27.2015.8.22.0010), quedou-se
inerte. Ao que tudo indica, o embargante não contribui com o ITR
e não quer contribuir também com o IPTU, o que atenta contra
o dever fundamental de pagar impostos, corolário do dever de
solidariedade norteador da efetivação do Estado Democrático.
Aos assim denominados “Sítios de recreio” ou “Sítios de
lazer” situados em áreas urbanas, ainda que não dotados dos
melhoramentos previstos no Código Tributário, é aplicável a
recolhimento do IPTU. O Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar
o disposto no art. 32, § 2º, do CTN, pacificou o entendimento
de que é legítima a cobrança do IPTU sobre sítios de recreio
situados em área de expansão urbana, ainda que não dotada dos
melhoramentos previstos no art. 32, § 1º, do CTN. Veja-se:
“AGRAVO REGIMENTAL. TRIBUTÁRIO. IPTU. MUNICÍPIO
DE RIBEIRÃO PRETO. SÍTIO RECREIO. INCIDÊNCIA.
IMÓVEL SITUADO EM ÁREA URBANA DESPROVIDA DE
MELHORAMENTOS. DESNECESSIDADE. 1. A recorrente
demonstra mero inconformismo em seu agravo regimental que não
se mostra capaz de alterar os fundamentos da DECISÃO agravada.
2. A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que é legal
a cobrança do IPTU dos sítios de recreio, localizados em zona de
expensão urbana definida por legislação municipal, nos termos do
arts. 32, § 1º, do CTN c/c arts. 14 do Decreto-lei nº 57/66 e 29 da Lei
5.172/66, mesmo que não contenha os melhoramentos previstos no
art. 31, § 1º, do CTN. 3. Agravo regimental não provido.” (BRASIL.
Superior Tribunal de Justiça. 2ª Turma. Agravo Regimental No
Recurso Especial 783.794/SP. Relator Ministro Mauro Campbell
Marques. Julgamento: 15/12/2009. Publicação: 08/02/2010).
A escritura pública de id 9156231, p. 1, diz que o loteamento ao
qual pertence o imóvel pertence à área urbana de Rolim de Moura.
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Logo, o Sítio de lazer de matrícula 3.839 de 1996 também pertence.
Assim, os documentos que instruem o processo, tanto aqueles que
o próprio embargante anexou quanto aqueles encaminhados pela
Divisão de Cadastro Imobiliário e o Cartório de Registro de Imóveis,
demonstram à saciedade a característica urbana do imóvel. Não
conseguiu o embargante demonstrar o contrário.
Na interpretação do embargante acerca da legislação de regência,
mormente o Código Tributário Municipal, é impossível que o
embargado realize lançamento de ofício do tributo por inexistir
planta genérica de valores em vigor.
O Código Tributário Municipal (CTM, Lei Municipal 947/2000)
regula o Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana
nos arts. 11 e seguintes.
São duas as formas de se chegar a base de cálculo sobre a
qual será aplicada a alíquota de 1% ou 4%, conforme o imóvel
possuir ou não edificações: a) o contribuinte pode apurar e pagar
o tributo, sujeitando-se a homologação posterior (art. 16 do
CTM); b) não havendo informação por parte do contribuinte ou
em certas hipóteses (art. 20, CTM), o valor venal do imóvel será
levantado “considerando informações sobre preços de imóveis,
constantes dos dados característicos dos mesmos, apurados em
procedimentos de fiscalização” (parte final do artigo 20) e promoverse-á o lançamento de ofício.
Observe-se que a parte final do DISPOSITIVO que trata do
lançamento de ofício já estabelece critérios para apuração do valor
venal dos imóveis cuja propriedade ou domínio útil serão tributados.
Esses critérios são melhor esclarecidos adiante, no § 1º do art. 20
do CTM.
Facultativamente, pode o órgão responsável utilizar-se da tal
planta genérica de valores para realizar o lançamento de ofício.
Sim, é uma faculdade da Administração, não uma obrigação e a
redação do § 3º do art. 20 do CTM é cristalina: “Fica facultado
ao município através da Secretaria Municipal de Fazenda o
lançamento do IPTU de ofício, utilizando para esse fim a planta
de valores. [...]”.
Conclui-se que, não ocorrendo a hipótese do art. 16 do CTM, o
Município promoverá o lançamento de ofício, apurando o valor
venal nas formas previstas nos § 1º ou 2º, a sua escolha.
Não há falar em imprescindibilidade de planta genérica de valores
para o lançamento de ofício, eis que, além de ser apenas uma
possibilidade posta diante do requerido, há outros critérios legais
para se calcular o valor venal dos imóveis.
Ora, a parte que alega deve buscar os meios necessários para
convencer o juiz da veracidade dos fatos deduzidos como base de
sua pretensão (art. 373. CPC), haja vista ser ela a maior interessada
no acolhimento de seu pedido. Deveras, allegatio et non probatio,
quasi non allegatio – alegação sem prova é como se não houvesse
alegação. Logo, não o fazendo, deve suportar as consequências
pelo descumprimento do ônus probatório que lhe incumbia.
DISPOSITIVO.
Isto posto, rejeito os embargos opostos por ELCIO LUIZ BARBOSA
contra a execução fiscal n. 7009326-84.2016.822.0010 que lhe
move o MUNICÍPIO DE ROLIM DE MOURA.
Soluciono esta fase do processo com resolução de MÉRITO, o que
faço com fundamento no art. 487, inc. I, do Código de Processo
Civil.
Custas pelo embargante. Proceda a Direção do Cartório na forma
dos art. 35 e seguintes da Lei Estadual 3896/2016, observando,
ainda, o Provimento Conjunto n. 002/2017-PR-CG.
Nos termos do artigo 85, § 2º, do CPC, condeno o embargante
a pagar à Procuradoria do embargado honorários advocatícios no
valor de 10% sobre o valor da ação.
Deveras, a Procuradoria Municipal atuaram com adequado grau de
zelo. Contudo, o lugar de prestação do serviço não exigiu grandes
despesas do vencedor. A natureza singela e a natural importância
da causa – sem questões de alta complexidade –, assim como o
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sóbrio e equilibrado trabalho realizado pelos procuradores, próprio
desse tipo de demanda, e sem consumo imoderado de tempo para
a sua consecução, sustentam a fixação dos honorários no limite
mínimo previsto em lei.
Publique-se e intime-se.
Transitada em julgado, certifique-se na execução fiscal, para
seguimento.
Oportunamente, arquivem-se.
Rolim de Moura/RO, data conforme movimentação processual.
LEONARDO LEITE MATTOS E SOUZA
Juiz de Direito
P.K.G.
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
1ª Vara Cível da Comarca de Rolim de Moura
Av. João Pessoa, 4555, Centro, Rolim de Moura, RO
Telefone: (69) 3442 1458. E-mail: rmm1civel@tjro.jus.br
Processo: 7001371-31.2018.8.22.0010
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA (120)
Valor da Ação: R$ 500,00
IMPETRANTE: VALDETE ALVES ALAGOANO
Advogado do(a) IMPETRANTE: SALVADOR LUIZ PALONI RO000299A
IMPETRADO: LUIZ ADEMIR SCHOCK
Advogado do(a) IMPETRADO:
Mantenho a SENTENÇA pelos fundamentos lá assentados (§ 3º do
art. 332 do CPC).
Cite-se o impetrado para contrarrazões (§ 4º do art. 332 do CPC).
Após, ao Tribunal de Justiça.
Rolim de Moura/RO, data conforme assinatura eletrônica*.
LEONARDO LEITE MATTOS E SOUZA
Juiz de Direito
___________________________
* A data de assinatura deste documento corresponde aos seis
primeiros dígitos indicados no “número do documento” constante da
parte inferior da assinatura eletrônica e está disposta na seguinte
ordem: ano (com dois dígitos), mês e dia.
jrsr
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
1ª Vara Cível da Comarca de Rolim de Moura
Av. João Pessoa, 4555, Centro, Rolim de Moura, RO
Telefone: (69) 3442 1458. E-mail: rmm1civel@tjro.jus.br
Processo: 7006100-37.2017.8.22.0010
Classe: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
Valor da Ação: R$ 2.850,00
AUTOR: ELIZEU VITAL
Advogado do(a) AUTOR: SIRLEY DALTO - RO0007461
RÉU: YMPACTUS COMERCIAL S/A, CARLOS NATANIEL
WANZELER, CARLOS ROBERTO COSTA, JAMES MATTHEW
MERRILL
Defiro a suspensão por seis meses.
Ultrapassado o prazo, diga a parte em cinco dias. Decorridos sem
manifestação, intime-se pessoalmente para dar andamento, pena
de extinção.
Rolim de Moura/RO, data conforme assinatura eletrônica*.
LEONARDO LEITE MATTOS E SOUZA
Juiz de Direito
___________________________
* A data de assinatura deste documento corresponde aos seis
primeiros dígitos indicados no “número do documento” constante da
parte inferior da assinatura eletrônica e está disposta na seguinte
ordem: ano (com dois dígitos), mês e dia.
jrsr
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PODER JUDICIÁRIO
Estado de Rondônia
1ª Vara Cível da Comarca de Rolim de Moura
Av. João Pessoa, 4555, Centro, Rolim de Moura/RO
Telefone: (69) 3442-1458. E-mail: rmm1civel@tjro.jus.br
Processo: 7006215-58.2017.8.22.0010
Classe: FAMÍLIA- EXECUÇÃO DE ALIMENTOS (1112)
Valor da Ação: R$ 12.936,34
EXEQUENTE: J. R. D. S. B.
Advogado do(a) EXEQUENTE: AGNALDO JOSE DOS ANJOS RO0006314
EXECUTADO: P. R. V. B.
Advogado do(a) EXECUTADO:
Nome: PAULO ROBERTO VIEIRA BARBOSA
Endereço: Rua Guimarães Rosa, 1229, - até 1338/1339, Vista
Alegre, Cacoal - RO - CEP: 76960-048
Expeça-se MANDADO de penhora e avaliação de tantos bens quanto
bastem para a satisfação do débito, observando preferencialmente
os indicados pela exequente, devendo, o Sr. Oficial de Justiça, na
mesma oportunidade, intimar a parte executada para, querendo,
oferecer impugnação, no prazo e com as advertências legais.
Deverá, ainda o Sr. Oficial de Justiça, observar a disposição inserta
nos arts. 833 e 842, ambos do CPC.
Ressalto que os bens móveis penhorados deverão ser depositados
pelo Oficial de Justiça em poder do exequente, nos termos do art.
840, II, §1°, do CPC, salvo situações excepcionais.
Após, decorrido o prazo sem o oferecimento de embargos,
certifique-se e, em seguida, intime-se a parte exequente a, no
prazo de 10 dias, requerer o que entender pertinente para fins de
satisfação do crédito devendo, nessa oportunidade, manifestar
eventual interesse na adjudicação do(s) bem(ns) porventura
penhorado(s) nestes autos.
Com a efetivação da penhora, deverá o credor proceder de acordo
com o disposto no art. 844 do CPC.
Sirva-se esta DECISÃO como certidão para averbação premonitória
no registro de imóveis, de veículos ou de outros bens sujeitos a
penhora, arresto ou indisponibilidade (CPC, art. 828 e art. 832, II,
30, das DGExtraj.).
No prazo de 10 dias de sua concretização, o exequente deverá
comunicar ao juízo as averbações efetivadas.
Sirva esta DECISÃO como MANDADO ou carta precatória de
penhora, avaliação e intimação.
Nome: PAULO ROBERTO VIEIRA BARBOSA
Endereço: Rua Guimarães Rosa, 1260, Vista Alegre, Cacoal - RO
(Fone: 99367-9391).
Rolim de Moura/RO, data conforme movimentação processual.
Leonardo Leite Mattos e Souza
Juiz de Direito
P.K.G.
PODER JUDICIÁRIO
Estado de Rondônia
1ª Vara Cível da Comarca de Rolim de Moura
Av. João Pessoa, 4555, Centro, Rolim de Moura/RO
Telefone: (69) 3442-1458. E-mail: rmm1civel@tjro.jus.br
Processo: 7006164-47.2017.8.22.0010
Classe: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
Valor da Ação: R$ 52.611,01
EXEQUENTE: HAMILTON PEREIRA DA SILVA
Advogado do(a) EXEQUENTE: REJANE MARIA DE MELO
GODINHO - RO0001042
EXECUTADO: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO
SOCIAL
Advogado do(a) EXECUTADO:
Nome: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Endereço: desconhecido
O INSS opôs impugnação ao cumprimento de SENTENÇA
alegando, em síntese, excesso à execução, apresentando o valor
que entende ser devido. Por sua vez, a impugnada refutou os
argumentos e cálculos expostos na impugnação.
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A pretensão inicial do autor foi acolhida por meio dos autos n.
0005580-75.2012.8.22.0010, reconhecendo o direito à percepção
do benefício auxílio-doença, convertido em aposentadoria por
invalidez, conforme SENTENÇA exarada em 19/04/2016 (ID
13946226).
O impugnante alega que o cálculo apresentado pela impugnada
inclui período notoriamente inexigível, uma vez que foram pagos
administrativamente os meses de dezembro de 2012 até agosto de
2016, conforme histórico de crédito (ID 13946404).
Contudo, a relação de créditos apresentada pelo INSS (ID
15911141) não se refere ao pagamento das parcelas do benefício
auxílio-doença cobradas pelo autor na petição inicial. O documento
em questão se refere ao pagamento de verba previdenciária de
natureza distinta (auxílio-acidente). Senão vejamos:
Isso posto, rejeito a impugnação ao cumprimento de SENTENÇA
e, por consequência, determino sejam expedidas as requisições de
pequeno valor, observando os cálculos apresentados pelo credor.
A direção do cartório deverá observar o Manual de Procedimentos
Relativos aos Pagamentos de Precatórios e Requisições de
Pequeno Valor na Justiça Federal.
Expedidas RPVs, aguarde-se pelo prazo de 60 dias.
Autorizado o pagamento e informados os dados da(s) ordem(ns) de
pagamento, expeça(m)-se alvará(s). Desde que o(a) advogado(a)
da parte credora tenha poderes específicos para receber, o alvará
poderá ser expedido em seu nome.
Somente então, venham-me os autos conclusos para prolação de
SENTENÇA de extinção.
Rolim de Moura/RO, data conforme movimentação processual.
Leonardo Leite Mattos e Souza
Juiz de Direito
P.K.G.
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
1ª Vara Cível da Comarca de Rolim de Moura
Av. João Pessoa, 4555, Centro, Rolim de Moura, RO
Telefone: (69) 3442 1458. E-mail: rmm1civel@tjro.jus.br
Processo: 7004911-24.2017.8.22.0010
Classe: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
Valor da Ação: R$ 2.800,00
AUTOR: ALBERI DE SOUZA
Advogado do(a) AUTOR: SIRLEY DALTO - RO0007461
RÉU: YMPACTUS COMERCIAL S/A, CARLOS NATANIEL
WANZELER, CARLOS ROBERTO COSTA, JAMES MATTHEW
MERRILL, LYVIA MARA CAMPISTA WANZELER
7006761-16.2017.8.22.0010
Defiro a suspensão por seis meses.
Ultrapassado o prazo, diga a parte em cinco dias. Decorridos sem
manifestação, intime-se pessoalmente para dar andamento, pena
de extinção.
Rolim de Moura/RO, data conforme assinatura eletrônica*.
LEONARDO LEITE MATTOS E SOUZA
Juiz de Direito
___________________________
* A data de assinatura deste documento corresponde aos seis
primeiros dígitos indicados no “número do documento” constante da
parte inferior da assinatura eletrônica e está disposta na seguinte
ordem: ano (com dois dígitos), mês e dia.
jrsr
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
1ª Vara Cível da Comarca de Rolim de Moura
Av. João Pessoa, 4555, Centro, Rolim de Moura, RO
Telefone: (69) 3442 1458. E-mail: rmm1civel@tjro.jus.br
Processo: 7009000-27.2016.8.22.0010
Classe: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
Valor da Ação: R$ 50.434,94
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AUTOR: ISAIAS DA SILVA, MIRIAM FRANCISCA PONTES,
LARISSA PONTES DA SILVA
Advogado do(a) AUTOR: EDDYE KERLEY CANHIM - RO0006511
Advogado do(a) AUTOR: EDDYE KERLEY CANHIM - RO0006511
Advogado do(a) AUTOR: EDDYE KERLEY CANHIM - RO0006511
RÉU: ESSENCIALLE - MANIPULACAO E COMERCIO DE
PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA - ME
Advogados do(a) RÉU: FABIO JOSE REATO - RO0002061,
ANANDA OLIVEIRA BARROS - RO0008131
Com razão a requerente, estão inaudíveis os depoimentos
prestados por Cristela Martins Ceretta e Vera Becker. Depreque-se
a repetição do ato.
Retornando, vista às partes para alegações finais e ao Ministério
Público.
Rolim de Moura/RO, data conforme assinatura eletrônica*.
LEONARDO LEITE MATTOS E SOUZA
Juiz de Direito
___________________________
* A data de assinatura deste documento corresponde aos seis
primeiros dígitos indicados no “número do documento” constante da
parte inferior da assinatura eletrônica e está disposta na seguinte
ordem: ano (com dois dígitos), mês e dia.
jrsr
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
1ª Vara Cível da Comarca de Rolim de Moura
Av. João Pessoa, 4555, Centro, Rolim de Moura, RO
Telefone: (69) 3442 1458. E-mail: rmm1civel@tjro.jus.br
Processo: 7006320-35.2017.8.22.0010
Classe: ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68 (69)
Valor da Ação: R$ 15.124,68
AUTOR: N. A. C.
Advogados do(a) AUTOR: ONEIR FERREIRA DE SOUZA RO0006475, CIDINEIA GOMES DA ROCHA - RO6594
RÉU: A. D. O. C., A. D. O. C.
Advogado do(a) RÉU:
Advogado do(a) RÉU:
1. A tutela provisória foi indeferida. Não há falar em expedição de
ofício nenhum.
2. Cite-se por edital com prazo de 20 dias.
Deverá a Direção do Cartório cumprir a determinação do inc. II e
constar a advertência do inc. IV, ambos pertencentes ao art. 257 do
Código de Processo Civil.
Tendo em vista que, pelo momento, não existem os sítios
eletrônicos mencionados no art. 257, inc. II, do CPC, determino
a publicação do edital de citação apenas no DJE, uma única vez,
com fundamento no parágrafo do mesmo DISPOSITIVO legal.
Cumpridas as regras insertas no citado DISPOSITIVO legal e,
decorrido o prazo sem que tenha sido constituído advogado, para
assistir a parte demandada nos autos, fazendo a sua defesa, bem
como os demais atos processuais, ficará nomeada a Defensoria
Pública.
Dê-se vista para o exercício desse encargo.
Após, intime-se a parte requerente para, no prazo de 5 dias,
requerer o que entender pertinente para o correto andamento do
feito.
Somente então, tornem-me os autos conclusos.
Rolim de Moura/RO, data conforme assinatura eletrônica*.
LEONARDO LEITE MATTOS E SOUZA
Juiz de Direito
___________________________
* A data de assinatura deste documento corresponde aos seis
primeiros dígitos indicados no “número do documento” constante da
parte inferior da assinatura eletrônica e está disposta na seguinte
ordem: ano (com dois dígitos), mês e dia.
jrsr
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PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
1ª Vara Cível da Comarca de Rolim de Moura
Av. João Pessoa, 4555, Centro, Rolim de Moura, RO
Telefone: (69) 3442 1458. E-mail: rmm1civel@tjro.jus.br
Processo: 7000923-92.2017.8.22.0010
Classe: CÍVEL - BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO
FIDUCIÁRIA (81)
Valor da Ação: R$ 35.306,80
AUTOR: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS
LTDA.
Advogado do(a) AUTOR: AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR
- SP0107414-A
RÉU: ALTIERIS REPISO LOPES
Advogado do(a) RÉU: CAMILA NAYARA PEREIRA SANTOS RO0006779
Diga o requerente.
Rolim de Moura/RO, data conforme assinatura eletrônica*.
LEONARDO LEITE MATTOS E SOUZA
Juiz de Direito
___________________________
* A data de assinatura deste documento corresponde aos seis
primeiros dígitos indicados no “número do documento” constante da
parte inferior da assinatura eletrônica e está disposta na seguinte
ordem: ano (com dois dígitos), mês e dia.
PODER JUDICIÁRIO
Estado de Rondônia
1ª Vara Cível da Comarca de Rolim de Moura
Av. João Pessoa, 4555, Centro, Rolim de Moura/RO
Telefone: (69) 3442-1458. E-mail: rmm1civel@tjro.jus.br
Processo: 0001525-13.2014.8.22.0010
Classe: FAMÍLIA- EXECUÇÃO DE ALIMENTOS (1112)
Valor da Ação: R$ 5.696,76
EXEQUENTE: HINGRID MOTA
Advogados do(a) EXEQUENTE: SALVADOR LUIZ PALONI RO000299A, MARTA MARTINS FERRAZ PALONI - RO0001602
EXECUTADO: JAILSON ALVES DE SOUZA
Advogado do(a) EXECUTADO:
Nome: JAILSON ALVES DE SOUZA
Endereço: Av. Manaus, 3137, ou Av. Goiânia, 3502, Jardim
Tropical, Rolim de Moura - RO - CEP: 76940-000
Determino que a empregadora INSTALADORA SÃO LUIZ LTDA,
localizada na Rua Rui Barbosa, 3050, sala 01, Cacoal/RO, realize
o bloqueio mensal e depósito de 30% do salário do devedor, até
o limite do valor da execução, diretamente na conta bancária da
parte exequente, nos termos da DECISÃO exarada à f. 44.
Sirva esta DECISÃO como ofício.
Intime-se a exequente a requerer o que entender oportuno para o
correto andamento do feito. Prazo: 10 dias.
Ciência ao Ministério Público.
Rolim de Moura/RO, data conforme movimentação processual.
Leonardo Leite Mattos e Souza
Juiz de Direito
P.K.G.
PODER JUDICIÁRIO
Estado de Rondônia
1ª Vara Cível da Comarca de Rolim de Moura
Av. João Pessoa, 4555, Centro, Rolim de Moura/RO
Telefone: (69) 3442-1458. E-mail: rmm1civel@tjro.jus.br
Processo: 7000807-86.2017.8.22.0010
Classe: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159)
Valor da Ação: R$ 1.607,26
EXEQUENTE: MERCADO CENTENARIO LTDA - ME
Advogados do(a) EXEQUENTE: SALVADOR LUIZ PALONI RO000299A, CATIANE DARTIBALE - RO0006447
EXECUTADO: ELSON PEREIRA DA SILVA
Advogado do(a) EXECUTADO:
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Nome: ELSON PEREIRA DA SILVA
Endereço: Rua Ouro Preto, 4813, Industrial, Rolim de Moura - RO
- CEP: 76940-000
Expeça-se MANDADO de constatação, penhora e avaliação de
tantos bens quanto bastem para a satisfação do débito, observando
preferencialmente os indicados pela exequente, devendo, o
Sr. Oficial de Justiça, na mesma oportunidade, intimar a parte
executada para, querendo, oferecer impugnação, no prazo e com
as advertências legais.
Deverá, ainda o Sr. Oficial de Justiça, observar a disposição inserta
nos arts. 833 e 842, ambos do CPC.
Ressalto que os bens móveis penhorados deverão ser depositados
pelo Oficial de Justiça em poder do exequente, nos termos do art.
840, II, §1°, do CPC, salvo situações excepcionais.
Após, decorrido o prazo sem o oferecimento de embargos,
certifique-se e, em seguida, intime-se a parte exequente a, no
prazo de 10 dias, requerer o que entender pertinente para fins de
satisfação do crédito devendo, nessa oportunidade, manifestar
eventual interesse na adjudicação do(s) bem(ns) porventura
penhorado(s) nestes autos.
Com a efetivação da penhora, deverá o credor proceder de acordo
com o disposto no art. 844 do CPC.
Sirva-se esta DECISÃO como certidão para averbação premonitória
no registro de imóveis, de veículos ou de outros bens sujeitos a
penhora, arresto ou indisponibilidade (CPC, art. 828 e art. 832, II,
30, das DGExtraj.).
No prazo de 10 dias de sua concretização, o exequente deverá
comunicar ao juízo as averbações efetivadas.
Sirva esta DECISÃO como MANDADO de constatação, penhora,
avaliação e intimação: Rua Ouro Preto, 4813, Industrial, Rolim de
Moura - RO - CEP: 76940-000.
Rolim de Moura/RO, data conforme movimentação processual.
Leonardo Leite Mattos e Souza
Juiz de Direito
P.K.G.
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
1ª Vara Cível da Comarca de Rolim de Moura
Av. João Pessoa, 4555, Centro, Rolim de Moura, RO
Telefone: (69) 3442 1458. E-mail: rmm1civel@tjro.jus.br
Processo: 7005321-48.2018.8.22.0010
Classe: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
Valor da Ação: R$ 40.000,00
AUTOR: JEDIEL CARLOS SCHULZE
Advogado do(a) AUTOR: DIEGO RICARDO KINOCITA GARCIA SP331309
RÉU: COOPERATIVA MISTA JOCKEY CLUB DE SAO PAULO,
JOCKEY CLUB CONSÓRCIO
Advogado do(a) RÉU:
Advogado do(a) RÉU:
1. O requerente, que declara-se autônomo, comparece em Juízo
formulando pedido de indenização, dá à causa o valor de R$
40.000,00 e pede gratuidade judiciária.
Se há presunção legal de veracidade das declarações da parte
autora relativamente a sua hipossuficiência, esta não é absoluta e é
de se presumir que aufere renda dada a ocupação econômica que
declara. Além disso, é pessoa de evidentes posses: a) consulta ao
Renajud indica a existência 4 veículos registrados em seu nome; é
o único sócio da empresa ACR TRANSPORTES EIRELI – ME, cujo
capital social é de R$ 100.000,00.
O estado de insuficiência de recursos não é presumível pelas
alegações genéricas da inicial, pelo que determino que cumpra a
segunda parte do § 2º do art. 99 do CPC sob pena de indeferimento
da gratuidade judiciária.
2. O autor dá a causa o valor de 40.000,00. Porém, o requerente
elabora pedidos subsidiários (CPC, art. 292, inc. VIII) e aquele
formulado em primeiro lugar (que se entende ser a sua preferência)
é a liberação do crédito de R$ 250.000,00 mais reparação dos
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danos morais em R$ 20.000,00. Por óbvio que o valor da causa
deve refletir esse proveito econômico pretendido, de modo que
deve emendar a inicial para adequar o valor dado à causa ou
alterar seus pedidos.
3. Intime-se para cumprimento. Prazo: cinco dias.
Rolim de Moura/RO, data conforme assinatura eletrônica*.
LEONARDO LEITE MATTOS E SOUZA
Juiz de Direito
___________________________
* A data de assinatura deste documento corresponde aos seis
primeiros dígitos indicados no “número do documento” constante da
parte inferior da assinatura eletrônica e está disposta na seguinte
ordem: ano (com dois dígitos), mês e dia.
jrsr
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
1ª Vara Cível da Comarca de Rolim de Moura
Av. João Pessoa, 4555, Centro, Rolim de Moura, RO
Telefone: (69) 3442 1458. E-mail: rmm1civel@tjro.jus.br
Processo: 7005448-83.2018.8.22.0010
Classe: MONITÓRIA (40)
Valor da Ação: R$ 938.772,52
AUTOR: HOKALI & CIA LTDA - ME
Advogado do(a) AUTOR: ARTHUR PIRES MARTINS MATOS RO3524
RÉU: MUNICÍPIO DE ROLIM DE MOURA
Advogado do(a) RÉU:
Nome: MUNICÍPIO DE ROLIM DE MOURA
Endereço: Avenida João Pessoa, 4478, Centro, Rolim de Moura RO - CEP: 76940-000
Intime-se a parte autora para, no prazo de 15 dias, emendar a
inicial, devendo apresentar os atos constitutivos da empresa
(contrato social e alterações), além dos documento pessoais do
representante legal ou procurador, sob pena de indeferimento,
conforme art. 320 c/c 321, § único do NCPC.
Rolim de Moura/RO, data conforme movimentação processual.
Leonardo Leite Mattos e Souza
Juiz de Direito
m
___________________________
* A data de assinatura deste documento corresponde aos seis
primeiros dígitos indicados no “número do documento” constante da
parte inferior da assinatura eletrônica e está disposta na seguinte
ordem: ano (com dois dígitos), mês e dia.
PODER JUDICIÁRIO
Estado de Rondônia
1ª Vara Cível da Comarca de Rolim de Moura
Av. João Pessoa, 4555, Centro, Rolim de Moura/RO
Telefone: (69) 3442-1458. E-mail: rmm1civel@tjro.jus.br
Processo: 0006287-65.2015.8.22.0001
Classe: CÍVEL - BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO
FIDUCIÁRIA (81)
Valor da Ação: R$ 11.922,00
AUTOR:
AYMORE
CREDITO
FINANCIAMENTO
E
INSVESTIMENTO S.A
Advogados do(a) AUTOR: FERNANDO SALIONI DE SOUSA
- RO0004077, THATIANE TUPINAMBA DE CARVALHO RO0005086
RÉU: FABIO ROCHA PEREIRA
Advogado do(a) RÉU:
Nome: FABIO ROCHA PEREIRA
Endereço: Rua Jaguaribe, 3432, Olímpico, Rolim de Moura - RO CEP: 76940-000
ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO
EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS ingressou
no feito requerendo a substituição processual em detrimento de
AYMORE CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS S/A,
conforme termo de cessão de crédito (ID 17680365).

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

ANO XXXVI

NÚMERO 172

DIARIO DA JUSTIÇA

SEXTA-FEIRA, 14-09-2018

1065

Defiro a substituição processual vindicada, devendo a direção
do cartório retificar a autuação para fazer constar no polo ativo
da demanda a empresa ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO
DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO
PADRONIZADOS.
Intime-se a cessionária para que se manifeste nos termos do art. 4º
do Decreto-Lei n. 911/69, no prazo de 10 dias, devendo, na mesma
oportunidade, juntar aos autos a notificação da cessão do crédito
ao devedor, nos termos do art. 290 do Código Civil.
Tornem-me os autos conclusos oportunamente.
Rolim de Moura/RO, data conforme movimentação processual.
Leonardo Leite Mattos e Souza
Juiz de Direito
P.K.G.

Requerente: MANOEL BATISTA DE OLIVEIRA
Advogado: Advogado do(a) EXEQUENTE: PAULA DAIANE ROCHA
- RO0003979
Requerido: DEPARTAMENTO DE ESTRADAS, RODAGENS,
INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DO ESTADO DE
RONDÔNIA - DER/RO
Advogado: Advogado do(a) EXECUTADO:
Intimação
Por ordem do MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da comarca Rolim
de Moura/RO, fica a parte autora intimada, para no prazo legal dias,
a manifestar do inteiro teor da petição da parte requerida.
Rolim de Moura/RO, 13 de setembro de 2018.
LEONARDO GOMES DE MOURA
Téc. Judiciário

PODER JUDICIÁRIO
Estado de Rondônia
1ª Vara Cível da Comarca de Rolim de Moura
Av. João Pessoa, 4555, Centro, Rolim de Moura/RO
Telefone: (69) 3442-1458. E-mail: rmm1civel@tjro.jus.br
Processo: 7005137-29.2017.8.22.0010
Classe: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
Valor da Ação: R$ 2.900,00
EXEQUENTE: WELINTON FILIPI MARTINI TEIXEIRA
Advogados do(a) EXEQUENTE: SALVADOR LUIZ PALONI RO000299A, CATIANE DARTIBALE - RO0006447
EXECUTADO: ABELAR ELIAS TEIXEIRA
Advogado do(a) EXECUTADO:
Nome: ABELAR ELIAS TEIXEIRA
Endereço: Rua Antônio Deodato Rurce, 943, Princesa Isabel,
Cacoal - RO - CEP: 76940-000
Considerando a informação de que a motocicleta não se encontra
em poder da parte devedora, intime-se a credora a requerer o que
entender oportuno para o correto andamento ao feito, devendo
nesta oportunidade apresentar o valor atualizado do bem. Prazo:
10 dias.
Oportunamente, venham-me os autos conclusos.
Rolim de Moura/RO, data conforme movimentação processual.
Leonardo Leite Mattos e Souza
Juiz de Direito
P.K.G.

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Rolim de Moura - 1ª Vara Cível
Av. João Pessoa, 4555, Centro, Rolim de Moura - RO - CEP: 76940000
Fone: (69) 34422268 Processo: 0001634-32.2011.8.22.0010
Classe/Ação: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
Requerente: ARLETE SILVA SALES
Advogado: Advogado do(a) AUTOR: ANDRE BONIFACIO RAGNINI
- RO0001119
Requerido: SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO
DPVAT SA
Advogado: Advogados do(a) RÉU: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ
CANO - RO0005017, PAULO VINICIO PORTO DE AQUINO RO0002723
Intimação
Por ordem do MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da comarca Rolim
de Moura/RO, fica a parte autora intimada, para no prazo de 5 (cinco)
dias, a manifestar do inteiro teor da petição da parte requerida.
Rolim de Moura/RO, 13 de setembro de 2018.
LEONARDO GOMES DE MOURA
Téc. Judiciário

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Rolim de Moura - 1ª Vara Cível
Av. João Pessoa, 4555, Centro, Rolim de Moura - RO - CEP:
76940-000
Fone: (69) 34422268 Processo: 7002001-87.2018.8.22.0010
Classe/Ação: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
Requerente: J. M.
Advogado: Advogados do(a) AUTOR: FABIO JOSE REATO RO0002061, ANANDA OLIVEIRA BARROS - RO0008131
Requerido: N. V. P.
Advogado: Advogados do(a) RÉU: SARAH ALESSANDRA LIMA
DE ARAUJO - RO9254, SIDNEI SOTELE - RO0004192
Intimação
Por ordem do MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da comarca
Rolim de Moura/RO, fica a parte autora intimada, no prazo de 15
(quinze) dias, a manifestar sobre a contestação, para querendo
apresente réplica.
Rolim de Moura/RO, 13 de setembro de 2018.
LEONARDO GOMES DE MOURA
Téc. Judiciário
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Rolim de Moura - 1ª Vara Cível
Av. João Pessoa, 4555, Centro, Rolim de Moura - RO - CEP:
76940-000
Fone: (69) 34422268 Processo: 7004262-59.2017.8.22.0010
Classe/Ação: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Rolim de Moura - 1ª Vara Cível
Av. João Pessoa, 4555, Centro, Rolim de Moura - RO - CEP: 76940000
Fone: (69) 34422268 Processo: 7004160-03.2018.8.22.0010
Classe/Ação: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
Requerente: FLAVIANE DA SILVA DE SOUZA
Advogado: Advogado do(a) AUTOR: CINTIA GOHDA RUIZ DE
LIMA UMEHARA - RO0004227
Requerido: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Advogado: Advogado do(a) RÉU:
Intimação
Por ordem do MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da comarca Rolim
de Moura/RO, fica a parte autora intimada, no prazo de 15 (quinze)
dias, a manifestar sobre a contestação, para querendo apresente
réplica.
Rolim de Moura/RO, 13 de setembro de 2018.
EMERSON CIZMOSKI
Téc. Judiciário
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Rolim de Moura - 1ª Vara Cível
Av. João Pessoa, 4555, Centro, Rolim de Moura - RO - CEP: 76940000
Fone: (69) 3442-1458 E-mail: rmm1civel@tjro.jus.br EDITAL DE
CITAÇÃO
Prazo: 20 dias
CITAÇÃO DE:
SANTANA & SANTOS LTDA - ME, com o nome fantasia Comando
190, inscrita no CNPJ sob o nº 20.079.420/0001-12, atualmente em
local incerto ou não sabido; L & C COMUNICACAO E PUBLICIDADE
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LTDA - ME, com o nome fantasia Vip Notícias, inscrita no CNPJ
sob o nº 13.226.140/0001-24, atualmente em local incerto ou não
sabido; A S PUBLICIDADES LTDA - ME, com o nome fantasia
Folha Pimentense, inscrita no CNPJ sob o nº 01.826.245/0001-35,
atualmente em local incerto ou não sabido.
FINALIDADE: CITAR as partes REQUERIDAS, acima qualificadas,
de todo o conteúdo do DESPACHO abaixo transcrito, para ciência
de todos os termos da ação infracaracterizada e para acompanhála até o final.
DESPACHO: “[...] As diligências para busca da localização das
partes requeridas para a efetivação de sua citação pessoal já foram
esgotadas. Cite-se por edital com prazo de 20 dias. Expeça-se o
necessário, devendo constar a advertência do inc. IV do art. 257
do Código de Processo Civil. O prazo para embargos fluirá após
decorrido o prazo do edital. Tendo em vista que, pelo momento,
não existem os sítios eletrônicos mencionados no art. 257, inc. II,
do CPC, autorizo a publicação do edital de citação em jornal local
de ampla circulação, uma única vez, com fundamento no parágrafo
do mesmo DISPOSITIVO legal. Deverá a parte autora, também,
comprovar o recolhimento da taxa devida para publicação do edital
no Diário da Justiça Eletrônico, se for o caso. Cumpridas estas
determinações, decorrido o prazo sem que tenha sido constituído
advogado, para assistir as partes demandadas nos autos, fazendo
a sua defesa, bem como os demais atos processuais, ficará
nomeada a Defensoria Pública. Dê-se vista para o exercício desse
encargo. [...]”.
OBSERVAÇÃO: O prazo para contestar a ação é de 15 (quinze)
dias, contados do término do prazo deste edital.
ADVERTÊNCIA: Não sendo contestada a ação, presumir-se-ão
aceitos pela parte requerida como verdadeiros os fatos articulados
pela autora.
Processo: 7002298-31.2017.8.22.0010
Classe: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
Requerente: ELESSANDRA SANTOS MOREIRA
Advogado: MARCIO ANTONIO PEREIRA - RO0001615,
NEIRELENE DA SILVA AZEVEDO - RO0006119
Requerido: SANTANA & SANTOS LTDA - ME e outros
Responsável pelas despesas e custas: JUSTIÇA GRATUITA.
LEONARDO LEITE MATTOS E SOUZA
Juiz de Direito
Assinatura Digital – Chaves Públicas Brasileiras – ICP – Brasil
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Rolim de Moura - 1ª Vara Cível
Av. João Pessoa, 4555, Centro, Rolim de Moura - RO - CEP:
76940-000
Fone: (69) 3442-1458 E-mail: rmm1civel@tjro.jus.br EDITAL DE
CITAÇÃO
Prazo: 20 dias
CITAÇÃO DE: JASON PANTOJA DE OLIVEIRA, brasileiro,
atualmente em local incerto ou não sabido.
FINALIDADE: CITAR a parte REQUERIDA, acima qualificada, de
todo o conteúdo do DESPACHO abaixo transcrito, para ciência de
todos os termos da ação infracaracterizada e para acompanhá-la
até o final.
DESPACHO: “[...] Cite-se por edital. Decorrido o prazo “in albis” sem
que tenha sido constituído advogado, para assistir a parte requerida
nos autos, fazendo a sua defesa, bem como os demais atos
processuais, ficará nomeada como defensora dativa a causídica
Camila Gheller, OAB/RO 7738, haja vista a impossibilidade da
Defensoria Pública em razão de patrocinar os interesses do autor.
Arbitro os honorários em R$ 700,00, os quais serão pagos pelo
Estado de Rondônia (art. 22, §1º Lei 8.906/94). Intime-se. [...]”.
OBSERVAÇÃO: O prazo para contestar a ação é de 15 (quinze)
dias, contados do término do prazo deste edital.
ADVERTÊNCIA: Não sendo contestada a ação, presumir-se-ão
aceitos pela parte requerida como verdadeiros os fatos articulados
pela autora.
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Processo: 7002208-86.2018.8.22.0010
Classe: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
Requerente: MARCELO TIAGO DE FARIAS
Requerido: JASON PANTOJA DE OLIVEIRA
Responsável pelas despesas e custas: JUSTIÇA GRATUITA.
Rolim de Moura, 6 de agosto de 2018.
LEONARDO LEITE MATTOS E SOUZA
Juiz de Direito
Assinatura Digital – Chaves Públicas Brasileiras – ICP – Brasil
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Rolim de Moura - 1ª Vara Cível
Av. João Pessoa, 4555, Centro, Rolim de Moura - RO - CEP: 76940000
Fone: (69) 3442-1458 E-mail: rmm1civel@tjro.jus.brEDITAL DE
INTIMAÇÃO
Prazo: 20 dias
INTIMAÇÃO DE: INCORPORADORA DE IMOVEIS VENITEX LTDA
- EPP, inscrita no CNPJ sob o nº 01.620.081/0001-95, atualmente
em local incerto ou não sabido.
Processo: 0004077-14.2015.8.22.0010
Classe: EXECUÇÃO FISCAL
Requerente: MUNICÍPIO DE ROLIM DE MOURA
Requerido: INCORPORADORA DE IMOVEIS VENITEX LTDA - EPP
FINALIDADE: INTIMAR o REQUERIDO acima qualificado para,
no prazo de 15 (QUINZE) DIAS, efetuar e comprovar o pagamento
das CUSTAS PROCESSUAIS, no valor de R$ 101,94 (cento e um
reais e noventa e quatro centavos), atualizado até 6 de agosto de
2018, mais cominações legais, SOB PENA DE INSCRIÇÃO NO
REGISTRO DE PROTESTOS E NA DÍVIDA ATIVA DO ESTADO,
nos termos da SENTENÇA de id nº 18350630, cujo tópico final
segue adiante transcrito.
SENTENÇA: “[...] Custas processuais pela executada. Intime-se
a parte para o seu recolhimento, no prazo de 5 dias, sob pena de
inscrição na dívida ativa, o que, desde já defiro, em caso de omissão.
[...]”.
Eu, Antônio Pereira Barbosa, Diretor de Cartório, fiz digitar e conferi.
LEONARDO LEITE MATTOS E SOUZA
Juiz de Direito
Assinatura Digital - Chaves Públicas Brasileiras – ICP/Brasil
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Rolim de Moura - 1ª Vara Cível
Av. João Pessoa, 4555, Centro, Rolim de Moura - RO - CEP: 76940000
Fone: (69) 34422268 Processo: 7002171-30.2016.8.22.0010
Classe/Ação: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
Requerente: ROSA MARIA DE OLIVEIRA
Advogado: Advogado do(a) AUTOR: RENATO PEREIRA DA SILVA
- RO0006953
Requerido: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Advogado: Advogado do(a) RÉU:
Intimação
Por ordem do MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da comarca Rolim
de Moura/RO, fica a parte autora intimada da expedição do alvará
nos autos, bem como para no prazo de 05 (cinco) dias comprovar o
seu levantamento.
Rolim de Moura/RO, 13 de setembro de 2018.
LEONARDO GOMES DE MOURA
Téc. Judiciário
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
1ª Vara Cível da Comarca de Rolim de Moura
Av. João Pessoa, 4555, Centro, Rolim de Moura, RO
Telefone: (69) 3442 1458. E-mail: rmm1civel@tjro.jus.br
Processo: 7004294-98.2016.8.22.0010
Classe: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
Valor da Ação: R$ 20.380,29
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AUTOR: ADILSON JOSE GONCALVES
Advogado do(a) AUTOR: BELMIRO GONCALVES DE CASTRO RO0002193
RÉU: BANCO BRADESCO SA, BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA
S.A
Advogado do(a) RÉU: KARINA DE ALMEIDA BATISTUCI RO0004571
Advogado do(a) RÉU: KARINA DE ALMEIDA BATISTUCI RO0004571
SENTENÇA
ADILSON JOSÉ GONÇALVES ajuizou ação de indenização
por atos ilícitos praticados, em tese, pelo BANCO BRADESCO
S/A e BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S/A, atos esses
consubstanciados na inércia imotivada da segunda requerida
em resgatar e creditar na conta do requerente saldo oriundo de
contrato (plano) de previdência privada celebrado entre ele e a
instituição securitária, o que implicou na devolução indevida de
cheques sacados pelo autor por ausência de fundos bastantes aos
pagamentos dos títulos apresentados ao sacado.
O autor informa que mantinha junto à empresa BRADESCO VIDA
E PREVIDÊNCIA S/A o Plano de Previdência PGBL Plus Renda
Fixa – 4 x 4 (proposta n. VI 0074493), razão pela qual era credor da
ré em mais de R$ 100.000,00.
Aduz o autor ser empregado do BANCO BRADESCO há mais de
20 anos, tendo sido nomeado para ocupar a função de Gerente
Geral da agência da instituição financeira em Rolim de Moura/RO.
Contudo, após sofrer acidente de trabalho e iniciar o gozo de licença
para tratamento de saúde, mesmo recebendo o devido auxíliodoença, viu-se premido a celebrar negócios jurídicos que seriam
adimplidos por meio do pagamento de cheques pós-datados. Os
negócios guardariam relação com o tratamento de saúde do autor.
Para adimplir as obrigações, o autor necessitava ostentar fundos em
sua conta bancária, razão pela qual pediu o resgate de investimento
alocado em plano de previdência privada mantido pela empresa
BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S/A. O resgate fora solicitado
em 15/2/2016 e o depósito do crédito deveria ocorrer no prazo de
até cinco dias úteis, ou seja, até o dia 22/2/2016, conforme previsto
no art. 24 da Circular-SUSEP n. 338/2007.
Os cheques emitidos deveriam ser compensados a partir de
28/2/2016, data em que ADILSON JOSÉ supunha já ter recebido
o crédito cuja baixa solicitara à empresa BRADESCO VIDA E
PREVIDÊNCIA S/A. Contudo, o depósito do crédito proveniente de
seu fundo de previdência ocorreu apenas em 8/3/2016, isto é, 22
dias depois de pedir o seu resgate.
Em razão dessa demora, mesmo tendo solicitado ao BANCO
BRADESCO o pagamento dos títulos pós-datados, vários cheques
emitidos pelo autor foram devolvidos aos credores por ausência
de fundos em sua conta bancária, títulos que somavam a quantia
de R$ 10.646,64. Alega o demandante que pedira a funcionário do
BANCO o pagamento dos títulos ou a não devolução dos títulos
pelos motivos indicados na Resolução n. 1.631/89 do BACEN.
Ainda segundo o autor, o BANCO BRADESCO teria adotado
“atitudes estranhas” para com ele após afastar-se de suas
atividades por força de licença médica. Por primeiro, a instituição
financeira, agindo de modo contemptível, teria nomeado outro
Gerente para administrar a agência de Rolim de Moura, situação
que causou no requerente sentimento de desprezo.
O menoscabo da instituição financeira para com ADILSON teria
uma outra agravante: após entrar em gozo de licença médica, diz o
autor que fora impedido de ter livre acesso a certas dependências
da agência do BRADESCO em Rolim de Moura, muito embora
tivesse ostentado a função de Gerente Geral da empresa neste
município.
Além disso, argumenta que empregados do sistema bancário
não podem ter seus nomes incluídos em listas de devedores
inadimplentes. De igual modo, a devolução de cheques emitidos
por bancários viola normas de condutas internas do BANCO
BRADESCO, razão pela qual solicitou ao funcionário Diego ( ) que
não recusasse os pagamentos dos cheques que emitira.
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ADILSON informa ter notificado a instituição financeira a não
recusar os pagamentos dos títulos, já que esperava o depósito de
seu fundo de pensão até o dia 22/2/2016, crédito por ele estimado
em mais de R$ 100.000,00.
Salienta o demandante que, em virtude da sua condição de bancário
e das reservas de comportamento que a profissão lhe impõe,
sofreu dano moral na medida em que teve maculada sua honra e
bom nome após a instituição financeira recusar o pagamento de
cheques por ele emitidos. Tais fatos teriam debilitado mais ainda
sua saúde já fragilizada, circunstância que configura dano moral
por ofensa à sua dignidade e personalidade.
Acrescenta que também sofreu danos emergentes na ordem de
R$ 380,29, valor despendido por ele para adquirir combustível e
se deslocar até a cidade de Colorado d’Oeste/RO para resgatar
o cheque n. 1527, cujo pagamento fora recusado pelo BANCO
BRADESCO.
Assim, ADILSON JOSÉ pede a condenação dos réus ao pagamento
de indenização por dano moral no valor de R$ 20.000,00 e
ressarcimento da importância de R$ 380,29, sem prejuízo das
verbas de sucumbência devidas pelos deMANDADO s caso saiam
vencidos na contenda.
Com a inicial vieram os seguintes documentos: procuração ad
juditia, comprovante de recolhimento das custas processuais
iniciais, extratos de mensagens eletrônicas, solicitação de resgate
de crédito oriundo do Plano de Previdência PGBL Plus Renda
Fixa – 4 x 4, notificação encaminhada ao BANCO BRADESCO,
cópias dos cheques n. 1527, 1647, 1612 e 1613, extrato bancário
referente ao período de 29/2 a 10/3/2016, notas fiscais de compra
de combustível, Circular-SUSEP n. 338/2007 e regulamento do
Plano de Previdência PGBL Plus Renda Fixa – 4 x 4.
Citado, o requerido BANCO BRADESCO S/A ofereceu resposta
(ID n. 6284397, p. 1/12). Inicialmente, arguiu a preliminar de
ilegitimidade passiva ad causam, dado não ser o responsável pelo
resgate do plano de previdência adquirido pelo autor, mas sim a
BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S/A.
No MÉRITO, afirmou ter agido no exercício regular de direito quando
recusou os pagamentos dos cheques emitidos pelo autor, pois sua
conta não ostentava saldo bastante à compensação dos mesmos.
Logo, não haveria falar em conduta ilícita do BANCO BRADESCO,
tampouco em dano moral ou material a ser indenizado.
A empresa BRADESCO E PREVIDÊNCIA S/A também foi citada
e apresentou contestação (ID 6123941, p. 1/7), oportunidade em
que aduziu que sua obrigação contratual foi cumprida quando
depositou em conta do autor o crédito por ele reivindicado. Disse
que eventual atraso na efetivação do crédito devido ao requerente
não configura dano moral, mas mero aborrecimento decorrente
de relação contratual. Alegou a inexistência de dano material por
ausência de prova documental.
O demandante ofertou réplica, oportunidade em que retorquiu as
alegações apresentadas pelas requeridas em suas respostas,
repetindo ainda argumentos já aduzidos na petição inicial. Ademais,
sustentou a validade das provas documentais que acompanham a
prefacial (ID 6640970).
Diante da impossibilidade de julgamento parcial ou total de MÉRITO,
este juízo exarou DECISÃO de saneamento e organização do
processo, por meio da qual foi rejeitada a preliminar de ilegitimidade
passiva levantada pelo BANCO BRADESCO. Após, foram fixados
os pontos controvertidos da demanda, deferida a produção de
prova oral e designada audiência de instrução e julgamento (ID
9706046).
A audiência de instrução não foi realizada em razão do desinteresse
das partes na produção de prova oral (ID 10444352).
É o relatório. A DECISÃO.
As “atitudes estranhas” tidas pelo autor como ofensivas à sua
dignidade, a exemplo do BANCO BRADESCO ter supostamente
nomeado outro Gerente para administrar a agência de Rolim de
Moura, bem como eventual vedação do livre acesso do requerente
às dependências da agência que gerenciara são questões que
devem ser discutidas no juízo competente, qual seja, a Justiça do
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Trabalho.
A rigor, compete à Justiça do Trabalho processar e julgar as
ações de indenização por dano moral ou patrimonial, decorrentes
da relação de trabalho (CF, art. 114, VI). Contudo, não configura
auxege da razão inferir que, na ausência do autor, afigura-se, em
tese, plenamente lícito à instituição financeira nomear alguém para
exercer tão importante e difícil atribuição de gestão. Por sua vez,
não parece ilícito a obstrução de acesso de empregados licenciados
do trabalho a locais que a instituição financeira reputa sensíveis à
segurança do BANCO e, portanto, de trânsito restrito.
I – DA RECUSA DE PAGAMENTO DE CHEQUES PELO BANCO
BRADESCO.
O fato do BANCO BRADESCO haver recusado o pagamento
dos títulos emitidos pelo autor traduz exercício regular de direito.
Dispõe o art. 4º da Lei n. 7.357/85 que o emitente deve ter fundos
disponíveis em poder do sacado e estar autorizado a sobre
eles emitir cheque, em virtude de contrato expresso ou tácito. A
existência de fundos disponíveis é verificada no momento da
apresentação do cheque para pagamento (§ 1º).
Nos termos do art. 8º, parágrafo único, da Lei n. 7.357/85 (Lei
do Cheque), vale como cheque ao portador o que não contém
indicação do beneficiário e o emitido em favor de pessoa nomeada
com a cláusula “ou ao portador”, ou expressão equivalente.
Consigne-se ainda que, nos termos do art. 13 da Lei n. 7.357/85, as
obrigações contraídas no cheque são autônomas e independentes.
A rigor, o “Cheque é ordem de pagamento à vista, emitida contra
um banco, em razão de provisão que o emitente possui junto
ao sacado, proveniente essa de contrato de depósito bancário
ou de abertura de crédito” (COELHO, p. 433). “O cheque tem
implícita a cláusula à ordem, o que significa dizer que se transmite
normalmente mediante endosso” (COELHO, p. 436) – (COELHO,
Fábio Ulhoa. Curso de Direito Comercial. v. 1. 8ª ed. rev. e atual.
São Paulo: Saraiva, 2004).
Segundo Requião,
Sendo uma ordem de pagamento, o cheque é dirigido a alguém
para pagar um terceiro ou o próprio emitente. São três, portanto,
as posições das pessoas no cheque. Quem dá, emite, passa ou
saca a ordem, é o emitente, também chamado de passador ou
sacador; a pessoa, banqueiro, que recebe a ordem para pagá-la
é denominada sacado; e a pessoa a favor de quem é sacado o
cheque se chama tomador, beneficiário ou portador.
O art. 15 da Lei n. 7.357, de 1985, estabelece que o emitente
garante o pagamento, considerando-se não escrita a declaração
pela qual se exima dessa quantia. É óbvio que assim seja, pois
o cheque contém, necessariamente, como requisito essencial e
intrínseco, uma ordem incondicional de pagar quantia em dinheiro.
Quem não quiser pagar cheque que não o emita.
(REQUIÃO, Rubens. Curso de Direito Comercial. v. 2. 28ª ed. rev.
e atual. São Paulo: Saraiva, 2011, p. 561).
Sobre as características dos títulos de crédito, a lição de Rubens
Requião:
A definição de Vivante merece ser analisada mais a fundo, dadas
as luzes com que ilumina a matéria. Dela defluem três requisitos
básicos do título: a) a literalidade; b) a autonomia; c) a cartularidade
(documento). Poder-se-ia admitir mais um elemento, que todavia,
não é geral – a independência ou substantividade.
a) Literalidade. O título é literal porque sua existência se regula pelo
teor de seu conteúdo. O título de crédito se enuncia em um escrito,
e somente o que está nele inserido se leva em consideração;
uma obrigação que dele não conste, embora sendo expressa em
documento separado, nele não se integra.
b) Autonomia. Diz-se que o título de crédito é autônomo (não
em relação à sua causa como às vezes se tem explicado), mas,
segundo Vivante, porque o possuidor de boa-fé exercita um direito
próprio, que não pode ser restringido ou destruído em virtude das
relações existentes entre os anteriores possuidores e o devedor.
Cada obrigação que deriva do título é autônoma em relação às
demais.
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C) Cartularidade (documento necessário). O título de crédito
se assenta, se materializa, numa cártula, ou seja, num papel
ou documento. Para o exercício do direito resultante do crédito
concedido torna-se essencial a exibição do documento. O
documento é necessário para o exercício do direito de crédito.
Sem a sua exibição material não pode o credor exigir ou exercitar
qualquer direito fundado no título de crédito. Vivante, com esse
conceito, substitui o vulgar, que combate, pelo qual se afirma que o
direito está incorporado ao título (ibidem, p. 441-442).
[...]
Vivante ainda explica que os títulos de crédito podem circular como
documentos abstratos, sem ligação com a causa a que devem sua
origem. A causa fica fora da obrigação, como no caso da letra de
câmbio e notas promissórias. A índole abstrata do crédito não é
essencial ao título de crédito, reafirma o grande comercialista. É
bom acentuar que a obrigação abstrata ocorre apenas quando
o título está em circulação, isto é, “quando põe em relação duas
pessoas que não contrataram entre si, encontrando-se uma em
frente a outra, em virtude apenas do título”. Isso, como veremos,
constitui o âmago da teoria de Vivante” (ibidem, p. 444).
Requião também traz importante lição sobre as características do
cheque:
O art. 13 da lei enuncia a regra cambiária de que as obrigações
contraídas no cheque são autônomas e independentes, tal como
ocorre na letra de câmbio e nota promissória.
Ao estudarmos, no Capítulo XXIX deste livro, as características
do título de crédito (n. 505 supra), destacamos a autonomia e a
independência das obrigações cambiárias. Baseado na teoria de
Vivante, explicamos que o título de crédito é autônomo, não em
relação a sua causa como às vezes se tem explicado, mas porque
o possuidor de boa-fé exercita um direito próprio, que não pode ser
restringido ou destruído em virtude das relações existentes entre
anteriores possuidores e o devedor. Cada obrigação que deriva
do título é autônoma em relação às demais. Existem muitos títulos
que intensificam uma qualidade particular, que é a independência.
São títulos de crédito regulados pela lei, de forma a se bastarem a
si mesmos. Não se integram, ou surgem, nem resultam de nenhum
outro documento. Não se ligam ao ato originário de onde provêm.
Assim é o cheque.
Pensamos que a lei, caracterizando o cheque como obrigação
autônoma e independente, o conceitua como um título de crédito,
dúvida que alguns autores arguem, como Lagarde (n. 617 infra).
É sem dúvida, visceralmente, um instrumento de pagamento, na
sua forma simples. Mas ele também toma a feição de títulos de
crédito, quando se apresenta como endosso e aval, pondo-se em
circulação em relação a terceiros, aí, então ele assume a feição de
título de crédito, de natureza cambial. Os institutos da cambial são,
então, a ele aplicados (ibidem, p. 561-562).
[...]
II – A ordem incondicional de pagar a quantia determinada. [...]
O texto nacional é o mais claro e técnico. O cheque é uma ordem
– no sentido comum – incondicional, insto é, sem quaisquer
condições, não importando discussões. É indiscutível, repita-se,
não gerando qualquer dúvida (ibidem, p. 570).
O cheque, a exemplo dos demais títulos de crédito, se não prescrito
ou nulo, conserva os seus predicados de autonomia, literalidade
e abstração, razão por que impossível a alegação de estipulação
de condição ou termo a permitir a almejada recusa, pelo autor, do
pagamento de títulos sem provisão de fundos.
Logo, a recusa do BANCO BRADESCO em pagar cheques sem
fundos disponíveis em conta do autor, longe de representar
ato ilícito, configura exercício regular de direito. Por sua vez, o
enunciado n. 388 da Súmula do STJ não se aplica ao caso, pois a
recusa ao pagamento dos títulos ocorreu de forma justa e devida.
Vale destacar que se consideram fundos disponíveis: a) os
créditos constantes de conta-corrente bancária não subordinados
a termo; b) o saldo exigível de conta-corrente contratual; c) a soma
proveniente de abertura de crédito (art. 4º, § 2º, da Lei n. 7.357/85).
No caso dos autos, o próprio autor afirma em sua inicial que os
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cheques foram pós-datados e sua conta não continha fundos
disponíveis quando os títulos foram apresentados para pagamento.
Demais disso, nos termos do art. 6º da Resolução n. 1.631/89
do BACEN, o cheque poderá ser devolvido por um dos motivos
a seguir classificados: CHEQUE SEM PROVISÃO DE FUNDOS:
11 – Cheque sem Fundos - 1ª Apresentação; 12 – Cheque sem
Fundos - 2ª Apresentação; 13 – Conta Encerrada; 14 – Prática
Espúria.
Embora o BANCO BRADESCO S/A tenha recusado o pagamento
dos títulos emitidos pelo autor mesmo ciente da expectativa de
existência de crédito futuro a beneficiá-lo, essa circunstância, por
si, não retira do cheque a natureza de ordem incondicional de
pagamento à vista de apresentação.
Nada de ilícito há a ser imputado ao BANCO BRADESCO.
II – DA DEMORA IMPUTADA À EMPRESA BRADESCO VIDA E
PREVIDÊNCIA S/A.
O Código de Defesa do Consumidor, em seu art. 3º, § 2º, incluiu
expressamente as atividades bancárias, financeiras e de crédito no
conceito de serviço. Além disso, o enunciado n. 297 da Súmula do
STJ é peremptório ao dispor que as normas do Código de Defesa
do Consumidor aplicam-se às instituições financeiras.
É preciso verificar então se, de acordo com a prova dos autos,
houve falha na prestação dos serviços pela empresa BRADESCO
VIDA E PREVIDÊNCIA S/A, dano e nexo causal.
Resta saber se houve demora injustificada, resistência ou oposição
da empresa BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S/A em depositar
valores devidos em razão do pretendido resgate do saldo vinculado
ao Plano de Previdência PGBL Plus Renda Fixa – 4 x 4 (proposta n.
VI 0074493) do qual o autor era credor. Necessário verificar também
se essa demora causou danos a ADILSON JOSÉ GONÇALVES.
Nos termos do art. 24 da Circular-SUSEP n. 338/2007, o pagamento
(do crédito mentido em plano de previdência) deve ser efetuado
em cheque cruzado, intransferível, crédito em conta corrente,
documento de ordem de crédito – DOC ou transferência eletrônica
disponível – TED, até o quinto dia útil subsequente às respectivas
datas determinadas pelo participante ou à do reconhecimento do
evento gerador de que trata o art. 20.
Excluído o dia 15/2/2016, o quinta dia útil subsequente era
22/2/2016. Contudo, o depósito do crédito do autor ocorreu apenas
em 9 de março de 2016 – 16 dias corridos ou 12 dias úteis após
22/2/2016. É preciso esclarecer se esse fato, por si, configurara
dano moral.
Nos autos, constam cópias dos títulos n. 1527, 1647, 1612 e 1613.
O cheque n. 1527 foi dado a Ribeiro de Brito Ltda. Contudo, não
se sabe qual em qual ramo de atividade essa empresa atua. Não
há prova de que o valor lançado no título tenha sido utilizado para
custear despesas médicas do autor ou despesas extraordinárias.
O cheque n. 1647 foi dado a Gustavo Antônio Batista. Contudo,
não se sabe qual a que título essa pessoa tornou-se credor do
autor. Não há prova de que o valor lançado no título tenha sido
utilizado para custear despesas médicas do autor ou despesas
extraordinárias ou imprevisíveis.
O cheque n. 1612 foi dado à empresa BENEC, nome comercial
do conhecido Colégio Benedito Cruz, situado em Rolim de Moura.
Logo, o valor lançado no título não foi utilizado para custear
despesas médicas do autor ou extraordinárias.
O cheque n. 1613 foi dado à empresa BENEC, nome comercial
do conhecido Colégio Benedito Cruz, situado em Rolim de Moura.
Logo, o valor lançado no título não foi utilizado para custear
despesas médicas do autor ou imprevisíveis.
Demais disso, da documentação apresentada pelo autor, verificase que ele emitiu 14 cheques entre meados de fevereiro e a primeira
semana de março de 2016. Listo os títulos emitidos pelo sacador:
a) O cheque n. 1512 foi emitido em 15 de fevereiro de 2016 e o
tomador é ignorado. Contudo, cópia desse cheque não foi anexada
aos autos e o título tampouco é referido na inicial. Além disso,
foi emitido no dia que o autor solicitou o resgate de seu crédito
previdenciário, de modo que, se apresentado para pagamento,
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poderia ser devolvido ao apresentante. Dessarte não há como o
autor desconhecer que esse fato poderia ocorrer acaso sua conta
não estivesse provisionada com fundos;
b) O cheque n. 1527, no valor de R$ 1.880,00, foi emitido em 28
de fevereiro de 2016, e devolvido no dia 3/3/2016. O tomador era
Ribeiro de Brito Ltda. Logo, foi emitido pelo sacador depois de
expirado o prazo de cinco dias úteis que ele supunha como termo
final para ter saldo positivo em sua conta. Sabendo que o crédito
previdenciário ainda não tinha sido depositado, não há como o
autor desconhecer que a devolução do título ao apresentante era
fato certo acaso sua conta não estivesse provisionada com fundos;
c) O cheque n. 1547 foi emitido em 2 de março de 2016 e
apresentado e devolvido no dia 8/3/216. O tomador é ignorado.
Contudo, cópia desse cheque não foi anexada aos autos e o título
tampouco é referido na inicial. Logo, foi emitido pelo sacador depois
de expirado o prazo de cinco dias úteis que ele supunha como
termo final para ter saldo positivo em sua conta. Sabendo que o
crédito previdenciário ainda não tinha sido depositado, não há como
o autor desconhecer que a devolução do título ao apresentante era
fato certo acaso sua conta não estivesse provisionada com fundos;
d) O cheque n. 1577 foi compensado no dia 2/3/2016 (crédito
especial);
e) O cheque n. 1595 foi devolvido uma vez e compensado em
9/3/2016;
f) O cheque n. 1605 foi compensado dia 2/3/2016 (crédito especial);
g) O cheque n. 1606 foi compensado dia 1/3/2016 (crédito especial);
h) O cheque n. 1612 foi devolvido uma vez e compensado em
9/3/2016. O tomador do título era a empresa BENEC, nome
comercial do conhecido Colégio Benedito Cruz, situado em Rolim
de Moura. Logo, o valor lançado no título não foi utilizado para
custear despesas médicas do autor.
i) O cheque n. 1613 foi emitido em 15 de fevereiro de 2016, foi
devolvido uma vez e compensado em 9/3/2016. O tomador do título
era a empresa BENEC, nome comercial do conhecido Colégio
Benedito Cruz, situado em Rolim de Moura. Logo, o valor lançado
no título não foi utilizado para custear despesas médicas do autor.
j) O cheque n. 1614 foi compensado no dia 2/3/2016 (crédito
especial);
k) O cheque n. 1624 foi compensado no dia 2/3/2016 (crédito
especial);
l) O cheque n. 1626 foi compensado no dia 7/3/2016 (crédito
especial);
m) O cheque n. 1646 foi compensado no dia 7/3/2016 (crédito
especial);
n) O cheque n. 1647 foi devolvido dia 7/3/2016. O tomador era
Gustavo Antônio Batista. Contudo, não se sabe qual a que título
essa pessoa tornou-se credor do autor. Não há prova de que o
valor lançado no título tenha sido utilizado para custear despesas
médicas do autor.
O que se quer dizer é que os títulos indicados na inicial não
foram emitidos para pagamento de despesas extraordinárias
ou para tratamento da saúde do autor. Logo, como não estava
desempregado e recebia remuneração na forma de auxílio
acidente, as despesas que informa na inicial lhe eram previsíveis e,
portanto, deveriam caber em seu orçamento doméstico.
Além disso, ao emitir cheques após o dia 22/2/2106, o autor,
sabendo “insolvente”, não observou a regra da boa-fé objetiva, pois
agiu de modo a não mitigar as suas perdas, deixando de observar
o duty to mitigate the loss, o avoidable damages, o duty to mitigate
the damages ou o avoidable consequences.
Já a interpretação gramatical do art. 24 da Circular-SUSEP n.
338/2007 não permite saber qual a data exata e determinada pelo
participante para o recebimento dos valores que tinha a perceber.
Com efeito, o recebimento do fundo de previdência 16 dias corridos
ou 12 dias úteis após 22/2/2016 não constitui ato ilícito sujeito a
acarretar dano moral ao autor, mormente quando se vê que os
cheques devolvidos pelo BRADESCO não se prestavam a custear
despesas médicas ou extraordinárias.
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Dos 14 cheques emitidos pelo autor, dez foram compensados pelo
Banco. Desses dez, apenas três tiveram uma devolução, mas,
novamente apresentados, foram devidamente pagos pelo sacado,
o BANCO BRADESCO.
Diante desse cenário, verifica-se que o aborrecimento sofrido pelo
autor não atingiu sua honra ou dignidade, mormente porque não
estava desempregado, auferia renda mensal (auxílio saúde) e
também não foi demitido por sua empresa empregadora.
Não há, pois, prova de que os cheques foram sacados para
custear tratamento de saúde do autor, como ele, contudo, faz
querer acreditar na inicial. Também não há prova de que ele tenha
ficado sem receber seu salário ou benefício previdenciário nesses
16 ou 12 dias que a segunda ré levou para creditar mais de R$
130.000,00 em sua conta.
Inexiste nos autos prova alguma de que essa demora tenha
configurado objeção legal e danosa ao aproveitamento de crédito
do autor em despesas extraordinárias com o tratamento de sua
saúde. Em verdade, o autor não teve seu crédito abalado ou perdeu
seu emprego por causa dos fatos descritos na exordial. Assim,
impossível reconhecer a existência de dano in re ipsa, situação que
poderia causar enriquecimento sem causa ao demandante.
Também não há nos autos prova alguma de que o autor tenha
viajado a Colorado d’Oeste para tratar de assuntos relacionados à
causa de pedir narrada na inicial. O simples fato de ter adquirido
combustível para abastecer seu veículo não prova nada além
disso: o abastecimento de combustível num veículo.
Verdade é que a acanhada mora da BRADESCO VIDA E
PREVIDÊNCIA S/A não causou lesão a atributo da personalidade
do autor.
A esse respeito, ensina Sérgio Cavalieri Filho que: só pode
ser reputado como dano moral a dor, vexame, sofrimento ou
humilhação que, fugindo à normalidade, interfira intensamente no
comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe aflições,
angústia e desequilíbrio em seu bem-estar. Mero dissabor,
aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada
estão fora da órbita do dano moral, porquanto, além de fazerem
parte da normalidade do nosso dia-a-dia, no trabalho, no trânsito,
entre os amigos e até no ambiente familiar, tais situações não são
intensas e duradouras, a ponto de romper o equilíbrio psicológico
do indivíduo. Se assim não se entender, acabaremos por banalizar
o dano moral, ensejando ações judiciais em busca de indenizações
pelos mais triviais acontecimentos (Programa de Responsabilidade
Civil. 7. ed. São Paulo: Atlas, 2007. p. 80).
Em outras palavras, a configuração do dano extrapatrimonial
constitucionalmente assegurado exige que a ofensa seja suficiente
a molestar sobremaneira a honra psíquica do indivíduo e, por isso,
meros dissabores do cotidiano não podem ascender ao patamar de
dano moral indenizável.
III – DISPOSITIVO.
Isso posto, ausente qualquer situação ensejadora de danos
indenizáveis, haja vista a inexistência de prejuízo moral ou material
passível de recomposição (restitutio in integrum), rejeito as
pretensões deduzidas pelo autor na petição inicial e soluciono esta
fase do processo com exame do MÉRITO, nos termos do art. 487,
I, do Código de Processo Civil.
Condeno o autor ao pagamento das custas processuais e aos
honorários advocatícios, os quais arbitro em 10% sobre o valor
atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC.
Deveras, os patronos das rés atuaram com adequado grau
de zelo. Contudo, o lugar de prestação do serviço não exigiu
grandes despesas dos vencedores. A natureza singela e a natural
importância da causa - sem questões de alta complexidade, assim
como o sóbrio e equilibrado trabalho realizado pelos advogados das
rés, próprio desse tipo de demanda, e sem consumo imoderado de
tempo para a sua consecução, sustentam a fixação dos honorários
no limite mínimo previsto em lei.
Custas residuais e finais pela parte autora.
SENTENÇA registrada eletronicamente pelo PJe e publicada no
DJe.
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A intimação das partes dar-se-á por meio do DJe, eis que
regularmente representadas por advogados.
Transitada em julgado esta DECISÃO e nada sendo requerido
pelas partes, arquivem-se os autos.
Não havendo recolhimento espontâneo das custas pela parte que
as deve, após o trânsito em julgado, proceda a Direção do Cartório
na forma do art. 35 e seguintes da Lei Estadual n. 3.896/2016,
observando, ainda, o Provimento Conjunto n. 002/2017-PR-CG.
Rolim de Moura/RO, 13 de setembro de 2018.
LEONARDO LEITE MATTOS E SOUZA
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Rolim de Moura - 1ª Vara Cível
Av. João Pessoa, 4555, Centro, Rolim de Moura - RO - CEP:
76940-000
Fone: (69) 3442-1458 E-mail: rmm1civel@tjro.jus.brEDITAL DE
INTIMAÇÃO
Prazo: 20 dias
INTIMAÇÃO DE: GERALDO RODRIGUES DE SOUZA, brasileiro,
casado, lavrador, nascido aos 21 de setembro de 1963, natural
de Conselheiro Pena/MG, filho de Messias de Souza Rodrigues
e Clemilda Maria de Jesus, atualmente em local incerto ou não
sabido.
Processo: 7003107-21.2017.8.22.0010
Classe: FAMÍLIA - DIVÓRCIO LITIGIOSO
Requerente: M. A. A. D.
Advogado: RENATO PEREIRA DA SILVA
Requerido: G. R. D. S.
FINALIDADE: INTIMAR o REQUERIDO acima qualificado para, no
prazo de 15 (QUINZE) DIAS, efetuar e comprovar o pagamento
das CUSTAS PROCESSUAIS, no valor de R$ 203,88 (duzentos e
três reais e oitenta e oito centavos), atualizado até 7 de agosto de
2018, mais cominações legais, SOB PENA DE INSCRIÇÃO NO
REGISTRO DE PROTESTOS E NA DÍVIDA ATIVA DO ESTADO,
nos termos da SENTENÇA de id nº 16697373, cujo tópico final
segue adiante transcrito.
SENTENÇA: “[...] Custas pela parte requerida, eis que a atuação da
Defensoria como curadora especial não acarreta automaticamente
a concessão do benefício da gratuidade de justiça à parte assistida.
Proceda a Direção do Cartório na forma dos art. 35 e seguintes da
Lei Estadual 3896/2016, observando, ainda, o Provimento Conjunto
n. 002/2017-PR-CG. [...]”.
Eu, Antônio Pereira Barbosa, Diretor de Cartório, fiz digitar e conferi.
LEONARDO LEITE MATTOS E SOUZA
Juiz de Direito
Assinatura Digital - Chaves Públicas Brasileiras – ICP/Brasil
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Rolim de Moura - 1ª Vara Cível
Av. João Pessoa, 4555, Centro, Rolim de Moura - RO - CEP:
76940-000
Fone: (69) 3442-1458 E-mail: rmm1civel@tjro.jus.br EDITAL DE
CITAÇÃO
Prazo: 20 dias
CITAÇÃO DE:
ROGÉRIO CARVALHO DE SOUZA, inscrito no CPF sob o nº
326.792.542-87, atualmente em local incerto ou não sabido;
RODRIGO CARVALHO DE SOUZA, inscrito no CPF sob o nº
617.222.002-00, atualmente em local incerto ou não sabido.
FINALIDADE: CITAR as partes acima qualificadas de todo o
conteúdo do DESPACHO abaixo transcrito, para ciência de todos
os termos da ação infracaracterizada e para acompanhá-la até o
final.
DESPACHO: “Cite-se o requerido Rodrigo Carvalho de Souza
no endereço informado no Id 15002847. Caso o mesmo não seja
localizado no referido endereço, cite-se por edital. Decorrido o
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prazo sem manifestação, desde já nomeio um dos defensores públicos
atuantes nesta Comarca para promover a defesa da parte requerida
(Art. 72, II do CPC). Dê-se vista oportunamente. [...]”.
OBSERVAÇÃO: O prazo para contestar a ação é de 15 (quinze) dias.
ADVERTÊNCIA: Não sendo contestada a ação, presumir-se-ão
aceitos pela parte requerida como verdadeiros os fatos articulados
pela autora.
Processo: 7003338-48.2017.8.22.0010
Classe: PROCEDIMENTO SUMÁRIO
Requerente: T. M. R.
Advogado: SALVADOR LUIZ PALONI - RO000299A, CATIANE
DARTIBALE - RO0006447
Requerido: R. D. S. e outros
Responsável pelas despesas e custas: JUSTIÇA GRATUITA.
Rolim de Moura, 11 de setembro de 2018.
LEONARDO LEITE MATTOS E SOUZA
Juiz de Direito
Assinatura Digital – Chaves Públicas Brasileiras – ICP – Brasil
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Rolim de Moura - 1ª Vara Cível
Av. João Pessoa, 4555, Centro, Rolim de Moura - RO - CEP: 76940000
Fone: (69) 3442-1458 E-mail: rmm1civel@tjro.jus.br EDITAL DE
NOTIFICAÇÃO
Prazo: 20 dias
NOTIFICAÇÃO DE: TERCEIROS E INTERESSADOS
FINALIDADE: NOTIFICAR TERCEIROS E INTERESSADOS de todo
o conteúdo do DESPACHO abaixo transcrito, para ciência de todos
os termos da ação infracaracterizada e para acompanhá-la até o final.
DESPACHO: “1. Defiro a gratuidade ao requerente. O feito tramitará
pelo procedimento comum (Título I do Livro I da Parte Especial do
CPC). 2. Cite-se a parte requerida. Advirta-se a parte demandada
de que o prazo para contestação contar-se-á a partir da juntada do
comprovante de citação ao processo. Notifiquem-se por edital os
terceiros e interessados, publicando-se uma única vez no DJE. Após,
com a apresentação de contestação com preliminares ou documentos,
intime-se a parte autora para impugnação, no prazo legal. Caso
contrário, certifique-se e, em seguida, tornem-me os autos conclusos.
3. Segundo informações do autor, o requerido está em lugar não
sabido e, possivelmente, seria pessoa falecida. Determino consulta
a base de dados do Infoseg e Bacenjud para tentativa de citação
pessoal no endereço lá encontrado e também para averiguação da
ocorrência do óbito. 4. Não resultando, cite-se por edital com prazo de
20 dias. Deverá a Direção do Cartório cumprir a determinação do inc.
II e constar a advertência do inc. IV, ambos pertencentes ao art. 257
do Código de Processo Civil. Tendo em vista que, pelo momento, não
existem os sítios eletrônicos mencionados no art. 257, inc. II, do CPC,
determino a publicação do edital de citação apenas no DJE, uma
única vez, com fundamento no parágrafo do mesmo DISPOSITIVO
legal. Cumpridas as regras insertas no citado DISPOSITIVO legal e,
decorrido o prazo sem que tenha sido constituído advogado, para
assistir a parte demandada nos autos, fazendo a sua defesa, bem
como os demais atos processuais, ficará nomeada a Defensoria
Pública. Dê-se vista para o exercício desse encargo. Após, intime-se
a parte requerente para, no prazo de 5 dias, requerer o que entender
pertinente para o correto andamento do feito. 5. Somente então,
tornem-me os autos conclusos.”
OBSERVAÇÃO: O prazo para impugnar a ação é de 15 (quinze) dias,
contados do término do prazo deste edital.
Processo: 7002377-73.2018.8.22.0010
Classe: USUCAPIÃO
Requerente: AGNALDO PEREIRA DA SILVA
Requerido: VALENTIM OBERDOEFER
Responsável pelas despesas e custas: JUSTIÇA GRATUITA.
Rolim de Moura, 13 de agosto de 2018.
LEONARDO LEITE MATTOS E SOUZA
Juiz de Direito
Assinatura Digital – Chaves Públicas Brasileiras – ICP – Brasil
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PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Rolim de Moura - 1ª Vara Cível
Av. João Pessoa, 4555, Centro, Rolim de Moura - RO - CEP:
76940-000
Fone: (69) 3442-1458 E-mail: rmm1civel@tjro.jus.br EDITAL DE
CITAÇÃO
Prazo: 20 dias
CITAÇÃO DE: MATEUS SILVA DA LUZ, inscrito no CPF sob o nº
776.591.201-15, nascido aos 16 de dezembro de 1975, filho de
Maria Conceição Silva da Luz, atualmente em local incerto ou não
sabido.
FINALIDADE: CITAR a parte REQUERIDA, acima qualificada, de
todo o conteúdo do DESPACHO abaixo transcrito, para ciência de
todos os termos da ação infracaracterizada e para acompanhá-la
até o final.
DESPACHO: “[...] As diligências para busca da localização da parte
para a efetivação de sua citação pessoal já foram esgotadas. Citese por edital com prazo de 20 dias, nos termos do DESPACHO de ID
16317600. Expeça-se o necessário, devendo constar a advertência
do inc. IV do art. 257 do Código de Processo Civil. Tendo em vista
que, pelo momento, não existem os sítios eletrônicos mencionados
no art. 257, inc. II, do CPC, autorizo a publicação do edital de
citação em jornal local de ampla circulação, uma única vez, com
fundamento no parágrafo do mesmo DISPOSITIVO legal. Deverá
a parte autora, também, comprovar o recolhimento da taxa devida
para publicação do edital no Diário da Justiça Eletrônico, se for o
caso. Cumpridas estas determinações, decorrido o prazo sem que
tenha sido constituído advogado, para assistir a parte demandada
nos autos, fazendo a sua defesa, bem como os demais atos
processuais, ficará nomeada a Defensoria Pública. Dê-se vista
para o exercício desse encargo. [...]”.
OBSERVAÇÃO: O prazo para contestar a ação é de 15 (quinze)
dias.
ADVERTÊNCIA: Não sendo contestada a ação, presumir-se-ão
aceitos pela parte requerida como verdadeiros os fatos articulados
pela autora.
Processo: 7000457-64.2018.8.22.0010
Classe: PETIÇÃO
Valor: ELY ROBERTO DE CASTRO
Requerente: AUTO POSTO FORTALEZA LTDA
Advogado: SILVIO VIEIRA LOPES - RO00072-B
Requerido:
CASTROL
LOCACAO
DE
MAQUINAS,
TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME e outros
Responsável pelas despesas e custas: PARTE AUTORA.
LEONARDO LEITE MATTOS E SOUZA
Juiz de Direito
Assinatura Digital – Chaves Públicas Brasileiras – ICP – Brasil
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Rolim de Moura - 1ª Vara Cível
Av. João Pessoa, 4555, Centro, Rolim de Moura - RO - CEP:
76940-000
Fone: (69) 3442-1458 E-mail: rmm1civel@tjro.jus.br Processo:
7005267-19.2017.8.22.0010
Classe: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
Polo ativo: BANCO BRADESCO S.A.
Advogado: NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES RO0004875
Polo passivo: ANTONIO SANTOS LIMA
Intimação
Fica a PARTE AUTORA, por meio de seu advogado, intimada a,
no prazo de 5 (cinco) DIAS, comprovar o pagamento das CUSTAS
para publicação do edital de citação no Diário da Justiça Eletrônico,
no valor de R$ 44,89 (quarenta e quatro reais e oitenta e nove
centavos), bem como, no prazo de 10 (dez) DIAS, a comprovar a
publicação do edital em JORNAL local de ampla circulação.
Rolim de Moura, 13 de setembro de 2018.
ENDRIO PATRIK BOM FIM
Técnico Judiciário
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PODER JUDICIÁRIO
Estado de Rondônia
1ª Vara Cível da Comarca de Rolim de Moura
Av. João Pessoa, 4555, Centro, Rolim de Moura/RO
Telefone: (69) 3442-1458. E-mail: rmm1civel@tjro.jus.br
Processo: 7005163-90.2018.8.22.0010
Classe: CÍVEL - BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO
FIDUCIÁRIA (81)
Valor da Ação: R$ 3.636,77
AUTOR: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS
LTDA.
Advogado do(a) AUTOR: AMANDIO FERREIRA TERESO
JUNIOR - SP0107414-A
RÉU: MAURICIO CARDOSO
Advogado do(a) RÉU:
1. O requerente deve comprovar o pagamento das custas iniciais
(2% do valor da causa, parte inicial do inc. I do art. 11 da Lei
3896/2016), em cinco dias e sob pena de indeferimento da inicial.
2. Deve o autor, em igual prazo, anexar ao feito digitalização do
alegadamente existente contrato mencionado na inicial.
3. A regra do § 2º do art. 2º do DL 911/69 é a de que “a mora
decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento
e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de
recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do
referido aviso seja a do próprio destinatário” (grifo nosso).
Porém, não há dispensa do recebimento da notificação no
endereço do requerido. A simples remessa de correspondência
é imprestável ao fim almejado: a notificação não foi efetivamente
entregue no endereço do requerido, o que conduz à não
constituição da mora. Nesse sentido:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A
ÉGIDE DO CPC/73. AÇÕES REVISIONAL DE CONTRATO
E DE BUSCA E APREENSÃO. CONSTITUIÇÃO EM
MORA
DO
DEVEDOR
FIDUCIANTE.
NOTIFICAÇÃO
PRÉVIA. NECESSIDADE. PRECEDENTES. ABUSIVIDADE
DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS E DE ENCARGOS
FINANCEIROS. NECESSIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA
Nº 380 DO STJ. COMPROVAÇÃO. REEXAME DO ACERVO
FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA
SÚMULA Nº 7 DO STJ. PLEITO DE ANÁLISE DE MATÉRIA
CONSTITUCIONAL.
DESCABIMENTO.
PRECEDENTES.
DECISÃO PROFERIDA PELA PRESIDÊNCIA DA SEGUNDA
SEÇÃO MANTIDA. [...] 2. A jurisprudência desta Corte Superior
firmou entendimento de que, nas hipóteses de alienação fiduciária,
a mora deve ser comprovada por meio de notificação extrajudicial
realizada por intermédio do cartório de títulos e documentos a
ser entregue no domicílio do devedor, sendo dispensada a sua
notificação pessoal. Precedentes. […] (BRASIL. Superior Tribunal
de Justiça. Terceira Turma. Agravo Regimental No Agravo Em
Recurso Especial 714178 / MS. Relator(a) Ministro Moura Ribeiro.
Julgamento: 07/06/2016. Publicação: 10/06/2016.)
O fato de o endereço estar incorreto, segundo os Correios (doc.
Id.20912996, p. 4), não impossibilita a notificação, devendo o
autor adotar outra estratégia que não o serviço dos Correios.
Oportunizo ao autor comprovar a efetiva notificação da parte
requerida com vistas a sua constituição em mora, em quinze dias.
Rolim de Moura/RO, data conforme assinatura eletrônica*.
LEONARDO LEITE MATTOS E SOUZA
Juiz de Direito
___________________________
* A data de assinatura deste documento corresponde aos seis
primeiros dígitos indicados no “número do documento” constante
da parte inferior da assinatura eletrônica e está disposta na
seguinte ordem: ano (com dois dígitos), mês e dia.
jrsr
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PODER JUDICIÁRIO
Estado de Rondônia
1ª Vara Cível da Comarca de Rolim de Moura
Av. João Pessoa, 4555, Centro, Rolim de Moura/RO
Telefone: (69) 3442-1458. E-mail: rmm1civel@tjro.jus.br
Processo: 7000235-33.2017.8.22.0010
Classe: DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO CUMULADO
COM COBRANÇA (94)
Valor da Ação: R$ 11.379,96
AUTOR: SUZAM MACCARI
Advogado do(a) AUTOR: LUIS CARLOS NOGUEIRA - RO0006954
RÉU: COOLPEZA - SERVICOS DE LIMPEZA URBANA EIRELI
Advogado do(a) RÉU: ROMILDO FERNANDES DA SILVA RO0004416
Corrija-se a classe processual para cumprimento de SENTENÇA.
Considerando o disposto no art. 835, I e art. 854, ambos do CPC,
realizei consulta de ativos financeiros porventura existentes em
nome da parte devedora por meio do sistema Bacenjud e a mesma
restou inexitosa, conforme detalhamento anexo.
Intime-se a parte exequente a, no prazo de 10 dias, requerer o que
entender pertinente para fins de satisfação do crédito.
Atente-se a credora para o caso se tratar de eventual execução
frustrada, não sendo recomendado deduzir pedidos de suspensão
infundados e desarrazoados.
Somente então, tornem-me os autos conclusos.
Rolim de Moura, data conforme movimentação processual.
Leonardo Leite Mattos e Souza
Juiz de Direito
JCSDC
PODER JUDICIÁRIO
Estado de Rondônia
1ª Vara Cível da Comarca de Rolim de Moura
Av. João Pessoa, 4555, Centro, Rolim de Moura/RO
Telefone: (69) 3442-1458. E-mail: rmm1civel@tjro.jus.br
Processo: 7005964-74.2016.8.22.0010
Classe: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
Valor da Ação: R$ 13.220,41
EXEQUENTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE
ADMISSAO DO CENTRO SUL RONDONIENSE - SICOOB
CREDIP
Advogados do(a) EXEQUENTE: EDER TIMOTIO PEREIRA
BASTOS - RO0002930, PRISCILA MORAES BORGES POZZA RO0006263, NOEL NUNES DE ANDRADE - RO0001586
EXECUTADO: ALESSANDRO MARCOS PEREIRA
Advogado do(a) EXECUTADO:
1. Considerando o disposto no art. 835, I e art. 854, ambos do
CPC, realizei consulta de ativos financeiros porventura existentes
em nome da parte executada por meio do sistema Bacenjud e a
mesma restou inexitosa, conforme detalhamento:
2. Anoto que procedi, via sistema RENAJUD, à busca de veículo
em nome da parte devedora e bem(ns) foi(foram) localizado(s),
conforme consulta:
3. Dado que o devedor foi citado pessoalmente, o Oficial de Justiça
deverá procurá-lo a fim de proceder à penhora e avaliação do(s)
veículo(s) localizado(s) via sistema RENAJUD.
Sirva-se como MANDADO de penhora, avaliação e intimação.
Nome: Alessandro Marcos Pereira.
Endereço: Linha 184, Km 2,5, Lado Norte, Travessão sentido
Oeste, primeira entrada depois da antiga Toshiba, Rolim de Moura/
RO.
*Acaso haja resistência da parte executada em entregar o(s)
bem(ns), desde já autorizo que o Oficial de Justiça incumbido da
diligência solicite reforço policial.
4. Penhorado(s) o(s) veículo(s), venham-me os autos para inclusão
da constrição e restrição de circulação no sistema RENAJUD,
devendo a parte credora manifestar-se em seguida.
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5. Não localizado(s) o(s) bem(ns), intime-se a parte exequente a,
no prazo de 10 dias, requerer o que entender pertinente para fins
de satisfação do crédito.
5.1. Atente-se a credora para o caso se tratar de eventual execução
frustrada, não sendo recomendado deduzir pedidos de suspensão
infundados e desarrazoados.
6. Somente então, tornem-me os autos conclusos.
Rolim de Moura/RO, data conforme movimentação processual.
Leonardo Leite Mattos e Souza
Juiz de Direito
JCSDC
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
1ª Vara Cível da Comarca de Rolim de Moura
Av. João Pessoa, 4555, Centro, Rolim de Moura, RO
Telefone: (69) 3442 1458. E-mail: rmm1civel@tjro.jus.br
Processo: 7006754-24.2017.8.22.0010
Classe: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
Valor da Ação: R$ 2.553,14
AUTOR: SUPERMERCADOS TRENTO DE RONDONIA LTDA
Advogados do(a) AUTOR: SALVADOR LUIZ PALONI - RO000299A,
CATIANE DARTIBALE - RO0006447
RÉU: SEBASTIÃO JAIR LEITE, EVA DONIZETE DA SILVA LEITE
Advogado do(a) RÉU:
Advogado do(a) RÉU:
SUPERMERCADOS TRENTO DE RONDONIA LTDA propôs
esta ação de cobrança contra SEBASTIÃO JAIR LEITE e EVA
DONIZETE DA SILVA LEITE narrando que, em razão de transações
mercantis, os deMANDADO s lhe devem quantia que totaliza R$
2.553,14.
Ao final, pede a procedência do pleito, condenando as partes
requeridas ao pagamento da quantia reclamada bem como no
MÉRITO secundário.
Designada sessão para tentativa de conciliação, apenas a
segunda requerida foi encontrada – entretanto não compareceu.
SEBASTIÃO não foi localizado (doc. Id.15182709) e o requerente
pediu desistência quanto a ele (doc. Id.17040262).
É o relatório. Decido.
O feito comporta julgamento antecipado, uma vez que, nos termos
do art. 355, inc. I, do CPC, embora a questão de MÉRITO envolva
temas de direito e de fato, não se vislumbra a necessidade de
produção de prova oral em audiência, mormente diante da prova
documental anexada aos autos e do que dispõe o art. 320 do
Código de Processo Civil (A petição inicial será instruída com os
documentos indispensáveis à propositura da ação.)
Trata a pretensão de pedido de condenação dos requeridos ao
pagamento de quantia certa.
Citada, a requerida EVA DONIZETE DA SILVA LEITE quedou-se
inerte e é revel.
Já quanto a SEBASTIÃO JAIR LEITE a parte requerente desistiu
– o feito será extinto relativamente a este requerido. A parte autora
requereu a extinção do feito, não tendo mais interesse em seu
prosseguimento (ID 5914717). Até o momento SEBASTIÃO JAIR
LEITE não fora citado, hipótese de incidência do § 4º do art. 485
do CPC.
A rigor, a ocorrência da revelia implica na produção dos seguintes
efeitos: julgamento do feito no estado em que se encontra,
desnecessidade de intimação do revel dos atos processuais
realizados e presunção de veracidade dos fatos aduzidos pela
parte contrária. No caso em tela, seria cabível a incidência dos
efeitos da revelia, já que a lide se refere a direitos patrimoniais e,
desse modo, disponíveis.
Como visto, EVA DONIZETE DA SILVA LEITE não contestou o feito
e é revel, o que não exime a parte autora do ônus de comprovar os
fatos constitutivos de seu direito.
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No que concerne aos efeitos da revelia, na lição de Delfino, “nem
sempre seus efeitos se materializarão, sobretudo no contexto
atual, em que se trabalha com o paradigma do Estado Democrático
de Direito, a implicar, por exemplo, a atuação de todos os atores
processuais afinada à boa-fé, em viés coparticipativo, num ambiente
no qual o contraditório funciona como garantia de influência e de
não surpresa e onde as decisões judiciais também se legitimam
por intermédio de uma criteriologia que as mantenham atreladas
à legalidade constitucionalizada e à historicidade jurisprudencial.”
(DELFINO, L. Art. 344. In: STRECK, L. L.; NUNES, D. CUNHA, L.
C. da [orgs.]. Comentários ao Código de Processo Civil. São Paulo:
Saraiva, 2016. p. 504, destaque no original.)
Vejamos, assim, o arcabouço probatório documental produzido
pela empresa requerente no momento da distribuição do feito.
Anexou ao processo um título de crédito do tipo cheque (doc.
Id.14807055). A cártula foi assinada por SEBASTIÃO JAIR LEITE
(o que se conclui pelo cotejo entre a assinatura no título e o
recebimento da citação, vide doc. Id.15183107).
De se observar que a conta de emissão do título que embasa a
inicial é do tipo conjunta. Não há notícia da espécie de conta, se
a titularidade é integral ou não. De se observar, ainda, que caso
se trate de conta conjunta do tipo solidária, essa solidariedade
ocorre apenas relativamente à instituição financeira mantenedora
da conta-corrente, de forma que os atos praticados por qualquer
dos titulares não afeta os demais correntistas em suas relações
com terceiros. Assim já decidiu o Superior Tribunal de Justiça no
REsp 1510310/RS, julgado em 3/10/2017.
Apesar de a conta em questão ter como beneficiária EVA
DONIZETE DA SILVA LEITE, o título não foi por ela assinado. Não
há, também, comprovante de entrega de mercadorias em nome da
requerida EVA. A toda evidência a obrigação descrita na inicial é
estranha a EVA.
SUPERMERCADOS TRENTO DE RONDONIA LTDA não
comprovou suficientemente os fatos constitutivos de seu alegado
direito contra EVA DONIZETE DA SILVA LEITE.
Ora, a parte que alega deve buscar os meios necessários para
convencer o juiz da veracidade dos fatos deduzidos como base de
sua pretensão (art. 373. CPC), haja vista ser ela a maior interessada
no acolhimento de seu pedido. Deveras, allegatio et non probatio,
quasi non allegatio – alegação sem prova é como se não houvesse
alegação. Logo, não o fazendo, deve suportar as consequências
pelo descumprimento do ônus probatório que lhe incumbia.
DISPOSITIVO.
Diante do exposto, rejeito a pretensão deduzida por
SUPERMERCADOS TRENTO DE RONDONIA LTDA nesta
demanda contra EVA DONIZETE DA SILVA LEITE.
Soluciono esta fase do processo com resolução de MÉRITO, o que
faço com fundamento no art. 487, inc. I, do Código de Processo
Civil.
À parte autora competirá o recolhimento das custas processuais
finais. Proceda a Direção do Cartório na forma dos art. 35 e
seguintes da Lei Estadual 3896/2016, observando, ainda, o
Provimento Conjunto n. 002/2017-PR-CG.
Não tendo a ré EVA DONIZETE DA SILVA LEITE comparecido à
audiência de conciliação, embora expressa determinação do Juízo,
o fato se caracteriza como ato atentatório à dignidade da justiça,
razão pela qual a condeno ao pagamento de multa de 2% sobre o
valor da causa em benefício do Estado de Rondônia (art. 334, §8º,
do CPC). Intime-se.
Escoado o prazo acima sem notícia do pagamento, deverá a
direção do cartório providenciar o necessário para inscrição do
débito em dívida ativa da Fazenda Pública Estadual.
Sem honorários, pois não houve resistência por parte da requerida
EVA DONIZETE DA SILVA LEITE.
Homologo o pedido de desistência referente a SEBASTIÃO JAIR
LEITE e julgo extinto o feito, nos termos do art. 485, inciso VIII, do
CPC.
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Publique-se e intime-se
Transitada em julgado, arquivem-se.
Rolim de Moura/RO, data conforme assinatura eletrônica*.
LEONARDO LEITE MATTOS E SOUZA
Juiz de Direito
___________________________
* A data de assinatura deste documento corresponde aos seis
primeiros dígitos indicados no “número do documento” constante da
parte inferior da assinatura eletrônica e está disposta na seguinte
ordem: ano (com dois dígitos), mês e dia.
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
1ª Vara Cível da Comarca de Rolim de Moura
Av. João Pessoa, 4555, Centro, Rolim de Moura, RO
Telefone: (69) 3442 1458. E-mail: rmm1civel@tjro.jus.br
Processo: 7006810-57.2017.8.22.0010
Classe: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
Valor da Ação: R$ 7.720,19
EXEQUENTE: JOAQUIM DE FARIAS ALEXANDRE
Advogados do(a) EXEQUENTE: CAMILA GHELLER - RO0007738,
REGIANE TEIXEIRA STRUCKEL - RO0003874
EXECUTADO: YMPACTUS COMERCIAL S/A, JAMES MATTHEW
MERRILL, CARLOS NATANIEL WANZELER, CARLOS ROBERTO
COSTA, LYVIA MARA CAMPISTA WANZELER
JOAQUIM DE FARIAS ALEXANDRE trouxe a juízo pedido
de liquidação de SENTENÇA coletiva contra YMPACTUS
COMERCIAL S/A.
A SENTENÇA, proferida pelo juízo da 2ª Vara Cível da Comarca
de Rio Branco, AC, nos autos 0800224-44.2013.8.01.0001. A
apelação já foi julgada pelo Tribunal de Justiça do Acre.
No Supremo Tribunal de Federal o RE 1093987 não foi conhecido
e transitou em julgado. O REsp 1574200/AC recebeu DECISÃO
monocrática no Superior Tribunal de Justiça em 4/10/2017,
negando seguimento ao especial.
O feito tramita, no que lhe cabe, pelo procedimento comum (Título
I do Livro I da Parte Especial do CPC), a teor da parte final do art.
511 do CPC.
Intimada a empresa requerida (ID 18234423) para contestação
(art. 511 do CPC), com prazo até 30/05/2018. Não foi apresentada
contestação (doc. Id.19181841).
É o relatório. Decido.
O feito comporta julgamento antecipado, uma vez que, nos termos
do art. 355, inc. I, do CPC, embora a questão de MÉRITO envolva
temas de direito e de fato, não se vislumbra a necessidade de
produção de prova oral em audiência, mormente diante da prova
documental anexada aos autos e do que dispõe o art. 320 do
Código de Processo Civil (A petição inicial será instruída com os
documentos indispensáveis à propositura da ação.)
No que interessa ao autor, o cumprimento da SENTENÇA coletiva
resumir-se-á ao item “B” e respectivos subitens da parte dispositiva
(ID 13185477, p. 7 e seguintes).
A prova do crédito do autor (o fato novo do inc. II do art. 509 do
CPC) está demonstrada na digitalização do boleto de ID 14079520.
Deixando a requerida de apresentar resposta (como certificado
no ID 19181841)., incide o efeito da revelia relativo à presunção
relativa de veracidade dos fatos (novos) afirmados no requerimento
de liquidação (CPC, art. 344).
Ainda que seja relativa essa presunção, admite-se o julgamento
antecipado do pedido liquidatório (CPC, art. 355, inc. II).
Salienta-se que eventual causa impeditiva, extintiva ou modificativa
do direito do autor são matérias fáticas que YMPACTUS
COMERCIAL S/A não se dispôs a contestar. Portanto, os fatos
narrados na inicial devem ser tidos como verdadeiros, nos termos
do art. 341 do CPC (princípio da eventualidade), como também
incontroversos (CPC, art. 374, inc. III). Desse modo, resta
demonstrado o fato constitutivo do direito da parte requerente
(CPC, art. 373, inc. I).
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Com a inicial o autor apresentou cálculos daquilo que entende
devido (ID 14079528). Segundo suas contas, o valor devido atingia,
no momento da distribuição, R$ 7.720,19.
Dessa forma, aliada a revelia, a parte autora comprovou os fatos
constitutivos de seu direito, motivo por que a liquidação nos termos
da peça vestibular é medida que se impõe.
O pedido de expedição de MANDADO de penhora feio na petição
inicial é impertinente ao momento processual. Apenas após
finalizada a fase liquidatória é que poderá o autor requerer as
medidas satisfativas que entender necessárias.
DISPOSITIVO.
Diante do exposto, acolho a pretensão deduzida por JOAQUIM DE
FARIAS ALEXANDRE nesta liquidação de SENTENÇA e, como
consequência, fixo a quantia devida ao autor por YMPACTUS
COMERCIAL S/A em R$ 7.720,19, que deverá ser atualizada
monetariamente a contar do ajuizamento da ação, sem prejuízo da
incidência de juros moratórios incidentes a partir da citação.
Os honorários serão fixados apenas em eventual cumprimento de
SENTENÇA.
Ao requerido competirá o recolhimento das custas processuais
finais. Proceda a Direção do Cartório na forma dos art. 35 e
seguintes da Lei Estadual 3896/2016, observando, ainda, o
Provimento Conjunto n. 002/2017-PR-CG.
Soluciono esta fase do processo com resolução de MÉRITO, o que
faço com fundamento no art. 487, inc. I, do Código de Processo
Civil.
Publique-se e intime-se
Transitada em julgado e nada requerido, arquivem-se.
Rolim de Moura/RO, data conforme assinatura eletrônica*.
LEONARDO LEITE MATTOS E SOUZA
Juiz de Direito
___________________________
* A data de assinatura deste documento corresponde aos seis
primeiros dígitos indicados no “número do documento” constante da
parte inferior da assinatura eletrônica e está disposta na seguinte
ordem: ano (com dois dígitos), mês e dia.
jrsr
PODER JUDICIÁRIO
Estado de Rondônia
1ª Vara Cível da Comarca de Rolim de Moura
Av. João Pessoa, 4555, Centro, Rolim de Moura/RO
Telefone: (69) 3442-1458. E-mail: rmm1civel@tjro.jus.br
Processo: 0005782-47.2015.8.22.0010
Classe: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159)
Valor da Ação: R$ 2.827,36
EXEQUENTE: CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS
S. A.
Advogados do(a) EXEQUENTE: MARCELO BRASIL SALIBA RO0005258, MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO - GO0021593
EXECUTADO: YAGO WAN DAMME SANTOS PEREIRA
Advogado do(a) EXECUTADO:
1. Indefiro o pedido de reiteração da ordem de decretação
de bloqueio de valores, haja vista este Juízo ter realizado,
recentemente, sem resultado positivo (ID 15654715).
Desse modo, mostra-se contraproducente o deferimento do
pedido deduzido pela parte exequente, mormente por não ter
sido comprovada nenhuma alteração na situação econômica da
parte devedora que implique na existência de valor penhorável em
contas de sua titularidade.
Aliás, nesse sentido, os seguintes julgados:
RECURSO ESPECIAL - PROCESSUAL CIVIL - ARTIGO 399
DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - FUNDAMENTAÇÃO
DEFICIENTE - INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284/STJ - EDIÇÃO
DAS LEIS N. 11.232/2005 E 11.382/2006 - ALTERAÇÕES
PROFUNDAS NA SISTEMÁTICA PROCESSUAL CIVIL EFETIVIDADE DO PROCESSO - REALIZAÇÃO - PENHORA ON
LINE - INSTRUMENTO EFICAZ - FINALIDADE DO PROCESSO
- REALIZAÇÃO DO DIREITO MATERIAL - PENHORA ON
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LINE - INFRUTÍFERA - NOVO PEDIDO - POSSIBILIDADE DEMONSTRAÇÃO DE PROVAS OU INDÍCIOS DE MODIFICAÇÃO
DA SITUAÇÃO ECONÔMICA DO DEVEDOR - EXIGÊNCIA RECURSO ESPECIAL IMPROVIDO. [...] III - A denominada penhora
on line atende, com presteza, a FINALIDADE maior do processo,
que é, justamente, a realização do direito material já reconhecido
judicialmente. Assim, na verdade, se a parte contra quem foi
proferida SENTENÇA condenatória não cumpre espontaneamente
o julgado, cabe ao PODER JUDICIÁRIO, coercitivamente, fazer
cumprir o que determinou e o bloqueio pelo sistema do BACEN-Jud
tem se revelado um importante instrumento para conferir agilidade
e efetividade à tutela jurisdicional. IV - Todavia, caso a penhora
on line tenha resultado infrutífera, é possível, ao exequente, novo
pedido de utilização do sistema BACEN-Jud, demonstrandose provas ou indícios de modificação na situação econômica do
executado. Precedentes. V - Recurso especial improvido. (BRASIL.
Superior Tribunal de Justiça. Terceira Turma. Recurso Especial
1284587. Relator(a) Ministro Massami Uyeda. Julgamento:
16/02/2012. Publicação: 01/03/2012.)
PROCESSUAL CIVIL. ART. 535 DO CPC. OMISSÃO NÃO
CONFIGURADA. PENHORA ON LINE. REQUERIMENTO DE
NOVA DILIGÊNCIA. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DE
MODIFICAÇÃO NA SITUAÇÃO ECONÔMICA DO EXECUTADO.
1. Não há ofensa ao art. 535 do CPC na hipótese em que a
Corte de origem manifesta-se explicitamente sobre a questão
embargada, no caso, o disposto no art. 655-A do CPC. 2. O credor
deve demonstrar indícios de alteração da situação econômica do
executado para o requerimento de uma nova pesquisa por meio
do sistema BACENJUD, principalmente para não transferir para
o judiciário os ônus e as diligências que são de responsabilidade
do exequente (REsp 1.137.041-AC, Rel. Min. Benedito Gonçalves,
Primeira Turma, DJe de 28.06.10). 3. Recurso especial não provido.
(BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Segunda Turma. Recurso
Especial 1145112. Relator(a) Ministro Castro Meira. Julgamento:
21/10/2010. Publicação: 28/10/2010).
2. Considerando que não foram localizados bens da parte
devedora sobre os quais possa recair a penhora, suspendo o
curso da execução pelo prazo de 1 ano (art. 921, III, § 1º e § 4º, do
CPC), período que a credora disporá para indicar a localização de
eventuais bens que possam ser constritos.
Decorrido esse prazo sem que sejam encontrados bens penhoráveis,
arquivem-se os autos, não sendo necessária nova intimação
da parte credora, porque já intimada por meio desta DECISÃO.
Além disso, escoado o prazo de suspensão sem manifestação do
exequente, começará a correr o prazo de prescrição intercorrente.
Os autos deverão aguardar o prazo prescricional no arquivo (§ 4°
do art. 921), não podendo ser incinerados.
Encontrados que sejam, a qualquer tempo, bens penhoráveis da
parte devedora, desarquivem-se os autos para prosseguimento da
execução.
Aguarde-se o prazo de suspensão. Após, ao arquivo pelo prazo de
5 anos.
Projeção da prescrição intercorrente: 29/8/2024 (art. 206, § 5º, I,
do Código Civil).
Rolim de Moura/RO, data conforme movimentação processual.
Leonardo Leite Mattos e Souza
Juiz de Direito
JCSDC
PODER JUDICIÁRIO
Estado de Rondônia
1ª Vara Cível da Comarca de Rolim de Moura
Av. João Pessoa, 4555, Centro, Rolim de Moura/RO
Telefone: (69) 3442-1458. E-mail: rmm1civel@tjro.jus.br
Processo: 7009300-86.2016.8.22.0010
Classe: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
Valor da Ação: R$ 60.000,00
AUTOR: ANTONIO DA FONSECA FARIA
Advogado do(a) AUTOR: RENATO PEREIRA DA SILVA RO0006953
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RÉU: ALAEZIO LEMES, MARCOS SKALSKI
Advogado do(a) RÉU: CELSO RIVELINO FLORES - RO0002028
Advogados do(a) RÉU: MICHELE TEREZA CORREA - RO0007022,
GABRIELA CARVALHO GUIMARAES - RO0008301, DARCI
ANDERSON DE BRITO CANGIRANA - RO0008576
ANTONIO DA FONSECA FARIA ingressou com esta ação
ordinária para desconstituição de penhora contra ALAEZIO LEMES
e MARCOS SKALSKI narrando que no feito executivo n. 000194960.2011.822.0010 (ALAEZIO LEMES vs. MARCOS SKALSKI) foi
penhorado um imóvel descrito como lote 544-A, quadra 080, setor
004, localizado nesta cidade, como se fosse de propriedade do
executado quando não o era desde 2008.
Segundo o autor, em 7/5/2007 o requerido MARCOS SKALSKI
lhe vendeu o imóvel por instrumento particular e, em 4/3/2008, lhe
outorgou procuração com poderes amplos para transferência do
dito.
Segue informando que em janeiro de 2013 o imóvel foi vendido
pelo autor para MARIA APARECIDA LISBOA DA SILVA.
Por seu turno, MARIA APARECIDA LISBOA DA SILVA ingressou
com embargos de terceiro quanto à aludida penhora, já julgados
improcedentes.
Na visão do autor, a penhora é indevida porque ocorreu em
31/1/2012, momento em que o autor já era dono do imóvel. Não
havia anotação de ônus algum na matrícula do lote urbano.
Segundo ele, adquiriu de boa fé e cercou-se das cautelas exigidas
nesse tipo de negócio.
O autor se vê como pessoa legitimada para a ação pois MARIA
APARECIDA LISBOA DA SILVA, perdedora nos embargos de
terceiros, ingressará com pedido de reparação contra si. De igual
forma, o autor regressará contra MARCOS SKALSKI.
Pugna pela procedência do feito e desconstituição da penhora
sobre o imóvel apontado. Requereu tutela provisória para liberação
imediata ou suspensão do feito executivo.
O pedido de tutela provisória foi negado (doc. Id.8809775).
Citado, MARCOS SKALSKI apresentou defesa (doc. Id.13583040)
onde reconhece os pedidos do autor. Reconhece como válido
o contrato de compra e venda e a emissão de procuração com
poderes para transferência da propriedade.
ALAEZIO LEMES, em sua defesa de id. 14117579, levanta
preliminar de ilegitimidade ativa, argumentando que o requerente
vem defender em nome próprio direito que é de outrem.
Alegando tratar-se de caso de litispendência, diz o requerido que a
questão já foi posta para a análise do judiciário nos embargos de
terceiro.
Impugna também o valor dado à causa, pois o imóvel teria sido
avaliado em R$ 120.000,00, o dobro do valor de atribuição.
No MÉRITO, assevera ALAEZIO LEMES que o autor tinha
ciência da existência do processo de execução e da penhora
quando da lavratura da escritura pública de compra e venda. Na
ótica do requerido, o autor prosseguiu com má-fé. A operação de
transferência, segundo o contestante, teve FINALIDADE de fraudar
a execução.
Impugnou também a gratuidade judiciária concedida ao autor, pois
este seria pessoa abastada. Requer, também, reconhecimento de
que o autor litiga de má-fé.
Pugnou, no fim, pela improcedência do feito.
É o relatório. Decido.
O requerido ALAEZIO LEMES, em sua defesa de id. 14117579,
levanta preliminar de ilegitimidade ativa, argumentando que o
requerente vem defender em nome próprio direito que é de outrem.
Pois bem. Tem razão o contestante, como se verá.
A legitimidade para insurgência contra a penhora é atribuída a uma
gama restrita de pessoas. O executado e o cônjuge (no caso das
pessoas naturais) detêm legitimidade para questionar a penhora
em sede de impugnação ao cumprimento de SENTENÇA, eis que
o título que se busca ver efetivamente cumprido é de natureza
judicial.
Uma classe especial de terceiros detêm legitimidade para a
insurgência contra atos de constrição judicial. O perfil destas
pessoas está delineado no art. 674 do CPC, que transcrevemos:
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“Art. 674. Quem, não sendo parte no processo, sofrer constrição ou
ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais
tenha direito incompatível com o ato constritivo, poderá requerer
seu desfazimento ou sua inibição por meio de embargos de terceiro.
§ 1º Os embargos podem ser de terceiro proprietário, inclusive
fiduciário, ou possuidor.
§ 2º Considera-se terceiro, para ajuizamento dos embargos:
I - o cônjuge ou companheiro, quando defende a posse de bens
próprios ou de sua meação, ressalvado o disposto no art. 843;
II - o adquirente de bens cuja constrição decorreu de DECISÃO que
declara a ineficácia da alienação realizada em fraude à execução;
III - quem sofre constrição judicial de seus bens por força de
desconsideração da personalidade jurídica, de cujo incidente não
fez parte;
IV - o credor com garantia real para obstar expropriação judicial do
objeto de direito real de garantia, caso não tenha sido intimado, nos
termos legais dos atos expropriatórios respectivos.”
Ora, simples leitura do DISPOSITIVO dá conta de que o requerente
não se enquadra em nenhuma das categorias legais. Não tem
legitimidade para pleitear o desfazimento da penhora por que, nas
suas próprias afirmações, não tinha ou tem propriedade do imóvel.
Ressalta-se que o autor não utilizou o nomen iuris “embargos de
terceiro” em seu pedido inicial, mas a disciplina é aplicável ao caso.
Veja-se que, como bem apontado pelo contestante ALAEZIO
LEMES, a permanecer tramitando este feito, ANTONIO DA
FONSECA FARIA está, em verdade, pleiteando direito dos terceiros
que embargaram a execução (e já sucumbiram, inclusive). Simples
temor de que MARIA APARECIDA LISBOA DA SILVA venha
mover ação contra si e, em momento posterior, o requerente tenha
que chamar ao feito MARCOS SKALSKI, é insuficiente para lhe
atribuir legitimidade ativa para esta causa. O requerente lavora em
hipóteses apenas.
Mais ainda. Da análise da prova que ele mesmo anexa ao feito,
denota-se que litiga em patente má-fé. Ora, se, conforme afirma,
vendeu o imóvel para terceiro, tinha pleno conhecimento de que
não possui legitimidade para este processo. Ademais, levou
adiante a lavratura da escritura de compra e venda do imóvel (doc.
Id.7752885) tendo total ciência do trâmite do processo 000194960.2011.822.0010 como se fez constar (doc. Id. 7752885, p. 2).
Como sabido, na data de 28/5/2012 já havia penhora no dito
processo (doc. Id. 7752859, p. 1).
Agora, anexa ao processo o tal documento como se não tivesse
conhecimento de que, na qualidade de procurador de MARCOS
SKALSKI, atuou ciente de que havia a penhora. Veja-se que,
para todos efeitos, ainda que se reputasse válida a escritura em
questão, a propriedade do imóvel, segundo a prova dos autos,
nunca pertenceu a ANTONIO DA FONSECA FARIA: o contrato do
id. 7752865 é insuficiente para provar esse fato.
Assim agindo, o requerente litiga em má-fé, além de atentar contra
a celeridade e economia processuais bem como contra o modelo
de processo cooperativo que tem vigência no CPC atual. Vejamos:
“Art. 80. Considera-se litigante de má-fé aquele que: […] VI provocar incidente manifestamente infundado;”
Assim, por mais de um motivo ANTONIO DA FONSECA FARIA
deduziu em Juízo pretensão descabida, tendo pleno conhecimento
de que agiu de má-fé.
Logo, é manifesto que a parte autora deduz pretensão contra fato
incontroverso, usando do processo para buscar enriquecimento
sem causa, razão pela qual considero a parte demandante litigante
de má-fé. Sofrerá, portanto, condenação nas penas de litigância
de má-fé.
Em consulta ao Renajud, se vê que o requerente é proprietário de
diversos veículos, situação que denota ter condições sim de arcar
com as custas deste processo. Pelo que, revogo a concessão da
gratuidade que lhe foi feita no DESPACHO inicial.
Quanto ao valor dado à causa pelo autor, ele é bem arbitrário. A
escritura que anexa ao feito atribui valor de R$ 23.000,00 ao imóvel.
Entretanto, o bem fora avaliado judicialmente em R$ 120.00,00,
devendo este valor prevalecer.
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DISPOSITIVO
Ante o exposto, diante da patente ilegitimidade ativa de ANTONIO
DA FONSECA FARIA, extingo este feito sem solução de MÉRITO,
na forma do art. 485, inc. VI, do CPC.
Corrijo de ofício o valor dado à causa, devendo ser registrado o
valor da avaliação judicial, qual seja, R$ 120.000,00.
Revogo a gratuidade concedida no DESPACHO inicial. Custas
pelo requerente. Proceda a Direção do Cartório na forma dos art.
35 e seguintes da Lei Estadual 3896/2016, observando, ainda, o
Provimento Conjunto n. 002/2017-PR-CG.
Nos termos do artigo 85, § 2º, do CPC, condeno o autor a pagar
aos patronos da de ALAEZIO LEMES honorários advocatícios no
valor de 10% sobre o valor da ação.
Deveras, os patronos de ALAEZIO LEMES atuaram com adequado
grau de zelo. Contudo, o lugar de prestação do serviço não exigiu
grandes despesas do vencedor. A natureza singela e a natural
importância da causa – sem questões de alta complexidade –, assim
como o sóbrio e equilibrado trabalho realizado pelos advogados de
ALAEZIO LEMES, próprio desse tipo de demanda, e sem consumo
imoderado de tempo para a sua consecução, sustentam a fixação
dos honorários no limite mínimo previsto em lei.
Sem honorários em favor dos advogados de MARCOS SKALSKI,
pois o feito se extinguirá em razão da defesa de ALAEZIO LEMES.
Aplico a ANTONIO DA FONSECA FARIA multa de 5% sobre valor
dado à causa (após a correção já determinada), o que faço com
espeque no caput do art. 81 do CPC. O valor da multa reverter-se-á
em favor de ALAEZIO LEMES (art. 96 do CPC).
Não há elemento novo apto a ensejar a reanálise do pedido de
tutela de urgência (doc. Id.16483853, p. 9).
Publique-se e Intime-se.
Oportunamente, arquivem-se.
Rolim de Moura/RO, data conforme assinatura eletrônica*.
LEONARDO LEITE MATTOS E SOUZA
Juiz de Direito
___________________________
* A data de assinatura deste documento corresponde aos seis
primeiros dígitos indicados no “número do documento” constante da
parte inferior da assinatura eletrônica e está disposta na seguinte
ordem: ano (com dois dígitos), mês e dia.
jrsr
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
1ª Vara Cível da Comarca de Rolim de Moura
Av. João Pessoa, 4555, Centro, Rolim de Moura, RO
Telefone: (69) 3442 1458. E-mail: rmm1civel@tjro.jus.br
Processo: 7004441-27.2016.8.22.0010
Classe: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
Valor da Ação: R$ 500,00
AUTOR: APARECIDA VIEIRA DA SILVA
Advogados do(a) AUTOR: SALVADOR LUIZ PALONI - RO00299-A,
CATIANE DARTIBALE - RO0006447
RÉU: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Advogado do(a) RÉU:
APARECIDA VIEIRA DA SILVA ingressou com ação previdenciária
contra o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, pleiteando
o recebimento do benefício intitulado auxílio-doença, alegando,
para tanto, ser segurada obrigatória da previdência social, já que,
quando sadia, exercia atividade laboral (art. 11, inc. VII, alínea “a”,
da Lei 8.213/91).
Sustenta que padece de doença incapacitante, fato este não
reconhecido pelo réu (doc. Id. 4715215) pois a autarquia concluiu
que a autora estava apta para ao trabalho, o que não é verdadeiro.
Devidamente citado, o INSS apresentou resposta no ID 6917408
e seguintes. Sem preliminar. No MÉRITO aduziu em síntese que a
autora não reúne os requisitos para percepção do benefício.
Adveio DECISÃO saneadora (ID 9262847) e laudo pericial
conforme ID 15542498.
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Intimados sobre o laudo pericial, o requerido apresentou nova
contestação. O requerente concordou e pugnou pelo julgamento
Eis o relatório. Decido.
A instrução foi encerrada e o feito está pronto para julgamento.
Nos termos do art. 59 da Lei n. 8.213/91, o auxílio-doença será
devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso,
o período de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o
seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 dias
consecutivos.
Outrossim, o art. 60 da Lei 8.213/91 dispõe que o auxílio-doença
será devido ao segurado empregado a contar do décimo sexto dia
do afastamento da atividade, e, no caso dos demais segurados,
a contar da data do início da incapacidade e “enquanto ele
permanecer incapaz”.
A questão dos autos cinge-se apenas na incapacidade da parte
autora, dado que o indeferimento do pedido formulado pela via
administrativa teve como fundamento apenas a capacidade laboral
dela, restando, portanto, incontroversa a sua condição de segurada
da previdência social. Ademais, a contestação não impugnou a
condição de segurada da parte autora, é ponto incontroverso.
O laudo médico pericial inserto no ID 15542498 afirma que a
demandante “m lesões crônicas em coluna cervical e lombar, além
de ombro direito, de repercussão clinica moderada, incapacitando
para atividades braçais. Apresenta incapacidade laboral total e
temporária por aproximadamente 01 ano.” O quadro clínico da
autora é o seguinte: Bursite ombro direito (M75.7; Tendinopatia
do Manguito Rotador (M75.1); Lombociatalgia Esquerda (M54.4);
Transtorno dos discos intervertebrais (M51.1). Tal quadro a
incapacita ao labor habitual sendo a hipótese de reabilitação
para outra atividade que garanta subsistência desde que sejam
atividades sem esforço físico.
Nessa esteira, não resta comprovada a permanente incapacidade
para todo tipo de trabalho, o que conduz à impossibilidade de
aposentadoria – mormente diante da idade da autora, que contava
50 anos no momento da perícia. A hipótese de concessão de
aposentadoria por invalidez, diante da possibilidade de reabilitação,
como restou fixado pelo perito, está afastada e o benefício a que
faz jus a autora é o auxílio-doença. Nesse sentido:
“PREVIDENCIÁRIO.
AUXÍLIO-DOENÇA.
TRABALHADOR
URBANO. COMPROVAÇÃO DA QUALIDADE DE SEGURADO.
LAUDO PERICIAL. INCAPACIDADE LABORAL. REABILITAÇÃO
PROFISSIONAL. CONDIÇÕES PESSOAIS DO SEGURADO.
RESTABELECIMENTO DO AUXÍLIO DOENÇA ATÉ A
CONCLUSÃO O PROCESSO DE REABILITAÇÃO. [...] 3. A
qualidade de segurado da parte autora restou comprovada. Não
perde esta condição o(a) trabalhador(a) que deixa de exercer
atividade e contribuir para o RGPS por conta do acometimento ou
agravamento da patologia incapacitante. 4. Se o segurado está
permanentemente incapacitado, insuscetível de recuperação para
sua atividade laboral habitual, mas não para outras atividades, tem
a Previdência Social a obrigação de encaminhá-lo à Reabilitação
Profissional (art. 62, 89 e seguintes da Lei 8.213/91). 5. A
incapacidade laborativa permanente, porém com a possibilidade
de reabilitação profissional, assegura-se o direito à percepção do
auxílio-doença, que será pago desde o dia seguinte ao da indevida
cessação na via administrativa até a CONCLUSÃO do processo
de reabilitação profissional. […]” (BRASIL. Tribunal Regional
Federal da 1ª Região. Segunda Turma. Apelação Civel 000070823.2008.4.01.4101. Relator(a) Juiz Federal Francisco Neves Da
Cunha (conv.). Julgamento: 27/01/2016. Publicação: 03/03/2016.)
Ressalta-se que a autora já exerceu atividades as mais diversas
(Empregada Doméstica, Diarista, auxiliar de serviços gerais.). Por
certo não encontrará empecilho no processo de reabilitação.
Deveras, ainda que houvesse dúvidas acerca da condição de
segurada da autora e sua incapacidade laboral (o que não é o
caso dos autos, como já exposto), a concessão do benefício seria
medida que melhor atenderia a FINALIDADE da lei previdenciária,
haja vista o princípio do in dubio pro misero.
Outrossim, havendo indícios de irreversibilidade para ambos os
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polos do processo, é o juiz, premido pelas circunstâncias, levado
a optar pelo mal menor. In casu, o dano possível ao INSS é
proporcionalmente inferior ao severamente imposto àquele que
carece do benefício – o hipossuficiente.
Relativamente às parcelas atrasadas, nos termos do art. 41-A
da Lei 8.213/91, na redação que lhe deu a Lei 11.430/2006, o
indexador dos benefícios previdenciários é o INPC, calculado pela
Fundação IBGE, após referida lei e também após o advento da Lei
11.960/2009, por se cuidar de lei especial, e porque essa última lei
determina a aplicação da correção monetária conforme índices de
remuneração básica aplicável à caderneta de poupança, que por
sua vez se atualiza pela TR. Nesse sentido:
“PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. CORREÇÃO
MONETÁRIA. MANUAL DE CÁLCULOS DA JUSTIÇA FEDERAL.
PRETENDIDA REVISÃO DO JULGADO. […] 5. Com efeito, não
encontra qualquer ressonância a alegação nos embargos de que
o acórdão não aplicou corretamente a legislação concernente
ao indexador de correção monetária em matéria previdenciária,
porque o acórdão embargado reportou-se, nesse ponto, ao Manual
de Cálculos da Justiça Federal, que se refere à Lei n. 11.430, de
2006, que deu nova redação ao art. 41-A da Lei de Benefícios,
determinando a aplicação do INPC, calculado pelo IBGE, aos
benefícios previdenciários (Item 4.3.1 do MCJF). […]” (BRASIL.
Tribunal Regional Federal da 1ª Região. 1ª Turma. Apelação Cível
0024266-12.2015.4.01.9199/RO. Relator Desembargador Federal
Jamil Rosa De Jesus Oliveira. Julgamento: 05/10/2016.)
DISPOSITIVO.
Diante do exposto, acolho a pretensão da parte autora e, como
consequência, nos termos do art. 18, I, “e”, c/c o art. 59, ambos da
Lei 8.213/91, condeno o INSS a restabelecer o benefício auxíliodoença em favor.
O benefício será devido a contar da data do indeferimento
administrativa (8/12/2015, doc. Id. 4715215). Sobre o tema, a
jurisprudência:
“[…] 6. O termo inicial será a data do requerimento administrativo
ou o dia imediato ao da cessação do auxílio-doença (art. 43 da Lei
8.213/91). À míngua de requerimento administrativo, o termo inicial
deve ser a data da citação, conforme entendimento firmado pelo
e. STJ nos autos do recurso representativo da controvérsia REsp
1369165/SP, publicado em 07/03/2014. […]” (BRASIL. Tribunal
Regional Federal da 1ª Região. Primeira Turma. REO 003422056.2010.4.01.3800. Rel. Desembargador Federal Carlos Augusto
Pires Brandão. Publicação: 11/03/2016.)
O valor do benefício deverá obedecer ao disposto no art. 61 da Lei
8.213/91. O valor das parcelas vencidas deverá ser corrigido pelo
Índice de Nacional de Preços ao Consumidor (INPC).
Considerando as informações do perito acerca da aptidão da parte
autora para o processo de reabilitação, o benefício deverá ser
pago à parte autora por mais doze meses após esta SENTENÇA,
tempo razoável para que ela possa se reabilitar para o exercício de
outra atividade laboral. Porém, advirto o mesmo que deverá fazer o
tratamento médico especializado necessário para sua recuperação/
reabilitação, sob pena de seu comportamento consistir em agir de
má-fé.
O INSS é isento do pagamento das custas processuais.
Nos termos do art. 85, § 3º, inc. I, do CPC, condeno o vencido
(INSS) a pagar honorários aos advogados da autora, os quais
arbitro em 10% sobre o valor total das prestações vencidas devidas
a sua cliente.
Deveras, os patronos da autora atuaram com zelo profissional.
Já o lugar de prestação do serviço não exigiu grandes despesas
dos profissionais. Por sua vez, a singela natureza e modesta
importância da causa, bem como o trabalho sem grandes
complexidades realizado pelos advogados da autora e o comedido
tempo exigido para o serviço sustentam a fixação dos honorários
naquela proporção.
Nos termos do art. 487, inc. I, do CPC, extingo o processo com
resolução de MÉRITO.
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Honorários médicos a serem requisitados, apenas relativamente a
Oziel Soares Caetano.
Esta SENTENÇA não está sujeita ao reexame necessário, dado
que a condenação é de valor certo não excedente a 1.000 salários
mínimos (art. 496, § 3º, inc. I, do CPC).
Anexo da Recomendação Conjunta n. 4/2012 Corregedoria
Nacional de Justiça e CGJF:
Nome do segurado:
APARECIDA VIEIRA DA SILVA
Benefício concedido:
Auxílio-doença
Número do benefício:
6099142430
Número do CPF:
41919750215
Nome da mãe:
Roseni da Conceição de Lima
Número do PIS/PASEP:
1.242.091.011-9
Endereço do segurado:
Av Natal, 3811, Centenário, Rolim de Moura, RO
Renda mensal inicial – RMI, fixada judicialmente ou “a calcular pelo
INSS”:
A calcular pelo INSS
Renda mensal atual, fixada judicialmente ou “a calcular pelo INSS”:
A calcular pelo INSS
Data de início do benefício – DIB:
8/12/2015
Data do início do pagamento administrativo:
Publique-se e intimem-se.
Transitada em julgado, nada requerido, arquivem-se.
Rolim de Moura/RO, data conforme assinatura eletrônica*.
LEONARDO LEITE MATTOS E SOUZA
Juiz de Direito
___________________________
* A data de assinatura deste documento corresponde aos seis
primeiros dígitos indicados no “número do documento” constante da
parte inferior da assinatura eletrônica e está disposta na seguinte
ordem: ano (com dois dígitos), mês e dia.
jrsr
PODER JUDICIÁRIO
Estado de Rondônia
1ª Vara Cível da Comarca de Rolim de Moura
Av. João Pessoa, 4555, Centro, Rolim de Moura/RO
Telefone: (69) 3442-1458. E-mail: rmm1civel@tjro.jus.br
Processo: 7007955-85.2016.8.22.0010
Classe: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
Valor da Ação: R$ 3.058,66
EXEQUENTE: SUGIFER MATERIAIS PARA CONSTRUCAO
LTDA - EPP
Advogado do(a) EXEQUENTE: ELOIR CANDIOTO ROSA RO0004355
EXECUTADO: MARIA DO SOCORRO ARAUJO SILVA
Advogado do(a) EXECUTADO: ELEONICE APARECIDA ALVES
- RO5807
Expeça-se MANDADO de penhora e avaliação de tantos
bens quanto bastem para a satisfação do débito, observando
preferencialmente os indicados pela exequente (ID 20436216),
devendo, o Sr. Oficial de Justiça, na mesma oportunidade, intimar
a parte executada para, querendo, oferecer impugnação, no prazo
e com as advertências legais.
Deverá, ainda o Sr. Oficial de Justiça, observar a disposição inserta
nos arts. 833 e 842, ambos do CPC.
Ressalto que os bens móveis penhorados deverão ser depositados
pelo Oficial de Justiça em poder do exequente, nos termos do art.
840, II, §1°, do CPC, salvo situações excepcionais.
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Após, decorrido o prazo sem o oferecimento de embargos,
certifique-se e, em seguida, intime-se a parte exequente a, no
prazo de 10 dias, requerer o que entender pertinente para fins de
satisfação do crédito devendo, nessa oportunidade, manifestar
eventual interesse na adjudicação do(s) bem(ns) porventura
penhorado(s) nestes autos.
Com a efetivação da penhora, deverá o credor proceder de acordo
com o disposto no art. 844 do CPC.
Sirva-se esta DECISÃO como certidão para averbação premonitória
no registro de imóveis, de veículos ou de outros bens sujeitos a
penhora, arresto ou indisponibilidade (CPC, art. 828 e art. 832, II,
30, das DGExtraj.).
No prazo de 10 dias de sua concretização, o exequente deverá
comunicar ao juízo as averbações efetivadas.
Sirva esta DECISÃO como MANDADO ou carta precatória de
penhora, avaliação e intimação (Rua Travessa Americana, nº 970,
Centro, São Felipe D’Oeste/RO, CEP 76977-000).
Rolim de Moura/RO, data conforme movimentação processual.
Leonardo Leite Mattos e Souza
Juiz de Direito
JCSDC
PODER JUDICIÁRIO
Estado de Rondônia
1ª Vara Cível da Comarca de Rolim de Moura
Av. João Pessoa, 4555, Centro, Rolim de Moura/RO
Telefone: (69) 3442-1458. E-mail: rmm1civel@tjro.jus.br
Processo: 7003903-46.2016.8.22.0010
Classe: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159)
Valor da Ação: R$ 1.289,31
EXEQUENTE: N. R. COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA ME
Advogado do(a) EXEQUENTE: ALAN OLIVEIRA BRUSCHI RO0006350
EXECUTADO: MARCIO BARBOSA
Advogado do(a) EXECUTADO:
Procedi, via sistema RENAJUD, à busca de veículos em nome
da parte executada e nada foi localizado, conforme detalhamento
anexo.
Logo, intime-se a exequente a se manifestar e a requerer o que for
necessário para o adimplemento da obrigação.
Atente-se a credora para o caso se tratar de eventual execução
frustrada, não sendo recomendado deduzir pedidos de suspensão
infundados e desarrazoados.
Rolim de Moura/RO, data conforme movimentação processual.
Leonardo Leite Mattos e Souza
Juiz de Direito
JCSDC
PODER JUDICIÁRIO
Estado de Rondônia
1ª Vara Cível da Comarca de Rolim de Moura
Av. João Pessoa, 4555, Centro, Rolim de Moura/RO
Telefone: (69) 3442-1458. E-mail: rmm1civel@tjro.jus.br
Processo: 7005276-44.2018.8.22.0010
Classe: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
Valor da Ação: R$ 12.402,00
AUTOR: GERALDO FIALHO GARCIA
Advogados do(a) AUTOR: LUIS FERREIRA CAVALCANTE RO0002790, RENATO PEREIRA DA SILVA - RO0006953
RÉU: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Advogado do(a) RÉU:
Nome: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Endereço: Rua Presidente Vargas, 616, Centro, Ji-Paraná - RO CEP: 76900-020
Defiro ao autor os benefícios da gratuidade judiciária.
Em conformidade com a Lei nº 8.213/91, tem direito ao benefício
da aposentadoria rural por idade o segurado especial, empregado
rural, trabalhador autônomo rural ou trabalhador avulso, com idade
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superior a 60 anos para o homem e 55 anos para a mulher, que
tenha comprovado o efetivo exercício de atividade rural, por período
igual ao número de meses correspondentes à respectiva carência
exigida no artigo 142 do referido texto legal.
Assim, diante da inviabilidade de analisar a prova do exercício
da atividade rural de plano, bem como, em razão da ausência de
fundado receio de dano irreparável a parte autora, indefiro o pedido
de antecipação de tutela provisória de urgência.
O feito tramitará pelo procedimento comum (Título I do Livro I da
Parte Especial do CPC).
Revela-se contraproducente a designação de audiência de
conciliação mormente porque nesta comarca não existe escritório de
representação processual da União e suas autarquias. Além disso,
as circunstâncias da causa e a experiência prática evidenciam ser
improvável a obtenção de conciliação na hipótese em exame.
Dito isto, cite-se o INSS.
Após, com a apresentação de contestação com preliminares ou
documentos, intime-se a parte autora para impugnação, no prazo
legal. Caso contrário, certifique-se e, em seguida, tornem-me os
autos conclusos.
Rolim de Moura/RO, data conforme movimentação processual.
Leonardo Leite Mattos e Souza
Juiz de Direito
P.K.G.
PODER JUDICIÁRIO
Estado de Rondônia
1ª Vara Cível da Comarca de Rolim de Moura
Av. João Pessoa, 4555, Centro, Rolim de Moura/RO
Telefone: (69) 3442-1458. E-mail: rmm1civel@tjro.jus.br
Processo: 7004575-83.2018.8.22.0010
Classe: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
Valor da Ação: R$ 25.000,00
AUTOR: ENZO GARCIA DOS SANTOS
Advogado do(a) AUTOR: PAULO HENRIQUE SCHMOLLER DE
SOUZA - RO7887
RÉU: ESTADO DE RONDÔNIA
Advogado do(a) RÉU:
DECISÃO
1) Rejeito a preliminar arguida pelo Estado de Rondônia quanto a
sua ilegitimidade passiva, porque é sabido que a responsabilidade
para cuidar da saúde e da assistência pública é compartilhada entre
a União, os Estados e os Municípios (art. 23, inc. II, da Constituição
Federal).
A propósito do tema, vale destacar a DECISÃO proferida em sede de
recurso repetitivo pelo Superior Tribunal de Justiça:
PROCESSUAL CIVIL. MATÉRIA REPETITIVA. ART. 543-C DO CPC
E RESOLUÇÃO STJ 8/2008. RECURSO REPRESENTATIVO DE
CONTROVÉRSIA. SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE. FORNECIMENTO
DE MEDICAMENTOS. AÇÃO MOVIDA CONTRA O ESTADO.
CHAMAMENTO DA UNIÃO AO PROCESSO. ART. 77, III, DO CPC.
DESNECESSIDADE. Controvérsia submetida ao rito do art. 543-C
do CPC 1. O chamamento ao processo da União com base no art.
77, III, do CPC, nas demandas propostas contra os demais entes
federativos responsáveis para o fornecimento de medicamentos ou
prestação de serviços de saúde, não é impositivo, mostrando-se
inadequado opor obstáculo inútil à garantia fundamental do cidadão
à saúde. Precedentes do STJ. 2. A Primeira Turma do Supremo
Tribunal Federal entende que “o recebimento de medicamentos pelo
Estado é direito fundamental, podendo o requerente pleiteá-los de
qualquer um dos entes federativos, desde que demonstrada sua
necessidade e a impossibilidade de custeá-los com recursos próprios”,
e “o ente federativo deve se pautar no espírito de solidariedade para
conferir efetividade ao direito garantido pela Constituição, e não criar
entraves jurídicos para postergar a devida prestação jurisdicional”,
razão por que “o chamamento ao processo da União pelo Estado de
Santa Catarina revela-se medida meramente protelatória que não
traz nenhuma utilidade ao processo, além de atrasar a resolução
do feito, revelando-se meio inconstitucional para evitar o acesso
aos remédios necessários para o restabelecimento da saúde da
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recorrida” (RE 607.381 AgR, Relator Ministro Luiz Fux, Primeira
Turma, DJ 17.6.2011). Caso concreto 3. Na hipótese dos autos, o
acórdão recorrido negou o chamamento ao processo da União, o
que está em sintonia com o entendimento aqui fixado. 4. Recurso
Especial não provido. Acórdão submetido ao regime do art.543-C do
CPC e da Resolução STJ 8/2008. (REsp 1203244/SC, Rel. Ministro
HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 09/04/2014,
DJe 17/06/2014).
2) Na mesma linha, não há como acolher a preliminar de inépcia
da inicial, mormente porque a peça inaugural preenche todos os
requisitos do art. 319 do CPC, uma vez que foi instruída com os
documentos necessários, causa de pedir e pedido formulados de
forma coerente, permitindo a exata compreensão da pretensão
autoral, tanto que a parte contrária apresentou contestação de
MÉRITO.
3) Mesmo regularmente intimado, o Estado de Rondônia não cumpriu
a determinação contida na DECISÃO exarada ao ID 20174547,
justificando o sequestro de valores no montante necessário para
garantir o direito do beneficiário e o cumprimento da DECISÃO que
concedeu a tutela provisória de urgência em caráter incidental.
Por isso, defiro o pleito deduzido na petição inserta ao ID 21382130,
item “d”. Atento à ordem do art. 835 do CPC, foi procedido sequestro
de valores pelo sistema BACENJUD, cumprido integralmente
(consulta anexa).
Converto o valor bloqueado em garantia para cumprimento da
ordem.
Expeça-se alvará em favor do advogado do autor, Paulo Henrique
Schmoller de Souza, inscrito na OAB/RO sob nº 7887, informando-o
que citada quantia é destina ao custeio do procedimento cirúrgico
para correção da cirurgia realizada para hipospádia peniana de
Enzo Garcia dos Santos, devendo ele prestar contas dos respectivos
gastos até trinta dias após a realização do procedimento cirúrgico,
sob pena de caracterizar o crime de apropriação indébita (Código
Penal, art. 168). Havendo informação do número da conta, desde já
determino a transferência.
Intimem-se as partes e dê-se ciência ao Ministério Público.
Após, venham-me os autos conclusos para julgamento.
Rolim de Moura/RO, data conforme movimentação processual.
Leonardo Leite Mattos e Souza
Juiz de Direito
PKG
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
1ª Vara Cível da Comarca de Rolim de Moura
Av. João Pessoa, 4555, Centro, Rolim de Moura, RO
Telefone: (69) 3442 1458. E-mail: rmm1civel@tjro.jus.br
Processo: 0005681-15.2012.8.22.0010
Classe: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159)
Valor da Ação: R$ 27.975,24
EXEQUENTE: BANCO DA AMAZONIA SA
Advogados do(a) EXEQUENTE: ALINE FERNANDES BARROS
- RO0002708, MICHEL FERNANDES BARROS - RO0001790,
DANIELE GURGEL DO AMARAL - RO0001221
EXECUTADO: ROGERIO FREZZE DA SILVA, GELSON XAVIER,
ASSOC DOS PROD RURAIS DA LINHA 172
Advogado do(a) EXECUTADO:
Advogado do(a) EXECUTADO:
Advogado do(a) EXECUTADO:
Indefiro o pedido de id. 20002927. Remeto o exequente à leitura do
DESPACHO de id. 13821085, p. 28.
Retornem à suspensão.
Rolim de Moura/RO, data conforme assinatura eletrônica*.
LEONARDO LEITE MATTOS E SOUZA
Juiz de Direito
___________________________
* A data de assinatura deste documento corresponde aos seis
primeiros dígitos indicados no “número do documento” constante da
parte inferior da assinatura eletrônica e está disposta na seguinte
ordem: ano (com dois dígitos), mês e dia.
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PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Rolim de Moura - 1ª Vara Cível
Av. João Pessoa, 4555, Centro, Rolim de Moura - RO - CEP:
76940-000
Fone: (69) 3442-1458 E-mail: rmm1civel@tjro.jus.brEDITAL DE
INTIMAÇÃO
Prazo: 20 dias
INTIMAÇÃO DE: E.F DE LIMA VIEIRA EIRELI - ME, pessoa jurídica
de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 21.613.049/0001-90,
atualmente em local incerto ou não sabido.
Processo: 7009318-10.2016.8.22.0010
Classe: EXECUÇÃO FISCAL
Requerente: MUNICÍPIO DE ROLIM DE MOURA
Requerido: E.F DE LIMA VIEIRA EIRELI - ME e outro
FINALIDADE: INTIMAR a parte acima qualificada para, no prazo
de 5 (CINCO) DIAS, manifestar-se sobre a PENHORA efetivada
via sistema BACENJUD, no valor de R$ 1.684,96 (mil seiscentos e
oitenta e quatro reais e noventa e seis centavos), nos termos do art.
854, § 3º, do CPC, conforme DESPACHO transcrito abaixo.
DESPACHO: “[...] Considerando o disposto no art. 835, inc. I e art.
854, ambos do CPC, decreto a indisponibilidade de ativos financeiros
localizados em nome da parte executada (detalhamento anexo).
Convolo esse bloqueio em penhora, servindo esta DECISÃO como
termo de penhora. Registro ainda que, nos termos do art. 854, § 3º,
do CPC, compete à parte executada comprovar que a(s) quantia(s)
depositada(s) em conta-corrente refere(m)-se à hipótese do inciso
IV do art. 833 do CPC, ou que está(ão) revestida(s) de outra forma
de impenhorabilidade. Deve a parte executada ser intimada do
bloqueio, pessoalmente ou por intermédio do seu advogado, caso
tenha patrono constituído nos autos. Decorrido in albis o prazo
para o oferecimento de impugnação, certifique-se e, em seguida,
expeça-se alvará dos valores constritos em favor do credor. Desde
já fica autorizada a transferência, acaso seja informado o número
de conta. [...]”.
LEONARDO LEITE MATTOS E SOUZA
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Rolim de Moura - 1ª Vara Cível
Av. João Pessoa, 4555, Centro, Rolim de Moura - RO - CEP:
76940-000
Fone: (69) 34422268 Processo: 7002570-88.2018.8.22.0010
Classe/Ação: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
Requerente: RODNEY DE OLIVEIRA MIRANDA
Advogado: Advogado do(a) AUTOR: DAGMAR DE MELO
GODINHO KURIYAMA - RO7426
Requerido: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Advogado: Advogado do(a) RÉU:
INTIMAÇÃO
Por ordem do MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da comarca
Rolim de Moura/RO, ficam as partes intimadas, para no prazo legal,
a manifestarem do inteiro teor do laudo pericial juntado aos autos.
Rolim de Moura/RO, 12 de setembro de 2018.
EMERSON CIZMOSKI
Téc. Judiciário
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Rolim de Moura - 1ª Vara Cível
Av. João Pessoa, 4555, Centro, Rolim de Moura - RO - CEP:
76940-000
Fone: (69) 34422268 Processo: 7006470-16.2017.8.22.0010
Classe/Ação: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
Requerente: APARECIDA BERNARDINA DA SILVA
Advogado: Advogado do(a) AUTOR: RHENNE DUTRA DOS
SANTOS - RO0005270
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Requerido: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL e
outros
Advogado: Advogado do(a) RÉU:
Advogado do(a) RÉU:
INTIMAÇÃO
Por ordem do MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da comarca Rolim
de Moura/RO, ficam as partes intimadas, para no prazo legal, a
manifestarem do inteiro teor do laudo pericial juntado aos autos.
Rolim de Moura/RO, 12 de setembro de 2018.
EMERSON CIZMOSKI Téc. Judiciário
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Rolim de Moura - 1ª Vara Cível
Av. João Pessoa, 4555, Centro, Rolim de Moura - RO - CEP: 76940-000
Fone: (69) 34422268 Processo: 7005985-16.2017.8.22.0010
Classe/Ação: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
Requerente: ANTONIO JOSE MAXIMIANO
Advogado: Advogado do(a) AUTOR: CINTIA GOHDA RUIZ DE LIMA
UMEHARA - RO0004227
Requerido: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Advogado: Advogado do(a) RÉU:
INTIMAÇÃO
Por ordem do MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da comarca Rolim
de Moura/RO, ficam as partes intimadas, para no prazo legal, a
manifestarem do inteiro teor do laudo pericial juntado aos autos.
Rolim de Moura/RO, 12 de setembro de 2018.
EMERSON CIZMOSKI
Téc. Judiciário
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Rolim de Moura - 1ª Vara Cível
Av. João Pessoa, 4555, Centro, Rolim de Moura - RO - CEP: 76940-000
Fone: (69) 34422268 Processo: 7000946-04.2018.8.22.0010
Classe/Ação: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
Requerente: MARCILEI DA SILVA COSTA
Advogado: Advogados do(a) AUTOR: CRISDAINE MICAELI SILVA
FAVALESSA - RO0005360, ANDRE HENRIQUE VIEIRA DE SOUZA
- RO0006862
Requerido: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Advogado: Advogado do(a) RÉU:
Intimação
Por ordem do MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da comarca Rolim de
Moura/RO, fica a parte autora intimada, para no prazo de 5 (cinco) dias,
a manifestar da juntada do e-mail do perito no qual informa que a parte
autora faltou a perícia anteriormente agendada.
Rolim de Moura/RO, 12 de setembro de 2018.
EMERSON CIZMOSKI
Téc. Judiciário
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Rolim de Moura - 1ª Vara Cível
Av. João Pessoa, 4555, Centro, Rolim de Moura - RO - CEP: 76940-000
Fone: (69) 34422268 Processo: 7002680-87.2018.8.22.0010
Classe/Ação: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
Requerente: MARIA DE FATIMA NEVES OLIVEIRA
Advogado: Advogado do(a) AUTOR: CINTIA GOHDA RUIZ DE LIMA
UMEHARA - RO0004227
Requerido: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Intimação
Por ordem do MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da comarca Rolim de
Moura/RO, fica a parte autora intimada, para no prazo de 5 (cinco) dias,
a manifestar da informação do perito no qual informa que a parte autora
faltou a perícia agendada.
Rolim de Moura/RO, 12 de setembro de 2018.
EMERSON CIZMOSKI
Téc. Judiciário
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PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Rolim de Moura - 1ª Vara Cível
Av. João Pessoa, 4555, Centro, Rolim de Moura - RO - CEP:
76940-000
Fone: (69) 3442-1458 E-mail: rmm1civel@tjro.jus.br EDITAL DE
NOTIFICAÇÃO
(Terceiros e interessados)
PRAZO: 20 (vinte) dias
FINALIDADE: Notificar eventuais terceiros e interessados acerca da
INTERDIÇÃO de VANESSA ENGELS KUNTZ, brasileira, solteira,
inscrita no CPF sob o nº 850.523.102-34, residente e domiciliada
na Av. 25 de Agosto, nº 2568, bairro Jardim Eldorado, em Rolim
de Moura/RO, por ser incapaz de exercer pessoalmente certos
atos da vida civil, sendo-lhe nomeada CURADORA a Sra. GILSEIA
ENGELS MIRANDA, brasileira, casada, empresária, titular do RG
nº 652.247 SSP/RO, inscrita no CPF sob o nº 348.258.862-72,
residente e domiciliada na Av. 25 de Agosto, nº 2568, bairro Jardim
Eldorado, em Rolim de Moura/RO. Tudo em conformidade com a
SENTENÇA de id nº 18987654 abaixo transcrita.
TÓPICO FINAL DA SENTENÇA: “[...] Assim, em atenção aos
ditames legais, não havendo dúvida quanto a incapacidade relativa
do interditando, isso aliado ao parecer favorável do Ministério
Público, decreto a interdição de VANESSA ENGELS KUNTZ,
declarando-a relativamente incapaz de exercer pessoalmente os
atos de administração patrimonial, na forma do art. 1.767, inc.
I, do Código Civil, nomeando-lhe como curadora a requerente
GILSEIA ENGELS MIRANDA. A curatela afetará tão somente os
atos relacionados aos direitos de natureza patrimonial e negocial,
na forma prevista e determinada pelo art. 85 da Lei 11.146/2015.
Conforme previsto no art. 755, § 3º, do CPC, a SENTENÇA será
inscrita no Registro de Pessoas Naturais e imediatamente publicada
na rede mundial de computadores, no sítio do Tribunal de Justiça
de Rondônia e na plataforma de editais do Conselho Nacional de
Justiça, onde permanecerá por seis meses; na imprensa local, uma
vez, e no órgão oficial (DJe), por três vezes, com intervalo de dez
dias, constando do edital os nomes do interditado e da curadora,
a causa da interdição, os limites da curatela e, não sendo total a
interdição, os atos que o interdito poderá praticar autonomamente.
Por ora, nos termos do art. 693 das DGExt./TJRO, o registro
da curatela será efetuado pelo Oficial de Registro Civil das
Pessoas Naturais desta comarca, a requerimento da curadora
ou do promovente, ou mediante comunicação do Juízo, caso não
providenciado por aqueles dentro de oito dias, contendo os dados
necessários e apresentada certidão da respectiva SENTENÇA (art.
93 da Lei 6.015/73). Assim, esta SENTENÇA deverá ser registrada
no Livro E do Cartório do Registro Civil desta comarca (art. 693 das
DGExt./TJRO), por se tratar do domicílio da interditada. A Direção
do Cartório e o Oficial do Registro Civil local deverão observar
ainda o disposto nos artigos 89, 92 e 107, parágrafo primeiro, todos
da Lei 6.015/73. Expeça-se o termo de compromisso. [...]”.
Processo: 7006829-63.2017.8.22.0010
Classe: FAMÍLIA - INTERDIÇÃO
Requerente: GILSEIA ENGELS MIRANDA
Advogado: JOAO CARLOS DA COSTA - RO0001258, DANIEL
REDIVO - RO0003181
Requerido: VANESSA ENGELS KUNTZ
JEFERSON CRISTI TESSILA DE MELO
Juiz de Direito
Assinatura Digital – Chaves Públicas Brasileiras – ICP – Brasil
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Rolim de Moura - 1ª Vara Cível
Av. João Pessoa, 4555, Centro, Rolim de Moura - RO - CEP:
76940-000
Fone: (69) 34422268 Processo: 7005760-93.2017.8.22.0010
Classe/Ação: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
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Requerente: MARCELO RODRIGUES GOMES
Advogado: Advogado do(a) AUTOR: CINTIA GOHDA RUIZ DE
LIMA UMEHARA - RO0004227
Requerido: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Advogado: Advogado do(a) RÉU:
Intimação
Por ordem do MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da comarca
Rolim de Moura/RO, ficam as partes intimadas, para no prazo legal,
a manifestarem do inteiro teor do laudo pericial juntado aos autos.
Rolim de Moura/RO, 12 de setembro de 2018.
EMERSON CIZMOSKI
Téc. Judiciário
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Rolim de Moura - 1ª Vara Cível
Av. João Pessoa, 4555, Centro, Rolim de Moura - RO - CEP:
76940-000
Fone: (69) 34422268 Processo: 7000186-55.2018.8.22.0010
Classe/Ação: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
Requerente: HELIO CAMILO ALVES
Advogado: Advogado do(a) AUTOR: DANIEL DOS ANJOS
FERNANDES JUNIOR - RO0003214
Requerido: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
INTIMAÇÃO
Por ordem do MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da comarca
Rolim de Moura/RO, ficam as partes intimadas, para no prazo legal,
a manifestarem do inteiro teor do laudo pericial juntado aos autos.
Rolim de Moura/RO, 12 de setembro de 2018.
EMERSON CIZMOSKI
Téc. Judiciário
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Rolim de Moura - 1ª Vara Cível
Av. João Pessoa, 4555, Centro, Rolim de Moura - RO - CEP:
76940-000
Fone: (69) 34422268 Processo: 7000056-65.2018.8.22.0010
Classe/Ação: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
Requerente: BENEDITO FERNANDES
Advogado: Advogado do(a) AUTOR: CINTIA GOHDA RUIZ DE
LIMA UMEHARA - RO0004227
Requerido: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Advogado: Advogado do(a) RÉU:
Intimação
Por ordem do MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da comarca
Rolim de Moura/RO, ficam as partes intimadas, para no prazo legal,
a manifestarem do inteiro teor do laudo pericial juntado aos autos.
Rolim de Moura/RO, 12 de setembro de 2018.
EMERSON CIZMOSKI
Téc. Judiciário
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
1ª Vara Cível da Comarca de Rolim de Moura
Av. João Pessoa, 4555, Centro, Rolim de Moura, RO
Telefone: (69) 3442 1458. E-mail: rmm1civel@tjro.jus.br
Processo: 0005691-59.2012.8.22.0010
Classe: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159)
Valor da Ação: R$ 19.433,83
EXEQUENTE: BANCO DA AMAZONIA SA
Advogados do(a) EXEQUENTE: DANIELE GURGEL DO AMARAL
- RO0001221, ALINE FERNANDES BARROS - RO0002708,
MICHEL FERNANDES BARROS - RO0001790
EXECUTADO: WAGNER RAMOS DE FREITAS, ASSOCIACAO
DOS CHACAREIROS DE SAO FRANCISCO DO GUAPORE,
VERA LUCIA NARDELI
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Advogado do(a) EXECUTADO:
Advogado do(a) EXECUTADO:
Advogado do(a) EXECUTADO:
Indefiro o pedido de id. 20003490. Remeto o exequente à leitura do
decidido no id. 13322494, p. 6.
Retornem à suspensão.
Rolim de Moura/RO, data conforme assinatura eletrônica*.
LEONARDO LEITE MATTOS E SOUZA
Juiz de Direito
___________________________
* A data de assinatura deste documento corresponde aos seis
primeiros dígitos indicados no “número do documento” constante da
parte inferior da assinatura eletrônica e está disposta na seguinte
ordem: ano (com dois dígitos), mês e dia.
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
1ª Vara Cível da Comarca de Rolim de Moura
Av. João Pessoa, 4555, Centro, Rolim de Moura, RO
Telefone: (69) 3442 1458. E-mail: rmm1civel@tjro.jus.br
Processo: 0003541-37.2014.8.22.0010
Classe: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159)
Valor da Ação: R$ 102.798,70
EXEQUENTE: NUTRIZON ALIMENTOS LTDA
Advogados do(a) EXEQUENTE: REGIANE TEIXEIRA STRUCKEL
- RO0003874, CAMILA GHELLER - RO0007738
EXECUTADO: LUIZ FERNANDO DE OLIVEIRA OTTO, JAIR
OTTO, ROSIANE BARBOSA DA SILVA
Advogado do(a) EXECUTADO: TAYNA DAMASCENO DE
ARAUJO - RO0006952
Advogado do(a) EXECUTADO: TAYNA DAMASCENO DE
ARAUJO - RO0006952
Advogado do(a) EXECUTADO: TAYNA DAMASCENO DE
ARAUJO - RO0006952
Havendo notícia da extinção da pessoa jurídica (consulta à
Jucer anexada) por incorporação, determino a regularização da
representação processual, em 10 dias, pena de extinção. Intime-se
também por carta, pessoalmente, no endereço da incorporadora:
Nada anexado, diga o executado e retornem conclusos.
Rolim de Moura/RO, data conforme assinatura eletrônica*.
LEONARDO LEITE MATTOS E SOUZA
Juiz de Direito
___________________________
* A data de assinatura deste documento corresponde aos seis
primeiros dígitos indicados no “número do documento” constante da
parte inferior da assinatura eletrônica e está disposta na seguinte
ordem: ano (com dois dígitos), mês e dia.
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Rolim de Moura - 1ª Vara Cível
Av. João Pessoa, 4555, Centro, Rolim de Moura - RO - CEP:
76940-000
Fone: (69) 34422268 Processo: 7004135-87.2018.8.22.0010
Classe/Ação: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
Requerente: OSNEI JOSE CARDOZO
Advogado: Advogado do(a) AUTOR: SALVADOR LUIZ PALONI RO000299A
Requerido: ESTADO DE RONDÔNIA
Advogado: Advogado do(a) RÉU:
Intimação
Por ordem do MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da comarca
Rolim de Moura/RO, fica a parte autora intimada, no prazo de 15
(quinze) dias, a manifestar sobre a contestação, para querendo
apresente réplica.
Rolim de Moura/RO, 13 de setembro de 2018.
EMERSON CIZMOSKI
Téc. Judiciário
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PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Rolim de Moura - 1ª Vara Cível
Av. João Pessoa, 4555, Centro, Rolim de Moura - RO - CEP:
76940-000
Fone: (69) 34422268 Processo: 7004150-56.2018.8.22.0010
Classe/Ação: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
Requerente: MARIA EUNICE DA SILVA
Advogado: Advogado do(a) AUTOR: SALVADOR LUIZ PALONI
- RO000299A
Requerido: ESTADO DE RONDÔNIA
Intimação
Por ordem do MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da comarca
Rolim de Moura/RO, fica a parte autora intimada, no prazo de 15
(quinze) dias, a manifestar sobre a contestação, para querendo
apresente réplica.
Rolim de Moura/RO, 13 de setembro de 2018.
EMERSON CIZMOSKI
Téc. Judiciário
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Rolim de Moura - 1ª Vara Cível
Av. João Pessoa, 4555, Centro, Rolim de Moura - RO - CEP:
76940-000
Fone: (69) 3442-1458 E-mail: rmm1civel@tjro.jus.brEDITAL DE
CITAÇÃO
Prazo: 20 dias
CITAÇÃO DE: D.D. CALGAROTO MADEIRAS - ME, inscrita no
CNPJ 01.659.691/0001-00, atualmente em local incerto ou não
sabido.
FINALIDADE: CITAR de todo conteúdo da DECISÃO abaixo
transcrita, para ciência dos termos desta ação e para acompanhála até o final, bem assim para PAGAR, no prazo de 3 (três) dias,
o débito no valor de R$ (), mais os acréscimos legais (custas,
honorários e atualizações), sob pena de lhe serem penhorados e
avaliados bens, tantos quantos bastem para a satisfação integral
da execução.
OBSERVAÇÃO: Fica arbitrado os honorários advocatícios em
10% sobre o valor da causa (art. 827, caput, do CPC). No caso
de integral pagamento da dívida no prazo de 3 (três) dias, os
honorários serão reduzidos pela metade (§1º do art. 827 do CPC)..
DESPACHO: “[...]DESPACHO 1: Recebo a emenda à petição
inicial.Citem-se as partes embargadas para apresentarem defesa
no prazo e com as advertências legais (art. 675 do CPC). Em
seguida, intime-se a embargante para impugnar no prazo legal.
Somente então, retornem os autos conclusos para julgamento.
Rolim de Moura/RO, data conforme movimentação processual...
DESPACHO 2: Tendo em vista que devem ser esgotados os
meios de localização da parte embargada para a efetivação
de sua citação pessoal, procedi à consulta no sítio do Infoseg,
todavia o endereço localizado da parte coincidiu com os dados
insertos na inicial, conforme detalhamento abaixo. As diligências
para busca da localização da parte embargada para a efetivação
de sua citação pessoal já foram esgotadas. Cite-se por edital com
prazo de 20 dias. Expeça-se o necessário, devendo constar a
advertência do inc. IV do art. 257 do Código de Processo Civil. O
prazo para defesa fluirá após decorrido o prazo do edital. Tendo
em vista que, pelo momento, não existem os sítios eletrônicos
mencionados no art. 257, inc. II, do CPC, autorizo a publicação do
edital de citação em jornal local de ampla circulação, uma única
vez, com fundamento no parágrafo do mesmo DISPOSITIVO legal.
Deverá a parte autora, também, comprovar o recolhimento da taxa
devida para publicação do edital no Diário da Justiça Eletrônico,
se for o caso. Cumpridas estas determinações, decorrido o prazo
sem que tenha sido constituído advogado, para assistir a parte
demandada nos autos, fazendo a sua defesa, bem como os
demais atos processuais, ficará nomeada a Defensoria Pública.
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Dê-se vista para o exercício desse encargo. Após, intime-se
a parte embargante para impugnar no prazo legal. Somente
então, tornem-me os autos conclusos para julgamento. Rolim
de Moura/RO, data conforme movimentação processual.[...]”.
ADVERTÊNCIA: Em caso de revelia será nomeado curador
especial.
Processo: 7002591-98.2017.8.22.0010
Classe: EMBARGOS DE TERCEIRO
Requerente: SOLANGE CAMPOS JULIAO
Advogado: Advogado(s) do reclamante: AGNALDO JOSE DOS
ANJOS
Requerido: D.D. CALGAROTO MADEIRAS - ME e outros
Rolim de Moura, 31 de agosto de 2018.
LEONARDO LEITE MATTOS E SOUZA
Juiz de Direito
Assinatura Digital – Chaves Públicas Brasileiras – ICP – Brasil
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
1ª Vara Cível da Comarca de Rolim de Moura
Av. João Pessoa, 4555, Centro, Rolim de Moura, RO
Telefone: (69) 3442 1458. E-mail: rmm1civel@tjro.jus.br
Processo: 7005236-62.2018.8.22.0010
Classe: MONITÓRIA (40)
Valor da Ação: R$ 3.001,36
AUTOR: MARCIO ALESIO DA SILVA
RÉU: AGROINDUSTRIA TROPICAL EIRELI
1. A parte requerente deve comprovar o pagamento das custas
iniciais (2% do valor da causa, parte inicial do inc. I do art. 12
da Lei 3896/2016), em cinco dias e sob pena de indeferimento
da inicial.
2. Cite-se a parte ré para que no prazo de quinze dias pague a
quantia ora requerida mais honorários advocatícios em 5% (art.
701, caput, CPC), podendo, em igual prazo oferecer embargos.
3. Não sendo opostos embargos (§ 2º, art. 701, CPC) ou paga
a dívida – o que deverá ser certificado pela Direção do Cartório
–, constituir-se-á de pleno direito o título executivo judicial,
independentemente de qualquer formalidade, prosseguindo-se
de imediato e sem qualquer DECISÃO deste magistrado, pelo
rito processual previsto no Título II do Livro I da Parte Especial
do Código de Processo Civil.
4. Saliente-se à parte requerida que, ao efetuar o pagamento
do débito e honorários (item 1), ficará isenta das custas
processuais (§ 1º, art. 701, CPC).
5. Cientifique-se a parte devedora de que, no prazo do item
1, reconhecendo o crédito do autor e comprovando o depósito
judicial de 30% do valor sob cobrança, acrescido de custas e
de honorários de advogado, a parte ré poderá requerer que
lhe seja permitido pagar o restante em até 6 (seis) parcelas
mensais, acrescidas de correção monetária e de juros de um
por cento ao mês.
6. Havendo a constituição do título executivo judicial sem
resistência (item 2), para o pronto pagamento, fixo honorários
advocatícios em 10% sobre o valor do débito, majorando-se
nas demais hipóteses.
7. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.
8. Sirva-se esta DECISÃO como MANDADO /carta de citação
para a parte requerida no seguinte endereço:
Nome: AGROINDUSTRIA TROPICAL EIRELI
Endereço: Linha 180, KM 11,5, Lado Sul, Zona rural, Rolim de
Moura - RO - CEP: 76940-000
Rolim de Moura/RO, data conforme assinatura eletrônica*.
LEONARDO LEITE MATTOS E SOUZA
Juiz de Direito
EC
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Tribunal de Justiça do
ESTADO DE RONDÔNIA
PODER JUDICIÁRIO
Rolim de Moura - 1ª Vara Cível
Av. João Pessoa, 4555, Centro, Rolim de Moura - RO - CEP:
76940-000 - Fone:(69) 3442-1458
Processo nº 0003460-64.2009.8.22.0010
Polo Ativo: ASSOCIACAO DOS ADVOGADOS DE ROLIM DE
MOURA
Advogados do(a) EXEQUENTE: DANIEL DOS ANJOS
FERNANDES JUNIOR (OAB/RO 3214), ARTHUR PAULO DE
LIMA (OAB/RO 1669), AMAURY ADAO DE SOUZA (OAB/PR
11969), FABIO JOSE REATO (OAB/RO 2061)
Polo Passivo: LUIZ CLAUDIO ALMEIDA DOS SANTOS e outros
Certidão
Certifico que estes autos foram digitalizados através de sistema
próprio, ficando encerrada a movimentação física através do
Sistema SAP-PG.
Ficam as partes, por meio de seus advogados, intimadas da
distribuição em forma digitalizada NO SISTEMA PJE, SOB MESMA
NUMERAÇÃO, no qual deverão ser apresentadas as petições
pertinentes.
O referido é verdade. Dou fé.
Rolim de Moura, 5 de setembro de 2018
ANTÔNIO PEREIRA BARBOSA
DIRETOR DE CARTÓRIO
PODER JUDICIÁRIO
Estado de Rondônia
1ª Vara Cível da Comarca de Rolim de Moura
Av. João Pessoa, 4555, Centro, Rolim de Moura/RO
Telefone: (69) 3442-1458. E-mail: rmm1civel@tjro.jus.br
Processo: 7003932-28.2018.8.22.0010
Classe: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
Valor da Ação: R$ 11.448,00
AUTOR: FLORIVAL JOSE BERNARDES
Advogado do(a) AUTOR: JONATAS DA SILVA ALVES - RO0006882
RÉU: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Advogado do(a) RÉU:
Não há falar em julgamento antecipado total ou parcial de MÉRITO,
razão pela qual passo à fase de saneamento e organização do
processo, conforme previsto no art. 357 do CPC.
Inexistem questões processuais pendentes de resolução.
A atividade probatória recairá sobre a suposta condição de
segurado especial do autor.
Admito a produção de prova oral.
O ônus da prova competirá ao autor da demanda.
Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 01 de
novembro de 2018, às 9 horas.
Neste ato será realizado o interrogatório da parte autora, ficando
ela advertida de que se não comparecer ao ato ou, comparecendo,
recusar-se a depor, poderá ser aplicada a punição por litigância de
má-fé (CPC, arts. 77, §2° e 80).
As partes poderão ofertar rol de testemunhas no prazo de 10 dias,
observado o que disposto no art. 450 do CPC.
O número de testemunhas arroladas não pode ser superior a dez,
sendo três, no máximo, para a prova de cada fato.
Cabe ao advogado de ambas as partes informar ou intimar as
testemunhas por elas arroladas do dia, da hora e do local da
audiência designada, dispensando-se a intimação do juízo.
Com efeito, deverão os patronos das partes proceder de acordo
com o disposto no art. 455 e §§ do CPC.
Rolim de Moura, data conforme movimentação processual.
Leonardo Leite Mattos e Souza
Juiz de Direito
JCSDC
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PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
1ª Vara Cível da Comarca de Rolim de Moura
Av. João Pessoa, 4555, Centro, Rolim de Moura, RO
Telefone: (69) 3442 1458. E-mail: rmm1civel@tjro.jus.br
Processo: 7000633-43.2018.8.22.0010
Classe: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
Valor da Ação: R$ 51.176,00
AUTOR: FUNDACAO PIO XII
Advogado do(a) AUTOR: ODAIR FLAUZINO DE MORAES SP0053350
RÉU: CICERO BENTO GODOI
Advogado do(a) RÉU:
A unificação pretendida é incabível por simples “apensamento”.
Deveria a parte requerer a emenda da inicial para tanto.
Depreque-se a citação no endereço indicado na petição, observando
a gratuidade deferida.
Rolim de Moura/RO, data conforme assinatura eletrônica*.
LEONARDO LEITE MATTOS E SOUZA
Juiz de Direito
___________________________
* A data de assinatura deste documento corresponde aos seis
primeiros dígitos indicados no “número do documento” constante da
parte inferior da assinatura eletrônica e está disposta na seguinte
ordem: ano (com dois dígitos), mês e dia.
jrsr
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
1ª Vara Cível da Comarca de Rolim de Moura
Av. João Pessoa, 4555, Centro, Rolim de Moura, RO
Telefone: (69) 3442 1458. E-mail: rmm1civel@tjro.jus.br
Processo: 7005366-52.2018.8.22.0010
Classe: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159)
Valor da Ação: R$ 1.022,34
EXEQUENTE: SANTA CLARA MANUFATURA E COSMETICOS
LTDA
Advogado do(a) EXEQUENTE: SILVANA NUNES FELICIO DA
CUNHA - SP202183
EXECUTADO: BRUNO SOUZA TEIXEIRA 99412306253
1. A parte requerente deve comprovar o pagamento das custas
iniciais (2% do valor da causa, parte inicial do inc. I do art. 12 da Lei
3896/2016), em cinco dias e sob pena de indeferimento da inicial.
2. A parte autora pretende a execução por quantia certa de título(s)
extrajudicial(is). Para tanto, cumpriu com os requisitos do art. 798
do CPC.
Os honorários restam fixados em 10% sobre o valor da causa (art.
827, caput, do CPC).
Cite-se a parte executada para, no prazo de 3 dias, efetuar o
pagamento da dívida. Paga integralmente a dívida no prazo
assinalado, os honorários serão reduzidos pela metade (§ 1º do
art. 827 do CPC).
Não efetuado o pagamento, munido da segunda via do MANDADO,
o Oficial de Justiça deverá proceder de imediato à penhora de bens
e a sua avaliação, lavrando-se o respectivo auto e de tais atos
intimando, na mesma oportunidade, a parte executada.
Ressalto que os bens móveis penhorados deverão ser depositados
pelo Oficial de Justiça em poder do exequente, nos termos do art.
840, II, §1°, do CPC, salvo situações excepcionais.
Não encontrando a parte devedora, o Oficial de Justiça arrestarlhe-á tantos bens quantos bastem para garantir a execução. Nos
10 dias seguintes à efetivação do arresto, o Oficial de Justiça
procurará o devedor duas vezes em dias distintos; havendo
suspeita de ocultação, realizará citação por hora certa, de tudo
passando certidão pormenorizada (§ 1º do art. 830 do CPC).
Caso haja requerimento, desde já fica autorizada a expedição de
certidão para os fins do art. 828 do CPC.
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Serve esta DECISÃO como MANDADO de citação, penhora,
avaliação e intimação a ser cumprido no seguinte endereço:
Nome: BRUNO SOUZA TEIXEIRA 99412306253
Endereço: Rua Guaporé, 4944, Centro, Rolim de Moura - RO CEP: 76940-000
Rolim de Moura/RO, data conforme assinatura eletrônica*.
LEONARDO LEITE MATTOS E SOUZA
Juiz de Direito
EC
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Rolim de Moura - 1ª Vara Cível
Av. João Pessoa, 4555, Centro, Rolim de Moura - RO - CEP:
76940-000
Fone: (69) 3442-1458 E-mail: rmm1civel@tjro.jus.br Processo:
0005679-49.2015.8.22.0007
Classe: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
Polo ativo: ASSOCIACAO EDUCACIONAL DE RONDONIA
Advogado: DIOGENES NUNES DE ALMEIDA NETO - RO0003831,
LILIAN MARIANE LIRA - RO0003579
Polo passivo: EDSON FERREIRA MACEDO
Intimação
Fica a PARTE EXEQUENTE, por meio de seu advogado, intimada
a, no prazo de 5 (cinco) DIAS, comprovar o recolhimento das
CUSTAS disciplinadas pelo art. 17 da Lei Estadual nº 3.896/2016.
Rolim de Moura, 13 de setembro de 2018.
ENDRIO PATRIK BOM FIM
Técnico Judiciário
PODER JUDICIÁRIO
Estado de Rondônia
1ª Vara Cível da Comarca de Rolim de Moura
Av. João Pessoa, 4555, Centro, Rolim de Moura/RO
Telefone: (69) 3442-1458. E-mail: rmm1civel@tjro.jus.br
Processo: 7006350-07.2016.8.22.0010
Classe: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
Valor da Ação: R$ 15.148,86
EXEQUENTE: VILSO ANTONIO GHELLER
Advogados do(a) EXEQUENTE: CAMILA GHELLER - RO0007738,
REGIANE TEIXEIRA STRUCKEL - RO0003874
EXECUTADO: OI S.A
Advogado do(a) EXECUTADO: ROCHILMER MELLO DA ROCHA
FILHO - RO0000635
1. O pedido de reconsideração não encontra previsão no
ordenamento jurídico processual. Nesse sentido, a doutrina e os
seguintes precedentes:
“Há um recurso próprio para cada espécie de DECISÃO. Diz-se,
por isso, que o recurso é cabível, próprio ou adequado quando
corresponde à previsão legal para a espécie de DECISÃO
impugnada (…)” (THEODORO JÚNIOR, H. Curso de Direito
Processual Civil. 25. ed. Rio de Janeiro: Forense, 1998, p. 559).
“Em que pese a prática reiterada dos ‘pedidos de reconsideração’,
à ausência de previsão legal expressa, não há como apreciá-los
como sucedâneo recursal, cabendo, como cabe, à parte, querendo
impugnar a DECISÃO, valer-se do recurso previsto em lei. 3. Pedido
de reconsideração não conhecido.” (STJ, RCDESP no AgRg nos
EREsp 966.714/GO, Rel. Ministro HAMILTON CARVALHIDO,
PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 24/03/2010, DJe 06/04/2010).
“O pedido de reconsideração não possui previsão legal, mormente
quando dirigido contra acórdão, procedimento que configura
erro grosseiro e que inviabiliza, por aplicação do princípio
da fungibilidade recursal, o recebimento como embargos de
declaração.” (STJ, RCDESP no CC 107.155/MT, Rel. Ministro
ALDIR PASSARINHO JUNIOR, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em
25/08/2010, DJe 17/09/2010).
Deveras, em caso de inconformismo deveria a parte requerida ter
interposto o recurso competente para a apreciação de seu pedido
pela instância adequada.
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2. Suspendo o andamento do processo por 180 dias, diante a
impossibilidade de tomada de medidas constritivas por parte deste
Juízo.
Rolim de Moura/RO, data conforme assinatura eletrônica*.
LEONARDO LEITE MATTOS E SOUZA
Juiz de Direito
___________________________
* A data de assinatura deste documento corresponde aos seis
primeiros dígitos indicados no “número do documento” constante da
parte inferior da assinatura eletrônica e está disposta na seguinte
ordem: ano (com dois dígitos), mês e dia.
jrsr
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
1ª Vara Cível da Comarca de Rolim de Moura
Av. João Pessoa, 4555, Centro, Rolim de Moura, RO
Telefone: (69) 3442 1458. E-mail: rmm1civel@tjro.jus.br
Processo: 7006761-16.2017.8.22.0010
Classe: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
Valor da Ação: R$ 3.000,00
AUTOR: HELIO TEODORO
Advogados do(a) AUTOR: SIRLEY DALTO - RO0007461, PAMELA
CRISTINA PEDRA TEODORO - RO8744
RÉU: YMPACTUS COMERCIAL S/A, CARLOS NATANIEL
WANZELER, CARLOS ROBERTO COSTA, JAMES MATTHEW
MERRILL
Defiro a suspensão por seis meses.
Ultrapassado o prazo, diga a parte em cinco dias. Decorridos sem
manifestação, intime-se pessoalmente para dar andamento, pena
de extinção.
Rolim de Moura/RO, data conforme assinatura eletrônica*.
LEONARDO LEITE MATTOS E SOUZA
Juiz de Direito
___________________________
* A data de assinatura deste documento corresponde aos seis
primeiros dígitos indicados no “número do documento” constante da
parte inferior da assinatura eletrônica e está disposta na seguinte
ordem: ano (com dois dígitos), mês e dia.
jrsr
PODER JUDICIÁRIO
Estado de Rondônia
1ª Vara Cível da Comarca de Rolim de Moura
Av. João Pessoa, 4555, Centro, Rolim de Moura/RO
Telefone: (69) 3442-1458. E-mail: rmm1civel@tjro.jus.br
Processo: 7000710-52.2018.8.22.0010
Classe: CARTA PRECATÓRIA CÍVEL (261)
Valor da Ação: R$ 6.201,70
DEPRECANTE: AGROFERTIL COMERCIO DE PRODUTOS
AGROPECUARIOS LTDA - ME
Advogado do(a) DEPRECANTE: TORQUATO FERNANDES
COTA - RO000558A-A
DEPRECADO: JILDA DOS SANTOS SANTANA - ME
Advogado do(a) DEPRECADO:
1. Defiro a alienação dos bens penhorados por meio de leilão
público judicial eletrônico. (CPC, art. 879, inc. II e art. 881).
1.1. Nomeio a leiloeira pública Deonízia Kiratch (inscrição n.
21/2017-JUCER/RO) para a prática do ato (CPC, art. 883).
1.2. Intime-se o credor a, no prazo de 5 dias, informar sobre a
existência de ônus, recurso ou processo pendente sobre o bem
que será leiloado. Recomenda-se à leiloeira e aos licitantes que
se assegurem da existência ou não de tais ônus, recursos ou
processos.
1.3. Intime-se o credor a, no prazo de 5 dias, apontar o valor
atualizado de seu crédito.
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2. Não serão admitidos lances inferiores a 60% do valor da
avaliação do bem.
3. O leilão deverá ser efetivado em uma única etapa, no prazo de
90 dias, devendo-se dar publicidade do ato no Diário da Justiça,
no mural de avisos da Vara e em sítio eletrônico indicado pela
leiloeira.
4. Considerando o alto valor do bem constrito, determino que
o credor publique o edital em jornal de ampla circulação local/
regional, devendo ainda ser observado pelo exequente o disposto
no § 5º do art. 887.
4.1. O edital deverá conter os requisitos previstos no art. 886 do
CPC, devendo a leiloeira observar o disposto no art. 887 do CPC
(adoção de providências para a ampla divulgação da alienação).
Determino seja consignado no edital que o bem será vendido
no estado de conservação em que se encontra, sem garantia,
constituindo ônus do interessado verificar suas condições, antes
das datas designadas para as alienações judiciais eletrônicas.
O arrematante arcará com os débitos pendentes que recaiam sobre
o bem, exceto os de natureza fiscal e tributários, conforme previsto
no artigo 130, parágrafo único, do Código Tributário Nacional, e
os débitos de condomínio (que possuem natureza propter rem),
os quais ficam sub-rogados no preço da arrematação.
5. Incumbe à leiloeira cumprir com fidelidade o disposto no art.
884 do CPC, zelando sobretudo pelo recebimento e depósito do
produto da alienação e por sua prestação de contas.
6. A comissão da leiloeira será de 8% sobre o produto da alienação
e será paga pelo arrematante, não se incluindo no valor do lance,
o que deverá ser informado previamente aos interessados.
6.1. Para as hipóteses de desistência, extinção pelo pagamento,
homologação de acordo ou suspensão pelo parcelamento após a
publicação do edital, fixo em R$ 200,00 o valor devido à leiloeira a
título de ressarcimento pelas despesas com os preparativos para
o leilão.
6.2. Na hipótese de desistência, o ressarcimento será devido pela
parte autora. Para as demais, o ressarcimento é incumbência da
parte requerida.
7. Salvo pronunciamento judicial em sentido diverso, o pagamento
deverá ser realizado de imediato pelo arrematante, por depósito
judicial ou por meio eletrônico.
7.1. O interessado em adquirir o bem penhorado em prestações
poderá fazer uso do que previsto no art. 895 do CPC.
8. Deverão ser cientificados da alienação judicial, com, pelo
menos, cinco dias de antecedência, as pessoas indicadas no art.
889 do CPC (o executado; o coproprietário, o titular de usufruto,
uso, etc.; o credor pignoratício, hipotecário, etc.; os promitentes
comprador e vendedor).
9. Os interessados deverão cadastrar-se previamente no portal
para que participem do leilão eletrônico, fornecendo todas as
informações solicitadas.
10. Durante a alienação, os lances deverão ser oferecidos
diretamente no sistema do gestor e imediatamente divulgados online, de modo a viabilizar a preservação do tempo real das ofertas.
11. Somente será realizada segunda tentativa de leilão caso
o primeiro não conte com nenhum lance válido durante todo o
período previsto.
Sirva-se como carta, MANDADO ou ofício, para comunicação do
executado e demais interessados, bem como ordem judicial para
que os funcionários da leiloeira possam ingressar no local onde o
bem a ser leiloado se encontra.
Rolim de Moura/RO, data conforme assinatura eletrônica*.
LEONARDO LEITE MATTOS E SOUZA
Juiz de Direito
.___________________________
* A data de assinatura deste documento corresponde aos seis
primeiros dígitos indicados no “número do documento” constante
da parte inferior da assinatura eletrônica e está disposta na
seguinte ordem: ano (com dois dígitos), mês e dia.
jrsr
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PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Rolim de Moura - 1ª Vara Cível
Av. João Pessoa, 4555, Centro, Rolim de Moura - RO - CEP:
76940-000
Fone: (69) 34422268 Processo: 7002461-74.2018.8.22.0010
Classe/Ação: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
Requerente: ZELITO ALVES MOREIRA
Advogado: Advogado do(a) AUTOR: JOSE LUIZ TORELLI
GABALDI - RO0002543
Requerido: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Advogado: Advogado do(a) RÉU:
Intimação
Por ordem do MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da comarca
Rolim de Moura/RO, fica a parte autora intimada, no prazo de 15
(quinze) dias:
a) manifestar sobre a contestação, para querendo apresente
réplica.
b) manifestar acerca do Laudo juntado aos autos (ID 20855543)
Rolim de Moura/RO, 13 de setembro de 2018.
LEONARDO GOMES DE MOURA
Téc. Judiciário
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
1ª Vara Cível da Comarca de Rolim de Moura
Av. João Pessoa, 4555, Centro, Rolim de Moura, RO
Telefone: (69) 3442 1458. E-mail: rmm1civel@tjro.jus.br
Processo: 7003920-82.2016.8.22.0010
Classe: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
Valor da Ação: R$ 10.560,00
AUTOR: SEBASTIAO ALVES DE MORAIS FILHO
Advogado do(a) AUTOR: EDMAR FELIX DE MELO GODINHO RO0003351
RÉU: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Advogado do(a) RÉU:
1. Encaminhe-se intimação para cumprimento da SENTENÇA
por meio eletrônico para APS/ADJ – Porto Velho, localizada na
Rua Campos Sales, 3132, Bairro Olaria, Porto Velho/RO, CEP
76.801-246, aos cuidados da gerência executiva da AADJ, e-mail
apsdj26001200@inss.gov.br. Serve esta DECISÃO como ofício.
2. Como a parte autora concordou (doc. Id.18573489), vista ao
INSS para que apresente seus cálculos, em 10 dias.
Rolim de Moura/RO, data conforme assinatura eletrônica*.
LEONARDO LEITE MATTOS E SOUZA
Juiz de Direito
___________________________
* A data de assinatura deste documento corresponde aos seis
primeiros dígitos indicados no “número do documento” constante da
parte inferior da assinatura eletrônica e está disposta na seguinte
ordem: ano (com dois dígitos), mês e dia.
jrsr
PODER JUDICIÁRIO
Estado de Rondônia
1ª Vara Cível da Comarca de Rolim de Moura
Av. João Pessoa, 4555, Centro, Rolim de Moura/RO
Telefone: (69) 3442-1458. E-mail: rmm1civel@tjro.jus.br
Processo: 7000646-76.2017.8.22.0010
Classe: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159)
Valor da Ação: R$ 503.375,93
EXEQUENTE: TERCILIO BOTTEGA
Advogado do(a) EXEQUENTE: TONY PABLO DE CASTRO
CHAVES - RO0002147
EXECUTADO: IRENE FERREIRA JORDAO
Advogado do(a) EXECUTADO: ADRIANA BEZERRA DOS
SANTOS - RO5822
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Nome: IRENE FERREIRA JORDAO
Endereço: Rua Rio Verde, 4893, Centro, Rolim de Moura - RO CEP: 76940-000
Indefiro o pedido de suspensão do processo (ID 14541754), eis
que a matéria discutida nos autos criminais não tem o condão de
obstar o prosseguimento da execução.
Além disso, os embargos à execução não atribuíram efeito
suspensivo a esta demanda.
Intime-se a parte exequente a, no prazo de 10 dias, juntar certidões
atualizadas de inteiro teor/matrícula/fólio real dos bens imóveis
relacionados no item “c” da petição inserta o ID 10553553.
Somente então, venham-me os autos conclusos para DECISÃO.
Rolim de Moura/RO, data conforme movimentação processual.
Leonardo Leite Mattos e Souza
Juiz de Direito
P.K.G.
PODER JUDICIÁRIO
Estado de Rondônia
1ª Vara Cível da Comarca de Rolim de Moura
Av. João Pessoa, 4555, Centro, Rolim de Moura/RO
Telefone: (69) 3442-1458. E-mail: rmm1civel@tjro.jus.br
Processo: 7001830-33.2018.8.22.0010
Classe: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
Valor da Ação: R$ 11.480,00
AUTOR: IRENE LUBKE GUMES
Advogados do(a) AUTOR: MATHEUS DUQUES DA SILVA RO0006318, FABIANA CRISTINA CIZMOSKI - RO0006404
RÉU: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Advogado do(a) RÉU:
Encaminhe-se intimação por meio eletrônico para a APS/ADJ
– Porto Velho, localizada na Rua Campos Sales, 3132, Bairro
Olaria, Porto Velho/RO, CEP 76.801-246, aos cuidados da
gerência executiva da AADJ, e-mail apsdj26001200@inss.gov.
br determinando ao INSS que deverá manter ativo o benefício da
parte demandante até a data da SENTENÇA, quando será ou não
confirmado o deferimento da tutela de urgência (art. 60, § 8°, da Lei
8.213/1991).
O descumprimento da tutela deferida implicará em aplicação de
multa diária no valor de R$ 200,00 até o limite de R$ 6.000,00, em
favor da parte autora. A cessação indevida do benefício uma vez
implantado por meio desta DECISÃO implicará em multa no valor
de R$ 10.000,00, em favor da parte autora.
Rolim de Moura/RO, data conforme assinatura eletrônica*.
LEONARDO LEITE MATTOS E SOUZA
Juiz de Direito
___________________________
* A data de assinatura deste documento corresponde aos seis
primeiros dígitos indicados no “número do documento” constante da
parte inferior da assinatura eletrônica e está disposta na seguinte
ordem: ano (com dois dígitos), mês e dia.
PODER JUDICIÁRIO
Estado de Rondônia
1ª Vara Cível da Comarca de Rolim de Moura
Av. João Pessoa, 4555, Centro, Rolim de Moura/RO
Telefone: (69) 3442-1458. E-mail: rmm1civel@tjro.jus.br
Processo: 7006256-59.2016.8.22.0010
Classe: FAMÍLIA- EXECUÇÃO DE ALIMENTOS (1112)
Valor da Ação: R$ 1.416,32
EXEQUENTE: LORENA DA SILVA
Advogado do(a) EXEQUENTE:
EXECUTADO: OSMIR FERREIRA DA SILVA
Advogados do(a) EXECUTADO: NATALIA UES CURY - RO8845,
ROSANGELA ALVES DE LIMA - RO7985, ELENARA UES RO0006572, HOSNEY REPISO NOGUEIRA - RO0006327
1. Defiro a alienação do bem penhorado por meio de leilão público
judicial eletrônico. (CPC, art. 879, inc. II e art. 881).
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1.1. Nomeio a leiloeira pública Deonízia Kiratch (inscrição n.
21/2017-JUCER/RO) para a prática do ato (CPC, art. 883).
1.2. Intime-se o credor a, no prazo de 5 dias, informar sobre a
existência de ônus, recurso ou processo pendente sobre o bem
que será leiloado. Recomenda-se à leiloeira e aos licitantes que
se assegurem da existência ou não de tais ônus, recursos ou
processos.
1.3. Intime-se o credor a, no prazo de 5 dias, apontar o valor
atualizado de seu crédito.
2. Não serão admitidos lances inferiores a 60% do valor da
avaliação do bem.
3. O leilão deverá ser efetivado em uma única etapa, no prazo de
90 dias, devendo-se dar publicidade do ato no Diário da Justiça, no
mural de avisos da Vara e em sítio eletrônico indicado pela leiloeira.
4. Considerando o alto valor do bem constrito, determino que o
credor publique o edital em jornal de ampla circulação local/
regional, devendo ainda ser observado pelo exequente o disposto
no § 5º do art. 887.
4.1. O edital deverá conter os requisitos previstos no art. 886 do
CPC, devendo a leiloeira observar o disposto no art. 887 do CPC
(adoção de providências para a ampla divulgação da alienação).
Determino seja consignado no edital que o bem será vendido
no estado de conservação em que se encontra, sem garantia,
constituindo ônus do interessado verificar suas condições, antes
das datas designadas para as alienações judiciais eletrônicas.
O arrematante arcará com os débitos pendentes que recaiam sobre
o bem, exceto os de natureza fiscal e tributários, conforme previsto
no artigo 130, parágrafo único, do Código Tributário Nacional, e os
débitos de condomínio (que possuem natureza propter rem), os
quais ficam sub-rogados no preço da arrematação.
5. Incumbe à leiloeira cumprir com fidelidade o disposto no art.
884 do CPC, zelando sobretudo pelo recebimento e depósito do
produto da alienação e por sua prestação de contas.
6. A comissão da leiloeira será de 8% sobre o produto da alienação
e será paga pelo arrematante, não se incluindo no valor do lance, o
que deverá ser informado previamente aos interessados.
6.1. Para as hipóteses de desistência, extinção pelo pagamento,
homologação de acordo ou suspensão pelo parcelamento após a
publicação do edital, fixo em R$ 200,00 o valor devido à leiloeira a título
de ressarcimento pelas despesas com os preparativos para o leilão.
6.2. Na hipótese de desistência, o ressarcimento será devido pela
parte autora. Para as demais, o ressarcimento é incumbência da
parte requerida.
7. Salvo pronunciamento judicial em sentido diverso, o pagamento
deverá ser realizado de imediato pelo arrematante, por depósito
judicial ou por meio eletrônico.
7.1. O interessado em adquirir o bem penhorado em prestações
poderá fazer uso do que previsto no art. 895 do CPC.
8. Deverão ser cientificados da alienação judicial, com, pelo menos,
cinco dias de antecedência, as pessoas indicadas no art. 889 do
CPC (o executado; o coproprietário, o titular de usufruto, uso, etc.;
o credor pignoratício, hipotecário, etc.; os promitentes comprador
e vendedor).
9. Os interessados deverão cadastrar-se previamente no portal
para que participem do leilão eletrônico, fornecendo todas as
informações solicitadas.
10. Durante a alienação, os lances deverão ser oferecidos
diretamente no sistema do gestor e imediatamente divulgados online, de modo a viabilizar a preservação do tempo real das ofertas.
11. Somente será realizada segunda tentativa de leilão caso
o primeiro não conte com nenhum lance válido durante todo o
período previsto.
Sirva-se como carta, MANDADO ou ofício, para comunicação do
executado e demais interessados, bem como ordem judicial para
que os funcionários da leiloeira possam ingressar no local onde o
bem a ser leiloado se encontra.
Rolim de Moura/RO, data conforme movimentação processual.
LEONARDO LEITE MATTOS E SOUZA
Juiz de Direito
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PODER JUDICIÁRIO
Estado de Rondônia
1ª Vara Cível da Comarca de Rolim de Moura
Av. João Pessoa, 4555, Centro, Rolim de Moura/RO
Telefone: (69) 3442-1458. E-mail: rmm1civel@tjro.jus.br
Processo: 7000540-17.2017.8.22.0010
Classe: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159)
Valor da Ação: R$ 5.490,08
EXEQUENTE: SOCIEDADE EDUCACIONAL CRS LTDA - EPP
Advogado do(a) EXEQUENTE: ARAO DOS SANTOS - SC9760
EXECUTADO: MARIA CECILIA SCHMIDT
Advogado do(a) EXECUTADO: LENYN BRITO SILVA - RO0008577
1. O pedido do id. 18789339 (penhora de 30% do salário da
executada) há que ser rejeitado por expressa vedação do inc. IV do
art. 833 do CPC. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
não tem interpretado o DISPOSITIVO em questão de outra forma,
veja-se o seguinte precedente:
“RECURSO ORDINÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA.
PENHORA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO. SÚMULA 267 DO
STF NÃO APLICÁVEL. TERATOLOGIA. RECURSO PROVIDO. 1.
Não tendo sido a impetrante intimada da DECISÃO judicial que
ordenara a penhora mensal de 30% de seus vencimentos, não obsta
à impetração - meses após a prolação do ato impugnado, quando
do início dos descontos em folha de pagamento - do MANDADO
de segurança a Súmula 267 do STF. 2. Hipótese, ademais, em que
a teratologia da DECISÃO impugnada justifica o abrandamento
da regra restritiva ao cabimento do MANDADO de segurança. A
impenhorabilidade de vencimentos é regra legal expressa no art.
649, IV, do CPC. Penhora, ato de constrição patrimonial forçado,
não se confunde com o ato voluntário de contrair empréstimo, com
taxa de juros mais favorecida, mediante a consignação em folha
de pagamento de desconto no limite admitido em lei. No caso,
o ato impugnado, em frontal ofensa à lei, determinou a penhora
mensal de 30% do salário diretamente na folha pagadora. Sequer
foi levado em consideração que a margem consignável já estava
comprometida com o desconto de empréstimos contratados pela
impetrante. 3. Recurso ordinário provido.” (BRASIL. Superior
Tribunal de Justiça. Quarta Turma. Recurso ordinário em
MANDADO de Segurança 37.990/DF. Relator Ministro Maria Isabel
Gallotti. Julgamento: 03/12/2013. Publicação: 03/02/2014.)
No voto do julgado em questão colhe-se que “o ato impugnado
determinou a penhora mensal diretamente na folha de pagamentos
do órgão público ao qual vinculada a executada” sendo que o juiz
“deferiu o pedido de penhora mensal de 30% da verba salarial pela
fonte pagadora, consoante solicitado pelo exequente”. Justamente
a hipótese almejada pela parte exequente nestes autos.
Cita-se, ainda, o seguinte julgado recentíssimo:
“ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. MILITAR. EXECUÇÃO DE TÍTULO
EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE MÚTUO. INADIMPLEMENTO.
CONSIGNAÇÃO
EM
FOLHA
DE
PAGAMENTO.
IMPOSSIBILIDADE. IMPENHORABILIDADE DE SOLDO. ART.
649, IV, DO CPC/1973. 1. O acórdão de origem não destoa da
jurisprudência firmada no STJ de que salário, soldo ou remuneração
são impenhoráveis, nos termos do art. 649, IV, do CPC/1973, sendo
essa regra excepcionada unicamente quando se tratar de penhora
para pagamento de prestação alimentícia. 2. Agravo interno a
que se nega provimento.” (BRASIL. Superior Tribunal de Justiça.
Segunda Turma. Agravo Interno No Agravo Em Recurso Especial
1122901. Relator Ministro Og Fernandes. Julgamento: 27/02/2018.
Publicação: 08/03/2018.)
E também: REsp 1684720/RJ de 16/11/2017; AgInt no AREsp
1116479/RJ, de 24/10/2017, todos de turmas diferentes e no
mesmo sentido.
Assim, em que pese o autor citar alguns precedentes de tribunais
estaduais admitido mitigação da impenhorabilidade de salários
bem como fazer esforço interpretativo considerável, na corte
uniformizadora a impossibilidade do pedido segue firmada.
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2. Diga a parte exequente, em 5 dias.
Rolim de Moura/RO, data conforme assinatura eletrônica*.
LEONARDO LEITE MATTOS E SOUZA
Juiz de Direito
___________________________
* A data de assinatura deste documento corresponde aos seis
primeiros dígitos indicados no “número do documento” constante da
parte inferior da assinatura eletrônica e está disposta na seguinte
ordem: ano (com dois dígitos), mês e dia.
PODER JUDICIÁRIO
Estado de Rondônia
1ª Vara Cível da Comarca de Rolim de Moura
Av. João Pessoa, 4555, Centro, Rolim de Moura/RO
Telefone: (69) 3442-1458. E-mail: rmm1civel@tjro.jus.br
Processo: 7003997-57.2017.8.22.0010
Classe: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159)
Valor da Ação: R$ 112.950,81
EXEQUENTE: MARCIO ANTONIO PEREIRA
Advogado do(a) EXEQUENTE: NEIRELENE DA SILVA AZEVEDO
- RO0006119
EXECUTADO:
ASSOCIACAO
DOS
SERVIDORES
DA
PREFEITURA
Advogado do(a) EXECUTADO:
Nome: ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA
Endereço: AV. MORUMBI, 4074, NOVA MORADA, Rolim de Moura
- RO - CEP: 76940-000
Penhore-se no rosto dos autos 0005706-28.2012.8.22.0010.
Em seguida, intimem-se o exequente a requerer o que entender
oportuno para o correto andamento do feito devendo, ainda,
apresentar planilha do crédito atualizado
Somente então, tornem-me os autos conclusos.
Rolim de Moura/RO, data conforme movimentação processual.
Leonardo Leite Mattos e Souza
Juiz de Direito
P.K.G.
PODER JUDICIÁRIO
Estado de Rondônia
1ª Vara Cível da Comarca de Rolim de Moura
Av. João Pessoa, 4555, Centro, Rolim de Moura/RO
Telefone: (69) 3442-1458. E-mail: rmm1civel@tjro.jus.br
Processo: 7005761-78.2017.8.22.0010
Classe: EMBARGOS À EXECUÇÃO (172)
Valor da Ação: R$ 4.756,73
EMBARGANTE: DAVI LIMA E SILVA
Advogado do(a) EMBARGANTE: JEFFERSON MAGNO DOS
SANTOS - RO0002736
EMBARGADO: MUNICIPIO DE ROLIM DE MOURA, MUNICIPIO
DE ROLIM DE MOURA
Advogado do(a) EMBARGADO:
Advogado do(a) EMBARGADO:
DAVI LIMA E SILVA ingressou com estes embargos à execução
fiscal 0006071-14.2014.8.22.0010 que lhe move contra o
MUNICÍPIO DE ROLIM DE MOURA.
O DESPACHO inicial (doc. Id.14023363) determinou o recolhimento
das custas inicias em 15 dias. Intimado (expediente 2079678)
o embargante deixou o prazo escoar (doc. Id.15224136) sem
manifestação.
Sobreveio a SENTENÇA de indeferimento da inicial (doc.
Id.15665216). Intimado (expediente 547255) o embargante
novamente permaneceu silente, e a SENTENÇA passou em
julgado no dia 23/3/2018 conforme certificado pela serventia (doc.
Id.17185066).
Agora, em 6/6/2018 (doc. Id.18863381), compareceu o embargante
apelando.
O recurso, como já visto, é intempestivo eis que protocolizado após
decurso do prazo legal.
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Quanto às custas, proceda a Direção do Cartório na forma dos art.
35 e seguintes da Lei Estadual 3896/2016, observando, ainda, o
Provimento Conjunto n. 002/2017-PR-CG.
Intimem-se e arquivem-se.
Rolim de Moura/RO, data conforme assinatura eletrônica*.
LEONARDO LEITE MATTOS E SOUZA
Juiz de Direito
___________________________
* A data de assinatura deste documento corresponde aos seis
primeiros dígitos indicados no “número do documento” constante da
parte inferior da assinatura eletrônica e está disposta na seguinte
ordem: ano (com dois dígitos), mês e dia.
jrsr
PODER JUDICIÁRIO
Estado de Rondônia
1ª Vara Cível da Comarca de Rolim de Moura
Av. João Pessoa, 4555, Centro, Rolim de Moura/RO
Telefone: (69) 3442-1458. E-mail: rmm1civel@tjro.jus.br
Processo: 7007171-74.2017.8.22.0010
Classe: FAMÍLIA- EXECUÇÃO DE ALIMENTOS (1112)
Valor da Ação: R$ 859,02
EXEQUENTE: I. S. G.
Advogado do(a) EXEQUENTE: SALVADOR LUIZ PALONI RO000299A
EXECUTADO: L. A. R.
Advogado do(a) EXECUTADO:
ISABELLI ANDRADE GONÇALVES ingressou em Juízo com este
pedido de cumprimento de SENTENÇA com espeque no art. 911
do CPC, o qual faz remissão ao art. 528, §§ 2º a 7º, do CPC, contra
LAFAETI ANDRADE RUFINO.
Citado, o executado apresentou justificativa (doc. Id.16161161)
desacompanhada de documentos. Fez simples referência a
processo (7003616-92.2016.8.22.0007, AÇÃO DE BUSCA E
APREENSÃO, tramitando em Cacoal na 3ª Vara Cível) onde é
devedor solidário.
Ora, a toda evidência que o lacônico argumento não é suficiente
para justificar o descumprimento de obrigação alimentar. Se sua
situação econômica sofreu revés, deve procurar a via revisional
para obter redução dos alimentos.
Rejeito a justificativa, portanto.
Resta evidente que o executado não saldou seu débito para com
a parte exequente, dado que intimado para quitar as parcelas
vencidas e as vincendas no curso do processo, não cumpriu a
obrigação alimentar, tampouco justificou a impossibilidade de fazêlo.
Logo, nos termos do art. 528, § 3º, do CPC, art. 5º, LXVII, da CF e
art. 7º, item 7, da CADH (PSJCR), decreto a prisão do executado
pelo prazo de 30 dias.
Expeça-se MANDADO de prisão consignando-se o prazo de
privação de liberdade (30 dias), bem como a informação de que,
custodiado, o executado deverá ficar segregado em compartimento
diverso daquele destinado aos presos comuns.
O cumprimento da pena não exime o devedor do pagamento das
prestações vencidas no curso do processo e também das vincendas
(§5º, art. 528, CPC).
Paga a prestação alimentícia, suspenda-se o cumprimento da
ordem de prisão, expedindo-se alvará de soltura, hipótese em
que o devedor deverá ser solto imediatamente, salvo se estiver
custodiado por outro motivo.
Destaque-se no MANDADO que seu prazo de validade é de 6
meses, a contar do seu recebimento. Ou seja, o prazo de validade
do MANDADO de prisão é de 6 meses; já o prazo de prisão é de
30 dias.
Acaso o devedor não seja localizado, ou decorrido o prazo de
sua prisão sem informação de pagamento, intimem-se a parte
autora para, no prazo de 5 dias, dar o correto andamento ao feito,
pleiteando o que entender necessário para satisfação do seu
crédito, sob pena de extinção do feito por abandono.
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Expeça-se o MANDADO de prisão.
Rolim de Moura/RO, data conforme assinatura eletrônica*.
LEONARDO LEITE MATTOS E SOUZA
Juiz de Direito
___________________________
* A data de assinatura deste documento corresponde aos seis
primeiros dígitos indicados no “número do documento” constante da
parte inferior da assinatura eletrônica e está disposta na seguinte
ordem: ano (com dois dígitos), mês e dia.
jrsr
PODER JUDICIÁRIO
Estado de Rondônia
1ª Vara Cível da Comarca de Rolim de Moura
Av. João Pessoa, 4555, Centro, Rolim de Moura/RO
Telefone: (69) 3442-1458. E-mail: rmm1civel@tjro.jus.br
Processo: 0005896-59.2010.8.22.0010
Classe: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
Valor da Ação: R$ 1.612,13
EXEQUENTE: JOSÉ DE ALMEIDA JÚNIOR, CARLOS EDUARDO
ROCHA ALMEIDA
Advogado do(a) EXEQUENTE: JOSE DE ALMEIDA JUNIOR RO0001370
Advogado do(a) EXEQUENTE: CARLOS EDUARDO ROCHA
ALMEIDA - RO0003593
EXECUTADO: ESTADO DE RONDÔNIA
Advogado do(a) EXECUTADO:
Nome: ESTADO DE RONDÔNIA
Endereço: desconhecido
ID 16783928: Proceda a direção do cartório o reenvio da requisição
de pequeno valor.
Rolim de Moura, data conforme movimentação processual.
Leonardo Leite Mattos e Souza
Juiz de Direito
P.K.G.
PODER JUDICIÁRIO
Estado de Rondônia
1ª Vara Cível da Comarca de Rolim de Moura
Av. João Pessoa, 4555, Centro, Rolim de Moura/RO
Telefone: (69) 3442-1458. E-mail: rmm1civel@tjro.jus.br
Processo: 7003635-55.2017.8.22.0010
Classe: INF JUV CIV - EXECUÇÃO DE ALIMENTOS (1432)
Valor da Ação: R$ 855,48
EXEQUENTE: P. R. D. S. S.
Advogado do(a) EXEQUENTE:
EXECUTADO: S. M. D. S.
Advogado do(a) EXECUTADO:
Nome: SERGIO MARCULINO DOS SANTOS
Endereço: AV. BRASILIA, 4520, BEIRA RIO, Rolim de Moura - RO
- CEP: 76940-000
Suspendo o feito pelo prazo de 180 dias.
Decorrido o prazo concedido, manifeste-se a parte exequente.
Dê-se vista do autos ao MP e a DPE.
Oportunamente, tornem-me conclusos.
Rolim de Moura/RO, data conforme movimentação processual.
Leonardo Leite Mattos e Souza
Juiz de Direito
P.K.G.
PODER JUDICIÁRIO
Estado de Rondônia
1ª Vara Cível da Comarca de Rolim de Moura
Av. João Pessoa, 4555, Centro, Rolim de Moura/RO
Telefone: (69) 3442-1458. E-mail: rmm1civel@tjro.jus.br
Processo: 7003464-69.2015.8.22.0010
Classe: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
Valor da Ação: R$ 50.000,00
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EXEQUENTE: ROSELI ORMINDO DOS SANTOS
Advogado do(a) EXEQUENTE:
EXECUTADO: JOAO PRUDENCIO PINHEIRO
Advogado do(a) EXECUTADO: JANTEL RODRIGUES NAMORATO
- RO0006430
Nome: JOAO PRUDENCIO PINHEIRO
Endereço: Av. Rolim de Moura, 4508, Beira Rio, Rolim de Moura RO - CEP: 76940-000
Intime-se a parte executada acerca do teor da petição inserta ao
ID 17226792.
Somente então, tornem-me os autos conclusos para DECISÃO.
Rolim de Moura/RO, data conforme movimentação processual.
Leonardo Leite Mattos e Souza
Juiz de Direito
P.K.G.
PODER JUDICIÁRIO
Estado de Rondônia
1ª Vara Cível da Comarca de Rolim de Moura
Av. João Pessoa, 4555, Centro, Rolim de Moura/RO
Telefone: (69) 3442-1458. E-mail: rmm1civel@tjro.jus.br
Processo: 0004685-17.2012.8.22.0010
Classe: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
Valor da Ação: R$ 60.000,00
EXEQUENTE: BRASCAMPO INSUMOS E PRODUTOS
AGROPECUÁRIOS LTDA
Advogados do(a) EXEQUENTE: SALVADOR LUIZ PALONI RO000299A, MARTA MARTINS FERRAZ PALONI - RO0001602
EXECUTADO: ISRAEL DE FREITAS FARIAS, LUIZ CARLOS
PEREIRA DOS SANTOS, TANIA DE FREITAS FARIAS SANTOS
Advogado do(a) EXECUTADO: SILVIO VIEIRA LOPES RO00072-B
Advogado do(a) EXECUTADO: SILVIO VIEIRA LOPES RO00072-B
Advogado do(a) EXECUTADO: SILVIO VIEIRA LOPES RO00072-B
Nome: ISRAEL DE FREITAS FARIAS
Endereço: Linha 192, km 14/15, lado norte, Frente c/faz.Zaqueu,
Zona Rural, Rolim de Moura - RO - CEP: 76940-000
Nome: LUIZ CARLOS PEREIRA DOS SANTOS
Endereço: Linha 192, km 14,5 lado norte, Não consta, Área Rural,
Rolim de Moura - RO - CEP: 76940-000
Nome: TANIA DE FREITAS FARIAS SANTOS
Endereço: Linha 192, km 14,5 Ld. norte, ou Rua Maceió, 2250,
setor 3 Ariquemes/RO, Rural, Rolim de Moura - RO - CEP: 76940000
Expeça-se MANDADO de penhora e avaliação de tantos bens quanto
bastem para a satisfação do débito, observando preferencialmente
os indicados pela exequente, devendo, o Sr. Oficial de Justiça, na
mesma oportunidade, intimar a parte executada para, querendo,
oferecer impugnação, no prazo e com as advertências legais.
Deverá, ainda o Sr. Oficial de Justiça, observar a disposição inserta
nos arts. 833 e 842, ambos do CPC.
Ressalto que os bens móveis penhorados deverão ser depositados
pelo Oficial de Justiça em poder do exequente, nos termos do art.
840, II, §1°, do CPC, salvo situações excepcionais.
Após, decorrido o prazo sem o oferecimento de embargos,
certifique-se e, em seguida, intime-se a parte exequente a, no
prazo de 10 dias, requerer o que entender pertinente para fins de
satisfação do crédito devendo, nessa oportunidade, manifestar
eventual interesse na adjudicação do(s) bem(ns) porventura
penhorado(s) nestes autos.
Com a efetivação da penhora, deverá o credor proceder de acordo
com o disposto no art. 844 do CPC.
Sirva-se esta DECISÃO como certidão para averbação premonitória
no registro de imóveis, de veículos ou de outros bens sujeitos a
penhora, arresto ou indisponibilidade (CPC, art. 828 e art. 832, II,
30, das DGExtraj.).
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No prazo de 10 dias de sua concretização, o exequente deverá
comunicar ao juízo as averbações efetivadas.
Sirva esta DECISÃO como MANDADO de penhora, avaliação e
intimação: Linha 192, Km 14, lado norte, Rolim de Moura/RO.
Rolim de Moura/RO, data conforme movimentação processual.
Leonardo Leite Mattos e Souza
Juiz de Direito
P.K.G.
PODER JUDICIÁRIO
Estado de Rondônia
1ª Vara Cível da Comarca de Rolim de Moura
Av. João Pessoa, 4555, Centro, Rolim de Moura/RO
Telefone: (69) 3442-1458. E-mail: rmm1civel@tjro.jus.br
Processo: 0005381-87.2011.8.22.0010
Classe: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
Valor da Ação: R$ 30.317,73
EXEQUENTE: GILBERTO JANUARIO - ME
Advogados do(a) EXEQUENTE: PATRICIA OLIVEIRA DE
HOLANDA ROCHA - RO0003582, RAQUEL OLIVEIRA DE
HOLANDA GALLI - RO000363B
EXECUTADO: M. S. PINHEIRO LIMA - ME
Advogado do(a) EXECUTADO: SALVADOR LUIZ PALONI RO000299A
Trata-se de ação monitória em fase de cumprimento de SENTENÇA
que tramita desde 2011 para cobrança de duplicata sem aceite
(doc. Id. 14817193, p. 11).
A monitória foi embargada e o feito seguiu para instrução.
SENTENÇA de procedência foi prolatada em julho de 2013 (doc.
Id. 14817193, p. 69). Recurso de apelação recebeu julgamento
em setembro de 2015 (doc. Id. 14817215, p. 10) em transitou em
julgado (doc. Id. 14817215, p. 12)
O feito, então, segue pelo cumprimento da SENTENÇA alterada
pelo acórdão (doc. Id. 14817215, p. 17). Restaram frustradas
tentativas de penhora de valores via Bacenjud (doc. Id. 14817215,
p. 24). O cumprimento segue também contra a empresária, eis que
se trata de empresário individual (doc. Id. 14817215, p. 33). Contra
a pessoa física também foi tentada penhora via Bacenjud (doc. Id.
14817215, p. 36) e de outros bens (doc. Id. 14817215, p. 41).
O requerente pediu desconsideração da personalidade jurídica
(doc. Id. 14817215, p. 48) em 2016 que foi indeferida (doc. Id.
14817215, p. 53).
A certidão da dívida judicial foi emitida para fins de protesto (doc.
Id.15575200, p. 2).
Nova tentativa de Bacenjud não frutificou (doc. Id. 17999676) nem
a penhora de veículos (doc. Id. 19139199)
A exequente, então requer suspensão do CPF da executada
MARIA DO SOCORRO PINHEIRO LIMA.
A lei (inc. IV do art. 139 do CPC) autorizou que o magistrado possa
“determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais
ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento
de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto
prestação pecuniária”.
De se observar que a ampliação dos deveres-poderes do
magistrado, principalmente no referente ao DISPOSITIVO
apontado, não permitirá medidas discricionárias e que ultrapassem
limites constitucionais. No Estado Democrático de Direito, os fins
nunca justificarão os meios a ponto de se permitir uma leitura
simplesmente utilitarista da norma processual.
As medidas devem ser aquelas “necessárias para assegurar o
cumprimento de ordem judicial” (excerto do inc. IV do art. 139 do
CPC). Em que pese a argumentação do exequente, ele não trouxe
ao feito elementos que permitam inferir que a suspensão da CPF
da executada se configura medida imprescindível ao cumprimento
da SENTENÇA. Por toda evidência, a medida solicitada não está
voltada à efetivação da DECISÃO judicial, é simples técnica de
pressão.
Ademais, o CPF é um registro mantido pela Receita Federal e
a suspensão dos cadastros é prerrogativa daquele órgão em
situações específicas (parágrafo único do art. 2º da Instrução
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Normativa RFB n. 1548, de 13 de fevereiro de 2015). Trata-se de
cadastro de interesse público das administrações das 3 esferas
bem como do sistema bancário e financeiro nacional e eventual
suspensão nos moldes pleiteados nesta ação privada teria reflexo
na área de atuação desses entes. Veja-se que o próprio Judiciário/
PJE se vale de consultas à Receita Federal para cadastro das
partes via CPF/CNPJ.
Em última análise, a medida solicitada torna inócuo o próprio
protesto eventualmente solicitado pelo exequente – pelo que
indefiro a medida solicitada.
Diga a parte exequente, atentando-se para a possibilidade de se
tratar de execução frustrada.
Rolim de Moura/RO, data conforme assinatura eletrônica*.
LEONARDO LEITE MATTOS E SOUZA
Juiz de Direito
___________________________
* A data de assinatura deste documento corresponde aos seis
primeiros dígitos indicados no “número do documento” constante da
parte inferior da assinatura eletrônica e está disposta na seguinte
ordem: ano (com dois dígitos), mês e dia.
PODER JUDICIÁRIO
Estado de Rondônia
1ª Vara Cível da Comarca de Rolim de Moura
Av. João Pessoa, 4555, Centro, Rolim de Moura/RO
Telefone: (69) 3442-1458. E-mail: rmm1civel@tjro.jus.br
Processo: 7004030-13.2018.8.22.0010
Classe: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
Valor da Ação: R$ 5.400,00
AUTOR: DOUGLAS DE SOUZA LOPES
Advogado do(a) AUTOR: PAULO NUNES RIBEIRO - RO0007504
RÉU: SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO
DPVAT SA
Advogado do(a) RÉU: ALVARO LUIZ DA COSTA FERNANDES RO0005369
Verifica-se a existência de incompetência relativa deste Juízo para
processamento e julgamento da lide, haja vista que esta jurisdição
é local diverso daqueles descritos na Súmula 540 do Superior
Tribunal de Justiça e competentes para o ingresso da ação de
cobrança do seguro DPVAT.
Ante a disposição inserta no art. 10 do CPC, intimem-se as partes
para manifestarem sobre o interesse no declínio da competência
para o local do domicílio do autor, do domicílio do réu ou o local
do fato.
Prazo: 05 dias.
Somente então tornem-me os autos conclusos.
Rolim de Moura/RO, data conforme movimentação processual.
Leonardo Leite Mattos e Souza
Juiz de Direito
JCSDC

2ª VARA CÍVEL
2º Cartório Cível
Juízo da 2ª Vara Cível e Juizado da
infância e Juventude da Comarca de Rolim de Moura - RO
E-mail: rmm2civel@tjro.jus.br
Proc.: 0006703-45.2011.8.22.0010
Ação:Procedimento Ordinário (Cível)
Requerente:Ivone Helmann
Advogado:Salvador Luiz Paloni (OAB/RO 299A), Vanderlei
Casprechen (OAB/RO 2242), Lucildo Cardoso Freire (RONDÔNIA
4751)
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Requerido:Devair Faustino da Silva
Advogado:Carlos Oliveira Spadoni (RO 607-A)
DECISÃO:
Conforme há muito mencionado na SENTENÇA (fls. 89 a 91),
até aquele momento processual AS PARTES JUNTARAM
MATRÍCULA OU ESCRITURA SOBRE O IMÓVEL OBJETO DO
LITÍGIO, sendo o processo permeado por diversos incidentes. E por
isso este processo não chega a resultado prático quase algum.2)
Na inicial fora alegado que as partes adquiriram o imóvel referente
ao lote 14, quadra 051, setor 08, Pimenta Bueno.Esta transação se
encontra documentada pelo contrato particular de fl. 10.De igual
modo, a declaração de fl. 9.O acórdão reconheceu à Autora direito
à metade do imóvel da inicial (fls. 111 a 114).Em cumprimento de
SENTENÇA foi juntada a matrícula de fl. 139, atestando que o
imóvel lote n.º 14, da quadra 51, setor 8, se encontra registrado
em nome do Município de Pimenta Bueno matrícula n.º 11.799,
que é a mesma matrícula de fl. 160.De igual teor, o BIC de fl. 140.
Deferida a penhora (fls.185 a 186-verso), a parte Autora alega que
o imóvel a ser penhorado não é o lote n.º 14, mas sim o lote num.
15, da quadra 51, setor 8 (fls. 205-206).Sem razão a parte Autora.
A matrícula n.º 11.799 (fl. 160) menciona que o imóvel ainda
continua sendo o imóvel lote 14, quadra 51, setor 8 Pimenta Bueno.
No mesmo sentido, o croqui de fls. 168 e 195.Além do que há nítida
divergência entre as informações, pois o lote num. 14, quadra 51,
setor 8 está cadastrado em nome de CLAUDIO PEREIRA DA
SILVA (fls. 148, 149 e 150), ao passo que o imóvel do lote num.
15, quadra 51, setor 8 está cadastrado administrativamente em
nome de ANA RIBEIRO DE JESUS (fl. 202).E o imóvel vendido
(contrato particular) por ANA RIBEIRO DE JESUS a DEVAIR
FAUSTINO DA SILVA é o lote num. 14, quadra 51, setor 8 (fl. 10)
e não o lote 15. Portanto, não há sentido pretender modificar o
documento que até então embasava a pretensão.Se a exequente
pretender algo diferente, que junte matrícula de outro imóvel, pois
o imóvel do lote num. 15, da quadra 51, setor 8, até então não fez
parte desta lide, respeitada eventual opinião em sentido contrário.
Por tudo isso, resta INDEFERIDO o pedido de fls. 205-206 neste
momento.A ressalva que se faz é caso insista no pedido, DEVERÁ
JUNTAR MATRÍCULA e INFORMES ATUALIZADOS DO CRI de
PIMENTA BUENO e declaração do Município comprovando que
o imóvel num. 14, da quadra 51, setor 8 passou a ser o lote 15,
da quadra 51, setor 8, para evitar novos incidentes.Intimem-se, na
pessoa dos Procuradores, oportunamente, via DJe. Dê-se vistas,
caso solicitado.Rolim de Moura, quinta-feira, 13 de setembro de
2018.Jeferson C. Tessila de Melo Juiz de Direito
Proc.: 0005091-04.2013.8.22.0010
Ação:Procedimento Ordinário (Cível)
Requerente:Orival Alves Franco, Renato Aparecido Ferreira
Advogado:Defensor Público ( )
Requerido:José Carlos Rossoni, Amarildo de Jesus Prado
Advogado:Nivaldo Vieira de Melo (OAB/RO 257A), Roberta de
Oliveira Lima Paes (OAB/RO 1568), Nivaldo Vieira de Melo (OAB/
RO 257A)
DESPACHO:
1) Feito transitado em julgado, há diversos anos.2) CALCULEMSE as custas finais, observando o valor da causa, bem como o
valor mínimo da Lei n.º 3.896, de 24/8/20163) Após o cálculo,
aguarde-se recolhimento, em cinco dias para arquivamento do feito
e eventual liberação de valores ao executado. 3.1) Comprovado
o recolhimento, arquive-se.4) No mais, os interessados já foram
intimados, tanto Patronos, como Defensoria Pública.5) Intimem-se,
na pessoa dos Procuradores via DJe (art. 270 do CPC e art. 50 das
DGJ).Rolim de Moura-RO, quinta-feira, 13 de setembro de 2018.
Jeferson Cristi Tessila de Melo Juiz de Direito
Proc.: 0006839-37.2014.8.22.0010
Ação:Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária
Requerente:Banco Bradesco S/A
Advogado:Lúcia Cristina Pinho Rosas (AM 5109), Edson Rosas
Junior (OAB/AM 1910)
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Requerido:Front Tecnologia Em Asfalto Ltda Epp, Dilmar Benetti
Advogado:Nivaldo Vieira de Melo (OAB/RO 257A), Hercilio de
Araújo Ferreira Filho (MG 61.990-B)
DESPACHO:
Feito que tramitava originariamente como Busca e Apreensão
contra FRONT TECNOLOGIA EM ASFALTO LTDA EPP e seu
avalista DILMAR BENETTI.O bem não foi localizado (fl. 44), tendo
o Autor pedido a conversão em execução por quantia certa.Neste
procedimento, os executados apresentaram, proposta de acordo,
com depósito de algumas parcelas (fls. 51, 67 e 76), mas há anos
que não cumprem o acordo outrora feitoOs executados foram
citados. Não nomearam bens; também não apresentaram defesa
DEFIRO, na forma abaixo (fl. 156), Diante do comportamento dos
executados, torna-se justificada a tomada de providências por
parte do
PODER JUDICIÁRIO, evitando outras lides e para que o processo
seja sentenciado.Aliado a isso, devem ser cumpridas as Metas
do CNJ, que determinam a redução de executivos fiscais em até
20% ao ano, sem contar que devem ser sentenciados/extintos
mais processos que ingressam e a todo momento recebemos
cobranças neste sentido, com inúmeros relatórios, sistemas, etc.E
quem não cumpre as metas é divulgado como inoperante ou não
efetivo estatisticamente, pois é comum dizer o tribunal X cumpriu
n% das metas .. ou o tribunal Z foi o que menos cumpriu as metas
E não custa dizer que a cada dia temos cada vez mais processos
(aumento entre 35 a 40% na demanda, comparando-se os anos de
2010 e 2011) e menos funcionários e estrutura. Em contraposição à
menor estrutura, MANDA-SE SENTENCIAR MAIS LIDES DO QUE
INGRESSAM E REDUZIR EXECUTIVOS FISCAIS em até 20% ao
ano, valor muito grande, pois seria 1/5 de todas Execuções Fiscais
que tramitam! TUDO SÃO NÚMEROS E ESTATÍSTICAS. Isso
ocasiona excesso processual, cobrança de todos segmentos da
sociedade, justificando a tomada de medidas mais enérgicas para
andamento processual o mais rápido possível, em cumprimento às
determinações acima.Considero, também as opiniões do Ministro
do Superior Tribunal de Justiça, Jorge Mussi o qual adverte
que a sociedade brasileira está “perdendo a paciência” com o
Judiciário (http://www.espacovital.com.br/noticia-26742-ministrodo-stj-adverte-que-sociedade-brasileira-esta-perdendo-pacienciajudiciario) e da Presidente do STF, Carmem Lucia, cobrando
mais eficiência (o que pode ser visto em https://g1.globo.com/
go/goias/noticia/ministra-carmen-lucia-visita-novamente-goiaspara-participar-da-inauguracao-de-presidio.ghtml). Ou seja, todas
providências para agilidade devem ser adotadas, cumprindo o que
determinam o STF, o CNJ e o Superior Tribunal de Justiça.Devem
ser utilizados todos meios para que o processo tenha andamento
mais rápido (cumprindo o art. 5.º, LXXVIII, da Constituição Federal).
Para isso, como garantia para cumprimento das obrigações, foi feita
busca de ativos financeiros junto ao sistema BACENJUD valor de
fl. 163-v.RENAJUD negativo bens tem outras diversas restrições
e ônus e nunca foram encontrados para penhora e avaliação.
Intimem-se as partes, na pessoa dos Procuradores (art. 270 do
NCPC e art. 50 das DGJ).Rolim de Moura-RO, quinta-feira, 13 de
setembro de 2018.Jeferson C. Tessila de Melo Juiz de Direito
Heloisa Gonçalves Dias
Diretora de Cartório
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Tribunal de Justiça de Rondônia
Rolim de Moura - 2ª Vara Cível
Av. João Pessoa, nº 4555, Bairro Centro, CEP 76.940-000, Rolim
de Moura, RO
Fone: 69 3442 8273 - rmm2civel@tjro.jus.brProcesso nº: 700256044.2018.8.22.0010
Requerente/Exequente: MUNICÍPIO DE ROLIM DE MOURA
Requerido/Executado: SAO TOMAS EMPREENDIMENTOS
IMOBILIARIOS E PARTICIPACOES LTDA
DEFIRO o pedido retro.
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AGUARDE-SE em suspensão até 31/12/2018.
Transcorrido ao Exequente.
À PGM e Patronos da executada, oportunamente, independente de
nova deliberação.
Rolim de Moura/RO, 12 de setembro de 2018.
Jeferson Cristi Tessila Melo
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Rolim de Moura - 2ª Vara Cível
Av. João Pessoa, 4555, Centro, Rolim de Moura - RO - CEP:
76940-000 - Fone: 69 3442 8273, rmm2civel@tjro.jus.br Processo
nº: 7006714-42.2017.8.22.0010
Classe: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159)
EXEQUENTE: PICA PAU MOTOS LTDA
Advogado do(a) EXEQUENTE: CHARLES BACCAN JUNIOR RO0002823
EXECUTADO: ADEMIR DE SOUZA CAOBELI
EDITAL DE CITAÇÃO
PRAZO: 30 dias
De: EXECUTADO: ADEMIR DE SOUZA CAOBELI, CPF:
422.505.442-04, atualmente em lugar incerto e não sabido.
FINALIDADE: Proceder a INTIMAÇÃO do Requerido, acima
qualificado, do bloqueio de valores realizado nos autos, via
BACENJUD, no valor de R$ 6.040,75, podendo embargar/
impugnar, caso queira, no prazo de 15 dias.
DESPACHO: “5) Como o requerido/Executado não foi localizado,
intime-se por edital quanto à restrição abaixo. 5.1) Transcorrido o
prazo, caso não seja apresentada defesa, com fundamento no art.
72 do NCPC, NOMEIO a Defensoria Pública para promover a defesa
da requerida/Executada, como Curadora Especial. 5.2) Cientifiquese oportunamente, independente de nova determinação.Aguardese eventuais embargos/impugnação. ”
Eu, Heloisa Gonçalves Dias, Diretora de Cartório, cadastro 2041510, o fiz digitar, conferi e subscrevi.
Rolim de Moura, RO, 3 de setembro de 2018.
JEFERSON CRISTI TESSILA DE MELO
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Rolim de Moura - 2ª Vara Cível
Av. João Pessoa, 4555, Centro, Rolim de Moura - RO - CEP:
76940-000 - Fone: 69 3442 8273, rmm2civel@tjro.jus.br Processo
nº: 7003098-59.2017.8.22.0010
Requerente: JOSE OLIVEIRA DA SILVA
Requerido: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
DESPACHO
Defiro a perícia médica e nomeio como perito do juízo o Dr. OZIEL
SOARES CAETANO, CRM/RO 4515.
Fixo a data de 22/11/2018, às 14h, para a perícia médica, a qual
será realizada na CLÍNICA MODELLEN, situada na Av. Goiânia,
4947, Centro, nesta Comarca, telefone 3442-8809 ou 98493-1000.
Arbitro honorários periciais em R$ 500,00 (quinhentos reais), com
fundamento:
1) no art. 25 da Resolução 305/2014-CJF, incisos:
I – nível de especialização e a complexidade do trabalho – tempo
exigido para a prestação do serviço (exame e laudo);
II – a natureza e a importância da causa – competência delegada;
segurado residente em local não acobertado pela jurisdição federal;
III – o grau de zelo profissional – laudo apto ao sentenciamento da
lide, sem necessidade de complementação;
IV – o trabalho realizado – tempo de atendimento superior às
consultas de rotina e, ainda, com a elaboração de laudo pericial;
V – o lugar da prestação do serviço – comarca de interior do
Estado, com notória escassez de profissionais habilitados nas
especialidades de ortopedia, psquiatria, neurologia, pediatria,
cardologia, urologia e inexistência nas áreas de nefrologia,
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pneumologia, otorrinolaringologia, oncologia, reumatologia, etc,
fato que é de conhecimento público, inclusive do INSS, com sua
falta de peritos.
2) no Parágrafo Único, do Art. 3º, da Resolução n. 541, do Conselho
da Justiça Federal,
3) art. 2º da Resolução 232/CNJ e
4) art. 28 da Resolução 305/2014/CJF-RES.
E ainda, quanto ao valor fixado, este juízo tem arbitrado a mesma
quantia (R$ 500,00) há mais de cinco anos, sem insurgências do
INSS, que tem ciência da dificuldade de nomeação e aceitação
do encargo de perito pelos médicos desta Comarca e desta
região do Estado, fatos esses já exaustivamente explanados
em diversos expedientes e ofícios, a exemplo: autos 000555703.2010.822.0010, ofício n.° 705/Jurídico/HRC, nos autos n.°
0076070-04.2008.822.0010, Ofício n.º 256/GAB/SEMUSA, de
25/05/2011, OF. GAB/2 VC-RM n. 0021, de 03/08/2012, Ofícios
2VC/GAB n.º 009, 010, 011, 012, 013, 104, 015, 016, 017, todos
de 13/06/2011.
Os honorários serão pagos pela Seção Judiciária do Estado e
requisitados pelo Sistema AJG/CJF.
A parte autora será intimada quanto à data da perícia na pessoa
do procurador e deverá comparecer à perícia portando todos os
laudos, exames e receituários que possuir.
Intimem-se o réu para, querendo, indicar assistente técnico no
prazo de 05 dias, ficando a seu cargo a comunicação ao profissional
indicado, oferecendo seus pareceres no prazo comum de 10 dias
após a apresentação do laudo.
Deverá o perito responder somente aos quesitos do juízo (anexo),
essenciais ao sentenciamento da lide.
Indefiro os quesitos das partes tendo em vista que de certa
forma os pertinentes à elucidação da capacidade laborativa do(a)
periciando(a) serão respondidos pelos quesitos do juízo.
Fixo o prazo de 30 dias para CONCLUSÃO do laudo.
Com a vinda do laudo, vistas às partes.
Nos termos do art. 6º do CPC (Todos os sujeitos do processo
devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável,
DECISÃO de MÉRITO justa e efetiva), art. 370 (Caberá ao juiz, de
ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias
ao julgamento do MÉRITO ) e primeira parte do art. 375 (O juiz
aplicará as regras de experiência comum subministradas pela
observação do que ordinariamente acontece), determino ao INSS
juntar nos autos o CNIS e demais informações do autor e seu grupo
familiar constantes das bases do sistema DATAPREV.
O INSS deverá observar o art. 1.º, inciso III, da Recomendação
n.º 1 de 15/12/2015, do CNJ, juntando aos autos o processo
administrativo.
Data conforme movimentação do sistema.
JEFERSON CRISTI TESSILA DE MELO
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Rolim de Moura - 2ª Vara Cível
Av. João Pessoa, 4555, Centro, Rolim de Moura - RO - CEP:
76940-000 - Fone: 69 3442 8273, rmm2civel@tjro.jus.br Processo
nº: 7003098-59.2017.8.22.0010
Requerente: JOSE OLIVEIRA DA SILVA
Requerido: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
DESPACHO
Defiro a perícia médica e nomeio como perito do juízo o Dr. OZIEL
SOARES CAETANO, CRM/RO 4515.
Fixo a data de 22/11/2018, às 14h, para a perícia médica, a qual
será realizada na CLÍNICA MODELLEN, situada na Av. Goiânia,
4947, Centro, nesta Comarca, telefone 3442-8809 ou 98493-1000.
Arbitro honorários periciais em R$ 500,00 (quinhentos reais), com
fundamento:
1) no art. 25 da Resolução 305/2014-CJF, incisos:
I – nível de especialização e a complexidade do trabalho – tempo
exigido para a prestação do serviço (exame e laudo);
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II – a natureza e a importância da causa – competência delegada;
segurado residente em local não acobertado pela jurisdição federal;
III – o grau de zelo profissional – laudo apto ao sentenciamento da
lide, sem necessidade de complementação;
IV – o trabalho realizado – tempo de atendimento superior às
consultas de rotina e, ainda, com a elaboração de laudo pericial;
V – o lugar da prestação do serviço – comarca de interior do
Estado, com notória escassez de profissionais habilitados nas
especialidades de ortopedia, psquiatria, neurologia, pediatria,
cardologia, urologia e inexistência nas áreas de nefrologia,
pneumologia, otorrinolaringologia, oncologia, reumatologia, etc,
fato que é de conhecimento público, inclusive do INSS, com sua
falta de peritos.
2) no Parágrafo Único, do Art. 3º, da Resolução n. 541, do Conselho
da Justiça Federal,
3) art. 2º da Resolução 232/CNJ e
4) art. 28 da Resolução 305/2014/CJF-RES.
E ainda, quanto ao valor fixado, este juízo tem arbitrado a mesma
quantia (R$ 500,00) há mais de cinco anos, sem insurgências do
INSS, que tem ciência da dificuldade de nomeação e aceitação
do encargo de perito pelos médicos desta Comarca e desta
região do Estado, fatos esses já exaustivamente explanados
em diversos expedientes e ofícios, a exemplo: autos 000555703.2010.822.0010, ofício n.° 705/Jurídico/HRC, nos autos n.°
0076070-04.2008.822.0010, Ofício n.º 256/GAB/SEMUSA, de
25/05/2011, OF. GAB/2 VC-RM n. 0021, de 03/08/2012, Ofícios
2VC/GAB n.º 009, 010, 011, 012, 013, 104, 015, 016, 017, todos
de 13/06/2011.
Os honorários serão pagos pela Seção Judiciária do Estado e
requisitados pelo Sistema AJG/CJF.
A parte autora será intimada quanto à data da perícia na pessoa
do procurador e deverá comparecer à perícia portando todos os
laudos, exames e receituários que possuir.
Intimem-se o réu para, querendo, indicar assistente técnico no
prazo de 05 dias, ficando a seu cargo a comunicação ao profissional
indicado, oferecendo seus pareceres no prazo comum de 10 dias
após a apresentação do laudo.
Deverá o perito responder somente aos quesitos do juízo (anexo),
essenciais ao sentenciamento da lide.
Indefiro os quesitos das partes tendo em vista que de certa
forma os pertinentes à elucidação da capacidade laborativa do(a)
periciando(a) serão respondidos pelos quesitos do juízo.
Fixo o prazo de 30 dias para CONCLUSÃO do laudo.
Com a vinda do laudo, vistas às partes.
Nos termos do art. 6º do CPC (Todos os sujeitos do processo
devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável,
DECISÃO de MÉRITO justa e efetiva), art. 370 (Caberá ao juiz, de
ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias
ao julgamento do MÉRITO ) e primeira parte do art. 375 (O juiz
aplicará as regras de experiência comum subministradas pela
observação do que ordinariamente acontece), determino ao INSS
juntar nos autos o CNIS e demais informações do autor e seu grupo
familiar constantes das bases do sistema DATAPREV.
O INSS deverá observar o art. 1.º, inciso III, da Recomendação
n.º 1 de 15/12/2015, do CNJ, juntando aos autos o processo
administrativo.
Data conforme movimentação do sistema.
JEFERSON CRISTI TESSILA DE MELO
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Rolim de Moura - 2ª Vara Cível
Av. João Pessoa, 4555, Centro, Rolim de Moura - RO - CEP:
76940-000 - Fone: 69 3442 8273, rmm2civel@tjro.jus.br Processo
nº: 7003098-59.2017.8.22.0010
Requerente: JOSE OLIVEIRA DA SILVA
Requerido: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

SEXTA-FEIRA, 14-09-2018

1093

DESPACHO
Defiro a perícia médica e nomeio como perito do juízo o Dr. OZIEL
SOARES CAETANO, CRM/RO 4515.
Fixo a data de 22/11/2018, às 14h, para a perícia médica, a qual
será realizada na CLÍNICA MODELLEN, situada na Av. Goiânia,
4947, Centro, nesta Comarca, telefone 3442-8809 ou 98493-1000.
Arbitro honorários periciais em R$ 500,00 (quinhentos reais), com
fundamento:
1) no art. 25 da Resolução 305/2014-CJF, incisos:
I – nível de especialização e a complexidade do trabalho – tempo
exigido para a prestação do serviço (exame e laudo);
II – a natureza e a importância da causa – competência delegada;
segurado residente em local não acobertado pela jurisdição federal;
III – o grau de zelo profissional – laudo apto ao sentenciamento da
lide, sem necessidade de complementação;
IV – o trabalho realizado – tempo de atendimento superior às
consultas de rotina e, ainda, com a elaboração de laudo pericial;
V – o lugar da prestação do serviço – comarca de interior do
Estado, com notória escassez de profissionais habilitados nas
especialidades de ortopedia, psquiatria, neurologia, pediatria,
cardologia, urologia e inexistência nas áreas de nefrologia,
pneumologia, otorrinolaringologia, oncologia, reumatologia, etc,
fato que é de conhecimento público, inclusive do INSS, com sua
falta de peritos.
2) no Parágrafo Único, do Art. 3º, da Resolução n. 541, do Conselho
da Justiça Federal,
3) art. 2º da Resolução 232/CNJ e
4) art. 28 da Resolução 305/2014/CJF-RES.
E ainda, quanto ao valor fixado, este juízo tem arbitrado a mesma
quantia (R$ 500,00) há mais de cinco anos, sem insurgências do
INSS, que tem ciência da dificuldade de nomeação e aceitação
do encargo de perito pelos médicos desta Comarca e desta
região do Estado, fatos esses já exaustivamente explanados
em diversos expedientes e ofícios, a exemplo: autos 000555703.2010.822.0010, ofício n.° 705/Jurídico/HRC, nos autos n.°
0076070-04.2008.822.0010, Ofício n.º 256/GAB/SEMUSA, de
25/05/2011, OF. GAB/2 VC-RM n. 0021, de 03/08/2012, Ofícios
2VC/GAB n.º 009, 010, 011, 012, 013, 104, 015, 016, 017, todos
de 13/06/2011.
Os honorários serão pagos pela Seção Judiciária do Estado e
requisitados pelo Sistema AJG/CJF.
A parte autora será intimada quanto à data da perícia na pessoa
do procurador e deverá comparecer à perícia portando todos os
laudos, exames e receituários que possuir.
Intimem-se o réu para, querendo, indicar assistente técnico no
prazo de 05 dias, ficando a seu cargo a comunicação ao profissional
indicado, oferecendo seus pareceres no prazo comum de 10 dias
após a apresentação do laudo.
Deverá o perito responder somente aos quesitos do juízo (anexo),
essenciais ao sentenciamento da lide.
Indefiro os quesitos das partes tendo em vista que de certa
forma os pertinentes à elucidação da capacidade laborativa do(a)
periciando(a) serão respondidos pelos quesitos do juízo.
Fixo o prazo de 30 dias para CONCLUSÃO do laudo.
Com a vinda do laudo, vistas às partes.
Nos termos do art. 6º do CPC (Todos os sujeitos do processo
devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável,
DECISÃO de MÉRITO justa e efetiva), art. 370 (Caberá ao juiz, de
ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias
ao julgamento do MÉRITO ) e primeira parte do art. 375 (O juiz
aplicará as regras de experiência comum subministradas pela
observação do que ordinariamente acontece), determino ao INSS
juntar nos autos o CNIS e demais informações do autor e seu grupo
familiar constantes das bases do sistema DATAPREV.
O INSS deverá observar o art. 1.º, inciso III, da Recomendação
n.º 1 de 15/12/2015, do CNJ, juntando aos autos o processo
administrativo.
Data conforme movimentação do sistema.
JEFERSON CRISTI TESSILA DE MELO
Juiz de Direito
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COMARCA DE VILHENA
1ª VARA CRIMINAL
1º Cartório Criminal
Sugestões ou reclamações façam-nas pressoalmente a Juíza, ou
contate-nos via internet. Endereço eletrônico: vha1criminal@tjro.
jus.br
Juíza de Direito: Liliane Pegoraro Bilharva
Diretor de Cartório: Emerson Batista Salvador
EDITAL DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO
PRAZO 20 DIAS
Proc.: 0002421-05.2018.8.22.0014
Ação:Ação Penal - Procedimento Ordinário (Réu Solto)
Autor:Ministério Público do Estado de Rondônia
Denunciado: DABISON BRUNO BRITO PICH - brasileiro, solteiro,
profissão não informada, nascido aos 13/07/1993, natural de Juina/
MT, filho de Valmir Pich e de Sandra Luzia Borges Brito, atualmente
em lugar incerto e não sabido.
FINALIDADE: Faz saber a todos quanto ao presente Edital virem
ou dele tomarem conhecimento que se processa perante a 1ª Vara
Criminal da Comarca de Vilhena/RO que tem por FINALIDADE:
CITAR o denunciado DABISON BRUNO BRITO PICH, do inteiro
teor da DENÚNCIA de fls. III/IV, incurso nas penas do artigo 155,
§ 4º, II, do Código Penal, bem como INTIMÁ-LO para responder a
acusação por escrito, no prazo de 10 (dez) dias por intermédio de
Advogado, nos termos do artigo 396 e 396-A do CPP. Declarando
o acusado não ter Advogado e nem condições financeiras para
constituí-lo será nomeado Defensor Público
EDITAL DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO
PRAZO 20 DIAS
Proc.: 0002102-37.2018.8.22.0014
Ação:Ação Penal - Procedimento Ordinário (Réu Solto)
Autor:Ministério Público do Estado de Rondônia
Denunciado: MAICON DOUGLAS OLVEIRA DOS SANTOS
- brasileiro, solteiro, profissão não informada, nascido aos
01/07/1994, natural de Vilhena/RO, filho de João Batista dos
Santos e de Rosana de Fátima Oliveira Dias, atualmente em lugar
incerto e não sabido.
FINALIDADE: Faz saber a todos quanto ao presente Edital virem
ou dele tomarem conhecimento que se processa perante a 1ª Vara
Criminal da Comarca de Vilhena/RO que tem por FINALIDADE:
CITAR o denunciado MAICON DOUGLAS OLVEIRA DOS
SANTOS, do inteiro teor da DENÚNCIA de fls. III/IV, incurso por
uma vez, no artigo 129, § 9º, do Código Penal; por uma vez no
artigo 21, da Lei nº 3.688/41; por quatro vezes no artigo 147, c/c
artigo 61, II, “f”, do Código Penal; por uma vez no artigo 129, § 9º, do
Código Penal e por três vezes no artigo 24-A, da Lei nº 11.340/06,
na forma do artigo 69, do Código Penal, com as implicações da Lei
nº 11.340/06, bem como INTIMÁ-LO para responder a acusação
por escrito, no prazo de 10 (dez) dias por intermédio de Advogado,
nos termos do artigo 396 e 396-A do CPP. Declarando o acusado
não ter Advogado e nem condições financeiras para constituí-lo
será nomeado Defensor Público
EDITAL DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO
PRAZO 20 DIAS
Proc.: 0002710-35.2018.8.22.0014
Ação:Ação Penal - Procedimento Sumário (Réu Solto)
Autor:Ministério Público do Estado de Rondônia
Denunciado: FÁBIO JUNIOR VIEIRA - brasileiro, solteiro, serviços
gerais, nascido aos 22/11/1988, natural de Vilhena/RO, filho de
Sebastião Vieira e de Noemia Moreira Vieira, atualmente em lugar
incerto e não sabido
FINALIDADE: Faz saber a todos quanto ao presente Edital virem
ou dele tomarem conhecimento que se processa perante a 1ª Vara
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Criminal da Comarca de Vilhena/RO que tem por FINALIDADE:
CITAR o denunciado FÁBIO JUNIOR VIEIRA, do inteiro teor da
DENÚNCIA de fls. III/IV, incurso nas penas do artigo 329, caput e
artigo 147, caput, ambos do Código Penal, bem como INTIMÁ-LO
para responder a acusação por escrito, no prazo de 10 (dez) dias
por intermédio de Advogado, nos termos do artigo 396 e 396-A do
CPP. Declarando o acusado não ter Advogado e nem condições
financeiras para constituí-lo será nomeado Defensor Público.
EDITAL DE CITAÇAO E INTIMAÇÃO
PRAZO 20 DIAS
Proc.: 0003015-19.2018.8.22.0014
Ação:Ação Penal de Competência do Júri (Réu Solto)
Autor:Ministério Público do Estado de Rondônia
Denunciado: JEAN CARLOS TAVARES BRUNELLI - brasileiro,
convivente, pintor, nascido aos 08/04/1933, natural de Ariquemes/
RO, filho de Valdeci Brunello e de Maria do Rosário Tavares e
RAFAELI FELIZ DE SOUZA - brasileiro, convivente, profissão não
informada, nascida aos 05/06/1991, natural de Vilhena/RO, filha
de José Manoel de Souza e de Marina Feliz de Souza, ambos
atualmente em lugar incerto e não sabido.
FINALIDADE: Faz saber a todos quanto ao presente Edital virem
ou dele tomarem conhecimento que se processa perante a 1ª Vara
Criminal da Comarca de Vilhena/RO que tem por FINALIDADE:
CITAR os denunciados JEAN CARLOS TAVARES BRUNELLI
e RAFAELI FELIZ DE SOUZA, do inteiro teor da DENÚNCIA de
fls. III/V, incurso nas penas do artigo 121, § 2º, IV (Jean Carlos)
e artigo 121, § 2º, IV, na forma do artigo 29, todos Código Penal
(Rafaeli) bem como INTIMÁ-LOS para responderem a acusação
por escrito, no prazo de 10 (dez) dias por intermédio de Advogado,
nos termos do artigo 396 e 396-A do CPP. Declarando os acusados
não terem Advogado e nem condições financeiras para constituí-lo
será nomeado Defensor Público.
Emerson Batista Salvador
Diretor de Cartório

1º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
Vilhena - Juizado Especial
Avenida Luiz Mazziero, 4432, Jardim América, Vilhena - RO - CEP:
76908-354 - Fone:(69) 33212340
Processo nº: 7000995-33.2018.8.22.0014
Classe: JUIZADOS - PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL
CÍVEL (436)
Requerente: Nome: ANGELITA FRANCA DE SOUZA
Endereço: Avenida Patrícia Cristina Perazzoli Marcon, 1513,
Rua1503, Cristo Rei, Vilhena - RO - CEP: 76983-420
Advogados do(a) REQUERENTE: NAIARA GLEICIELE DA
SILVA SOUSA - RO0008388, DENNS DEIVY SOUZA GARATE RO0004396
Requerida: Nome: BANCO DO BRASIL SA
Endereço: Rua Nelson Tremeia, 179, Centro (S-01), Vilhena - RO
- CEP: 76980-164
Advogado do(a) REQUERIDO: SERVIO TULIO DE BARCELOS RO0006673
DESPACHO
Vistos.
Concedo o prazo de 20 dias para que o reclamado traga aos autos
os contratos realizados com a reclamante, posto que tal documento
encontra-se em seu poder.
Registro que cabe à parte que alega fato impeditivo ou modificativo
do direito da outra fazer sua prova.
Intimem-se.
Cumpra-se.
Vilhena/RO, 12 de setembro de 2018.
(a) GILBERTO JOSÉ GIANNASI
Juiz de Direito
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Vilhena - Juizado Especial
Avenida Luiz Mazziero, 4432, Jardim América, Vilhena - RO - CEP:
76908-354 - Fone:(69) 33212340
Processo nº: 7000790-09.2015.8.22.0014
Classe: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
Requerente: Nome: ROSALINO NETO GONCALVES DA SILVA
Endereço: Avenida Benno Luiz Graebin, 5041, Jardim Eldorado,
Vilhena - RO - CEP: 76908-354
Advogado do(a) EXEQUENTE: ROSALINO NETO GONCALVES
DA SILVA - RO7829
Requerida: Nome: ESTADO DE RONDÔNIA
Endereço: Rua Dom Pedro II, 608, Palácio Getúlio Vargas, Centro,
Porto Velho - RO - CEP: 76801-066
Advogado do(a) EXECUTADO:
DESPACHO
Vistos.
Considerando a anuência da parte reclamante expressa no ID
Num. 21350883 - Pág. 1, com os cálculos da parte reclamada,
HOMOLOGO OS CÁLCULOS anexados no ID Num. 20837831
- Pág. 1 e, consequentemente determino a expedição de
PRECATÓRIO com a observância da reserva do valor pertinente
aos honorários contratuais/sucumbenciais, tudo consoante as
determinações constantes na Resolução nº. 006/2017-TJ/RO.
Após, nada mais sendo requerido, arquivem-se os autos.
Intime-se.
Cumpra-se, servindo a presente como MANDADO.
Vilhena/RO, 12 de setembro de 2018.
(a). Gilberto José Giannasi
Juiz de Direito
Vilhena - Juizado Especial
Avenida Luiz Mazziero, 4432, Jardim América, Vilhena - RO - CEP:
76908-354 - Fone:(69) 33212340
Processo nº: 7001672-68.2015.8.22.0014
Classe: EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA (1114)
Requerente: Nome: DENIR BORGES TOMIO
Endereço: Av. Major Amarante, 3824, Sala 3, Centro, Vilhena - RO
- CEP: 76908-354
Advogado do(a) EXEQUENTE: DENIR BORGES TOMIO RO0003983
Requerida: Nome: ESTADO DE RONDÔNIA
Endereço: Rua General Osório, Edifício Rio Guaporé Esquina com
Avenida Farquhar, Centro, Porto Velho - RO - CEP: 76801-086
Advogado do(a) EXECUTADO:
DESPACHO
Vistos.
Considerando a anuência das partes com os cálculos da
contadoria, HOMOLOGO OS CÁLCULOS anexados no ID Num.
18454401 - Pág. 1 e, consequentemente determino a expedição de
RPV, tudo consoante as determinações constantes na Resolução
nº. 006/2017-TJ/RO, devendo a exequente informar os dados e/
ou cópia de documentos necessários para a devida expedição/
instrução.
Ocorrido o depósito dos valores, comprove a parte nos autos.
Após, conclusos.
Vilhena/RO, 12 de setembro de 2018.
(a). Gilberto José Giannasi
Juiz de Direito
Vilhena - Juizado Especial
Avenida Luiz Mazziero, 4432, Jardim América, Vilhena - RO - CEP:
76908-354 - Fone:(69) 33212340
Processo nº: 7005647-93.2018.8.22.0014
Classe: JUIZADOS - PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL
CÍVEL (436)
Requerente: Nome: CAPITTOLIUM COM. DE CONFECCOES
LTDA - ME
Endereço: Rua Gonçalves Dias, 179, Centro (5º BEC), Vilhena RO - CEP: 76988-055
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Advogados do(a) REQUERENTE: RAFAEL FERREIRA PINTO RO8743, RENILDA OLIVEIRA FERREIRA - RO0007559
Requerida: Nome: LIVIA FREITAS GARCIA DONADON
Endereço: Rua Dois Mil Quinhentos e Dois, 4139, Jardim
Universitário, Vilhena - RO - CEP: 76981-328
Advogado do(a) REQUERIDO:
DESPACHO
Vistos.
Procedi pesquisa BACENJUD. Junte-se o resultado da ordem
judicial. Ciência à parte autora do resultado negativo da penhora
online.
Intime-se para indicar outros bens passíveis de penhora, em dez
dias, sob pena de extinção e arquivamento do feito, nos termos do
artigo 53, §4º da lei 9099/95.
Serve o presente como MANDADO /intimação.
Vilhena/RO, 13 de setembro de 2018.
(a) Gilberto José Giannasi
Juiz de Direito
Vilhena - Juizado Especial
Avenida Luiz Mazziero, 4432, Jardim América, Vilhena - RO - CEP:
76908-354 - Fone:(69) 33212340
Processo nº: 7005396-12.2017.8.22.0014
Classe: JUIZADOS - PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL
CÍVEL (436)
Requerente: DAMIAO MUSSOI
Endereço: RUA 11, 1118, CASA, BELA VISTA, Vilhena - RO - CEP:
76980-220
Advogado do(a) REQUERENTE: LENOIR RUBENS MARCON OAB/RO0000146
Requerida: MUNICIPIO DE VILHENA
Advogado do(a) REQUERIDO: PROCURADOR MUNICIPAL
DESPACHO
Vistos.
Existem fatos que devem ser objeto de prova. Designo, pois,
audiência de instrução e julgamento para o dia 20/02/2019, às
10:00horas.
Testemunhas independentemente de arrolamento e intimação,
salvo se requerido assim com antecedência de 15 dias.
Proceda a Serventia como de praxe para as necessárias intimações.
Intimem-se.
Cumpra-se.
Vilhena/RO, 12 de setembro de 2018.
(a). Gilberto José Giannasi
Juiz de Direito
Vilhena - Juizado Especial
Avenida Luiz Mazziero, 4432, Jardim América, Vilhena - RO - CEP:
76908-354 - Fone:(69) 33212340
Processo nº: 7005282-39.2018.8.22.0014
Classe: JUIZADOS - PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL
CÍVEL (436)
Requerente: Nome: ROBERTO DIMAS BATISTA
Endereço: Avenida Presidente Tancredo Neves, 2727, Jardim
América, Vilhena - RO - CEP: 76980-835
Advogado do(a) REQUERENTE: IZABELA MINEIRO MENDES RO4756
Requerida: Nome: ESTADO DE RONDÔNIA
Endereço: desconhecido
Advogado do(a) REQUERIDO:
SENTENÇA
Vistos etc.
DISPENSADO O RELATÓRIO NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO
PERTINENTE.
DECIDO.
A teor do disposto no inciso I do art. 355 do CPC, cabe julgamento
antecipado do processo, tendo em vista que as questões
suscitadas são eminentemente de direito e de fatos provados
documentalmente.
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A presente ação busca a condenação do reclamado ao pagamento
dos valores relativos à equiparação salarial da reclamante vez
que, percebendo o chamado adicional de isonomia, as verbas
relativas à progressão funcional e aumento de vencimentos, não
incidiram, como devido, sobre tais verbas. Requer o pagamento
tais diferenças.
E tais são devidas. Com efeito, é entendimento pacífico o direito à
incorporação aos vencimentos básicos do funcionário, do chamado
adicional de isonomia, consoante julgados vários em curso por
esse r. Juizado e reconhecidos pelo Egrégio Tribunal de Justiça do
Estado de Rondônia.
Confira-se: Administrativo. Adicional de isonomia. Lei
Complementar. Servidor público. Poder Executivo. Vencimentobásico. Incorporação. Julgamento ultra petita. O adicional de
isonomia, que foi concedido a todo funcionalismo do Poder
Executivo, deve ser incorporado ao vencimento-básico, uma vez
que se trata de direito subjetivo da categoria. Inexiste julgamento
ultra petita quando se reconhece o pedido principal, que inclui a
incorporação do adicional de isonomia ao vencimento básico, com
incidência nas demais vantagens remuneratórias. (TJRO. Apelação
Cível, n. 20000020020019521, Rel. Des. Rowilson Teixeira, J.
02/04/2003).
Com efeito, por meio de uma análise da sucessão legislativa acerca
da concessão deste adicional de isonomia, entendo que o pedido
apresentado pela parte autora merece prosperar. A Constituição
Federal quando assegurou a isonomia de vencimentos aos
servidores dos três Poderes que se encontrassem em cargos de
atribuições iguais ou semelhantes, visou à igualdade entre salários.
O legislador estadual, por meio da Lei n. 152/94, então cria
o “adicional de isonomia”, quando em verdade deveria estar
equiparando vencimentos.
Não bastando, com a determinação da EC n. 19/98 de pagamento
dos servidores da carreira policial em forma de subsídio, o Estado
não incluiu tal verba no subsídio, mas a adiciona aos vencimentos
dos servidores, sob a rubrica de “vantagem pessoal”, em prejuízo
evidente.
Indubitável, em verdade, que se trata de verba salarial, e não de
adicional aos vencimentos percebidos.
Desde o início, quando o legislador estadual tentou dar a isonomia
de vencimentos garantida constitucionalmente, por meio da Lei n.
152/94, que deveria tê-lo feito, aumentando o vencimento-base, e
não criando um adicional.
Vejamos o entendimento Jurisprudencial apresentado pelo Egrégio
Tribunal de Justiça deste Estado:
TJRO-0019107)
APELAÇÃO.
ADMINISTRATIVO.
CONSTITUCIONAL.
PROCESSUAL
CIVIL.
SERVIDOR
PÚBLICO. POLICIAL CIVIL. ADICIONAL DE ISONOMIA.
RECONHECIMENTO JURÍDICO DO PEDIDO. COBRANÇA DE
PARCELAS RETROATIVAS. POSSIBILIDADE. NATUREZA
JURÍDICA DE VENCIMENTO. INCORPORAÇÃO AO SUBSÍDIO.
RETROATIVIDADE DOS EFEITOS. É de ser reconhecido o
julgamento de MÉRITO, nos termos do art. 269, II, do CPC, tendo
em vista o reconhecimento parcial de procedência do pedido,
consubstanciado no ato de incorporação do adicional de isonomia
à remuneração do servidor, realizado administrativamente pelo
Estado de Rondônia. Precedentes do STJ. A isonomia entre
vencimentos dos servidores dos diversos Poderes, prevista
constitucionalmente até a Emenda Constitucional nº 19/98, motivou
a criação do adicional de isonomia para a carreira de Policial Civil,
por meio da Lei Complementar Estadual nº 125/94. Com o advento
da Emenda Constitucional nº 19/98, os vencimentos dos policiais
civis passou a ser devido mediante a rubrica única de subsídio,
abrangendo todas as anteriores que possuíam natureza jurídica
de vencimento, aí incluído o adicional de isonomia. O adicional
de isonomia concedido aos policiais civis do Estado de Rondônia
não perdeu seu caráter de subsídio por ter havido modificação na
rubrica para “vantagem pessoal”, com o advento da Lei Estadual
nº 1.041/02. Por possuir o adicional de isonomia, transformado em
“vantagem pessoal”, natureza jurídica de vencimento, inexorável
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a retroatividade dos efeitos da incorporação ao subsídio dos
servidores públicos da carreira de Policial Civil. (Apelação nº
0009610-54.2010.8.22.0001, 2ª Câmara Especial do TJRO, Rel.
Gilberto Barbosa. j. 16.04.2013, DJe 22.04.2013).
Assim, em se tratando de um único vencimento, mesmo que sob
rubricas diversas, deveriam os aumentos incidir sobre todas essas
verbas e não olvidar-se dessa unificação.
O que se pretende não é buscar a retroatividade de tais verbas,
mas sim o pagamento correto dos aumentos concedidos nas datas
próprias.
Destarte, na mesma linha de entendimento, se o adicional é direito
e dever ser incorporado numa única verba a título de vencimento,
os aumentos devem considerar a soma e não olvidar-se de parte
dela.
Assim, é devido o pagamento de 10% a título de aumento sobre
toda a verba – incluso aí o adicional de isonomia, observada a
prescrição quinquenal e, se assim não se déu, deve ser reconhecido
o direito ao reclamante.
Há que ser provido o pleito para o fim de condenar o reclamado ao
pagamento das diferenças reclamadas, seja incidência do aumento
sobre o adicional DJ, no importe de 10%, sendo ainda devido a
incorporação de tais aumentos na rubrica adicional de isonomia.
Isto Posto, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL e, via
de consequência CONDENO o RECLAMADO ESTADO DE
RONDÔNIA a) a pagar a RECLAMANTE ROBERTO DIMAS
BATISTA, os valores relativos à correção de seu vencimento
básico pagos a menor, no equivalente a 10%, a incidirem sobre
o adicional de isonomia – Vencimento D.J.; b) a implantação da
progressão funcional da 3ª Classe para Classe Especial em valor a
ser apurado por simples cálculo. Em todos os casos será obedecida
a prescrição quinquenal, anterior a 24/07/2013.
O montante deverá ser corrigido monetariamente a partir das datas
em que deveriam ser realizados os pagamentos, de acordo com o
IPCA-E, bem como com a incidência de juros moratórios segundo
o índice de remuneração da caderneta de poupança a contar da
citação válida.
Eventual parcela paga administrativamente, se o foi, deverá ser
amortizada do montante global, nos termos do art. 1°-F, da Lei
9.494/97, com redação dada pela Lei 11.960/09.
Incabível a condenação em custas e honorários advocatícios, nos
precisos termos do art. 55, da Lei 9.099/95.
Declaro constituído título executivo judicial nos termos do art. 487,
I do CPC.
A SENTENÇA não se sujeita à remessa obrigatória, conforme
dicção do § 2º do art. 496, §3o,III, do novo CPC.
Sem custas e honorários.
Com o trânsito em julgado, diga a vencedor.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.
Vilhena, 13 de setembro de 2018.
(a) Gilberto José Giannasi
Juiz de Direito
Vilhena - Juizado Especial
Avenida Luiz Mazziero, 4432, Jardim América, Vilhena - RO - CEP:
76908-354 - Fone:(69) 33212340
Processo nº: 7000022-49.2016.8.22.0014
Classe: PROCEDIMENTO SUMÁRIO (22)
Requerente: Nome: ANDRE VITORIO BAGATTOLI
Endereço: Avenida 34, 5422, Bela Vista, Vilhena - RO - CEP:
76908-354
Advogado do(a) AUTOR: CAROLINE SALLA CORREA - RO5703
Requerida: Nome: MUNICÍPIO DE VILHENA
Endereço: desconhecido
Advogado do(a) RÉU:
SENTENÇA
Vistos etc.
Dispensado o relatório nos termos do art. 38 da LJE.
Diante do pagamento noticiado nos autos, a extinção do feito se
impõe.

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

ANO XXXVI

NÚMERO 172

DIARIO DA JUSTIÇA

SEXTA-FEIRA, 14-09-2018

1097

Via de consequência, Julgo Extinto o Processo na forma do art.
924, II, do CPC.
Sem custas. Sem honorários.
Arquive-se.
P. R. I. C.
Vilhena/RO, 12 de setembro de 2018.
(a). Gilberto J. Giannasi
Juiz de Direito

Testemunhas independentemente de arrolamento e intimação,
salvo se requerido assim com antecedência de 15 dias.
Proceda a Serventia como de praxe para as necessárias intimações.
Intimem-se.
Cumpra-se.
Vilhena/RO, 13 de setembro de 2018.
(a). Gilberto José Giannasi
Juiz de Direito

Vilhena - Juizado Especial
Avenida Luiz Mazziero, 4432, Jardim América, Vilhena - RO - CEP:
76908-354 - Fone:(69) 33212340
Processo nº: 7000070-37.2018.8.22.0014
Classe: JUIZADOS - PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL
CÍVEL (436)
Requerente: Nome: EDIMAR DE SOUZA
Endereço: Travessa Mil Quinhentos e Vinte e Quatro, 2456, Telefone
69-9-8500-7614/9-9246-3783, Cristo Rei, Vilhena - RO - CEP: 76983418
Advogado do(a) REQUERENTE:
Requerida: Nome: MARCOS ALESSANDRO DA SILVA
Endereço: Rua Ana Carolina Donato de Azevedo, 1596, (Antiga Rua
803) Fone 69-9-9319-8495, Alto Alegre, Vilhena - RO - CEP: 76985-316
Nome: ESTADO DE RONDÔNIA
Endereço: desconhecido
Nome: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN-RO
Endereço: Rua Doutor José Adelino, 4477, BAIRRO INDUSTRIAL,
Costa e Silva, Porto Velho - RO - CEP: 76803-606
Advogado do(a) REQUERIDO:
Advogado do(a) REQUERIDO:
Advogado do(a) REQUERIDO:
DESPACHO
Vistos.
Diante da indicação do endereço da parte reclamada não, designe-se
nova data para realização de audiência de tentativa de conciliação.
Cite-se e intimem-se.
Oficie-se ao MM. Juiz da Vara das Execuções Penais solicitando a
presença do preso na audiência referida.
Expeça-se o necessário.
Vilhena/RO, 13 de setembro de 2018.
(a). Gilberto José Giannasi
Juiz de Direito

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Vilhena - Juizado Especial Cível da Comarca de Vilhena-RO
Sede do juízo: fórum desembargador leal fagundes, Avenida Luiz
Mazziero, 4432, Jardim América, Vilhena - RO - CEP: 76908354 - (69) 33212340 - E-mail: je_vha@tjro.jus.br INTIMAÇÃO DE
ADVOGADO
DESTINATÁRIOS:
Advogado: NERLI TEREZA FERNANDES OAB: RO0004014
Endereço: desconhecido Advogado: KAROLINE TAYANE
FERNANDES SANTOS OAB: RO8486 Endereço: Rua Quintino
Bocaiúva, 1660, - de 1461/1462 a 1773/1774, Jardim Clodoaldo,
Cacoal - RO - CEP: 76963-538
O Doutor GILBERTO JOSÉ GIANNASI, M.M. Juiz de Direito Titular,
do Juizado Especial Cível e Criminal da Comarca de Vilhena-RO.
FINALIDADE: INTIMAÇÃO para comparecer(em) à audiência de
Conciliação designada para o dia 29/10/2018 17:20, na sala de
audiências do CEJUSC - Centro Judiciário de Soluções de Conflitos
e Cidadania, no Fórum de Vilhena/RO, cujo endereço encontrase no cabeçalho desta, devendo vossa senhoria cientificar a
parte autora da data da audiência designada, sob pena de sua
ausência importar em arquivamento dos autos e condenação em
custas processuais, bem ainda, fica ciente dos termos do Art. 3º
do Provimento Conjunto Presidência e Corregedoria Nº 001/2017,
publicado no DJ 104 de 08 de junho de 2017, transcritos abaixo:
I – os prazos processuais no juizado especial, inclusive na execução,
contam-se da data da intimação ou ciência do ato respectivo;
II – as partes deverão comunicar eventuais alterações dos
respectivos endereços, sob pena de se considerar como válida e
eficaz a carta de intimação enviada ou o MANDADO de intimação
cumprido no endereço constante dos autos;
III – deverão comparecer na data, horário e endereço em que se
realizará a audiência, e que procuradores e prepostos deverão
comparecer munidos de poderes específicos para transacionar;
IV – a pessoa jurídica que figurar no polo passivo da demanda
deverá comparecer à audiência de conciliação, instrução e
julgamento munida de carta de preposto, sob pena de revelia, nos
moldes dos arts. 9º, § 4º, e 20, da Lei n. 9.099/1995, sendo que,
os atos constitutivos, contratos sociais e demais documentos de
comprovação servem para efetiva constatação da personalidade
jurídica e da regular representação em juízo (art. 45, Código Civil, e
art. 75, VIII, Código de Processo Civil), sob pena de revelia;
V – em se tratando de pessoa jurídica e relação de consumo,
fica expressamente consignada a possibilidade e advertência de
inversão do ônus da prova;
VI – nas causas de valor superior a 20 (vinte) salários mínimos, as
partes deverão comparecer ao ato acompanhadas de advogado;
VII – o não comparecimento injustificado do autor implicará na
extinção e arquivamento do processo, que somente poderá
ser desarquivado mediante pagamento de custas e despesas
processuais;
VIII – o não comparecimento do requerido a quaisquer das
audiências designadas implicará na revelia, reputando-se
verdadeiros os fatos narrados no pedido inicial;
IX – deverão comparecer à audiência designada munidos de
documentos de identificação válidos e cientes de seus dados
bancários, a fim de permitir a instrumentalização imediata e
efetivação de eventual acordo, evitando-se o uso da conta judicial;
X – a contestação e demais provas, inclusive a indicação de
testemunhas, com sua completa qualificação (nome completo, CPF
e endereço) e objetivo probatório, deverão ser apresentadas até o
ato da audiência de conciliação;

Vilhena - Juizado Especial
Avenida Luiz Mazziero, 4432, Jardim América, Vilhena - RO - CEP:
76908-354 - Fone:(69) 33212340
Processo nº: 7000539-20.2017.8.22.0014
Classe: JUIZADOS - PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL
CÍVEL (436)
Requerente: Nome: EDIVALDO A. FEITOSA - EPP
Endereço: Rua 604, 8131, Setor 06, Parque Industrial, Vilhena - RO CEP: 76980-220
Advogado do(a) REQUERENTE: PAULA HAUBERT MANTELI RO0005276
Requerida: Nome: ITAU UNIBANCO S.A.
Endereço: Av. Major Amarante, 2947, Centro, Vilhena - RO - CEP:
76980-220
Nome: REDECARD S/A
Endereço: Avenida Doutor Marcos Penteado de Ulhôa Rodrigues,
939, Loja 1, 12 e 14 andares, Tamboré, Barueri - SP - CEP: 06460040
Advogado do(a) REQUERIDO: JOSE ALMIR DA ROCHA MENDES
JUNIOR - RN000392A
Advogado do(a) REQUERIDO:
DESPACHO
Vistos.
Considerando que na audiência de instrução nada foi produzido de
prova e que existem fatos que devem ser objeto de prova, designo
audiência de instrução e julgamento para o dia 28/11/2018, às
11:00 horas.
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XI – na mesma oportunidade, o autor deverá se manifestar,
em até 10 (dez) minutos, sobre os documentos e preliminares
eventualmente apresentados;
XII – não havendo acordo, poderá ser designada uma data para a
realização da audiência de instrução e julgamento;
XIII – havendo necessidade de assistência por Defensor Público, a
parte deverá solicitar atendimento, no prazo de até 15 (quinze) dias
antes da audiência de conciliação, à sede da Defensoria Pública da
respectiva Comarca.
AUTOS: 7004937-73.2018.8.22.0014 AÇÃO: JUIZADOS PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)
REQUERENTE: W. M. - PECAS E SERVICOS LTDA - ME
REQUERIDO:
REQUERIDO: CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA SA
CERON
Vilhena - RO, 13 de setembro de 2018 IVACIR DALACOSTA,
Técnico Judiciário, que assina por ordem do MM.
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Vilhena - Juizado Especial Cível da Comarca de Vilhena-RO
Sede do juízo: fórum desembargador leal fagundes, Avenida Luiz
Mazziero, 4432, Jardim América, Vilhena - RO - CEP: 76908-354 (69) 33212340 - E-mail: je_vha@tjro.jus.br INTIMAÇÃO advogado
da parte autora
Por força e em cumprimento do r. DESPACHO /SENTENÇA deste
Juízo, fica Vossa Senhoria, pela presente, INTIMADA para, no
prazo de 05 (cinco) dias, entregar em cartório DUAS VIAS DAS
CÓPIAS necessárias para instruir o PRECATÓRIO, nos termos da
Resolução n. 006/2017-PR (publicada no DJ n. 50, de 17/03/2017),
conforme lista abaixo:
-SENTENÇA condenatória (ação originária) e se houver, certidão
de trânsito em julgado;
-Acórdão (ementa e relatório) que manteve ou modificou a
SENTENÇA condenatória e sua respectiva certidão de trânsito em
julgado;
-DECISÃO dos Embargos à execução e sua respectiva certidão do
trânsito em julgado ou certidão de que não foram opostos;
-Procuração constando nomes legíveis, número de inscrição na
OAB, CPF e endereço;
-Tabela de cálculos.
-Contrato de honorários (caso for requisitado o destaque dos
honorários contratuais).
AUTOS: 7002595-26.2017.8.22.0014 AÇÃO: CUMPRIMENTO
DE SENTENÇA (156) REQUERENTE: CLAUDIANA HELENA
PASINATO COELHO ADVOGADO: Advogado: AMANDA IARA
TACHINI DE ALMEIDA OAB: RO0003146 Endereço: desconhecido
Advogado: ANTONIO EDUARDO SCHRAMM DE SOUZA OAB:
RO0004001 Endereço: Avenida Benno Luiz Graebin, 4038, Jardim
América, Vilhena - RO - CEP: 76908-354 REQUERIDO:
EXECUTADO: MUNICIPIO DE VILHENA
Vilhena - RO, 13 de setembro de 2018
ESTADO DE RONDÔNIA
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Vilhena - Juizado Especial
Processo: 7008413-90.2016.8.22.0014
Classe: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
EXEQUENTE: SUZANA DA SILVA PERONE
Advogados do(a) EXEQUENTE: EDUARDO CAMPANHOLO
HARTMANN - RO0006198, ERIC JOSE GOMES JARDINA RO0003375
EXECUTADO: MUNICIPIO DE VILHENA
Fica a parte exequente, intimada por seu advogado para informar,
no prazo de 05 dias, se houve pagamento do RPV expedido nos
presentes autos.
Vilhena, 13 de setembro de 2018
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Vilhena - Juizado Especial
Avenida Luiz Mazziero, 4432, Jardim América, Vilhena - RO - CEP:
76908-354 - Fone:(69) 33212340
Processo nº: 7000278-89.2016.8.22.0014
Classe: JUIZADOS - PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL
CÍVEL (436)
Requerente: ROBSON BARBOSA
Endereço: rua: Jk, 686, Apto 03, centro, Vilhena - RO - CEP:
76908-354
Advogado do(a) REQUERENTE: EURIANNE DE SOUZA PASSOS
BARRIONUEVO ALVES - OAB/RO 3894
Requerida: ESTADO DE RONDÔNIA
SENTENÇA
Vistos etc.
Dispensado o relatório nos termos do art. 38 da LJE.
Diante do pagamento noticiado nos autos, a extinção do feito se
impõe.
Via de consequência, Julgo Extinto o Processo na forma do art.
924, II, do CPC.
Arquive-se.
P. R. I. C.
Vilhena/RO, 13 de setembro de 2018.
(a). Gilberto J. Giannasi
Juiz de Direito
Vilhena - Juizado Especial
Avenida Luiz Mazziero, 4432, Jardim América, Vilhena - RO - CEP:
76908-354 - Fone:(69) 33212340
Processo nº: 7007396-82.2017.8.22.0014
Classe: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
Requerente: Nome: GEDIEL ALVES PALMEIRA
Endereço: Rua Emília Gripa, 307, Jardim América, Vilhena - RO CEP: 76980-762
Advogado do(a) AUTOR: CASTRO LIMA DE SOUZA - RO0003048
Requerida: Nome: DAVI MARTIN
Endereço: LINHA 85 CAPA 52, 000000, Chupinguaia - RO - CEP:
76990-000
Nome: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRANRO
Endereço:, Porto Velho - RO - CEP: 76803-592
Advogado do(a) RÉU: ELIANE BACK - RO7547
Advogado do(a) RÉU:
Vistos, etc.
a) Da ilegitimidade passiva.
O reclamado DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO
– DETRAN-RO contestou o pedido inicial alegando ser parte
ilegitima para figurar no polo passivo da presente demanda, uma
vez que sua ação limita a registrar a transferência, a qual deve
ser promovida pelo adquirente do veículo, cabendo ao vendedor
comunicar a venda.
Analisando detidamente os autos verifico que, de fato, ao
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO – DETRAN-RO
somente foi exigido que se procedesse a dita aleração, o que, por
si, não faz com que seja parte no processo, devendo tal providência
ser realizada em obediência a SENTENÇA de procedência, se for
o caso.
Sobre o assunto a jurisprudência é nesse sentido, vejamos:
TJDFT-0363071) AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER.
PRELIMINAR.
ILEGITIMIDADE
PASSIVA.
DEVER
DE
TRANSFERÊNCIA. VEÍCULO. TITULARIDADE. DETRAN. I - O
adquirente do veículo tem legitimidade passiva para a ação em
que se objetiva a transferência da titularidade do bem. Preliminar
rejeitada. II - Constitui obrigação do comprador a transferência da
titularidade do veículo no Departamento de Trânsito e obtenção do
novo CRV, art. 123, inc. I e § 1º, do CTB. III - Apelação desprovida.
(APC nº 20150910023638 (972374), 6ª Turma Cível do TJDFT,
Rel. Vera Andrighi. j. 28.09.2016, DJe 13.10.2016).
Ademais, não se imputa ao reclamado referido qualquer negativa,
razão pela qual tenho que o reclamante não logrou demonstrar a
pertinência do DETRAN no polo passivo da demanda,

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

ANO XXXVI

NÚMERO 172

DIARIO DA JUSTIÇA

Ante o exposto, RECONHEÇO a ilegitimidade passiva do reclamado
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO – DETRAN-RO e,
por consequência, excluo-o do presente feito, devendo a serventia
promover as necessárias alterações no cadastro da ação, com as
baixas de estilo.
Visando regularizar o andamento do processo, deverá o reclamante
informar, em 10 dias, o paradeiro do reclamado não encontrado,
sob pena de extinção do processo ou, se for o caso devolução para
a vara de origem.
Intimem-se.
Pratique-se o necessário.
Vilhena, 13 de setembro de 2018.
(a) GILBERTO J GIANNASI
Juiz de Direito
Vilhena - Juizado Especial
Avenida Luiz Mazziero, 4432, Jardim América, Vilhena - RO - CEP:
76908-354 - Fone:(69) 33212340
Processo nº: 7004738-51.2018.8.22.0014
Classe: JUIZADOS - PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL
CÍVEL (436)
Requerente: VICENTE CEZAR ALVES MONTEIRO
Endereço: Avenida Sabino Bezerra de Queiroz, 5377, Jardim
Eldorado, Vilhena - RO - CEP: 76987-046
Advogados do(a) REQUERENTE: CARLA FALCAO SANTORO
- OAB/RO0000616, MICHELE MACHADO SANT ANA LOPES OAB/RO0006304
Requerida: JOAO ESPILDORA GIRALDELLI
Endereço: Avenida Atílio de Oliveira, 1767, Avenida 1515, Cristo
Rei, Vilhena - RO - CEP: 76983-398
DESPACHO
Vistos.
Existem fatos que devem ser objeto de prova. Designo, pois,
audiência de instrução e julgamento para o dia 25/02/2019, às
09:00 horas.
Testemunhas independentemente de arrolamento e intimação,
salvo se requerido assim com antecedência de 15 dias.
Proceda a Serventia como de praxe para as necessárias intimações.
Intimem-se.
Cumpra-se.
Vilhena/RO, 13 de setembro de 2018.
(a). Gilberto José Giannasi
Juiz de Direito
Vilhena - Juizado Especial
Avenida Luiz Mazziero, 4432, Jardim América, Vilhena - RO - CEP:
76908-354 - Fone:(69) 33212340
Processo nº: 7005419-55.2017.8.22.0014
Classe: EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA (1114)
Requerente: Nome: LUIZ CARLOS FERREIRA
Endereço: AC Chupinguaia, 1041, Boa Esperança, Centro,
Chupinguaia - RO - CEP: 76990-970
Advogado do(a) EXEQUENTE: ELISANGELA DE OLIVEIRA
TEIXEIRA MIRANDA - RO0001043
Requerida: Nome: ESTADO DE RONDÔNIA
Endereço: desconhecido
Advogado do(a) EXECUTADO:
SENTENÇA
Vistos etc.
Dispensado o relatório nos termos do art. 38 da LJE.
Diante do pagamento noticiado nos autos, a extinção do feito se
impõe.
Via de consequência, Julgo Extinto o Processo na forma do art.
924, II, do CPC.
Sem custas. Sem honorários.
Arquive-se.
P. R. I. C.
Vilhena/RO, 13 de setembro de 2018.
(a). Gilberto J. Giannasi
Juiz de Direito
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Vilhena - Juizado Especial
Avenida Luiz Mazziero, 4432, Jardim América, Vilhena - RO - CEP:
76908-354 - Fone:(69) 33212340
Processo nº: 7005232-47.2017.8.22.0014
Classe: JUIZADOS - PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL
CÍVEL (436)
Requerente: Nome: LUDMYLA BAPTISTA ROSALEM SANTOS
Endereço: AV BEIRA RIO, 3420, POLICIA FEDERAL, CENTRO,
Vilhena - RO - CEP: 76980-220
Advogado do(a) REQUERENTE: MICHELE MARQUES ROSATO
- RO0003645
Requerida: Nome: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A
Endereço: Avenida Doutor Marcos Penteado de Ulhôa Rodrigues,
939, EDIFICIO C. BRANCO OFFICE PARK, Tamboré, Barueri - SP
- CEP: 06460-040
Advogado do(a) REQUERIDO: ITALLO GUSTAVO DE ALMEIDA
LEITE - MT007413O
SENTENÇA
Vistos etc.
Dispensado o relatório nos termos do art. 38 da LJE.
Diante do pagamento noticiado nos autos, a extinção do feito se
impõe.
Via de consequência, Julgo Extinto o Processo na forma do art.
924, II, do CPC.
Expeça-se alvará para levantamento do valor depositado em favor
da parte autora.
Sem custas. Sem honorários.
Arquive-se.
P. R. I. C.
Vilhena/RO, 13 de setembro de 2018.
(a). Gilberto J. Giannasi
Juiz de Direito
Vilhena - Juizado Especial
Avenida Luiz Mazziero, 4432, Jardim América, Vilhena - RO - CEP:
76908-354 - Fone:(69) 33212340
Processo nº: 7000476-63.2015.8.22.0014
Classe: PETIÇÃO (241)
Requerente: ROZELY COLI COSTA
Endereço: Rua Genival Nunes da Costa, 5724, BNH, Vilhena - RO
- CEP: 76908-354
Advogado do(a) REQUERENTE: ESTEVAN SOLETTI -OAB/RO
3702
Requerida: ESTADO DE RONDÔNIA
DESPACHO
Vistos.
Considerando a anuência das partes (id 21138911 e 21339982),
HOMOLOGO OS CÁLCULOS anexados no id nº. 20814492 e,
consequentemente determino a expedição de PRECATÓRIO
com a observância da reserva do valor pertinente aos honorários
contratuais (id nº. 21340004), bem como expedição de RPV do
valor pertinente aos honorários sucumbenciais, tudo consoante as
determinações constantes na Resolução nº. 006/2017-TJ/RO.
Após, nada mais sendo requerido, arquivem-se os autos.
Intimem-se.
Cumpra-se, servindo a presente como MANDADO.
Vilhena, 13 de setembro de 2018.
(a) Gilberto José Giannasi
Juiz de Direito
Vilhena - Juizado Especial
Avenida Luiz Mazziero, 4432, Jardim América, Vilhena - RO - CEP:
76908-354 - Fone:(69) 33212340
Processo nº: 7003108-57.2018.8.22.0014
Classe: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159)
Requerente: Nome: ROBERLEY ROCHA FINOTTI
Endereço: Rua Juscelino Kubitschek, 341, Centro (S-01), Vilhena RO - CEP: 76980-148
Advogados do(a) EXEQUENTE: MARIA JUCILENE FINATO RO9167, GUILHERME SCHUMANN ANSELMO - RO9427
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Requerida: Nome: SINEZIO PEDRO DA SILVA
Endereço: AC Sao Francisco do Guapore, 3216, Rua Tancredo
Neves, Centro, São Francisco do Guaporé - RO - CEP: 76935-970
Nome: FERNANDA FERREIRA
Endereço: AC Sao Francisco do Guapore, 3216, Rua Tancredo
Neves, Centro, São Francisco do Guaporé - RO - CEP: 76935-970
Advogado do(a) EXECUTADO: MARCEL DE OLIVEIRA AMORIM
- RO7009
Advogado do(a) EXECUTADO: MARCEL DE OLIVEIRA AMORIM
- RO7009
SENTENÇA
Vistos etc.
Dispensado o Relatório nos termos do artigo 38, caput, da Lei n.
9.099/95.
HOMOLOGO POR SENTENÇA para que produza os jurídicos e
legais efeitos o acordo de vontade das partes celebrantes, ID Num.
21385010 - Pág. 1-2.... e, via de consequência, JULGO EXTINTO
O FEITO, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos Artigo 487, III-b,
do Código de Processo Civil. Declaro constituído em favor do
reclamante título executivo judicial nos termos do art. 487, III, do
Código de Processo Civil.
Homologo a desistência do prazo recursal.
Sem custas e honorários advocatícios.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Arquive-se.
Vilhena/RO, 13 de setembro de 2018.
(a) Gilberto José Giannasi
Juiz de Direito
Vilhena - Juizado Especial
Avenida Luiz Mazziero, 4432, Jardim América, Vilhena - RO - CEP:
76908-354 - Fone:(69) 33212340
Processo nº: 7002337-50.2016.8.22.0014
Classe: JUIZADOS - PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL
CÍVEL (436)
Requerente: Nome: ROSANGELA MARIA RODRIGUES
Endereço: Estrada Velha de Colorado, Fazenda Régis, Zona Rural,
Vilhena - RO - CEP: 76908-354
Advogado do(a) REQUERENTE: IZABELA MINEIRO MENDES RO4756
Requerida: Nome: ESTADO DE RONDÔNIA
Endereço: Rua Dom Pedro II, 608, Palácio Getúlio Vargas, Centro,
Porto Velho - RO - CEP: 76801-066
Advogado do(a) REQUERIDO:
DESPACHO
Vistos.
Diga a parte vencedora quanto a manifestação da reclamada.
Intimem-se.
Cumpra-se.
Vilhena/RO, 13 de setembro de 2018.
(a) GILBERTO JOSÉ GIANNASI
Juiz de Direito
1º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL - PJE COMARCA DE VILHENA
JUIZ DE DIREITO: GILBERTO JOSÉ GIANNASI
DIRETORA DE CARTÓRIO: ELISMARA DE BRIDA MARTINS
CADASTRO 002908-4
7006769-78.2017.8.22.0014
JUIZADOS - PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
(436)
REQUERENTE: DIOLINA DO O NETA
Advogado do(a) REQUERENTE: GOIOTY NOGUEIRA DA ROCHA
- RO7182
REQUERIDO: CLARO S.A.
Advogado do(a) REQUERIDO: RAFAEL GONCALVES ROCHA RS0041486
Intimação do requerente do Alvará Judicial expedido, bem como
para comprovar o levantamento no prazo de 05 (cinco) dias.
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Vilhena - Juizado Especial
Avenida Luiz Mazziero, 4432, Jardim América, Vilhena - RO - CEP:
76908-354 - Fone:(69) 33212340
Processo nº: 7004771-75.2017.8.22.0014
Classe: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
Requerente: Nome: Zopone Engenharia e Comercio LTDA
Endereço: Avenida Rodrigues Alves, 3453, - de Quadra 27 a
Quadra 39, Vila Cardia, Bauru - SP - CEP: 17030-000
Advogado do(a) AUTOR: GUSTAVO TANACA - SP239081
Requerida: Nome: ESTADO DE RONDÔNIA
Endereço: Rua Dom Pedro II, 608, - de 608 a 826 - lado par, Centro,
Porto Velho - RO - CEP: 76801-066
Advogado do(a) RÉU:
DESPACHO
Vistos.
Ciência à parte reclamada dos documentos juntados aos autos.
Esclareçam as partes se pretendem a produção de outras provas,
além das já acostadas aos autos, especificando-as e justificando a
sua necessidade, no prazo de 05 dias.
Intimem-se, servindo o presente como MANDADO /intimação.
Cumpra-se.
Vilhena/RO, 13 de setembro de 2018.
(a). Gilberto José Giannasi
Juiz de Direito
Vilhena - Juizado Especial
Avenida Luiz Mazziero, 4432, Jardim América, Vilhena - RO - CEP:
76908-354 - Fone:(69) 33212340
Processo nº: 7004720-64.2017.8.22.0014
Classe: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA
PÚBLICA (12078)
Requerente: ELIO DOMINGOS DA SILVA
Endereço: Avenida Melvin Jones, 2031, CASA, S-29, Vilhena - RO
- CEP: 76983-283
Advogado do(a) EXEQUENTE: LENOIR RUBENS MARCON RO0000146
Requerida: MUNICIPIO DE VILHENA
DESPACHO
Vistos.
INTIME-SE o executado para querendo, no prazo de 30 (trinta)
dias, apresentar impugnação aos cálculos apresentados pela
exequente, nos termos do art. 535, do CPC.
Havendo impugnação, INTIME-SE a parte exequente para
manifestar-se em 10 dias.
Decorrido o prazo sem apresentação de impugnação, certifique-se
e requisite-se o pagamento através de RPV/PRECATÓRIO.
Após, aguarde-se o transcurso de prazo de 60 dias e, não havendo
qualquer manifestação, intime-se o exequente a informar se houve
o efetivo adimplemento da requisição.
Cumpra-se.
Vilhena/RO, 13 de setembro de 2018.
(a) Gilberto José Giannasi
Juiz de Direito
1º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL - PJE COMARCA DE VILHENA
JUIZ DE DIREITO: GILBERTO JOSÉ GIANNASI
DIRETORA DE CARTÓRIO: ELISMARA DE BRIDA MARTINS
CADASTRO 002908-4
7003339-55.2016.8.22.0014
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
EXEQUENTE: DIVA BEATRIZ ROSO
Advogados do(a) EXEQUENTE: TATIANE GUEDES CAVALLO
BAPTISTA - RO0006835, HELIO DANIEL DE FAVARE BAPTISTA
- RO0004513
EXECUTADO: JOEL JOAQUIM DA SILVA
Intimação do requerente do Alvará Judicial expedido, bem como
para comprovar o levantamento no prazo de 05 (cinco) dias.
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ESTADO DE RONDÔNIA
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Vilhena - Juizado Especial
Processo: 7004601-40.2016.8.22.0014
Classe: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
EXEQUENTE: MONICA MARGARETE DA SILVA SOUZA
Advogado do(a) EXEQUENTE: SAMUEL RIBEIRO MAZURECHEN
- RO0004461
EXECUTADO: MUNICÍPIO DE VILHENA
Fica a exequente, intimada por seu advogado para informar no
prazo de 05 dias se houve pagamento do RPV expedido.
Vilhena, 13 de setembro de 2018
1º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL - PJE COMARCA DE VILHENA
JUIZ DE DIREITO: GILBERTO JOSÉ GIANNASI
DIRETORA DE CARTÓRIO: ELISMARA DE BRIDA MARTINS
CADASTRO 002908-4
7006752-42.2017.8.22.0014
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
EXEQUENTE: NELSON MATHEUS DE RAMOS
Advogado do(a) EXEQUENTE: JULIANO GALADINOVIC ALVIM MT17010/O
EXECUTADO: CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA SA
CERON
Advogado do(a) EXECUTADO: BRUNA TATIANE DOS SANTOS
PINHEIRO SARMENTO - RO0005462
Fica a parte autora intimada, para no prazo de 05 (cinco), se
manifestar sobre a petição de Id
21374744.
Vilhena - Juizado Especial
Avenida Luiz Mazziero, 4432, Jardim América, Vilhena - RO - CEP:
76908-354 - Fone:(69) 33212340
Processo nº: 7007185-46.2017.8.22.0014
Classe: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
Requerente: Nome: VALDIRENE PEREIRA GOMES
Endereço: Rua José Gomes Filho, 2198, Cristo Rei, Vilhena - RO
- CEP: 76983-470
Advogado do(a) AUTOR: GLEYSON PORTUGAL CARNEIRO RO6120
Requerida: Nome: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO
DE VILHENA - IPMV
Endereço: Rua Rony de Castro Pereira, 4037, Jardim América,
Vilhena - RO - CEP: 76980-734
Advogado do(a) RÉU: ANDREA MELO ROMAO COMIM RO0003960
DESPACHO
Vistos.
Ciência à reclamada do documento juntado aos autos. Esclareça o
que se pretende provar por testemunhas, em cinco dias.
Intime-se.
Cumpra-se.
Vilhena/RO, 11 de junho de 2018.
(a) GILBERTO JOSÉ GIANNASI
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Vilhena - Juizado Especial Cível da Comarca de Vilhena-RO
Sede do juízo: fórum desembargador leal fagundes, Avenida Luiz
Mazziero, 4432, Jardim América, Vilhena - RO - CEP: 76908354 - (69) 33212340 - E-mail: je_vha@tjro.jus.br INTIMAÇÃO DE
ADVOGADO
DESTINATÁRIOS:
Advogado: EDNA APARECIDA CAMPOIO OAB: RO0003132
Endereço: desconhecido Advogado: LILIAN FETISCH OAB:
GO44302 Endereço: Avenida Capitão Castro, 4300, Centro (S-01),
Vilhena - RO - CEP: 76980-068 Advogado: AGENOR MARTINS
OAB: RO000654A Endereço: AVENIDA CAPITÃO CASTRO, 4300,
Centro, Vilhena - RO - CEP: 76980-220
O Doutor GILBERTO JOSÉ GIANNASI, M.M. Juiz de Direito Titular,
do Juizado Especial Cível e Criminal da Comarca de Vilhena-RO.
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FINALIDADE: INTIMAÇÃO para comparecer(em) à audiência de
Conciliação designada para o dia 29/10/2018 10:40, na sala de
audiências do CEJUSC - Centro Judiciário de Soluções de Conflitos
e Cidadania, no Fórum de Vilhena/RO, cujo endereço encontrase no cabeçalho desta, devendo vossa senhoria cientificar a
parte autora da data da audiência designada, sob pena de sua
ausência importar em arquivamento dos autos e condenação em
custas processuais, bem ainda, fica ciente dos termos do Art. 3º
do Provimento Conjunto Presidência e Corregedoria Nº 001/2017,
publicado no DJ 104 de 08 de junho de 2017, transcritos abaixo:
I – os prazos processuais no juizado especial, inclusive na execução,
contam-se da data da intimação ou ciência do ato respectivo;
II – as partes deverão comunicar eventuais alterações dos
respectivos endereços, sob pena de se considerar como válida e
eficaz a carta de intimação enviada ou o MANDADO de intimação
cumprido no endereço constante dos autos;
III – deverão comparecer na data, horário e endereço em que se
realizará a audiência, e que procuradores e prepostos deverão
comparecer munidos de poderes específicos para transacionar;
IV – a pessoa jurídica que figurar no polo passivo da demanda
deverá comparecer à audiência de conciliação, instrução e
julgamento munida de carta de preposto, sob pena de revelia, nos
moldes dos arts. 9º, § 4º, e 20, da Lei n. 9.099/1995, sendo que,
os atos constitutivos, contratos sociais e demais documentos de
comprovação servem para efetiva constatação da personalidade
jurídica e da regular representação em juízo (art. 45, Código Civil, e
art. 75, VIII, Código de Processo Civil), sob pena de revelia;
V – em se tratando de pessoa jurídica e relação de consumo,
fica expressamente consignada a possibilidade e advertência de
inversão do ônus da prova;
VI – nas causas de valor superior a 20 (vinte) salários mínimos, as
partes deverão comparecer ao ato acompanhadas de advogado;
VII – o não comparecimento injustificado do autor implicará na
extinção e arquivamento do processo, que somente poderá
ser desarquivado mediante pagamento de custas e despesas
processuais;
VIII – o não comparecimento do requerido a quaisquer das
audiências designadas implicará na revelia, reputando-se
verdadeiros os fatos narrados no pedido inicial;
IX – deverão comparecer à audiência designada munidos de
documentos de identificação válidos e cientes de seus dados
bancários, a fim de permitir a instrumentalização imediata e
efetivação de eventual acordo, evitando-se o uso da conta judicial;
X – a contestação e demais provas, inclusive a indicação de
testemunhas, com sua completa qualificação (nome completo, CPF
e endereço) e objetivo probatório, deverão ser apresentadas até o
ato da audiência de conciliação;
XI – na mesma oportunidade, o autor deverá se manifestar,
em até 10 (dez) minutos, sobre os documentos e preliminares
eventualmente apresentados;
XII – não havendo acordo, poderá ser designada uma data para a
realização da audiência de instrução e julgamento;
XIII – havendo necessidade de assistência por Defensor Público, a
parte deverá solicitar atendimento, no prazo de até 15 (quinze) dias
antes da audiência de conciliação, à sede da Defensoria Pública da
respectiva Comarca.
AUTOS: 7001730-66.2018.8.22.0014 AÇÃO: EXECUÇÃO DE
TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159) REQUERENTE: ADRIANA
CRISTINA MARTINS REQUERIDO:
EXECUTADO: VALDECIR LUIZ ARALDI
Vilhena - RO, 13 de setembro de 2018 IVACIR DALACOSTA,
Técnico Judiciário, que assina por ordem do MM.
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Vilhena - Juizado Especial Cível da Comarca de Vilhena-RO
Sede do juízo: fórum desembargador leal fagundes, Avenida Luiz
Mazziero, 4432, Jardim América, Vilhena - RO - CEP: 76908-354 (69) 33212340 - E-mail: je_vha@tjro.jus.br INTIMAÇÃO advogado da
parte autora
Por força e em cumprimento do r. DESPACHO /SENTENÇA deste
Juízo, fica Vossa Senhoria, pela presente, INTIMADA para, no
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prazo de 05 (cinco) dias, entregar em cartório DUAS VIAS DAS
CÓPIAS necessárias para instruir o PRECATÓRIO, nos termos da
Resolução n. 006/2017-PR (publicada no DJ n. 50, de 17/03/2017),
conforme lista abaixo:
-SENTENÇA condenatória (ação originária) e se houver, certidão
de trânsito em julgado;
-Acórdão (ementa e relatório) que manteve ou modificou a
SENTENÇA condenatória e sua respectiva certidão de trânsito em
julgado;
-DECISÃO dos Embargos à execução e sua respectiva certidão do
trânsito em julgado ou certidão de que não foram opostos;
-Procuração constando nomes legíveis, número de inscrição na OAB,
CPF e endereço;
-Tabela de cálculos.
-Contrato de honorários (caso for requisitado o destaque dos
honorários contratuais).
AUTOS: 7006350-92.2016.8.22.0014 AÇÃO: CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA (156) REQUERENTE: SARAH DE ALENCAR MIRANDA
ALMEIDA ADVOGADO: Advogado: KERSON NASCIMENTO
DE CARVALHO OAB: RO0003384 Endereço: desconhecido
REQUERIDO:
EXECUTADO: MUNICIPIO DE VILHENA
Vilhena - RO, 13 de setembro de 2018 MARCOS LUDTICK
Técnico Judiciário, que assina por ordem do MM.
Juiz de Direito.
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Vilhena - Juizado Especial Cível da Comarca de Vilhena-RO
Sede do juízo: fórum desembargador leal fagundes, Avenida Luiz
Mazziero, 4432, Jardim América, Vilhena - RO - CEP: 76908-354 - (69)
33212340 - E-mail: je_vha@tjro.jus.br INTIMAÇÃO para instruir RPV
AUTOS: 7005155-38.2017.8.22.0014 AÇÃO: PROCEDIMENTO
ORDINÁRIO (7) REQUERENTE: ADEMAR DINIZ DA COSTA
Advogado do(a) AUTOR: BRUNA DE LIMA PEREIRA - RO0006298
REQUERIDO:
RÉU: MUNICIPIO DE VILHENA
Por força e em cumprimento do r. DESPACHO /SENTENÇA deste
Juízo, fica Vossa Senhoria, pela presente, INTIMADA para, no prazo
de 05 (cinco) dias, fornecer, em cartório, uma cópia impressa das
peças adiante relacionadas, para instruir a RPV, conforme Provimento
n. 004/2008-CG, Art. 3º, Caput, e § 2º, datado de 13/08/2008 da
Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Rondônia.
SENTENÇA /Acórdão e certidão de trânsito em julgado
Título executivo (Petição cumprimento de SENTENÇA )
Procuração
DECISÃO embargos
Certidão de Trânsito em julgado dos embargos (quando houver)
Planilha Cálculo
Petição do Executado de manifestação sobre os cálculos
apresentados
DECISÃO que determinou a expedição do RPV
Renúncia crédito excedente.
Bem ainda, indicar conta bancária, se acaso não estiver indicada
nos autos.
Vilhena - RO, 13 de setembro de 2018
1º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL - PJE COMARCA DE VILHENA
JUIZ DE DIREITO: GILBERTO JOSÉ GIANNASI
DIRETORA DE CARTÓRIO: ELISMARA DE BRIDA MARTINS
CADASTRO 002908-4
7004997-80.2017.8.22.0014
JUIZADOS - PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
(436)
REQUERENTE: DEUSELI DE AVILA
Advogados do(a) REQUERENTE: LEANDRO MARCIO PEDOT RO0002022, VALDINEI LUIZ BERTOLIN - RO0006883
REQUERIDO: MUNICIPIO DE VILHENA
Advogado do(a) REQUERIDO:
De ordem do Juízo, fica a parte autora intimada para, querendo,
apresentar alegações finais no prazo de 10 (dez).
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Vilhena - Juizado Especial
Avenida Luiz Mazziero, 4432, Jardim América, Vilhena - RO - CEP:
76908-354 - Fone:(69) 33212340
Processo nº: 7009725-04.2016.8.22.0014
Classe: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
Requerente: VLADEMIR AMORIM ROCHA
Endereço: Av. Leopoldo Peres, 3197, Centro, Vilhena - RO - CEP:
76980-220
Advogados do(a) EXEQUENTE: SALVADOR LUIZ PALONI - OAB/
RO 299-A, CATIANE DARTIBALE - OAB/RO 6447
Requerida: Nome: ESTADO DE RONDÔNIA
Endereço: Av. Porto Velho II, 608, Centro, Porto Velho - RO - CEP:
76847-000
DESPACHO
Vistos.
Intime o reclamado para comprovar o pagamento do RPV, no prazo
de 5 (cinco) dias, sob pena de sequestro.
Consigno que não serve como comprovação a indicação no número
do SEI para acompanhamento.
Serve o presente como MANDADO /intimação.
Vilhena/RO, 13 de junho de 2018.
(a) GILBERTO JOSÉ GIANNASI
Juiz de Direito
Vilhena - Juizado Especial
Avenida Luiz Mazziero, 4432, Jardim América, Vilhena - RO - CEP:
76908-354 - Fone:(69) 33212340
Processo nº: 7004967-45.2017.8.22.0014
Classe: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA
PÚBLICA (12078)
Requerente: LAUDICREIA FIRMINO DA PAZ
Endereço: RUA 524, 2804, CASA, JARDIM AMÉRICA, Vilhena - RO
- CEP: 76980-220
Advogado do(a) EXEQUENTE: LENOIR RUBENS MARCON - OAB/
RO 146
Requerida: MUNICIPIO DE VILHENA
DESPACHO
Vistos
Com os cálculos, INTIME-SE o reclamado para querendo, no prazo
de 30 (trinta) dias, apresentar impugnação aos cálculos apresentados
pela exequente, nos termos do art. 534 e 535, do CPC.
Havendo impugnação, INTIME-SE a parte exequente para
manifestar-se em 10 dias.
Decorrido o prazo sem apresentação de impugnação, certifique-se e
requisite-se o pagamento através de RPV nos termos do provimento
004/2008 CG, ou Precatório nos termos da Resolução n. 006/2017
TJ/RO, devendo a exequente informar os dados e/ou cópia de
documentos necessários para a devida expedição/instrução.
Ocorrido o depósito dos valores, comprove a parte nos autos.
Após, conclusos.
Vilhena/RO, 13 de setembro de 2018.
(a) Gilberto José Giannasi
Juiz de Direito
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
COMARCA DE VILHENA
JUIZ DE DIREITO: GILBERTO JOSÉ GIANNASI
CHFE DE CARTÓRIO: SILVANIA BERNARDI
CADASTRO 203.487-5
Proc: 1000113-18.2014.8.22.0014
Ação:Cumprimento de SENTENÇA (Juizado Cível)
Sebastião Navarro Transportes Me(Reclamante)
Advogado(s): Roniéder Trajano Soares Silva(OAB 3694 RO)
Banco Itaucard S.A(Reclamado)
Advogado(s): MELANIE GALINDO MARTINHO(OAB 3793 RO)
Sebastião Navarro Transportes Me(Reclamante)
Advogado(s): Roniéder Trajano Soares Silva(OAB 3694 RO)
Banco Itaucard S.A(Reclamado)
Advogado(s): MELANIE GALINDO MARTINHO(OAB 3793 RO)
Fica a parte Autora, por via de seu Advogado, intimada da Certidão
de Dívida Judicial expedida.
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1ª VARA CÍVEL
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Tribunal de Justiça - 1ª Vara Cível da Comarca de Vilhena-RO
Sede do juízo: Fórum Desembargador Leal Fagundes - Av. Luiz
Maziero, n. 4432, Bairro Jardim América, Vilhena/RO - CEP: 76980702 | (69) 3322-7665 - E-mail: vha1civel@tjro.jus.br
Autos: 7008027-60.2016.8.22.0014
Classe: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159)
EXEQUENTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE
ADMISSAO DO SUDOESTE DA AMAZONIA LTDA - SICOOB
CREDISUL
Advogado do(a) EXEQUENTE: CRISTIANE TESSARO RO0001562
EXECUTADO: T N FIUZA LTDA - ME, REINALDO ELCIAS
VARGAS FIUZA, ELI LOPES NUNES FIUZA
Advogado do(a) EXECUTADO:
Advogado do(a) EXECUTADO:
Advogado do(a) EXECUTADO:
FINALIDADE: Intimar a parte autora, através de seu advogado,
para, no prazo de 5 dias, impulsionar os autos, requerendo o que
lhe for de direito.
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Tribunal de Justiça - 1ª Vara Cível da Comarca de Vilhena-RO
Sede do juízo: Fórum Desembargador Leal Fagundes - Av. Luiz
Maziero, n. 4432, Bairro Jardim América, Vilhena/RO - CEP: 76980702 | (69) 3322-7665 - E-mail: vha1civel@tjro.jus.br
Autos: 7001762-08.2017.8.22.0014
Classe: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
EXEQUENTE: BANCO DO BRASIL S.A.
Advogado do(a) EXEQUENTE: RAFAEL SGANZERLA DURAND
- SP0211648
EXECUTADO: MAZZUTTI COMERCIO DE MOTONAUTICA LTDA
- ME, JANAINA MAZZUTTI, ALEX KILLER TOLEDO GOMES
Advogado do(a) EXECUTADO:
Advogado do(a) EXECUTADO:
Advogado do(a) EXECUTADO:
FINALIDADE: Intimar a parte autora, através de seu advogado,
para, no prazo de 5 dias, se manifestar quanto às devoluções de
correspondências juntadas aos autos.
EDITAL DE CITAÇÃO
Prazo: 30 (trinta) dias
Autos: 7001506-02.2016.8.22.0014
Ação: Execução de Título Extrajudicial
Exequente: SICRED UNIVALES MT
Advogado: André de Assis Rosa OAB/MS 12809
Parte executada: M. M. MORAIS PRESENTES EARTIGOS
RECREATIVOS - ME, pessoa jurídica de direito privado, CNPJ
14.692.014/0001-28; e MARCIANO MARTINS MORAIS, CPF n.
600.341.222-49, ambos atualmente em lugar incerto e não sabido.
FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s), acima qualificado(s),
para, no prazo de 3 (três) dias, efetuar(em) o pagamento do débito
no montante de R$ 20.623,04 (vinte mil, seiscentos e vinte e três
reais e quatro centavos), atualizados até a data do pagamento, ou
nomear(em) bens à penhora, sob pena de penhora de tantos de
seus bens quantos bastem para garantir o valor executado, nos
termos do art. 652, § 1º do CPC. Com o adimplemento no prazo
estipulado, a verba honorária, fixada em 15% do valor do débito, será
reduzida pela metade. Independentemente da garantia do Juízo,
poderá o executado opor embargos, no prazo de 15 (quinze) dias.
Poderá, também, dentro desse prazo, requerer o parcelamento do
débito em 6 parcelas mensais, acrescidas de correção monetária e
juros de 1% (um por cento) ao mês, desde que reconheça o crédito
do exequente e comprove o depósito de 30% (trinta por cento) do
valor em execução, inclusive custas e honorários advocatícios, nos
termos do art. 745-A do CPC.
Sede do Juízo: Fórum Des. Leal Fagundes, Av. Luiz
Mazieiro, n. 4432, Jardim América - CEP:78.995-000 –
Vilhena-RO - (Fax) Fone: (069) 3321-2340 e 3321-3184.
Vilhena-RO, 07 de junho de 2018.
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PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Tribunal de Justiça - 1ª Vara Cível da Comarca de Vilhena-RO
Sede do juízo: Fórum Desembargador Leal Fagundes - Av. Luiz
Maziero, n. 4432, Bairro Jardim América, Vilhena/RO - CEP: 76980702 | (69) 3322-7665 - E-mail: vha1civel@tjro.jus.br
Autos: 7004875-04.2016.8.22.0014
Classe: FAMÍLIA- REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS (194)
REQUERENTE: C. E.
Advogado do(a) REQUERENTE: ELENICE APARECIDA DOS
SANTOS - RO0002644; DANIELI MALDI ALVES - OAB/RO 7558
REQUERIDO: V. D. S. S.
Advogado do(a) REQUERIDO:
FINALIDADE: Intimar a parte autora, através de sua advogada,
da audiência de conciliação designada no CEJUSC, para o dia
25.9.2018, às 10 horas, conforme certidão no processo.
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Tribunal de Justiça - 1ª Vara Cível da Comarca de Vilhena-RO
Sede do juízo: Fórum Desembargador Leal Fagundes - Av. Luiz
Maziero, n. 4432, Bairro Jardim América, Vilhena/RO - CEP: 76980702 | (69) 3322-7665 - E-mail: vha1civel@tjro.jus.br
Autos: 7001637-06.2018.8.22.0014
Classe: FAMÍLIA- INVENTÁRIO (39)
REQUERENTE: FLAVIO CECHINEL DE MORAIS, ADRIANO
CECHINEL DE MORAIS, ANGELICA MAYARA DAVID SANCHES,
IVONETE IZULINA MEDEIROS DE MORAIS, LUIZ CARLOS DE
FREITAS, PAULO SERGIO CECHINEL DE MORAIS, SOLANGE
CECHINEL MORAIS DE FREITAS
Advogados do(a) REQUERENTE: GUSTAVO JOSE SEIBERT
FERNANDES DA SILVA - RO0006825, ROMILSON FERNANDES
DA SILVA - RO0005109
Advogados do(a) REQUERENTE: GUSTAVO JOSE SEIBERT
FERNANDES DA SILVA - RO0006825, ROMILSON FERNANDES
DA SILVA - RO0005109
Advogados do(a) REQUERENTE: GUSTAVO JOSE SEIBERT
FERNANDES DA SILVA - RO0006825, ROMILSON FERNANDES
DA SILVA - RO0005109
Advogados do(a) REQUERENTE: GUSTAVO JOSE SEIBERT
FERNANDES DA SILVA - RO0006825, ROMILSON FERNANDES
DA SILVA - RO0005109
Advogados do(a) REQUERENTE: GUSTAVO JOSE SEIBERT
FERNANDES DA SILVA - RO0006825, ROMILSON FERNANDES
DA SILVA - RO0005109
Advogados do(a) REQUERENTE: GUSTAVO JOSE SEIBERT
FERNANDES DA SILVA - RO0006825, ROMILSON FERNANDES
DA SILVA - RO0005109
Advogados do(a) REQUERENTE: GUSTAVO JOSE SEIBERT
FERNANDES DA SILVA - RO0006825, ROMILSON FERNANDES
DA SILVA - RO0005109
INVENTARIADO: ADAO ELOI PINTO DE MORAIS
Advogado do(a) INVENTARIADO:
FINALIDADE: Intimar a parte autora, através de seu advogado,
para, no prazo de 5 dias, informar o endereço correto do banco
Sicred.
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Tribunal de Justiça - 1ª Vara Cível da Comarca de Vilhena-RO
Sede do juízo: Fórum Desembargador Leal Fagundes - Av. Luiz
Maziero, n. 4432, Bairro Jardim América, Vilhena/RO - CEP: 76980702 | (69) 3322-7665 - E-mail: vha1civel@tjro.jus.br
Autos: 7001510-68.2018.8.22.0014
Classe: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
AUTOR: FABIO CORREIA GARCIA
Advogados do(a) AUTOR: KERSON NASCIMENTO DE CARVALHO
- RO0003384, BRUNA DE LIMA PEREIRA - RO0006298
RÉU: EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES LIMITADA
Advogado do(a) RÉU: PRISCILLA LUCIO LACERDA - MG104381
FINALIDADE: Intimar a parte autora, através de seu advogado,
para, no prazo de 15 dias, caso queira, impugnar a contestação.
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PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Tribunal de Justiça - 1ª Vara Cível da Comarca de Vilhena-RO
Sede do juízo: Fórum Desembargador Leal Fagundes - Av. Luiz
Maziero, n. 4432, Bairro Jardim América, Vilhena/RO - CEP: 76980702 | (69) 3322-7665 - E-mail: vha1civel@tjro.jus.br
Autos: 7000774-21.2016.8.22.0014
Classe: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
EXEQUENTE: ESTILO DA MODA LTDA - EPP
Advogados do(a) EXEQUENTE: ALBERT SUCKEL - RO0004718,
RAYANNA DE SOUZA LOUZADA NEVES - RO0005349
EXECUTADO: MARIZA BETANIA DA SILVA MOURA
Advogado do(a) EXECUTADO:
FINALIDADE: Intimar a parte autora, através de seu advogado,
para, no prazo de 5 dias, se manifestar quanto a devolução de
correspondência Id. 21403037.
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Tribunal de Justiça - 1ª Vara Cível da Comarca de Vilhena-RO
Sede do juízo: Fórum Desembargador Leal Fagundes - Av. Luiz
Maziero, n. 4432, Bairro Jardim América, Vilhena/RO - CEP: 76980702 | (69) 3322-7665 - E-mail: vha1civel@tjro.jus.br
Autos: 7002596-74.2018.8.22.0014
Classe: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159)
EXEQUENTE: BOASAFRA COMERCIO E REPRESENTACOES
LTDA
Advogado do(a) EXEQUENTE: GIANE ELLEN BORGIO BARBOSA
- RO0002027
EXECUTADO: SIDNEI ARNALDO DE SOUZA
Advogado do(a) EXECUTADO:
FINALIDADE: Intimar a parte autora, através de seu advogado,
para, no prazo de 5 dias, se manifestar acerca da devolução de
correspondência Id. 21405006.
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia Vilhena - 1ª Vara Cível
Av. Luiz Mazziero, 4432, Jardim América, VILHENA - RO - CEP:
76980-000
Fone:(69) 3321-3182 Autos n. 7009607-28.2016.8.22.0014 - 1ª
Vara Cível de Vilhena/RO.
Classe: EXECUÇÃO FISCAL (1116)
Protocolado em: 18/11/2016 08:17:43
Parte autora: Nome: MUNICIPIO DE VILHENA
Endereço: desconhecido
Parte requerida: Nome: VALDEMAR DA MAIA
Endereço: AV VEREADOR NADIR ERENO GRAEBIN, 1327,
CASA, ALTO ALEGRE, Vilhena - RO - CEP: 76980-220
Valor da causa: R$ 1.077,01
SENTENÇA
Vistos etc...
Considerando a satisfação do débito pelo pagamento, conforme
informação da parte exequente, JULGO EXTINTA(O) esta(e)
[Dívida Ativa] promovido por MUNICIPIO DE VILHENA contra
VALDEMAR DA MAIA, nos termos do art. 924, II, do CPC.
Custas finais pelo executado que deverá ser intimado para
pagamento, no prazo de 15 dias do trânsito em julgado, sob pena
de protesto e inscrição em dívida ativa. Havendo complexidade no
cálculo das custas, desde já o cartório fica autorizado a remeter os
autos à Contadoria Judicial.
Tendo em vista que o feito foi extinto pelo total cumprimento da
obrigação, tenho que ocorreu a desistência tácita do prazo recursal.
Assim, arquivem-se os autos, com as cautelas de praxe.
Publique-se. Intimem-se e cumpra-se.
Vilhena/RO, 10 de setembro de 2018.
ANDRESSON CAVALCANTE FECURY
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Tribunal de Justiça - 1ª Vara Cível da Comarca de Vilhena-RO
Sede do juízo: Fórum Desembargador Leal Fagundes - Av. Luiz
Maziero, n. 4432, Bairro Jardim América, Vilhena/RO - CEP: 76980702 | (69) 3322-7665 - E-mail: vha1civel@tjro.jus.br
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Autos: 7003750-98.2016.8.22.0014
Classe: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
EXEQUENTE: IRMAOS RUSSI LTDA
Advogados do(a) EXEQUENTE: JOSEMARIO SECCO RO0000724, ANDERSON BALLIN - RO0005568
EXECUTADO: FABIO TOMAS MARIA
Advogado do(a) EXECUTADO:
FINALIDADE: Intimar a parte autora, através de seu advogado,
para, no prazo de 5 dias, requerer a execução na forma adequada,
apresentando o demonstrativo atualizado do débito.
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Tribunal de Justiça - 1ª Vara Cível da Comarca de Vilhena-RO
Sede do juízo: Fórum Desembargador Leal Fagundes - Av. Luiz
Maziero, n. 4432, Bairro Jardim América, Vilhena/RO - CEP: 76980702 | (69) 3322-7665 - E-mail: vha1civel@tjro.jus.br
Autos: 7010368-59.2016.8.22.0014
Classe: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
EXEQUENTE: EUNICE H. Y. HATAKA - EPP
Advogado do(a) EXEQUENTE: ERIC JOSE GOMES JARDINA RO0003375
EXECUTADO: GERSON COSTA ALVES
Advogado do(a) EXECUTADO:
FINALIDADE: Intimar a parte autora, através de seu advogado,
para, no prazo de 15 dias, manifestar-se quanto à certidão do
oficial de justiça ID 21429658.
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Tribunal de Justiça - 1ª Vara Cível da Comarca de Vilhena-RO
Sede do juízo: Fórum Desembargador Leal Fagundes - Av. Luiz
Maziero, n. 4432, Bairro Jardim América, Vilhena/RO - CEP: 76980702 | (69) 3322-7665 - E-mail: vha1civel@tjro.jus.br
Autos: 7005595-97.2018.8.22.0014
Classe: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
EXEQUENTE: SANDRO RICARDO SALONSKI MARTINS
Advogado do(a) EXEQUENTE: SANDRO RICARDO SALONSKI
MARTINS - RO0001084
EXECUTADO: BANCO DO BRASIL SA
Advogado do(a) EXECUTADO:
FINALIDADE: Intimar a parte autora, através de seu advogado,
para, no prazo de 5 dias, informar o endereço atualizado do
requerido.
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Tribunal de Justiça - 1ª Vara Cível da Comarca de Vilhena-RO
Sede do juízo: Fórum Desembargador Leal Fagundes - Av. Luiz
Maziero, n. 4432, Bairro Jardim América, Vilhena/RO - CEP: 76980702 | (69) 3322-7665 - E-mail: vha1civel@tjro.jus.br
Autos: 7005725-87.2018.8.22.0014
Classe: MONITÓRIA (40)
AUTOR: UNIMED VILHENA COOPERATIVA TRABALHO MÉDICO
Advogado do(a) AUTOR: LUIZ ANTONIO GATTO JUNIOR RO0004683
RÉU: ELOIDES MARIANO ALVES JUNIOR
Advogado do(a) RÉU:
FINALIDADE: Intimar a parte autora, através de seu advogado,
para, no prazo de 5 dias, informar o endereço atualizado da parte
requerida.
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Tribunal de Justiça - 1ª Vara Cível da Comarca de Vilhena-RO
Sede do juízo: Fórum Desembargador Leal Fagundes - Av. Luiz
Maziero, n. 4432, Bairro Jardim América, Vilhena/RO - CEP: 76980702 | (69) 3322-7665 - E-mail: vha1civel@tjro.jus.br
Autos: 7005746-63.2018.8.22.0014
Classe: MONITÓRIA (40)
AUTOR: UNIMED VILHENA COOPERATIVA TRABALHO MÉDICO
Advogado do(a) AUTOR: LUIZ ANTONIO GATTO JUNIOR RO0004683
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RÉU: LUCILEIA AMARAL MARQUES ANDRADE
Advogado do(a) RÉU:
FINALIDADE: Intimar a parte autora, através de seu advogado,
para, no prazo de 5 dias, informar o endereço atualizado da parte
requerida.
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Tribunal de Justiça - 1ª Vara Cível da Comarca de Vilhena-RO
Sede do juízo: Fórum Desembargador Leal Fagundes - Av. Luiz
Maziero, n. 4432, Bairro Jardim América, Vilhena/RO - CEP: 76980702 | (69) 3322-7665 - E-mail: vha1civel@tjro.jus.br
Autos: 7006345-36.2017.8.22.0014
Classe: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159)
EXEQUENTE: PATO BRANCO ALIMENTOS LTDA
Advogados do(a) EXEQUENTE: JOSEMARIO SECCO RO0000724, ANDERSON BALLIN - RO0005568
EXECUTADO: ELIO ALEXANDRE DA SILVA 05347551941
Advogado do(a) EXECUTADO:
FINALIDADE: Intimar a parte autora, através de seu advogado,
para, no prazo de 5 dias, informar o endereço atualizado da parte
executada.
Autos: 7007640-11.2017.8.22.0014
Classe: EXECUÇÃO FISCAL (1116)
Parte autora: MUNICIPIO DE VILHENA
Parte requerida: Nome: AZ DE OURO - EMPREENDIMENTOS
IMOBILIARIOS LTDA - EPP
Endereço: Rua Dois Mil Quinhentos e Trinta e Um, SETOR 33 /
QUADRA 27 / LOTE 09, Jardim Social, Vilhena - RO - CEP: 76981264
NOTIFICAÇÃO
Fica a parte AZ DE OURO - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS
LTDA - EPP - CNPJ: 02.066.312/0001-23 (EXECUTADO), notificada
para o recolhimento da importância de R$ 203,88 (duzentos e três
reais e oitenta e oito centavos), (atualizada até a data de 13 de
setembro de 2018 a título de custas do processo em epígrafe, no
prazo de 15 (quinze) dias.
O não pagamento integral ensejará a expedição de Certidão de
Débito Judicial para fins de protesto extrajudicial e inscrição na
Dívida Ativa.
Vilhena-RO, 13 de setembro de 2018
EDEONILSON SOUZA MORAES
Diretor de Secretaria
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Tribunal de Justiça - 1ª Vara Cível da Comarca de Vilhena-RO
Sede do juízo: Fórum Desembargador Leal Fagundes - Av. Luiz
Maziero, n. 4432, Bairro Jardim América, Vilhena/RO - CEP: 76980702 | (69) 3322-7665 - E-mail: vha1civel@tjro.jus.br
Autos: 7009534-22.2017.8.22.0014
Classe: MONITÓRIA (40)
AUTOR: ASSOCIACAO DOS TRABALHADORES NO SERVICO
PUBLICO NO ESTADO DE RONDONIA - ASPER
Advogado do(a) AUTOR: MARCELO ESTEBANEZ MARTINS RO0003208
RÉU: JOSE LEANDRO DE CARVALHO
Advogado do(a) RÉU:
FINALIDADE: Intimar a parte autora, através de seu advogado,
para, no prazo de 5 dias, se manifestar quanto à devolução de
correspondência juntada aos autos.
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Tribunal de Justiça - 1ª Vara Cível da Comarca de Vilhena-RO
Sede do juízo: Fórum Desembargador Leal Fagundes - Av. Luiz
Maziero, n. 4432, Bairro Jardim América, Vilhena/RO - CEP: 76980702 | (69) 3322-7665 - E-mail: vha1civel@tjro.jus.br
Autos: 7008175-71.2016.8.22.0014
Classe: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
EXEQUENTE: AGRO-PRODUTIVA COMERCIO DE PRODUTOS
AGRICOLAS LTDA
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Advogados do(a) EXEQUENTE: JOSEMARIO SECCO RO0000724, ANDERSON BALLIN - RO0005568
EXECUTADO: AUGUSTINHO DOS SANTOS E SILVA NETO
Advogado do(a) EXECUTADO:
FINALIDADE: Intimar a parte autora, através de seu advogado,
para, no prazo de 5 dias, informar o atual endereço do executado,
sob pena de extinção do feito.
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Tribunal de Justiça - 1ª Vara Cível da Comarca de Vilhena-RO
Sede do juízo: Fórum Desembargador Leal Fagundes - Av. Luiz
Maziero, n. 4432, Bairro Jardim América, Vilhena/RO - CEP: 76980702 | (69) 3322-7665 - E-mail: vha1civel@tjro.jus.br
Autos: 7005524-95.2018.8.22.0014
Classe: EMBARGOS DE TERCEIRO (37)
EMBARGANTE: CLARICE MUNIZ DE SOUZA
Advogado do(a) EMBARGANTE: DEJAMIR FERREIRA DA COSTA
- RO0001724
EMBARGADO: POSTO DE MOLAS NOMA LTDA - EPP
Advogados do(a) EMBARGADO: MARCIO HENRIQUE DA SILVA
MEZZOMO - RO0005836, JEVERSON LEANDRO COSTA RO0003134
FINALIDADE: Intimar as partes, através de seus advogados, do r.
DESPACHO proferido nos autos.
DESPACHO: “DESPACHO.
Vistos.
Defiro os benefícios da justiça gratuita em favor da parte autora,
limitados as custas iniciais e finais, devendo a parte autora arcar
com as despesas indispensáveis para o regular prosseguimento do
feito (perícia, carta precatória, taxa de pesquisa), com fundamento
no art. 98, § 5º, do CPC.
Recebo os embargos de terceiro, para discussão, e determinando
a suspensão das medidas de alienação judicial e adjudicação do
bem litigioso objeto destes embargos, nos termos do art. 678 do
CPC.
Mantenho, por ora a penhora sobre o bem, uma vez que o feito
merece ser instruído para DECISÃO melhor acertada. Por outro
lado, determino que a embargante permaneça na posse do bem.
Certifique-se nos autos principais de n. 0007659-49.2011.8.22.0014
a existência destes embargos e a suspensão dos atos de alienação
judicial e adjudicação do bem lá penhorado.
Convido as partes a refletir acerca da possibilidade de solucionar
a questão controvertida mediante a conciliação, uma vez que
o acordo construído pelas partes otimiza ganhos ou minimiza
prejuízos diante do tempo que o processo poderá levar para ser
concluído, bem como por se revelar na produção da verdadeira
justiça. Nesse contexto, espero que o espírito de colaboração dos
advogados cooperem nesse ideal de justiça, uma vez que são
também responsáveis pela solução pacífica dos conflitos.
Cite-se o réu e intimem-se as partes para comparecerem à
audiência de conciliação que designo para o dia 6/11/2018, às 11
horas, no Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania –
CEJUSC, localizado no Fórum de Vilhena, na Av. Luiz Mazieiro,
4432, Jd. América, Vilhena/RO.
Intime-se a parte autora na pessoa de seu advogado (art. 334, § 3º,
do CPC), ou pessoalmente se estiver patrocinada pela Defensoria
Pública ou Núcleo da AVEC.
O ato de citação deverá obedecer o que determina o § 3º, do art.
677, do CPC: “A citação será pessoal, se o embargado não tiver
procurador constituído nos autos da ação principal.”
Não havendo acordo o(s) réu(s) poderá(ão), no prazo de 15 dias
contados a partir da audiência (CPC, art. 335, I), apresentar(em)
resposta, sob pena de serem considerados como verdadeiros os
fatos alegados pelo autor e, consequente decretação de revelia,
nos termos do art. 344, do CPC, que assim dispõe: “Se o réu
não contestar a ação, será considerado revel e presumir-se-ão
verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo autor.”
Se o réu alegar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito
do autor, ou qualquer das matérias elencadas no art. 337 do CPC,
dê-se vista à parte autora para, no prazo de 15 dias, apresentar
impugnação (CPC, art. 350 e 351).
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Decorrido o prazo, retornem os autos conclusos para DECISÃO
saneadora.
Sirva este DESPACHO como carta/MANDADO para os devidos
fins.
Se for o caso de cumprir por Oficial de Justiça, no cumprimento
da ordem este deverá certificar proposta de autocomposição
apresentada por qualquer das partes, conforme determina o art.
154, VI, do CPC.
Pratique-se o necessário.
Vilhena/RO, 5 de setembro de 2018.
ANDRESSON CAVALCANTE FECURY - Juiz(a) de Direito”
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Tribunal de Justiça - 1ª Vara Cível da Comarca de Vilhena-RO
Sede do juízo: Fórum Desembargador Leal Fagundes - Av. Luiz
Maziero, n. 4432, Bairro Jardim América, Vilhena/RO - CEP: 76980702 | (69) 3322-7665 - E-mail: vha1civel@tjro.jus.br
Autos: 7009878-03.2017.8.22.0014
Classe: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159)
EXEQUENTE: ALDIONE SIQUEIRA FRANK
Advogado do(a) EXEQUENTE: DANIEL GONZAGA SCHAFER DE
OLIVEIRA - RO0007176
EXECUTADO: WELTON FERREIRA DE FREITAS
Advogado do(a) EXECUTADO:
FINALIDADE: Intimar a parte autora, através de seu advogado,
para, no prazo de 5 dias, informar o atual endereço do Executado.
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia Vilhena - 1ª Vara Cível
Av. Luiz Mazziero, 4432, Jardim América, VILHENA - RO - CEP:
76980-000
Fone:(69) 3321-3182 Autos n. 7005472-36.2017.8.22.0014 - 1ª
Vara Cível de Vilhena/RO.
Classe: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
Protocolado em: 27/07/2017 18:42:30
Parte autora: Nome: ROBERTO PADOVAN
Endereço: Rua Rio Branco, 510, 5º BEC, Vilhena - RO - CEP:
76908-354
Advogado: JOSE MARCELO CARDOSO DE OLIVEIRA OAB:
RO0003598 Endereço: desconhecido
Parte requerida: Nome: VALCIMAR LUIZ BECALLI
Endereço: ROD. do BOI, KM 25, sentido Parecis p/ Vila Bosco,
RURAL, Parecis - RO - CEP: 76979-000
Advogado: JEFFERSON MAGNO DOS SANTOS OAB: RO0002736
Endereço:, Cacoal - RO - CEP: 76962-050
Valor da causa: R$ 5.880,12
SENTENÇA
Vistos etc...
HOMOLOGO por SENTENÇA o acordo realizado entre as partes
nos autos, para que dele surtam seus legais e jurídicos efeitos.
Em consequência, com fundamento no art. 487, III, b, do Código de
Processo Civil, JULGO EXTINTO(A) o(a) presente CUMPRIMENTO
DE SENTENÇA (156) promovida por ROBERTO PADOVAN contra
VALCIMAR LUIZ BECALLI.
Tendo em vista que o feito foi extinto pela vontade das partes,
tenho que ocorreu a desistência tácita do prazo recursal. Assim,
arquivem-se os autos, com as cautelas de praxe.
Sem custas finais, nos termos do art. 8º, inciso III, da Lei 3.896/2016.
Publique-se. Intimem-se e cumpra-se.
Vilhena/RO, 12 de setembro de 2018.
ANDRESSON CAVALCANTE FECURY
Juiz(a) de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia Vilhena - 1ª Vara Cível
Av. Luiz Mazziero, 4432, Jardim América, VILHENA - RO - CEP:
76980-000
Fone:(69) 3321-3182
Autos n. 7002160-52.2017.8.22.0014 - 1ª Vara Cível de Vilhena/
RO.
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Classe: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
Protocolado em: 29/03/2017 11:15:58
Parte autora: Nome: TEND TUDO AUTO PECAS E ACESSORIOS
PARA VEICULOS LTDA - EPP
Endereço: Av Celso Mazutti, 2443, Bodanese, Vilhena - RO - CEP:
76980-220
Advogado: GILSON ELY CHAVES DE MATOS OAB: RO0001733
Endereço:, Vilhena - RO - CEP: 76980-220 Advogado: ESTEVAN
SOLETTI OAB: RO0003702 Endereço:, Vilhena - RO - CEP:
76980-220
Parte requerida: Nome: VANDERLEI FUZARO
Endereço: BARAO DO RIO BRANCO, 1080, CENTRO, Urânia SP - CEP: 15760-000 Endereço: BARAO DO RIO BRANCO, 1080,
CENTRO, Urânia - SP - CEP: 15760-000
Valor da causa: R$ 3.050,16
DECISÃO
Vistos.
O exequente interpôs embargos de declaração aduzindo que o
DESPACHO que indeferiu o pedido de pesquisa/indisponibilidade
por meio do sistema ARISP está contraditório e omisso.
Em análise ao caso, verifiquei que não há a ocorrência de nenhuma
das hipóteses legais mencionadas (obscuridade, contradição, ou
omissão), uma vez que a contradição que autoriza os embargos de
declaração é do julgado com ele mesmo, jamais a contradição com
a lei ou com o entendimento da parte (STJ-4ª., Resp 218.528-SPEDcl. Rel. Min. Cesar Rocha, j. 7.2.02, rejeitaram os embs., v.u.,
DJU 22.4.02, p.210).
Do mesmo modo, não houve omissão, uma vez que o pedido do
exequente foi INDEFERIDO, devendo o exequente se valer dos
meios recursais adequados para a reforma da DECISÃO.
Portanto, rejeito os embargos de declaração.
No mais, intime-se o executado nos termos do pedido realizado
pelo exequente.
Pratique-se o necessário.
Vilhena/RO, 12 de setembro de 2018.
ANDRESSON CAVALCANTE FECURY
Juiz(a) de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia Vilhena - 1ª Vara Cível
Av. Luiz Mazziero, 4432, Jardim América, VILHENA - RO - CEP:
76980-000
Fone:(69) 3321-3182
Autos n. 7000377-25.2017.8.22.0014 - 1ª Vara Cível de Vilhena/
RO.
Classe: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
Protocolado em: 25/01/2017 19:49:14
Parte autora: Nome: ISRAEL TAVARES VICTORIA
Endereço: Av. Juracy Correia Muller, 5101, Jardim Eldorado,
Vilhena - RO - CEP: 76980-220
Advogado: JOSUE ALVES RODRIGUES DOS SANTOS OAB:
RO0008402 Endereço: desconhecido
Parte requerida: Nome: SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA
LTDA
Endereço: Avenida das Nações Unidas, 12901, An 7, 8 e 9, Brooklin
Paulista, São Paulo - SP - CEP: 04578-000
Advogado: ANA CAROLINA REMIGIO DE OLIVEIRA OAB:
MG0086844 Endereço: Centro Empresarial do Estado de São
Paulo, 215, Bloco F, 3 andar, Jardim São Luís, São Paulo - SP
- CEP: 05804-900 Advogado: RAFAEL GOOD GOD CHELOTTI
OAB: MG0139387 Endereço: ULISSES MARCONDES ESCOBR,
15, APARTAMENTO 301, BURITIS, Belo Horizonte - MG - CEP:
30575-110
Valor da causa: R$ 6.964,05
DECISÃO
Vistos.
O réu interpôs embargos de declaração aduzindo que a SENTENÇA
restou omissa quanto a destinação do produto, bem como restou
obscura quanto ao valor do dano material.
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Os embargos são parcialmente procedentes.
Não há obscuridade nos autos quanto a fixação dos danos materiais,
uma vez que na SENTENÇA restou claramente fundamentado que
a matéria restou incontroversa uma vez que o réu não a impugnou,
de modo que foi acolhido o pedido do autor. Assim, para eventual
reforma do valor dos danos morais, o réu deverá interpor o recurso
adequado.
Por outro lado, observo que, de fato, a SENTENÇA restou omissa
quanto ao pedido realizado pelo réu na peça de contestação sobre
a destinação do aparelho de ar condicionado defeituoso, de modo
que passo a análise do pedido:
No caso, como foi determinada a reparação material do autor,
este deverá devolver ao fabricante, ora réu, o aparelho defeituoso,
mediante a entrega do aparelho em uma autorizada da ré nesta
cidade de Vilhena/RO ou que o réu proceda com a retirada do
aparelho da residência do autor, mediante comunicação prévia,
cabendo ao réu arcar com as despesas de transporte do bem.
No mais, aguarde-se o prazo do trânsito em julgado da SENTENÇA.
Intimem-se.
Vilhena/RO, 12 de setembro de 2018.
ANDRESSON CAVALCANTE FECURY
Juiz(a) de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia Vilhena - 1ª Vara Cível
Av. Luiz Mazziero, 4432, Jardim América, VILHENA - RO - CEP:
76980-000
Fone:(69) 3321-3182 Autos n. 7009579-60.2016.8.22.0014 - 1ª
Vara Cível de Vilhena/RO.
Classe: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
Protocolado em: 17/11/2016 14:56:29
Parte autora: Nome: TEND TUDO AUTO PECAS E ACESSORIOS
PARA VEICULOS LTDA - EPP
Endereço: Av Celso Mazutti, 2443, Bodanese, Vilhena - RO - CEP:
76980-220
Advogado: GILSON ELY CHAVES DE MATOS OAB: RO0001733
Endereço:, Vilhena - RO - CEP: 76980-220 Advogado: ESTEVAN
SOLETTI OAB: RO0003702 Endereço:, Vilhena - RO - CEP:
76980-220
Parte requerida: Nome: COML. DE COMBUSITVEIS BORSSATTI
LTDA - ME
Endereço: MATO GROSSO, S/N, RODOVIA MT 235 KM 6.5, GLEBA
RANCHAO, Nova Mutum - MT - CEP: 78450-000 Endereço: MATO
GROSSO, S/N, RODOVIA MT 235 KM 6.5, GLEBA RANCHAO,
Nova Mutum - MT - CEP: 78450-000
Valor da causa: R$ 2.297,23
DECISÃO
Vistos.
O exequente interpôs embargos de declaração aduzindo que o
DESPACHO que indeferiu o pedido de pesquisa/indisponibilidade
por meio do sistema ARISP está contraditório e omisso.
Em análise ao caso, verifiquei que não há a ocorrência de nenhuma
das hipóteses legais mencionadas (obscuridade, contradição, ou
omissão), uma vez que a contradição que autoriza os embargos de
declaração é do julgado com ele mesmo, jamais a contradição com
a lei ou com o entendimento da parte (STJ-4ª., Resp 218.528-SPEDcl. Rel. Min. Cesar Rocha, j. 7.2.02, rejeitaram os embs., v.u.,
DJU 22.4.02, p.210).
Do mesmo modo, não houve omissão, uma vez que o pedido do
exequente foi INDEFERIDO, devendo o exequente se valer dos
meios recursais adequados para a reforma da DECISÃO.
Portanto, rejeito os embargos de declaração.
No mais, intime-se a parte exequente para, no prazo de 5 dias,
indicar bens passíveis de penhora, sob pena de suspensão do
processo.
Vilhena/RO, 12 de setembro de 2018.
ANDRESSON CAVALCANTE FECURY
Juiz(a) de Direito
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PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia Vilhena - 1ª Vara Cível
Av. Luiz Mazziero, 4432, Jardim América, VILHENA - RO - CEP:
76980-000
Fone:(69) 3321-3182 Autos n. 7008959-48.2016.8.22.0014 - 1ª
Vara Cível de Vilhena/RO.
Classe: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
Protocolado em: 01/11/2016 12:32:09
Parte autora: Nome: MARCELO DOS SANTOS
Endereço: Rua Palmas, 3914 casa 79, jardim das oliveiras, Vilhena
- RO - CEP: 76908-354
Nome: LEANDRO MARCIO PEDOT
Endereço: Rua Costa e Silva, 220-B, 1 Andar, CENTRO, Vilhena RO - CEP: 76908-354
Advogado: LEANDRO MARCIO PEDOT OAB: RO0002022
Endereço: desconhecido Advogado: VALDINEI LUIZ BERTOLIN
OAB: RO0006883 Endereço: rua Osvaldo Cruz, 224, centro,
Vilhena - RO - CEP: 76908-354
Parte requerida: Nome: LOJAS AVENIDA S.A
Endereço: Avenida major Amarante, 3316, centro, Vilhena - RO CEP: 76980-220
Advogado: KHAREN DA COSTA LUCHTENBERG OAB:
MT15621/O Endereço: B, 14, QUADRA 05, VILA SADIA, Várzea
Grande - MT - CEP: 78115-510
Valor da causa: R$ 4.986,61
SENTENÇA
Vistos etc...
Defiro o pedido de pesquisa de valores, por meio do sistema
BACENJUD, a qual restou integralmente frutífera, conforme
documento anexo.
Visando evitar prejuízos para ambas as partes procedi transferência
dos valores para a conta judicial, por tratar-se de conta remunerada,
por conseguinte, desde já, converto o bloqueio judicial em penhora.
Considerando que o executado manifestou-se, por meio de seu
advogado (ID 20856668), anuindo à penhora realizada, dou por
satisfeito o débito pelo pagamento e JULGO EXTINTA(O) esta(e)
cumprimento de SENTENÇA promovido por MARCELO DOS
SANTOS e outros contra LOJAS AVENIDA S.A, nos termos do art.
924, II, do CPC.
Sem custas.
Transitada em julgado, arquivem-se os autos, com as cautelas de
praxe.
Publique-se. SENTENÇA registrada automaticamente. Intimem-se
e cumpra-se.
Vilhena/RO, 12 de setembro de 2018.
ANDRESSON CAVALCANTE FECURY
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia Vilhena - 1ª Vara Cível
Av. Luiz Mazziero, 4432, Jardim América, VILHENA - RO - CEP:
76980-000
Fone:(69) 3321-3182
Autos n. 7007223-92.2016.8.22.0014 - 1ª Vara Cível de Vilhena/
RO.
Classe: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
Protocolado em: 06/09/2016 14:27:53
Parte autora: Nome: LEANDRO MARCIO PEDOT
Endereço: Rua Costa e Silva, 220-B, 1 Andar, CENTRO, Vilhena RO - CEP: 76908-354
Nome: VALDINEI LUIZ BERTOLIN
Endereço: rua Osvaldo Cruz, 224, centro, Vilhena - RO - CEP:
76908-354
Advogado: LEANDRO MARCIO PEDOT OAB: RO0002022
Endereço: desconhecido Advogado: VALDINEI LUIZ BERTOLIN
OAB: RO0006883 Endereço: rua Osvaldo Cruz, 224, centro,
Vilhena - RO - CEP: 76908-354
Parte requerida: Nome: BETANIO DO CARMO
Endereço: Rua A-77, 1746, Rua Unedina de Oliveira Santos,
Parque Sagrada Família, Rondonópolis - MT - CEP: 78735-179
Valor da causa: R$ 11.666,12
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DESPACHO
Vistos.
Procedi pesquisa pelo Sistema Bacenjud em nome da parte
executada, a qual restou infrutífera, conforme documento anexo.
Expeça-se certidão de dívida judicial, conforme requerido pelo
autor na petição de ID 18765093.
Intime-se o exequente para, no prazo de 05 dias, indicar
bens passíveis de penhora e impulsionar o feito, sob pena de
arquivamento.
Pratique-se o necessário.
Vilhena/RO, 12 de setembro de 2018.
ANDRESSON CAVALCANTE FECURY
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia Vilhena - 1ª Vara Cível
Av. Luiz Mazziero, 4432, Jardim América, VILHENA - RO - CEP:
76980-000
Fone:(69) 3321-3182
Autos n. 7005928-20.2016.8.22.0014 - 1ª Vara Cível de Vilhena/
RO.
Classe: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
Protocolado em: 26/07/2016 15:15:00
Parte autora: Nome: FRIRON - COMERCIO, DISTRIBUICAO E
REPRESENTACAO DE FRIOS RONDONIA LTDA
Endereço: AVENIDA CELSO MAZUTTI, 401, SALA 02, JARDIM
AMERICA, Vilhena - RO - CEP: 76908-354
Advogado: JEVERSON LEANDRO COSTA OAB: RO0003134
Endereço: desconhecido Advogado: MARIANNE ALMEIDA E
VIEIRA DE FREITAS PEREIRA OAB: RO0003046 Endereço: RUA
CORBELIA, 695, ESCRITORIO, JARDIM AMERICA, Vilhena - RO
- CEP: 76908-354 Advogado: MARCIO HENRIQUE DA SILVA
MEZZOMO OAB: RO0005836 Endereço: RUA CORBELIA, 695,
JARDIM AMERICA, Vilhena - RO - CEP: 76908-354 Advogado:
KELLY MEZZOMO CRISOSTOMO COSTA OAB: RO0003551
Endereço: RUA CORBELIA, 695, ESCRITORIO, JARDIM
AMERICA, Vilhena - RO - CEP: 76908-354 Advogado: EDUARDO
MEZZOMO CRISOSTOMO OAB: RO0003404 Endereço:, Vilhena
- RO - CEP: 76980-220
Parte requerida: Nome: GEOVALDO DE LIMA ANDRADE - ME
Endereço: AV BRASIL, 682, CENTRO, Pimenta Bueno - RO - CEP:
76970-000
Valor da causa: R$ 2.516,65
DESPACHO
Vistos.
Procedi pesquisa pelo Sistema Bacenjud em nome da parte
executada, a qual restou infrutífera, em razão do valor ínfimo
localizado, conforme documento anexo.
Intime-se o exequente para, no prazo de 05 dias, indicar bens
passíveis de penhora e impulsionar o feito, sob pena de suspensão
do processo (CPC, art. 921, III).
Pratique-se o necessário.
Vilhena/RO, 12 de setembro de 2018.
ANDRESSON CAVALCANTE FECURY
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia Vilhena - 1ª Vara Cível
Av. Luiz Mazziero, 4432, Jardim América, VILHENA - RO - CEP:
76980-000
Fone:(69) 3321-3182
Autos n. 7001545-96.2016.8.22.0014 - 1ª Vara Cível de Vilhena/
RO.
Classe: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
Protocolado em: 29/02/2016 11:21:20
Parte autora: Nome: POSTO DE MOLAS NOMA LTDA - EPP
Endereço: AVENIDA 704, 2191, BODANESE, Vilhena - RO - CEP:
76908-354
Advogado: JEVERSON LEANDRO COSTA OAB: RO0003134
Endereço: desconhecido Advogado: MARIANNE ALMEIDA E
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VIEIRA DE FREITAS PEREIRA OAB: RO0003046 Endereço: RUA
CORBELIA, 695, ESCRITORIO, JARDIM AMERICA, Vilhena - RO
- CEP: 76908-354 Advogado: MARCIO HENRIQUE DA SILVA
MEZZOMO OAB: RO0005836 Endereço: RUA CORBELIA, 695,
ESCRITORIO, JARDIM AMERICA, Vilhena - RO - CEP: 76908354 Advogado: KELLY MEZZOMO CRISOSTOMO COSTA OAB:
RO0003551 Endereço: RUA CORBELIA, 695, ESCRITORIO,
JARDIM AMERICA, Vilhena - RO - CEP: 76908-354
Parte requerida: Nome: ADELAR DA ROCHA ALMEIDA
Endereço: Rua Singapura, 2339, Nova Floresta, Porto Velho - RO
- CEP: 76807-370
Valor da causa: R$ 2.696,71
DESPACHO
Vistos.
Defiro os pedidos de bloqueio de valores pelo Sistema Bacenjud,
restrição de veículos pelo Sistema Renajud.
Não foram encontrados ativos suficientes em contas da executada,
tampouco veículo registrado em seu nome conforme detalhamento
da ordem judicial em anexo.
Intime-se a parte Exequente para, no prazo de 05 dias, impulsionar
o feito, sob pena de suspensão.
Vilhena/RO, 12 de setembro de 2018.
ANDRESSON CAVALCANTE FECURY
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia Vilhena - 1ª Vara Cível
Av. Luiz Mazziero, 4432, Jardim América, VILHENA - RO - CEP:
76980-000
Fone:(69) 3321-3182
Autos n. 7004392-71.2016.8.22.0014 - 1ª Vara Cível de Vilhena/
RO.
Classe: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
Protocolado em: 08/06/2016 11:50:12
Parte autora: Nome: LIDER MINERACAO E CONSTRUCAO LTDA
- ME
Endereço: Avenida Jô Sato, 1395, Jardim das Oliveiras, setor 20,
Vilhena - RO - CEP: 76980-220
Advogado: LEANDRO MARCIO PEDOT OAB: RO0002022
Endereço: desconhecido Advogado: VALDINEI LUIZ BERTOLIN
OAB: RO0006883 Endereço: rua Osvaldo Cruz, 224, centro,
Vilhena - RO - CEP: 76908-354
Parte requerida: Nome: H C CONSULTORIA, ENGENHARIA &
CONSTRUCOES LTDA - EPP
Endereço: Rua Ceará, 1782, setor 19, lote 18 quadra 38, Vilhena RO - CEP: 76980-220
Valor da causa: R$ 6.683,48
DESPACHO
Vistos.
Procedi pesquisa pelos Sistemas Bacenjud e Renajud.
Não foram localizados ativos em contas da parte executada,
conforme detalhamento da ordem judicial em anexo.
Por outro lado, foi(ram) localizado(s) pelo Sistema Renajud
veículo(s) cadastrado(s) em seu nome, o(s) qual(is) já possui(e)
m restrição, de modo que deixo de lançar nova constrição sobre
ele(s).
No mais, intime-se o exequente para, no prazo de 05 dias, indicar
bens passíveis de penhora e impulsionar o feito, sob pena de
suspensão do processo (CPC, art. 921, III).
Pratique-se o necessário.
Vilhena/RO, 13 de setembro de 2018.
ANDRESSON CAVALCANTE FECURY
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia Vilhena - 1ª Vara Cível
Av. Luiz Mazziero, 4432, Jardim América, VILHENA - RO - CEP:
76980-000
Fone:(69) 3321-3182
Autos n. 7002668-61.2018.8.22.0014 - 1ª Vara Cível de Vilhena/RO.
Classe: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
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Protocolado em: 24/04/2018 15:02:11
Parte autora: Nome: NALITA RAIANE GARCHETH LEMES
Endereço: Avenida Juraci Correia Muller, 5435, Jardim Eldorado,
Vilhena - RO - CEP: 76987-164
Advogado: DAVI ANGELO BERNARDI OAB: RO6438 Endereço:
desconhecido
Parte requerida: Nome: GIRLEYNE DOMINGOS DE SOUZA
Endereço: Travessa Oitocentos e Vinte e Seis, 5403, Alto Alegre,
Vilhena - RO - CEP: 76985-292
Valor da causa: R$ 143.834,69
DESPACHO
Vistos.
Procedi pesquisa pelos Sistemas Bacenjud e Renajud.
Não foram localizados ativos suficientes em contas da parte
executada, conforme detalhamento da ordem judicial em anexo.
Por outro lado, foi(ram) localizado(s) pelo Sistema Renajud veículo(s)
cadastrado(s) em seu nome, o(s) qual(is) já possui(e)m restrição, de
modo que deixo de lançar nova constrição sobre ele(s).
No mais, intime-se o exequente para, no prazo de 05 dias, apresentar
cálculo atualizado do débito com o abatimento do valor recebido,
consoante informação encartada na petição de ID 21310887 e
impulsionar o feito, sob pena de suspensão do processo (CPC, art.
921, III).
Pratique-se o necessário.
Vilhena/RO, 13 de setembro de 2018.
ANDRESSON CAVALCANTE FECURY
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia Vilhena - 1ª Vara Cível
Av. Luiz Mazziero, 4432, Jardim América, VILHENA - RO - CEP:
76980-000
Fone:(69) 3321-3182 Autos n. 7003775-43.2018.8.22.0014 - 1ª Vara
Cível de Vilhena/RO.
Classe: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
Protocolado em: 01/06/2018 09:34:33
Parte autora: Nome: FLAVIO L ALVES CONSTRUTORA EIRELLI
EPP
Endereço: Av. Rondônia - setor 19, 3753, 1 andar, Industrial Novo
Tempo, Vilhena - RO - CEP: 76908-354
Advogado: LEANDRO MARCIO PEDOT OAB: RO0002022
Endereço: desconhecido Advogado: VALDINEI LUIZ BERTOLIN
OAB: RO0006883 Endereço: rua Osvaldo Cruz, 224, centro, Vilhena
- RO - CEP: 76908-354
Parte requerida: Nome: FRANCISCO GALVAO DOS SANTOS
Endereço: Rua Nove Mil Trezentos e Sete, s/n, mercado oliveira,
Residencial Ipê, Vilhena - RO - CEP: 76986-308
Valor da causa: R$ 26.854,65
SENTENÇA
Vistos etc...
HOMOLOGO por SENTENÇA o acordo realizado entre as partes
nos autos, para que dele surtam seus legais e jurídicos efeitos.
Em consequência, com fundamento no art. 487, III, b, do
Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO(A) o(a) presente
PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7) promovida por FLAVIO L
ALVES CONSTRUTORA EIRELLI EPP contra FRANCISCO
GALVAO DOS SANTOS.
Homologo a desistência do prazo recursal. Assim, arquivem-se os
autos, com as cautelas de praxe.
Sem custas finais, nos termos do art. 8º, inciso III, da Lei 3.896/2016.
Publique-se. Intimem-se e cumpra-se.
Vilhena/RO, 12 de setembro de 2018.
ANDRESSON CAVALCANTE FECURY
Juiz(a) de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia Vilhena - 1ª Vara Cível
Av. Luiz Mazziero, 4432, Jardim América, VILHENA - RO - CEP:
76980-000
Fone:(69) 3321-3182
Autos n. 7009524-12.2016.8.22.0014 - 1ª Vara Cível de Vilhena/
RO.
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Classe: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
Protocolado em: 22/11/2016 11:09:31
Parte autora: Nome: JETRO VASCONCELOS CARAPIA CANTO
Endereço: Rua 103-13, 5066, Barão do Melgaço 3, Vilhena - RO CEP: 76980-220
Advogado: JETRO VASCONCELOS CARAPIA CANTO OAB:
RO0004956 Endereço: desconhecido
Parte requerida: Nome: GRS TRANSPORTES RODOVIARIOS
LTDA - ME
Endereço: Atualmente em local incerto ou não sabido, S/N, Centro,
Vilhena - RO - CEP: 76980-220
Nome: GLEICE REGINA STEIN
Endereço: Rua 11, 1130, Bela Vista, Vilhena - RO - CEP: 76980220 Endereço: Rua 11, 1130, Bela Vista, Vilhena - RO - CEP:
76980-220
Nome: ECKEHARD STEIN
Endereço: Rua 11, 1142, Bela Vista, Vilhena - RO - CEP: 76980220 Endereço: Rua 11, 1142, Bela Vista, Vilhena - RO - CEP:
76980-220
Valor da causa: R$ 10.716,95
DESPACHO
Vistos.
Procedi pesquisa pelo Sistema Bacenjud em nome da parte
executada, a qual restou infrutífera, conforme documento anexo.
Tendo em vista que o valor localizado nas contas do Executado
será absorvido pelas despesas processuais por ser ínfimo,
conforme Recibo de Protocolamento de Ordens Judiciais de
Transferência para Bloqueio de Valores, em anexo, deixo de
proceder a transferência para conta judicial e efetivar a penhora,
nos termos do art. 836, do CPC.
No mais, intime-se o exequente para, no prazo de 05 dias, indicar
bens passíveis de penhora e impulsionar o feito, sob pena de
suspensão do processo (CPC, art. 921, III).
Pratique-se o necessário.
Vilhena/RO, 13 de setembro de 2018.
ANDRESSON CAVALCANTE FECURY
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia Vilhena - 1ª Vara Cível
Av. Luiz Mazziero, 4432, Jardim América, VILHENA - RO - CEP:
76980-000
Fone:(69) 3321-3182
Autos n. 7004162-92.2017.8.22.0014 - 1ª Vara Cível de Vilhena/
RO.
Classe: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
Protocolado em: 12/06/2017 10:13:17
Parte autora: Nome: GIRAPE ESTILOS LTDA - ME
Endereço: AVENIDA MAJOR AMARANTE, 3307, CENTRO,
Vilhena - RO - CEP: 76908-354
Advogado: RAYANNA DE SOUZA LOUZADA NEVES OAB:
RO0005349 Endereço: desconhecido
Parte requerida: Nome: JOSE IVO DE AZEVEDO GAMBARRA
Endereço: AVENIDA MAJOR AMARANTES, 4565, CENTRO,
Vilhena - RO - CEP: 76980-220
Valor da causa: R$ 4.813,40
DESPACHO
Vistos.
Procedi pesquisa pelo Sistema Bacenjud em nome da parte
executada, a qual restou infrutífera, conforme documento anexo.
Expeça-se certidão de dívida judicial.
Intime-se o exequente para, no prazo de 05 dias, indicar bens
passíveis de penhora e impulsionar o feito, sob pena de suspensão
do processo (CPC, art. 921, III).
Pratique-se o necessário.
Vilhena/RO, 13 de setembro de 2018.
ANDRESSON CAVALCANTE FECURY
Juiz de Direito

Este diário foi assinado digitalmente consoante a Lei 11.419/06. O documento eletrônico pode ser encontrado no sítio do Tribunal de Justiça do Estado de
Rondônia, endereço: http://www.tjro.jus.br/novodiario/
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PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia Vilhena - 1ª Vara Cível
Av. Luiz Mazziero, 4432, Jardim América, VILHENA - RO - CEP:
76980-000
Fone:(69) 3321-3182
Autos n. 7001452-02.2017.8.22.0014 - 1ª Vara Cível de Vilhena/
RO.
Classe: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
Protocolado em: 06/03/2017 15:12:39
Parte autora: Nome: DISAGUA DISTRIBUIDORA DE ABRASIVOS
GUARUJA LTDA
Endereço: AVENIDA MARECHAL RONDON, 3800, CENTRO,
Vilhena - RO - CEP: 76908-354
Advogado: JOSEMARIO SECCO OAB: RO0000724 Endereço:
desconhecido Advogado: ANDERSON BALLIN OAB: RO0005568
Endereço: avenida capitão castro, 3556, centro, Vilhena - RO CEP: 76908-354
Parte requerida: Nome: ELIAQUE SOARES DE ASSIS
Endereço: av primavera, 158, aguas claras II, Sapezal - MT - CEP:
78365-000
Valor da causa: R$ 1.280,26
DESPACHO
Vistos.
Procedi pesquisa pelo Sistema Bacenjud em nome da parte
executada, a qual restou infrutífera, conforme documento anexo.
Intime-se o exequente para, no prazo de 05 dias, indicar bens
passíveis de penhora e impulsionar o feito, sob pena de suspensão
do processo (CPC, art. 921, III).
Pratique-se o necessário.
Vilhena/RO, 13 de setembro de 2018.
ANDRESSON CAVALCANTE FECURY
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia Vilhena - 1ª Vara Cível
Av. Luiz Mazziero, 4432, Jardim América, VILHENA - RO - CEP:
76980-000
Fone:(69) 3321-3182 Autos n. 7001100-78.2016.8.22.0014 - 1ª
Vara Cível de Vilhena/RO.
Classe: EXECUÇÃO FISCAL (1116)
Protocolado em: 13/02/2016 08:57:46
Parte autora: Nome: MUNICIPIO DE VILHENA
Endereço: desconhecido
Parte requerida: Nome: ROBSON MARTINOWSKI COSTA
Endereço: AV. SABINO BEZERRA DE QUEIROZ, 4981, JARDIM
ELDORADO, Vilhena - RO - CEP: 76908-354
Valor da causa: R$ 999,81
SENTENÇA
Vistos etc...
Considerando a satisfação do débito pelo pagamento, conforme
informação da parte exequente, JULGO EXTINTA(O) esta(e)
[Dívida Ativa] promovido por MUNICIPIO DE VILHENA contra
ROBSON MARTINOWSKI COSTA, nos termos do art. 924, II, do
CPC.
Custas finais pelo executado que deverá ser intimado para
pagamento, no prazo de 15 dias do trânsito em julgado, sob pena
de protesto e inscrição em dívida ativa. Havendo complexidade no
cálculo das custas, desde já o cartório fica autorizado a remeter os
autos à Contadoria Judicial.
Tendo em vista que o feito foi extinto pelo total cumprimento da
obrigação, tenho que ocorreu a desistência tácita do prazo recursal.
Assim, arquivem-se os autos, com as cautelas de praxe.
Publique-se. Intimem-se e cumpra-se.
Vilhena/RO, 12 de setembro de 2018.
ANDRESSON CAVALCANTE FECURY
Juiz de Direito
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PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia Vilhena - 1ª Vara Cível
Av. Luiz Mazziero, 4432, Jardim América, VILHENA - RO - CEP:
76980-000
Fone:(69) 3321-3182 Autos n. 7002640-93.2018.8.22.0014 - 1ª
Vara Cível de Vilhena/RO.
Classe: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
Protocolado em: 19/04/2018 16:53:35
Parte autora: Nome: ELAINE DA SILVA COSTA
Endereço: Rua Oito Mil Duzentos e Dois, 4991, Barão do Melgaço
I, Residencial Alto dos Parecis, Vilhena - RO - CEP: 76985-036
Advogado:
EDRIANE
FRANCINE
DALLA
VECCHIA
HAMMERSCHMIDT OAB: RO0007029 Endereço: desconhecido
Advogado: ROBERTO CARLOS MAILHO OAB: RO0003047
Endereço: Av. Rony de Castro Pereira, 3950, Jardim América,
Vilhena - RO - CEP: 76908-354
Parte requerida: Nome: NATURA COSMETICOS S/A
Endereço: Rodovia Régis Bittencourt, km 293, Edif. I -Bairro
POTUVERA, Jardim Itapecerica, Itapecerica da Serra - SP - CEP:
06888-700
Advogado: FABIO RIVELLI OAB: SP0297608 Endereço: AV PRES
JUSCELINO KUBITSCHEK, 28, 6º e 7º Andares, VILA NOVA
CONCEIÇÃO, São Paulo - SP - CEP: 04543-000
Valor da causa: R$ 15.000,00
SENTENÇA
Vistos etc...
HOMOLOGO por SENTENÇA o acordo realizado entre as partes
nos autos, para que dele surtam seus legais e jurídicos efeitos.
Em consequência, com fundamento no art. 487, III, b, do
Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO(A) o(a) presente
PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7) promovida por ELAINE DA
SILVA COSTA contra NATURA COSMETICOS S/A.
HOMOLOGO a desistência do prazo recursal. Assim, arquivem-se
os autos, com as cautelas de praxe.
Sem custas finais, nos termos do art. 8º, inciso III, da Lei 3.896/2016.
Publique-se. Intimem-se e cumpra-se.
Vilhena/RO, 11 de setembro de 2018.
ANDRESSON CAVALCANTE FECURY
Juiz(a) de Direito
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Tribunal de Justiça - 1ª Vara Cível da Comarca de Vilhena-RO
Sede do juízo: Fórum Desembargador Leal Fagundes - Av. Luiz
Maziero, n. 4432, Bairro Jardim América, Vilhena/RO - CEP: 76980702 | (69) 3322-7665 - E-mail: vha1civel@tjro.jus.br
Autos: 7004179-65.2016.8.22.0014
Classe: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
EXEQUENTE: DISAGUA DISTRIBUIDORA DE ABRASIVOS
GUARUJA LTDA
Advogados do(a) EXEQUENTE: JOSEMARIO SECCO RO0000724, ANDERSON BALLIN - RO0005568
EXECUTADO: LUIZ CARLOS SOARES
FINALIDADE: Intima a parte autora, por seu advogado constituído,
para, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar o recolhimento das
custas de publicação conforme constante na lauda de publicação
id n. 21443070.
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Tribunal de Justiça - 1ª Vara Cível da Comarca de Vilhena-RO
Sede do juízo: Fórum Desembargador Leal Fagundes - Av. Luiz
Maziero, n. 4432, Bairro Jardim América, Vilhena/RO - CEP: 76980702 | (69) 3322-7665 - E-mail: vha1civel@tjro.jus.br
Autos: 7002845-59.2017.8.22.0014
Classe: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
EXEQUENTE: J. M. D. L.
Advogado do(a) EXEQUENTE: EDNA APARECIDA CAMPOIO RO0003132
EXECUTADO: W. F. D. L.
Advogado do(a) EXECUTADO:
FINALIDADE: Intimar a parte autora, através de seu advogado,
para, no prazo de 15 dias, se manifestar com relação à justificativa
do Executado.

Este diário foi assinado digitalmente consoante a Lei 11.419/06. O documento eletrônico pode ser encontrado no sítio do Tribunal de Justiça do Estado de
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PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Tribunal de Justiça - 1ª Vara Cível da Comarca de Vilhena-RO
Sede do juízo: Fórum Desembargador Leal Fagundes - Av. Luiz
Maziero, n. 4432, Bairro Jardim América, Vilhena/RO - CEP: 76980702 | (69) 3322-7665 - E-mail: vha1civel@tjro.jus.br
Autos: 7002151-27.2016.8.22.0014
Classe: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
EXEQUENTE: I. A. ROSABONI NOIA - ME
Advogados do(a) EXEQUENTE: TATIANE GUEDES CAVALLO
BAPTISTA - RO0006835, HELIO DANIEL DE FAVARE BAPTISTA
- RO0004513
EXECUTADO: ROSI MEIRE DA CUNHA
Advogado do(a) EXECUTADO:
FINALIDADE: Intimar a parte autora, através de seu advogado,
para, no prazo de 5 dias, impulsionar o feito, importando sua inércia
em reconhecimento de quitação e, consequentemente extinção do
feito.
1º Cartório Cível
Sugestões ou reclamações façam-nas pessoalmente ao Juiz ou
contate-nos via internet.
Endereço eletrônico: vha1civel@tjro.jus.br
Juiz de Direito: Andresson Cavalcante Fecury
Diretor de Cartório: Edeonilson Souza Moraes
Proc.: 0010118-29.2008.8.22.0014
Ação:Execução Fiscal
Exequente:Fazenda Pública do Estado de Rondônia
Executado:Frigoporto - Frigorífico Porto Ltda, Anísia de Novaes
Advogado:Fernando Celso de Aquino Chad (OAB/SP 53318)
FINALIDADE: Intimação r. SENTENÇA prolatada às fls. 170/171,
a seguir transcrita:
“Vistos etc.,Trata-se de execução fiscal proposta pela FAZENDA
PÚBLICA DO ESTADO DE RONDÔNIA contra FRIGOPORTO
- FRIGORÍFICO PORTO LTDA e outros.O executivo fiscal se
enquadra na hipótese prevista no § 1º do art. 1º da Lei Estadual
n. 3.511/2015, tanto que a própria Fazenda Pública Estadual
pugnou pela extinção do feito, conforme se observa às fls. 168.
Ante o exposto, com fulcro no art. 924, III, do Código de Processo
Civil, JULGO EXTINTA a execução fiscal.Consoante disposto no
§ 3º do art. 1º da referida lei, a exequente está autorizada a não
interpor recursos no caso dos autos.Proceda-se o cancelamento
de eventual leilão ou praça, desconstituindo-se/levantando-se a
penhora e/ou arresto do bem, se o caso, oficiando-se à Prefeitura e/
ou ao CRI.Autorizo o desentranhamento de documentos, devendo
o ato ser realizado pela escrivania, nos termos do art. 100, § 2º, das
DGJ’s, mediante apresentação de fotocópia pelo interessado dos
documentos a serem desentranhados.Após o trânsito em julgado,
arquivem-se os autos com as cautelas de praxe.SENTENÇA
registrada automaticamente no SAP.Publique-se. Intimem-se e
cumpra-se.Vilhena-RO, segunda-feira, 27 de agosto de 2018.
Andresson Cavalcante Fecury Juiz de Direito”.
Proc.: 0011895-10.2012.8.22.0014
Ação:Procedimento Sumário
Requerente:Luiz Carlos Silva da Rosa
Advogado:Albert Suckel (OAB/RO 4718)
Requerido:Oi Movel S A
FINALIDADE: Intimação - Alvará - Autor:
Fica a parte Autora, por via de seu Advogado, no prazo de 05 dias,
intimada para retirar o Alvará expedido.
Proc.: 0005361-84.2011.8.22.0014
Ação:Prestação de Contas - Exigidas
Requerente:Livraria e Papelaria Criativa
Advogado: José Eudes Alves Pereira (OAB/RO 2897), Carla
Regina Schons (OAB/RO 3900)
Requerido:Banco do Brasil S/A
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Notificação Judicial, conforme Provimento n. 002/2017 - PR – CG.
Notificação
Processo n. 0005361.84.2011.8.22.0014.
1ª Vara Cível
Requerente: Livraria e Papelaria Criativa
Requerido(a): Banco do Brasil S/A
Fica a parte Requerente Livraria e Papelaria Criativa,
Notificada para o recolhimento da importância de R$
124,73, atualizado até 11.09.2018, a título de custas do processo
em
epígrafe, no prazo de 15 (quinze) dias.
O não pagamento integral ensejará a expedição de Certidão de
Débito
Judicial para fins de protesto extrajudicial e inscrição na Dívida
Ativa.
Proc.: 0041932-93.2007.8.22.0014
Ação:Procedimento Ordinário (Cível)
Requerente:Quelri Oliveira Santos
Advogado:Ana Paula Zanchett (OAB/RO 3180), João Batista da
Rocha Filho (OAB/RO 3516)
Requerido:Roger Salomon Delgado Cubas, Município de Vilhena
Advogado:Cândido Ocampo Fernandes (OAB/RO 780), Max
Guedes Marques (OAB/RO 3209), Valéria Moreira de Alencar
Ramalho (OAB/RO 3719)
DESPACHO:
DESPACHO VistosDiante da informação do expediente de fls.
261, arquivem-se os autos.Intimem-se as partes.Proceda-se com
o necessário.Vilhena-RO, quarta-feira, 12 de setembro de 2018.
Andresson Cavalcante Fecury Juiz de Direito
Proc.: 0012554-82.2013.8.22.0014
Ação:Execução de Título Extrajudicial
Exequente:Norte Brasil Concretos e Serviços Ltda
Advogado:Estevan Soletti (OAB/RO 3702), Gilson Ely Chaves de
Matos (OAB-RO 1733)
Executado:Octa Serviços Industriais Ltda, José Honório de Almeida
Júnior, Suely Silva Santos, Paulo Siqueira de Barros
Advogado:Advogado não informado (OAB-RO 9999)
DESPACHO:
VistosDefiro parcialmente os pedidos formulados pelo autor na
petição de fls. 201/202.Procedi pesquisa pelo Sistema Bacenjud, a
qual restou infrutífera, conforme resultado anexo. A busca Renajud
restou parcialmente frutífera, encontrou-se bens cadastrados
em nome de dois dos executados, contudo os bens já possuem
restrição, de modo que deixo de lançar nova constrição sobre
eles. Por meio do Infojud obteve-se declaração de bens apenas
em nome do José Honorório da Almeida Junior, a qual será
arquivada em cartório, pelo periodo de 10 dias, apenas para
manuseio dos advogados, vedada a extração de cópias.INDEFIRO
o pedido de bloqueio de indisponibilidade de bens, pois o CNIB
(indisponibilidade.org) deverá ser utilizado observando os casos
em que há expressa previsão legal da medida de indisponibilidade
de bens,(lei de improbidade administrativa, cautelar fiscal, planos
de saúde, recuperação judicial, etc) como meio de viabilizar
e agilizar a execução da ordem, e não de forma genérica, com
supedâneo no 139, IV e art. 798 do CPC,(poder geral de cautela
do juiz). Ademais, não se mostra razoável proceder o bloqueio
indiscriminado de bens do executado.Cumpre esclarecer também
que, a mesma FINALIDADE se aplica à penhora.online, oficio
online, todos operados pela (ARISP), cujas informações e dados
deverão ser adquiridos pelas partes interessadas diretamente no
site(www.registradores.org.br), informadas ao magistrado, que,
para facilitar o trâmite e dar celeridade ao registro das medidas
constritivas utilizar-se-á dos respectivos sistemas para informar
a ordem aos cartórios de registros de imóveis, que dentro de
suas atribuições e, resguardados todos os procedimentos legais
efetuarão a averbação/anotação na matrícula do imóvel.Intimese o exequente para impulsionar o feito, no prazo de 5 dias, sob
pena de suspensão.Vilhena-RO, quarta-feira, 12 de setembro de
2018Andresson Cavalcante Fecury Juiz de Direito
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Proc.: 0008474-75.2013.8.22.0014
Ação:Execução Fiscal
Exequente:Fazenda Pública do Município de Vilhena
Advogado:Carlos Eduardo Machado Ferreira (OAB/RO 3691)
Executado:Flávio Cesar Smaniotto
Advogado:Advogado não informado (OAB-RO 9999)
DESPACHO:
VistosConverto o arreto realizado às fls. 16 em penhora. Procedase com nova avaliação do bem.Intimem-se via oficial de justiça
sobre a efetivação da penhora e a nova avaliação:a) as partes,
advertindo ao executado que poderá apresentar embargos no
prazo legal, caso queira.b) o atual detentor da posse, do imóvel.
Oficie-se ao CRI competente solicitando a averbação da penhora.
Vilhena-RO, quinta-feira, 13 de setembro de 2018.Andresson
Cavalcante Fecury Juiz de DireitoPa
Proc.: 0011793-51.2013.8.22.0014
Ação:Execução Fiscal
Exequente:F. P. do M. de V.
Advogado:Carlos Eduardo Machado Ferreira (OAB/RO 3691)
Executado:M. T. da S. P. T. da S. A.
Advogado:Advogado não informado (OAB-RO 9999)
DESPACHO:
Vistos.Diante da informação do parcelamento do débito, retire-se de
pauta os leilões designados nos autos. Intime-se a leiloeira pública.
Advirto a exequente que o próximo pedido desta natureza deverá
arcar com as despesas do leiloeiro público no valor de R$ 200,00
(duzentos reais).No mais, defiro o pedido de suspensão do processo
pelo prazo de 3 meses.Decorrido o prazo, intime-se o exequente
para, no prazo de 15 dias, informar se houve o adimplemento do
débito na via administrativa e, na eventualidade do prosseguimento
da execução, deverá apresentar o demonstrativo atualizado do
débito com abatimento do valor pago na via administrativa.Pratiquese o necessário.Vilhena-RO, quinta-feira, 13 de setembro de 2018.
Andresson Cavalcante Fecury Juiz de DireitoPa
Proc.: 0008789-06.2013.8.22.0014
Ação:Execução Fiscal
Exequente:Fazenda Pública do Município de Vilhena
Advogado:Carlos Eduardo Machado Ferreira (OAB/RO 3691)
Executado:Miguel Batista da Silva
Advogado:Advogado não informado (OAB-RO 9999)
DECISÃO:
Vistos.Diante da informação do parcelamento do débito, retire-se de
pauta os leilões designados nos autos. Intime-se a leiloeira pública.
Advirto a exequente que o próximo pedido desta natureza deverá
arcar com as despesas do leiloeiro público no valor de R$ 200,00
(duzentos reais).No mais, defiro o pedido de suspensão do processo
pelo prazo de 3 meses.Decorrido o prazo, intime-se o exequente
para, no prazo de 15 dias, informar se houve o adimplemento do
débito na via administrativa e, na eventualidade do prosseguimento
da execução, deverá apresentar o demonstrativo atualizado do
débito com abatimento do valor pago na via administrativa.Pratiquese o necessário.Vilhena-RO, quinta-feira, 13 de setembro de 2018.
Andresson Cavalcante Fecury Juiz de DireitoPa
Proc.: 0009708-24.2015.8.22.0014
Ação:Execução de Título Extrajudicial
Exequente:Faagro Comércio e Representação de Produtos
Agropecuários Ltda
Advogado:Leandro Márcio Pedot (OAB/RO 2022), Valdinei Luiz
Bertolin (OAB/RO 6883)
Executado:Nilson Leo Sauer, Sheila Heringer Sauer, André
Heringer Sauer, Ana Carolina Berça Borges Sauer
DESPACHO:
Vistos.Ante o recolhimento parcial da custas, procedi pesquisa
pelo Sistema Bacenjud em nome da partes executadas descritas
na ordem judicial anexa, a qual restou infrutífera por insuficência
de valores. Indefiro o pedido de pesquisa Renajud, vez que o
autor não efetuou o recolhimento das custas de diligência, bem
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como já consta pesquisa às fls. 89/90.Esclareço que, na petição
que requerer a diligência, o exequente deverá indicar de forma
expressa o nome o e cpf do executado, bem como deverá recolher
uma custa para cada CPF e para cada diligência.Intime-se o
exequente para, no prazo de 05 dias, indicar bens passíveis de
penhora e impulsionar o feito, sob pena de suspensão do processo
(CPC, art. 921, III).Pratique-se o necessário.Intimem-se.VilhenaRO, quarta-feira, 12 de setembro de 2018.Andresson Cavalcante
Fecury Juiz de Direito
Proc.: 0008847-72.2014.8.22.0014
Ação:Execução de Título Extrajudicial
Exequente:Fuck Distribuidora de Auto Peças Ltda
Advogado:Alex André Smaniotto (OAB/RO 2681)
Executado:Wagner Spadrizani
DESPACHO:
DESPACHO VistosDefiro o pedido de fls. 93.Autorizo o
desentranhamento de documentos, devendo o ato ser realizado
pela escrivania, nos termos do art. 100, § 2º, das DGJ’s, mediante
apresentação de fotocópia pelo interessado dos documentos a
serem desentranhados.Custas finais satisfeitas às fls. 94.Não
havendo mais pendências, arquivem-se os autos com as cautelas
de praxe.Vilhena-RO, quinta-feira, 13 de setembro de 2018.
Andresson Cavalcante Fecury Juiz de Direito
Proc.: 0008699-61.2014.8.22.0014
Ação:Execução de Título Extrajudicial
Exequente:Pato Branco Alimentos Ltda Filial
Advogado:Josemário Secco (OAB/RO 724), Anderson Ballin (OAB/
RO 5568)
Executado:Valdemir dos Santos Pereira, Eliete Gonçalves Lobato
DESPACHO:
DESPACHO VistosDetermino a suspensão do processo pelo período
de 01 ano.Aguarde-se o prazo de suspensão no arquivo provisório
(sem baixa).Decorrido o prazo de suspensão, sem manifestação
das partes, iniciar-se-á o prazo da prescrição intercorrente (CPC,
no art. 921, §4º).Transcorrido o prazo de 07 meses, observando-se
o que dispõe a Súmula n. 150 do STF, intime-se a parte exequente
para se manifestar quanto a prescrição intercorrente.Intimem-se.
Pratique-se o necessário.Vilhena-RO, quarta-feira, 12 de setembro
de 2018.Andresson Cavalcante Fecury Juiz de Direito
Proc.: 0029512-85.2009.8.22.0014
Ação:Cumprimento de SENTENÇA
Exequente:Jaime Maximino Bagattoli
Advogado:Agenor Martins (OAB/RO 654A), Cristiane Tessaro
(OAB/RO 1562)
Executado:G. C. Cristaldo Me, Gregório Cabral Cristaldo
Advogado:Advogado não informado (OAB-RO 9999)
DESPACHO:
DESPACHO VistosAguarde-se o prazo de suspensão por 01 ano,
no arquivo provisório (sem baixa).Decorrido o prazo de suspensão,
sem manifestação das partes, iniciar-se-á o prazo da prescrição
intercorrente (CPC, no art. 921, §4º).Transcorrido o prazo de 3
anos, observando-se o que dispõe a Súmula n. 150 do STF, intimese a parte exequente para se manifestar quanto a prescrição
intercorrente.Intimem-se.Pratique-se o necessário.Vilhena-RO,
quarta-feira, 12 de setembro de 2018.Andresson Cavalcante
Fecury Juiz de Direito
Proc.: 0010291-09.2015.8.22.0014
Ação:Execução de Título Extrajudicial
Exequente:Cooperativa de Crédito de Livre Admissão do Sul da
Amazônia Ltda Sicoob Credisul
Advogado:Cristiane Tessaro (OAB/RO 1562), José da Cruz Del
Pino (OAB/RO 6277)
Executado:L. O. Basqueira Me
DESPACHO:
VistosConforme certificado nos autos, o valor pago pelo executado
está depositado nos autos de n. 0010289-39.2015.8.22.0014,
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de competência do Juízo da 4ª Vara Cível desta Comarca, onde
também houve homologação de acordo entabulado pelas partes.
Assim, a parte exequente deverá requerer naquele juízo a
expedição do alvará judicial mencionado pelas partes no acordo
de fls. 158/160.Intime-se.Após, arquivem-se os autos, com as
baixas de estilo.Vilhena-RO, quinta-feira, 13 de setembro de 2018.
Andresson Cavalcante Fecury Juiz de DireitoPa

CRI competente se for o caso.Custas satisfeitas (fls. 13).Tendo em
vista que o feito foi extinto pelo total cumprimento da obrigação,
tenho que ocorreu a desistência tácita do prazo recursal. Assim,
arquivem-se os autos, com as cautelas de praxe.Publique-se.
Registrada automaticamente. Intimem-se e cumpra-se.VilhenaRO, quinta-feira, 13 de setembro de 2018.Andresson Cavalcante
Fecury Juiz de DireitoPa

Proc.: 0050201-97.2002.8.22.0014
Ação:Execução Fiscal
Exequente:Fazenda Pública do Município de Vilhena
Advogado:Carlos Augusto de Carvalho França (OAB/RO 562)
Executado:Schumann e Ramos Construtora Ltda Me
Advogado:Jeverson Leandro Costa (OAB/RO 3134), Marcio
Henrique da Silva Mezzomo (OAB/RO 5836)
DESPACHO:
Vistos.A certidão de inteiro teor do imóvel penhorado nos autos,
apresentada pelo exequente às fls. 255, consta como proprietária
a empresa BRASHOP S/A ADMINISTRADORA DE SHOPPING
CENTER.No caso o referido terceiro deve ser cientificado dos
atos de alienação do imóvel, sob pena de nulidade do ato.Assim,
para que não haja futura arguição de nulidade processual, hei por
bem redesignar os leilões para o dia 13/12/2018 às 8 e 9h.Para as
hipóteses de desistência, extinção pelo pagamento, homologação
de acordo ou suspensão pelo parcelamento após a publicação
do edital, fixo em R$ 200,00 o valor devido à leiloeira a título
de ressarcimento pelas despesas com os preparativos para o
leilão.Intime-se a leiloeira sobre a redesignação, bem como para
providenciar e publicar os novos editais, observando-se a nova data
dos leilões.Proceda-se com nova avaliação do imóvel.Intimemse as partes sobre esta DECISÃO e sobre a nova avaliação.Do
mesmo modo, intimem-se pessoalmente os terceiros interessados
BRASHOP S/A ADMINISTRADORA DE SHOPPING CENTER e
CARLOS ANTÔNIO SCHUMANN, para tomarem ciência das datas
dos leilões designados nos autos e da nova avaliação do imóvel
penhorado, bem como para que exerçam o direito de embargos de
terceiro, caso queiram (CPC, art. 675, parágrafo único e art. 792, §
4º).Intime-se o exequente para promover a averbação da penhora
no CRI competente.Pratique-se o necessário. Vilhena-RO, quartafeira, 12 de setembro de 2018.Andresson Cavalcante Fecury Juiz
de DireitoPa

Proc.: 0001935-59.2014.8.22.0014
Ação:Execução de Título Extrajudicial
Exequente:Joaquim Rodrigues Damasceno
Advogado:Camila Domingos (OAB/RO 5567), Danielle Kristina
Domingos Cordeiro (OAB/RO 5588), Agenor Roberto Catoci
Barbosa (OAB-RO 318/A), Diandria Aparecida Fantucci Araújo
Pereira (OAB/RO 5910)
Executado:Allan Cohen Torres Poleto Me
DESPACHO:
DESPACHO VistosIntime-se pessoalmente a parte exequente para,
no prazo de 05 dias, impulsionar o feito referente ao DESPACHO
de fls. 80, sob pena de suspensão dos autos pelo prazo de 01 ano.
Pratique-se o necessário.Vilhena-RO, quinta-feira, 13 de setembro
de 2018.Andresson Cavalcante Fecury Juiz de Direito

Proc.: 0008818-85.2015.8.22.0014
Ação:Procedimento Ordinário (Cível)
Requerente:Marli Martins da Silva
Advogado:Romilson Fernandes da Silva (OAB/RO 5109)
Requerido:Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro Dpvat
Advogado:Álvaro Luiz da Costa Fernandes (OAB/RO 5369)
DESPACHO:
DESPACHO Vistos.Proceda-se com a transferência de valores
para a conta da Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro
DPVAT S/A, CNPJ nº. 09.248.608/0001-04, Banco do Brasil, Ag.
1769-8, Conta nº. 644000-2.Após, nada mais havendo, arquivemse os autos com as cautelas de praxe.Vilhena-RO, quinta-feira, 13
de setembro de 2018.Andresson Cavalcante Fecury Juiz de Direito
Proc.: 0007984-53.2013.8.22.0014
Ação:Execução Fiscal
Exequente:Fazenda Pública do Município de Vilhena
Advogado:Carlos Eduardo Machado Ferreira (OAB/RO 3691)
Executado:Hercio Rodrigues da Luz
Advogado:Advogado não informado (OAB-RO 9999)
SENTENÇA:
SENTENÇA Vistos etc...Considerando a satisfação do débito pelo
pagamento, conforme informação da parte exequente às fls. 53,
JULGO EXTINTA esta execução fiscal promovida pela FAZENDA
PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE VILHENA contra HERCIO
REDRIGUES DA LUZ, nos termos do art. 924, II, do CPC.Retirese de pauta os leilões designados nos autos, e libere-se o bem
penhora nos autos, oficiando-se ao setor de terras da Prefeitura e

Proc.: 0010491-50.2014.8.22.0014
Ação:Cumprimento de SENTENÇA
Exequente:Friron - Comércio Distribuição e Representação de
Frios Rondonia Ltda
Advogado:Eduardo Mezzomo Crisóstomo (OAB/RO 3404),
Jeverson Leandro Costa (OAB/RO 3134), Marianne Almeida e
Vieira de Freitas Pereira (OAB/RO 3046), Marcio Henrique da
Silva Mezzomo (OAB/RO 5836), Rodrigo Ferreira Batista (OAB/RO
2840)
Executado:Matias Felipe da Silva
DESPACHO:
DESPACHO VistosDetermino a suspensão do processo pelo período
de 01 ano.Aguarde-se o prazo de suspensão no arquivo provisório
(sem baixa).Decorrido o prazo de suspensão, sem manifestação
das partes, iniciar-se-á o prazo da prescrição intercorrente (CPC,
no art. 921, §4º).Transcorrido o prazo de 07 meses, observando-se
o que dispõe a Súmula n. 150 do STF, intime-se a parte exequente
para se manifestar quanto a prescrição intercorrente.Intimem-se.
Pratique-se o necessárioVilhena-RO, quarta-feira, 12 de setembro
de 2018.Andresson Cavalcante Fecury Juiz de Direito
Proc.: 0009058-74.2015.8.22.0014
Ação:Execução de Título Extrajudicial
Exequente:Cooperativa de Crédito de Livre Admissão do Sul da
Amazônia Ltda Sicoob Credisul
Advogado:Cristiane Tessaro (OAB/RO 1562), José da Cruz Del
Pino (OAB/RO 6277)
Executado:Maria das Graças Alves dos Santos
DESPACHO:
DESPACHO VistosDetermino a suspensão do processo pelo período
de 01 ano.Aguarde-se o prazo de suspensão no arquivo provisório
(sem baixa).Decorrido o prazo de suspensão, sem manifestação
das partes, iniciar-se-á o prazo da prescrição intercorrente (CPC,
no art. 921, §4º).Transcorrido o prazo de 3 anos, observando-se o
que dispõe a Súmula n. 150 do STF, intime-se a parte exequente
para se manifestar quanto a prescrição intercorrente.Intimem-se.
Pratique-se o necessárioVilhena-RO, quarta-feira, 12 de setembro
de 2018.Andresson Cavalcante Fecury Juiz de Direito
Proc.: 0003638-64.2010.8.22.0014
Ação:Execução de Título Extrajudicial
Exequente:Tend Tudo - Acessórios e Estofamentos Para
Caminhões Ltda Me
Advogado:Estevan Soletti (OAB/RO 3702), Gilson Ely Chaves de
Matos (OAB-RO 1733)
Executado:Tânia Regina Martins Comar, Leandro Costa Comar
DESPACHO:
DESPACHO VistosDetermino a suspensão do processo pelo período
de 01 ano.Aguarde-se o prazo de suspensão no arquivo provisório
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(sem baixa).Decorrido o prazo de suspensão, sem manifestação
das partes, iniciar-se-á o prazo da prescrição intercorrente (CPC,
no art. 921, §4º).Transcorrido o prazo de 07 meses, observando-se
o que dispõe a Súmula n. 150 do STF, intime-se a parte exequente
para se manifestar quanto a prescrição intercorrente.Intimem-se.
Pratique-se o necessárioVilhena-RO, quarta-feira, 12 de setembro
de 2018.Andresson Cavalcante Fecury Juiz de Direito
Proc.: 0008211-72.2015.8.22.0014
Ação:Embargos à Execução
Embargante:Elton Antonio Ackermann
Advogado:Rafael Endrigo de Freitas Ferri (RO 2832)
Embargado:Turatti Materiais Para Construção Ltda
Advogado:Kerson Nascimento de Carvalho (OAB/RO 3384)
DESPACHO:
Vistos.Em análise detida dos autos, observei que o embargante foi quem
requereu a produção da prova pericial, de modo que ele é quem deverá
arcar com a despesa da realização da prova.Indefiro os benefícios da
justiça gratuita ao embargante, uma vez que não logrou comprovar
nos autos a sua condição de hipossuficiência, de modo que deverá
arcar com o pagamento dos honorários periciais.No mais, homologo o
valor dos honorários periciais propostos pelo perito às fls. 48.Intime-se
o embargante para, no prazo de 5 dias, comprovar o depósito judicial
do valor dos honorários periciais, sob pena de perda da produção da
prova.Intimem-se.Pratique-se o necessário.Vilhena-RO, quinta-feira, 13
de setembro de 2018.Andresson Cavalcante Fecury Juiz de DireitoPa
Proc.: 0005731-29.2012.8.22.0014
Ação:Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária
Requerente:Banco Bradesco Financiamentos Sa
Advogado:Carmen Eneida da Silva Rocha (OAB/RO 3846), Ana
Paula dos Santos (OAB/RO 4794)
Requerido:Pedro José Pereira
Advogado:Samuel Ribeiro Mazurechen (OAB/RO 4461)
DESPACHO:
DESPACHO Vistos.Defiro o pedido de fls. 76.Expeça-se o
necessário para o atendimento do pedido, assinalando o prazo
de 05 dias para retirada da referida carta de SENTENÇA. Após,
independentemente de qualquer manifestação da parte, retornem
os autos ao arquivo.Vilhena-RO, quarta-feira, 12 de setembro de
2018.Andresson Cavalcante Fecury Juiz de Direito
Proc.: 0009719-58.2012.8.22.0014
Ação:Execução de Título Extrajudicial
Exequente:Banco Itaú S/A
Advogado:Celso Marcon (OAB/RO 3700), Egberto Hernandes
Blanco (MG 76666)
Executado:Cícero Nunes da Silva Filho
Advogado:Advogado não informado (OAB-RO 9999)
DESPACHO:
DESPACHO VistosDetermino a suspensão do processo pelo período
de 01 ano.Aguarde-se o prazo de suspensão no arquivo provisório
(sem baixa).Decorrido o prazo de suspensão, sem manifestação
das partes, iniciar-se-á o prazo da prescrição intercorrente (CPC,
no art. 921, §4º).Transcorrido o prazo de 3 anos, observando-se o
que dispõe a Súmula n. 150 do STF, intime-se a parte exequente
para se manifestar quanto a prescrição intercorrente.Intimem-se.
Pratique-se o necessário.Vilhena-RO, quarta-feira, 12 de setembro
de 2018.Andresson Cavalcante Fecury Juiz de Direito
Proc.: 0005698-34.2015.8.22.0014
Ação:Execução de Título Extrajudicial
Exequente:Turatti Materiais Para Construção Ltda
Advogado:Kerson Nascimento de Carvalho (OAB/RO 3384)
Executado:Elizandra Ivo dos Santos, Elton Antonio Ackermann
Advogado:Advogado não informado (OAB-RO 9999)
DESPACHO:
Vistos.Procedi pesquisa pelos Sistemas Bacenjud e Renajud em
nome da parte executada, as quais restaram infrutíferas, conforme
documentos anexos.Intime-se o exequente para, no prazo de 05
dias, indicar bens passíveis de penhora e impulsionar o feito, sob
pena de suspensão do processo (CPC, art. 921, III).Pratique-se
o necessário.Vilhena-RO, quarta-feira, 12 de setembro de 2018.
Andresson Cavalcante Fecury Juiz de Direito
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Proc.: 0012048-09.2013.8.22.0014
Ação:Execução Fiscal
Exequente:Fazenda Pública do Município de Vilhena
Advogado:Carlos Eduardo Machado Ferreira (OAB/RO 3691)
Executado:José Rodrigues Pereira
Advogado:Advogado não informado (OAB-RO 9999)
DESPACHO:
Vistos.Diante da informação do parcelamento do débito, retire-se de
pauta os leilões designados nos autos. Intime-se a leiloeira pública.
Advirto a exequente que o próximo pedido desta natureza deverá
arcar com as despesas do leiloeiro público no valor de R$ 200,00
(duzentos reais).No mais, defiro o pedido de suspensão do processo
pelo prazo de 3 meses.Decorrido o prazo, intime-se o exequente
para, no prazo de 15 dias, informar se houve o adimplemento do
débito na via administrativa e, na eventualidade do prosseguimento
da execução, deverá apresentar o demonstrativo atualizado do
débito com abatimento do valor pago na via administrativa.Pratiquese o necessário.Vilhena-RO, quinta-feira, 13 de setembro de 2018.
Andresson Cavalcante Fecury Juiz de DireitoPa
Proc.: 0008945-28.2012.8.22.0014
Ação:Procedimento Sumário
Requerente:Tereza de Souza Macena da Assunção
Requerido:Edmilson da Silva Santos, Embratel - Empresa Brasileira
de Telecomunicações S/A, Total Fleet S/a
Advogado: Edmar da Silva Santos (OAB/RO 1069), Daniel Penha
de Oliveira (OAB/RO 3434)
Notificação Judicial, conforme Provimento n. 002/2017 - PR – CG.
Notificação
Processo n. 0008945.28.2012.8.22.0014.
1ª Vara Cível
Requerente: Tereza de Souza Macena da Assunção
Requerido(a): Edmilson da Silva Santos e Embratel S/A
Fica a parte Requerida Edmilson da Silva Santos e Embratel S/A,
Notificada para o recolhimento da importância de R$
1.049,57, atualizado até 12.09.2018, a título de custas do processo
em
epígrafe, no prazo de 15 (quinze) dias.
O não pagamento integral ensejará a expedição de Certidão de
Débito
Judicial para fins de protesto extrajudicial e inscrição na Dívida
Ativa.
Proc.: 0004246-91.2012.8.22.0014
Ação:Procedimento Ordinário (Cível)
Requerente:Friron - Comércio Distribuição e Representação de
Frios Rondonia Ltda
Requerido:Top Cem Distribuídora, Lider Import, Luiz Carlos da
Silva, Jose Carlos de Souza
Notificação Judicial, conforme Provimento n. 002/2017 - PR – CG.
Notificação
Processo n. 0004246.91.2012.8.22.0014.
1ª Vara Cível
Requerente: Friron Comércio, Distribuição e Representação de
Frios
Ltda
Requerido(a): Top 100 Distribuidora, Lider Import, Luiz Carlos da
Silva e José Carlos de Souza
Fica a parte Requerida Top 100 Distribuidora, Lider Import, Luiz
Carlos da Silva e José Carlos de Souza, Notificada para o
recolhimento
da importância de R$ 2.148,91, atualizado até 12.09.2018, a título
de custas do processo em epígrafe, no prazo de 15 (quinze) dias.
O não pagamento integral ensejará a expedição de Certidão de
Débito
Judicial para fins de protesto extrajudicial e inscrição na Dívida
Ativa.
Edeonilson Souza Moraes
Diretor de Cartório
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2ª VARA CÍVEL
PODER JUDICIÁRIO - Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Comarca de Vilhena - 2ª Vara Cível e Juizado da Infância e
Juventude
Av. Luiz Mazziero, 4432, Jardim América, CEP 76980-702, Vilhena
- RO
Processo: 7005894-74.2018.8.22.0014
Classe: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
AUTOR: IRMAOS RUSSI LTDA
Advogados do(a) AUTOR: RAFAEL KAYED ATALLA PARAIZO RO0008387, MARIANA MOREIRA DEPINE - RO8392, ANDERSON
BALLIN - RO0005568, JOSEMARIO SECCO - RO0000724
RÉU: IAGO LEITE ARANDIA, THIAGO ALVES SANTOS
Advogado do(a) RÉU:
Advogado do(a) RÉU:
Intimação DA PARTE AUTORA
Intimação da parte autora da designação da Audiência de
Conciliação para o dia 10 de outubro de 2018, às 08:00 horas, no
CEJUSC, Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania do
Fórum de Vilhena, Av. Luiz Mazieiro, 4432, Jd. América, Vilhena/
RO (art. 334 do CPC).
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Vilhena - 2ª Vara Cível da Comarca de Vilhena-RO
Sede do Juízo: Fórum Desembargador Leal Fagundes, Av. Luiz
Mazziero, 4432, Jardim América, Vilhena - RO - CEP: 76908-354 (69) 33213182 - E-mail: vha2civel@tjro.jus.br
Processo nº: 7000706-71.2016.8.22.0014
Classe: ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68 (69)
Assuntos: [Alimentos]
Valor: R$ 21.120,00
Requerente: Nome: VITOR HUGO SEGA VALIENTE
Endereço: RUA H9, 2366, CASA, COHABINHA, Vilhena - RO CEP: 76908-354
Nome: VINICIUS SEGA VALIENTE
Endereço: RUA H9, 2366, QUADRA 13, COHABINHA, Vilhena RO - CEP: 76908-354
Nome: SAULA SEGA VALIENTE
Endereço: RUA H9, 2366, COHABINHA, Vilhena - RO - CEP:
76908-354
Advogado: Advogado: BEATRIZ BIANQUINI FERREIRA OAB:
RO0003602 Endereço: MAJOR AMARANTES, 4688, APTO 01,
CENTRO, Vilhena - RO - CEP: 76908-354
Requerido: Nome: EVALDO FRANCISCO VALIENTE
Endereço: AVENIDA VICTOR CANDELORO, 2366, TREVO
TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA, LOTE 8, Comodoro - MT CEP: 78310-000 Endereço:, RUA W, Nº 637, CASA 74, QUADRA
14, Vilhena - RO - CEP: 76980-220
Advogado:
SENTENÇA
I – RELATÓRIO
VITOR HUGO SEGA VALIENTE, VINICIUS SEGA VALIENTE
e SAULA SEGA VALIENTE, representados pela genitora Eliane
Sega ingressaram com ação de alimentos em face de EVALDO
FRANCISCO VALIENTE.
Alegaram que após a separação o genitor não vem pagando
alimentos aos filhos menores e por esta razão pleiteiam a fixação
da verba alimentícia no importe de dois salários mínimos mensais.
Devidamente citado o requerido não apresentou contestação.
Relatei. Decido.
II – FUNDAMENTAÇÃO
Procedo ao julgamento antecipado da lide posto que o requerido é
revel e o autor não pretende a produção de outras provas.
Não existem vícios a serem sanados neste feito.
Indiscutível a obrigação alimentar dos pais. A cada um deles e a
ambos cabe a obrigação, cingindo-se, destarte, a discussão ao
quantum de contribuição, em especial daquele que não detém a
guarda dos filhos.
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Quanto à referida contribuição, acudiu a legislação pátria,
regulamentando a matéria através do art. 1.694, § 1º do CC/2002:
§ 1º - Os alimentos devem ser fixados na proporção das
necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada.
Vemos, portanto, que a legislação pátria preocupou-se tanto com
um quanto com outro: alimentante e alimentado, com o intuito único
de não sacrificar nenhum, deixando, entretanto, ao Magistrado, a
árdua missão de equilibrar o binômio.
Inolvidável que as necessidades dos autores são aquelas inerentes
a idade. Sabido também que os alimentos devem respeitar o binômio
necessidade do que pede/possibilidade daquele que paga. De outro
turno, não há como fixar alimentos em valores impossíveis para o réu
pagar.
Incontroversa a necessidade dos autores.
A revelia, mesmo em ação de alimentos, leva à presunção de veracidade
dos fatos alegados (art. 7° da Lei 5.478/68), a menos que sejam
contraditados por provas constantes nos autos, ou que o pedido extrapole
o que habitualmente tem sido admitido em situações análogas.
No caso, os autores comprovaram os rendimentos auferidos pelo
requerido (ID n. 2410412). No entanto, os valores que os autores
pretendem a fixação poderiam onerar demasiadamente o requerido.
Além do que, ambos os genitores devem arcar com as despesas para a
criação dos filhos.
No intuito de se resguardar os direitos dos autores em receber os
alimentos, bem como para não onerar demasiadamente o requerido,
atendendo ao binômio necessidade x possibilidade, fixo os alimentos em
um salário mínimo e meio.
III – DISPOSITIVO
Diante disto, considerando tudo o que dos autos consta, inclusive
os indícios da real possibilidade do réu, JULGO PARCIALMENTE
PROCEDENTE o pedido inicial, nos termos do artigo 487, inciso I do
CPC, para CONDENAR o requerido ao pagamento de pensão mensal
aos três filhos, no importe de um salário mínimo e meio mensal. Oficiese ao órgão empregador para que proceda o desconto em folha de
pagamento do requerido, no endereço de trabalho conforme indicado na
petição de ID n. 2410412.
Intime-se a parte autora para que em 05 (cinco) dias indique conta a ser
depositado os referidos valores.
Sem custas, nos termos do artigo 8º, inciso III da Lei 301/90.
Intimem-se, arquivando-se oportunamente.
Vilhena, 12 de setembro de 2018.
KELMA VILELA DE OLIVEIRA
Juíza de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Vilhena - 2ª Vara Cível da Comarca de Vilhena-RO
Sede do Juízo: Fórum Desembargador Leal Fagundes, Av. Luiz Mazziero,
4432, Jardim América, Vilhena - RO - CEP: 76908-354 - (69) 33213182 E-mail: vha2civel@tjro.jus.br
Processo nº: 7010130-40.2016.8.22.0014
Classe: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
Assuntos: [Títulos de Crédito, Duplicata]
Valor: R$ 6.320,33
Requerente: Nome: TREVO AUTO PECAS LTDA - ME
Endereço: Avenida Marechal Rondon, 7336, Setor 03 Vila Operária,
Vilhena - RO - CEP: 76980-220
Advogado: Advogado: AMANDA IARA TACHINI DE ALMEIDA
OAB: RO0003146 Endereço: desconhecido Advogado: ANTONIO
EDUARDO SCHRAMM DE SOUZA OAB: RO0004001 Endereço:
Avenida Benno Luiz Graebin, 4038, Jardim América, Vilhena - RO
- CEP: 76908-354
Requerido: Nome: GUARINO HENRIQUE DEMARQUI SEGURA
Endereço: Avenida Maceió, 5422, 5º BEC, Vilhena - RO - CEP:
76980-220
Advogado:
Defiro a expedição de MANDADO de penhora conforme requerido
na petição de ID n. 21365639.
Expeça-se o necessário.
Vilhena, 12 de setembro de 2018.
KELMA VILELA DE OLIVEIRA
Juíza de Direito
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PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Vilhena - 2ª Vara Cível da Comarca de Vilhena-RO
Sede do Juízo: Fórum Desembargador Leal Fagundes, Av. Luiz
Mazziero, 4432, Jardim América, Vilhena - RO - CEP: 76908-354 (69) 33213182 - E-mail: vha2civel@tjro.jus.br
Processo nº: 7005904-89.2016.8.22.0014
Classe: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
Assuntos: [Constrição / Penhora / Avaliação / Indisponibilidade de
Bens]
Valor: R$ 2.371,42
Requerente: Nome: CHAVES E SOLETTI ADVOGADOS
Endereço: Av. Benno Luiz Graebin, 3910, Jardim América, Vilhena
- RO - CEP: 76908-354
Advogado: Advogado: ESTEVAN SOLETTI OAB: RO0003702
Endereço: desconhecido Advogado: GILSON ELY CHAVES DE
MATOS OAB: RO0001733 Endereço:, Vilhena - RO - CEP: 76980220
Requerido: Nome: WESLAINE CRISTINA DE AMORIM
Endereço: Av. 2206, 1455, Setor 22, Nova Vilhena, Vilhena - RO CEP: 76980-220
Nome: RAIANY STEFANI DE AMORIM FARIAS
Endereço: Av. 2206, 1455, Setor 22, Nova Vilhena, Vilhena - RO CEP: 76980-220
Advogado:
Indefiro o pedido de apreensão da CNH do executado.
Embora a norma do artigo 139, inciso IV do CPC, autorize o
magistrado determinar medidas coercitivas, deverá fazê-lo dentro
da razoabilidade.
Assim, o pedido do autor de apreensão da CNH, in casu, não seria
razoável, já que poderia atingir direitos pessoais, além de se tratar
de medida de coerção que não leva a satisfeita a obrigação.
Punir, puramente, o devedor, é algo sem propósito e inócuo, e o
processo não existe e nem visa a tal pretensão.
Vilhena, 12 de setembro de 2018.
KELMA VILELA DE OLIVEIRA
Juíza de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Vilhena - 2ª Vara Cível da Comarca de Vilhena-RO
Sede do Juízo: Fórum Desembargador Leal Fagundes, Av. Luiz
Mazziero, 4432, Jardim América, Vilhena - RO - CEP: 76908-354 (69) 33213182 - E-mail: vha2civel@tjro.jus.br
Processo nº: 7008740-35.2016.8.22.0014
Classe: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
Assuntos: [Nota Promissória, Juros, Correção Monetária]
Valor: R$ 607,88
Requerente: Nome: ELIANE GOMES
Endereço: Avenida Tancredo Neves, 3312, Jardim América,
Vilhena - RO - CEP: 76980-220
Advogado: Advogado: AMANDA IARA TACHINI DE ALMEIDA
OAB: RO0003146 Endereço: desconhecido Advogado: ANTONIO
EDUARDO SCHRAMM DE SOUZA OAB: RO0004001 Endereço:
Avenida Benno Luiz Graebin, 4038, Jardim América, Vilhena - RO
- CEP: 76908-354
Requerido: Nome: CRHISTIANE FRANCISCO SOUZA
Endereço: Av. Sabino Bezerra Queiroz, 3920, SEMUS, ATENÇÃO
BASICA SAUDE, Vilhena - RO - CEP: 76980-220
Advogado:
Nesta data procedi à impressão das declarações de renda via
infojud.
Intime-se a parte a consultar a declaração em Cartório, sem
extração de cópias, garantindo-se o sigilo dos dados.
As cópias das declarações deverão ser arquivadas em pasta
própria, para consulta do causídico.
Após a consulta deverá a Escrivania inutilizá-la.
A Escrivania em hipótese alguma deverá autorizar a extração das
cópias.

SEXTA-FEIRA, 14-09-2018

1116

O ACESSO À INFORMAÇÃO DE INFOJUD SERÁ CONCEDIDO
APENAS AOS ADVOGADOS DAS PARTES.
Requeira o Credor o que de direito em 05 (cinco) dias.
Expeça-se o necessário.
Vilhena, 12 de setembro de 2018.
KELMA VILELA DE OLIVEIRA
Juíza de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Vilhena - 2ª Vara Cível da Comarca de Vilhena-RO
Sede do Juízo: Fórum Desembargador Leal Fagundes, Av. Luiz
Mazziero, 4432, Jardim América, Vilhena - RO - CEP: 76908-354 (69) 33213182 - E-mail: vha2civel@tjro.jus.br
Processo nº: 0009144-16.2013.8.22.0014
Classe: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
Assuntos: [Cheque]
Valor: R$ 10.110,59
Requerente: Nome: POSTO DE MOLAS NOMA LTDA - EPP
Endereço: Av. Ednaldo Luciano da Silva, 2191, Não consta,
Bodanese, Vilhena - RO - CEP: 76981-082
Advogado: Advogado: JEVERSON LEANDRO COSTA OAB:
MT017028A Endereço: RUA CORBÉLIA, 695, Vilhena - RO - CEP:
76980-710 Advogado: KELLY MEZZOMO CRISOSTOMO COSTA
OAB: RO0003551 Endereço: RUA CORBÉLIA, 695, Vilhena - RO
- CEP: 76980-710 Advogado: MARIANNE ALMEIDA E VIEIRA DE
FREITAS PEREIRA OAB: RO0003046 Endereço:, Vilhena - RO CEP: 76980-220
Requerido: Nome: G 3 TRANSPORTE LTDA - EPP
Endereço: desconhecido
Advogado: Advogado: EDILSON STUTZ OAB: RO000309B
Endereço:, Ji-Paraná - RO - CEP: 76900-755
Conforme informado no documento de ID n. 21366069 a penhora
nestes autos foi realizada em cotas pertencentes ao executado
junto ao SICOOB.
Assim sendo, determino a expedição de alvará judicial,
consignando-se que a penhora referem-se as cotas sociais da
empresa executada.
Expeça-se o necessário.
Vilhena, 12 de setembro de 2018.
KELMA VILELA DE OLIVEIRA
Juíza de Direito
PODER JUDICIÁRIO - Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Comarca de Vilhena - 2ª Vara Cível e Juizado da Infância e
Juventude
Av. Luiz Mazziero, 4432, Jardim América, CEP 76980-702, Vilhena
- RO
Processo: 7005926-79.2018.8.22.0014
Classe: MONITÓRIA (40)
AUTOR: ELIZANDRA ADELIA RODRIGUES MIRANDA
Advogado do(a) AUTOR: RENILDA OLIVEIRA FERREIRA RO0007559
RÉU: MAKING OF EVENTOS LTDA - ME
Advogado do(a) RÉU:
Intimação PARA PAGAMENTO DE CUSTAS
Fica a parte autora intimada para pagar as custas processuais
iniciais, nos termos do r. DESPACHO de ID20694325
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
PODER JUDICIÁRIO
Vilhena - 2ª Vara Cível
Av. Luiz Mazziero, 4432, Jardim América, Vilhena - RO - CEP:
76908-354 - Fone:(69) 33213182
Processo nº 7002198-64.2017.8.22.0014
AUTOR: ROSANGELA MIGUEL CORREA
RÉU: MAPFRE VIDA S/A
SENTENÇA
I – RELATÓRIO
ROSANGELA MIGUEL CORREA propôs ação de Cobrança em
face de MAPFRE VIDA S.A.
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Alegou que no mês de julho/2016 firmou com a requerida contrato
de seguro de vida n. 1.84.200490, recolhendo mensalmente o
prêmio no valor de R$ 38,36, através de boleto bancário.
Argumentou que pouco tempo após a contratação do seguro, a
requerente foi diagnosticada com câncer de mama CID C50.9
(neoplasia maligna da mama, não especificada).
Disse que uma das coberturas estipuladas na contratação de
seguro é a cobertura especial para vida, no valor de R$ 50.000,00.
Ao final pugnou pela procedência do pedido inicial e juntou
documentos.
A gratuidade judiciária foi deferida.
Devidamente citado o requerido apresentou contestação alegando
que o diagnóstico do câncer de mama ocorreu em 22/07/2016 e a
contratação do seguro de vida ocorreu em 12/07/2016, razão pela
qual, conforme as condições gerais do contrato de seguro, está
excluído do risco da referida cobertura securitária de diagnóstico de
câncer, eis que ocorreu dentro do período de carência de três meses.
Pugnou pela improcedência do pedido inicial.
Durante a instrução processual foi realizada perícia médica, a qual
foi devidamente homologada por este Juízo.
RELATEI. DECIDO.
II – FUNDAMENTAÇÃO
Plenamente cabível o julgamento antecipado da lide, porque a matéria
em questão é eminentemente de direito e portanto desnecessária a
produção de outras provas, nos termos do artigo 355, I do CPC.
As partes são maiores e capazes, estando regularmente
representadas. Trata-se de ação de cobrança securitária em que a
autora busca receber a cobertura do seguro de vida realizado com a
requerida, em decorrência de sua doença (câncer).
Tornou-se fato incontroverso nos autos a contratação pelo autor
dos serviços de seguro junto à requerida, bem como a existência da
doença narrada na inicial.
O que se discute nestes autos é se a doença foi diagnosticada no
período de carência constante do contrato.
O caso retrata situação típica de relação consumerista, estando bem
delineadas as figuras do consumidor (requerente – CDC, arts. 2º,
17 e 29) e do fornecedor do serviço (requerido – CDC, art. 14), de
modo que lhe é aplicável a teoria objetiva da responsabilidade civil,
em razão da qual é devida indenização ao consumidor lesado desde
que comprovado dano sofrido e o nexo de causalidade entre este e
a conduta do respectivo causador.
A autora firmou o contrato de seguro no dia 12 de julho/2016 (ID n.
11297071) e teve conhecimento de sua doença no dia 22/07/2016,
conforme laudos médicos e exames laboratoriais juntados aos autos.
No tópico “observações” constante do contrato celebrado entre as
partes (ID n. 11297071), restou convencionado que a cobertura
somente será devida após cumprido o período de 3 (três meses
de carência). Assim, resta demonstrado que a autora não possui
direito ao recebimento do seguro, considerando que entre a data
em que foi diagnosticada a doença e o contrato de seguro não
havia se passado sequer um mês e portanto, conforme ressaltado
no contrato a autora não possui direito ao recebimento do seguro.
Cumpre consignar que quando da assinatura do contrato de
seguro, a autora tomou ciência do prazo de carência, pois tal
limitação é parte integrante do contrato, não havendo que se falar
em desconhecimento do fato.
Posto isto, não merece prosperar os pedidos formulados na inicial,
visto que a cláusula citada acima está clara e de forma destacada
quando determina o prazo que enseja o cancelamento da apólice
por inadimplemento.
III - DISPOSITIVO
Ante o exposto, julgo, com fulcro no art. 487, I, do Código de
Processo Civil, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados
na inicial.
CONDENO a parte autora ao pagamento de custas e honorários
advocatícios, que fixo em 10% do valor atribuído à causa. Suspendo
a exigibilidade, por ser a autora beneficiária da gratuidade judiciária.
Intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos.
arquivem-se os autos.
Vilhena, 12 de setembro de 2018
KELMA VILELA DE OLIVEIRA
Juíza de Direito
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PODER JUDICIÁRIO - Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Comarca de Vilhena - 2ª Vara Cível e Juizado da Infância e
Juventude
Av. Luiz Mazziero, 4432, Jardim América, CEP 76980-702, Vilhena
- RO
Processo: 7010476-88.2016.8.22.0014
Classe: ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68 (69)
AUTOR: H. T. D. S., M. P. D. E. D. R.
Advogado do(a) AUTOR: MARCOS ROGERIO SCHMIDT RO0004032
RÉU: J. M. P.
Advogado do(a) RÉU: DANIEL GONZAGA SCHAFER DE
OLIVEIRA - RO0007176
Intimação DA PARTE AUTORA
Tendo em vista Recurso de Apelação ID 19054540, fica a parte
autora intimada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo
legal.
Vilhena, 12 de setembro de 2018
JERONIMO JOSE DA SILVA
Diretor de Cartório
PODER JUDICIÁRIO - Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Comarca de Vilhena - 2ª Vara Cível e Juizado da Infância e
Juventude
Av. Luiz Mazziero, 4432, Jardim América, CEP 76980-702, Vilhena
- RO
Processo: 7001612-90.2018.8.22.0014
Classe: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
AUTOR: IRMAOS RUSSI LTDA
Advogados do(a) AUTOR: ANDERSON BALLIN - RO0005568,
JOSEMARIO SECCO - RO0000724
RÉU: ADRIANO DE FIGUEIREDO PAGOTTO
Advogado do(a) RÉU:
Intimação DA PARTE AUTORA
Redesigno audiência de tentativa de conciliação para o dia 10 de
outubro de 2018, às 08:00 horas.
Cite-se o requerido nos termos do DESPACHO de ID n. 18902723,
encaminhando-se cópia da referida DECISÃO.
Intimem-se as partes.
Expeça-se o necessário.
Vilhena, 6 de agosto de 2018.
KELMA VILELA DE OLIVEIRA
Juíza de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Vilhena - 2ª Vara Cível da Comarca de Vilhena-RO
Sede do Juízo: Fórum Desembargador Leal Fagundes, Av. Luiz
Mazziero, 4432, Jardim América, Vilhena - RO - CEP: 76908-354 (69) 33213182 - E-mail: vha2civel@tjro.jus.br
Processo nº: 7003384-25.2017.8.22.0014
Classe: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159)
Assuntos: [Citação]
Valor: R$ 20.714,60
Requerente: Nome: FUCK DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS
LTDA
Endereço: AV. CELSO MAZUTTI, 3745, JARDIM AMÉRICA,
Vilhena - RO - CEP: 76980-220
Advogado: Advogado: ALEX ANDRE SMANIOTTO OAB:
RO0002681 Endereço: desconhecido
Requerido: Nome: CELSO MENDES
Endereço: RUA CLAUDIO COUTINHO, 210, QUADRA 21 LOTE
05, 5 BEC, Vilhena - RO - CEP: 76980-220
Advogado:
A consulta ao sistema BACEN/JUD restou infrutífera.
É cediço que as alienações judiciais de bens nesta Comarca
representam mínima efetividade, o que vai de desencontro ao
princípio da economia processual, visto que há uma movimentação
desnecessária do PODER JUDICIÁRIO.
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Neste aspecto, prevê o artigo 880, do Código de Processo Civil,
a possibilidade de alienação particular dos bens penhorados,
por iniciativa própria do exequente ou por corretor ou leiloeiro
público credenciados perante o órgão judiciário, o que é cabível no
presente feito.
Assim, defiro a alienação do bem penhorado por meio de leilão
público judicial eletrônico. (CPC, art. 879, II e art. 881).
Nomeio a leiloeira Evanilde Aquino Pimentel (inscrição n.
015/2009-JUCER/RO) para a prática do ato (CPC, art. 883).
Intime-se o credor, no prazo de 5 dias, informar sobre a existência de
ônus, recurso ou processo pendente sobre o bem que será leiloado.
Recomenda-se à leiloeira e aos licitantes que se assegurem da
existência ou não de tais ônus, recursos ou processos.
Intime-se o credor para que, no prazo de 5 dias, aponte o valor
atualizado de seu crédito.
Não serão admitidos lances inferiores a 50% do valor da avaliação
do bem.
O leilão deverá ser efetivado em uma única etapa, no prazo de 90
dias, devendo-se dar publicidade do ato no Diário da Justiça, no
mural de avisos da Vara e em sítio eletrônico indicado pela leiloeira.
Friso que o bem será vendido no estado de conservação em que se
encontra, sem garantia, constituindo ônus do interessado verificar
suas condições, antes das datas designadas para as alienações
judiciais eletrônicas.
O arrematante arcará com eventuais débitos, de natureza propter
rem pendentes que recaiam sobre o bem, exceto os decorrentes
de débitos fiscais e tributários conforme o art. 130, parágrafo único
do CTN, além da comissão do leiloeiro fixada em 5% sobre o valor
do lance vencedor.
Incumbe à leiloeira cumprir com fidelidade o disposto no art. 884 do
CPC, zelando sobretudo pelo recebimento e depósito do produto
da alienação e por sua prestação de contas.
A comissão da leiloeira será de 5% sobre o produto da alienação e
será paga pelo arrematante, não se incluindo no valor do lance, o
que deverá ser informado previamente aos interessados.
Salvo pronunciamento judicial em sentido diverso, o pagamento
deverá ser realizado de imediato pelo arrematante, por depósito
judicial ou por meio eletrônico.
O interessado em adquirir o bem penhorado em prestações poderá
fazer uso do que previsto no art. 895 do CPC.
Deverão ser cientificados da alienação judicial, com, pelo menos,
cinco dias de antecedência, as pessoas indicadas no art. 889 do
CPC (o executado; o coproprietário, o titular de usufruto, uso, etc.;
o credor pignoratício, hipotecário, etc.; os promitentes comprador
e vendedor).
Os interessados deverão cadastrar-se previamente no portal
para que participem do leilão eletrônico, fornecendo todas as
informações solicitadas.
Durante a alienação, os lances deverão ser oferecidos diretamente
no sistema do gestor e imediatamente divulgados on-line, de modo
a viabilizar a preservação do tempo real das ofertas.
Somente será realizada segunda tentativa de leilão caso o primeiro
não conte com nenhum lance válido durante todo o período previsto.
Publique edital na forma do art. 886/NCPC.
Sirva-se como carta, MANDADO ou ofício, para comunicação do
executado e demais interessados, bem como ordem judicial para
que os funcionários da leiloeira possam ingressar no local onde o
bem a ser leiloado se encontra.
Pratique-se o necessário.
Vilhena, 29 de agosto de 2018.
KELMA VILELA DE OLIVEIRA
Juíza de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Vilhena - 2ª Vara Cível da Comarca de Vilhena-RO
Sede do Juízo: Fórum Desembargador Leal Fagundes, Av. Luiz
Mazziero, 4432, Jardim América, Vilhena - RO - CEP: 76908-354 (69) 33213182 - E-mail: vha2civel@tjro.jus.br
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Processo nº: 7003620-40.2018.8.22.0014
Classe: EXECUÇÃO FISCAL (1116)
Assuntos: [Dívida Ativa]
Valor: R$ 28.994,46
Requerente: Nome: ESTADO DE RONDÔNIA
Endereço: desconhecido
Advogado:
Requerido: Nome: ANDRADE E ANDRADE COMERCIO DE
MADEIRA LTDA - ME
Endereço: Rua Acre, 1684, Parque Industrial Novo Tempo, Vilhena
- RO - CEP: 76982-142
Advogado:
Proceda-se tentativa de citação do executado na pessoa de seu
representante legal, no endereço indicado na petição de ID n.
19135494, encaminhando-se cópia do DESPACHO inicial.
SERVE O PRESENTE COMO MANDADO DE CITAÇÃO DE
INTIMAÇÃO.
Vilhena, 13 de setembro de 2018.
KELMA VILELA DE OLIVEIRA
Juíza de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Vilhena - 2ª Vara Cível da Comarca de Vilhena-RO
Sede do Juízo: Fórum Desembargador Leal Fagundes, Av. Luiz
Mazziero, 4432, Jardim América, Vilhena - RO - CEP: 76908-354 (69) 33213182 - E-mail: vha2civel@tjro.jus.br
Processo nº: 7005982-49.2017.8.22.0014
Classe: ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68 (69)
Assuntos: [Alimentos]
Valor: R$ 2.248,00
Requerente: Nome: ERICA VIEIRA DA SILVA
Endereço: Rua Delmiro Golvêia, 493, Rua 679, S-12, Vilhena - RO
- CEP: 76987-604
Advogado:
Requerido: Nome: CIDILÉIA DE JESUS VIEIRA
Endereço: Rua Delmiro Golvêia, 625, RUA 679, S-12, Vilhena - RO
- CEP: 76987-604
Advogado:
ÉRICA VIEIRA DA SILVA, representada por seu genitor Elias
Gonçalves da Silva ingressou com ação de alimentos em face de
CIDICLÉIA DE JESUS VIEIRA.
Alegou que desde que passou a residir com o genitor, a requerida
não tem auxiliado adequadamente em sua manutenção e que seu
genitor não possui condições financeiras de arcar com esse ônus.
Devidamente citada a requerida apresentou contestação e alegou
que não possui condições financeiras de pagar alimentos à filha.
O ponto controvertido é a possibilidade financeira da requerida.
Intimem-se as partes a especificarem as provas que pretendem
produzir, justificando a necessidade e a pertinência, no prazo de
cinco dias.
Intimem-se.
Vilhena, 13 de setembro de 2018.
KELMA VILELA DE OLIVEIRA
Juíza de Direito
PODER JUDICIÁRIO - Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Comarca de Vilhena - 2ª Vara Cível e Juizado da Infância e
Juventude
Av. Luiz Mazziero, 4432, Jardim América, CEP 76980-702, Vilhena
- RO
Processo: 7005966-61.2018.8.22.0014
Classe: MONITÓRIA (40)
AUTOR: AGYZAL COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA - ME
Advogados do(a) AUTOR: VIVIAN BACARO NUNES SOARES RO0002386, FABIANA OLIVEIRA COSTA - RO0003445, CARINA
BATISTA HURTADO - RO0003870
RÉU: PAULO ROGERIO GABRIEL TEIXEIRA
Advogado do(a) RÉU:
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Intimação DA PARTE AUTORA
Fica a parte autora intimada da audiência de conciliação para o
dia 10 de outubro de 2018, às 08:30 horas, no CEJUSC, Centro
Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania do Fórum de
Vilhena, Av. Luiz Mazieiro, 4432, Jd. América, Vilhena/RO (art. 334
do CPC).
PODER JUDICIÁRIO - Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Comarca de Vilhena - 2ª Vara Cível e Juizado da Infância e
Juventude
Av. Luiz Mazziero, 4432, Jardim América, CEP 76980-702, Vilhena
- RO
Processo: 7004033-24.2016.8.22.0014
Classe: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
AUTOR: IESA INSTITUTO DE ENSINO SUPERIOR DA AMAZONIA
S/C LTDA - ME
Advogados do(a) AUTOR: ROSANGELA CIPRIANO DOS
SANTOS - RO000245A, WESLAYNE LAKESMINM RAMOS
ROLIM - RO8813
RÉU: BANCO DO BRASIL S.A., ROGERIO SALANI, LEILA
JOUSSEPH SALANI
Advogados do(a) RÉU: SERVIO TULIO DE BARCELOS
- RO0006673, JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA RO0006676
Advogado do(a) RÉU: SANDRA VITORIO DIAS - RO000369B
Advogado do(a) RÉU: SANDRA VITORIO DIAS - RO000369B
Intimação DA PARTE REQUERIDA
Tendo em vista Recurso de Apelação ID 21405442, ficam as partes
requeridas intimadas para, querendo, apresentarem contrarrazões
no prazo legal.
Vilhena, 13 de setembro de 2018
JERONIMO JOSE DA SILVA
Diretor de Cartório
PODER JUDICIÁRIO - Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Comarca de Vilhena - 2ª Vara Cível e Juizado da Infância e
Juventude
Av. Luiz Mazziero, 4432, Jardim América, CEP 76980-702, Vilhena
- RO
Processo: 7004626-19.2017.8.22.0014
Classe: CÍVEL - BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO
FIDUCIÁRIA (81)
AUTOR: OMNI S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
Advogados do(a) AUTOR: HUDSON JOSE RIBEIRO - RO0009058,
GUSTAVO PASQUALI PARISE - SP0155574
RÉU: CLAUDIR JOSE MARTINELLI, ESPÓLIO DE CLAUDIR
JOSE MARTINELLI
Advogado do(a) RÉU:
Advogado do(a) RÉU:
Intimação DA PARTE REQUERIDA
Tendo em vista a r. SENTENÇA proferida, fica a parte requerida
intimada para recolher as Custas Processuais no prazo de 05 dias,
sob pena de Protesto e Inscrição em Dívida Ativa.
Vilhena, 13 de setembro de 2018
DOUGLAS LUCIANO CORTES DE FRANCA
Técnico Judiciário
PODER JUDICIÁRIO - Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Comarca de Vilhena - 2ª Vara Cível e Juizado da Infância e
Juventude
Av. Luiz Mazziero, 4432, Jardim América, CEP 76980-702, Vilhena
- RO
Processo: 7005871-31.2018.8.22.0014
Classe: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
AUTOR: MAYARA MIRANDA
Advogado do(a) AUTOR: SAMUEL RIBEIRO MAZURECHEN RO0004461
RÉU: AMERON ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA
RONDONIA S/A
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Advogado do(a) RÉU:
Intimação DA PARTE AUTORA
Tendo em vista r. DESPACHO de ID, fica a parte autora intimada
da audiência de conciliação para o dia 10 de outubro de 2018, às
09:30 horas.
PODER JUDICIÁRIO - Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Comarca de Vilhena - 2ª Vara Cível e Juizado da Infância e
Juventude
Av. Luiz Mazziero, 4432, Jardim América, CEP 76980-702, Vilhena
- RO
Processo: 7004115-84.2018.8.22.0014
Classe: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
AUTOR: DISAGUA DISTRIBUIDORA DE ABRASIVOS GUARUJA
LTDA
Advogados do(a) AUTOR: ANDERSON BALLIN - RO0005568,
JOSEMARIO SECCO - RO0000724
RÉU: CICERO DOS SANTOS PEREIRA
Advogado do(a) RÉU:
Intimação DA PARTE AUTORA
Fica a parte autora intimada da audiência de conciliação para o dia10
de outubro de 2018, às 10:00 horas, no CEJUSC, Centro Judiciário
de Solução de Conflitos e Cidadania do Fórum de Vilhena, Av. Luiz
Mazieiro, 4432, Jd. América, Vilhena/RO (art. 334 do CPC)
PODER JUDICIÁRIO - Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Comarca de Vilhena - 2ª Vara Cível e Juizado da Infância e Juventude
Av. Luiz Mazziero, 4432, Jardim América, CEP 76980-702, Vilhena
- RO
Processo: 7005687-75.2018.8.22.0014
Classe: MONITÓRIA (40)
AUTOR: UNIMED VILHENA COOPERATIVA TRABALHO MÉDICO
Advogado do(a) AUTOR: LUIZ ANTONIO GATTO JUNIOR RO0004683
RÉU: ANGELA ADRIANA FRANCISCO
Advogado do(a) RÉU:
Intimação DA PARTE AUTORA
Fica a parte autora intimada da audiência de conciliação para o
dia 10 de outubro de 2018, às 10:00 horas, no CEJUSC, Centro
Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania do Fórum de Vilhena,
Av. Luiz Mazieiro, 4432, Jd. América, Vilhena/RO (art. 334 do CPC).
PODER JUDICIÁRIO - Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Comarca de Vilhena - 2ª Vara Cível e Juizado da Infância e Juventude
Av. Luiz Mazziero, 4432, Jardim América, CEP 76980-702, Vilhena
- RO
Processo: 7004933-36.2018.8.22.0014
Classe: FAMÍLIA- DIVÓRCIO LITIGIOSO (99)
REQUERENTE: A. C. P. D. S. R.
Advogado do(a) REQUERENTE: LENILDO NUNES PEREIRA MT0012482
REQUERIDO: V. R. D. A.
Advogado do(a) REQUERIDO:
Intimação DAS PARTES
Tendo em vista, ficam as partes intimadas da audiência de
conciliação para o dia 10 de outubro de 2018, às 10:30 horas, no
Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania – CEJUSC,
localizado no Fórum de Vilhena, na Av. Luiz Mazieiro, 4432, Jd.
América, Vilhena/RO.
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Vilhena - 2ª Vara Cível da Comarca de Vilhena-RO
Sede do Juízo: Fórum Desembargador Leal Fagundes, Av. Luiz
Mazziero, 4432, Jardim América, Vilhena - RO - CEP: 76908-354 (69) 33213182 - E-mail: vha2civel@tjro.jus.br
Processo nº: 7006253-24.2018.8.22.0014
Classe: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
Assuntos: [Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não
Fazer]
Valor: R$ 30.000,00
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Requerente: Nome: MARIA EFIGENIA MAZUTTI MALINOVSKI
Endereço: Rua Suruis, 2293, esquina, Residencial Alto dos Parecis,
Vilhena - RO - CEP: 76985-016
Advogado: Advogado: JOVYLSON SOARES DE MOURA OAB:
MT0168960 Endereço: desconhecido
Requerido: Nome: IVANETE DA SILVA
Endereço: Avenida Curitiba, 2293, S-12, Vilhena - RO - CEP:
76987-611
Advogado:
Defiro a gratuidade judiciária.
Indefiro o pedido de inversão do ônus da prova, pois não se trata
de relação de consumo.
Nos termos do art. 334 do CPC, cite-se e intime-se o requerido
para comparecer(em) à audiência de tentativa de conciliação,
que designo para o dia 10 de outubro de 2018, às 10:30 horas,
advertindo-o de que o prazo para contestação, que é de 15 dias,
contar-se-á à partir da data da audiência, consignando-se, ainda,
as advertências do art. 344 e § 8º do art. 334. Aplica-se a Fazenda
Pública e ao Ministério Público o disposto nos arts. 180 e 183 do
CPC
Cite-se o requerido preferencialmente, via AR e no endereço
abaixo, da audiência de autocomposição, em sendo realizado o
ato por meio de Oficial de Justiça, poderá o servidor da justiça,
certificar, em MANDADO, proposta de autocomposição na ocasião
de realização de ato de comunicação que lhe couber.
Intime-se a parte autora, na pessoa de seu advogado, para que
compareça à solenidade.
Advirtam-se as partes de que elas deverão comparecer à audiência
acompanhadas de seus advogados ou defensores públicos
(artigo 34, § 9º, do CPC) e de que sua ausência injustificada será
considerada ato atentatório à dignidade da justiça e sancionada
com multa de até dois por cento da vantagem econômica pretendida
ou do valor da causa (artigo 334, § 8º, do CPC).
Caso a parte requerida manifeste desinteresse na autocomposição,
deverá formular pedido, na forma e prazo do art. 334, § 5º do CPC.
Neste caso, o prazo para apresentação de defesa começará a fluir
do protocolo do pedido de cancelamento da audiência, nos termos
do artigo 335, II, do NCPC.
Advirta(m)-se o réu que não sendo contestada a pretensão, no
prazo legal, se presumirão aceitos como verdadeiros, os fatos
articulados pelo autor, nos termos do art. 344 do CPC, salvo se
ocorrerem as hipóteses do art. 345 do CPC.
Caso a tentativa de conciliação reste frutífera, tornem conclusos
para homologação da SENTENÇA. Se a conciliação restar
infrutífera e a parte requerida formulado reconvenção, alegando
qualquer das matérias enumeradas no artigo 337 do NCPC ou
juntado documentos, desde logo determino que a parte autora seja
intimada para manifestação, no prazo de 15 dias, na forma do art.
351 do CPC.
Não ocorrendo a hipótese anterior, intimem-se as partes
representadas a se manifestarem, no prazo de 10 dias, quanto ao
interesse em produzir outras provas, justificando a necessidade e
utilidade, sob pena de julgamento antecipado – art. 355 do CPC.
SERVE A PRESENTE COMO CARTA/MANDADO DE CITAÇÃO,
E INTIMAÇÃO.
Vilhena, 31 de agosto de 2018.
KELMA VILELA DE OLIVEIRA
Juíza de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Vilhena - 2ª Vara Cível da Comarca de Vilhena-RO
Sede do Juízo: Fórum Desembargador Leal Fagundes, Av. Luiz
Mazziero, 4432, Jardim América, Vilhena - RO - CEP: 76908-354 (69) 33213182 - E-mail: vha2civel@tjro.jus.br
Processo nº: 7000589-12.2018.8.22.0014
Classe: USUCAPIÃO (49)
Assuntos: [Usucapião Extraordinária]
Valor: R$ 67.158,23
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Requerente: Nome: JULIO CEZAR MOZER SODRE
Endereço: Rua Professor Ulisses Rodrigues, 5199, Jardim
Eldorado, Vilhena - RO - CEP: 76987-096
Nome: SIRLEI THEREZINHA BINOTTO
Endereço: Rua Professor Ulisses Rodrigues, 5199, Jardim
Eldorado, Vilhena - RO - CEP: 76987-096
Advogado: Advogado: MARCIO DE PAULA HOLANDA OAB:
RO0006357 Endereço: desconhecido
Requerido: Nome: ALICE NUNES DA SILVA
Endereço: Rua Seiscentos e Cinco, 1016, São Paulo, Vilhena - RO
- CEP: 76987-310
Nome: SALVINO BUENO DA SILVA
Endereço: Rua Seiscentos e Cinco, 1016, São Paulo, Vilhena - RO
- CEP: 76987-310
Advogado:
SENTENÇA
I. RELATÓRIO
Tratam os autos de ação de usucapião especial coletiva movida
por JULIO CEZAR MOZER SODRÉ e SHIRLEI THEREZIHA
BNOTTO GREVETTI em face de ALICE NUNES DA SILVA e
SALVINO BUENO DA SILVA, alegando que há aproximadamente
vinte e seis anos compraram o imóvel denominado lote 30
da Gleba Guaporé, Setor Rio Vermelho –PF/CORUMBIARA,
denominado Granja Silva(anuência prévia da C.G.C.S.N, conforme
Of. 1228/5ªSC/2444/84, localizado no município de Vilhena-RO,
dos falecidos conforme contrato de compra e venda tendo pago
à época o valor de R$ 7.000.000,00 (sete milhões de cruzeiros),
onde construíram desde então uma sede, cerca, bem como, locais
para criação de animais e benfeitorias.
Disse que os anteriores proprietários são falecidos e que não existe
qualquer disputa ou litígio sobre a posse do imóvel, razão pela qual
pretendem a regularização da área frente aos herdeiros.
Juntaram documentos.
Vieram os autos conclusos.
II. FUNDAMENTAÇÃO
A usucapião é modo de aquisição originária da propriedade ou de
outros direitos reais que decorre de posse prolongada no tempo.
É também modo de perda da propriedade, pois, para adquirir a
propriedade pela usucapião, é preciso que outrem dela seja
privado, excluído completamente.
Verifica-se que os autores pleiteiam o reconhecimento da usucapião
extraordinária denominado lote 30 da Gleba Guaporé, Setor Rio
Vermelho –PF/CORUMBIARA, denominado Granja Silva(anuência
prévia da C.G.C.S.N, conforme Of. 1228/5ªSC/2444/84, localizado
no município de Vilhena-RO, que adquiriram através de contrato de
compra e venda.
A usucapião é meio originário de aquisição da propriedade quando
presentes os elementos da posse ad usucapionem com animus
domini. Não é possível a utilização da ação de usucapião quando
a aquisição da propriedade se dá de maneira derivada junto ao
proprietário registral, o que restou comprovado nos autos devido
a existência de contrato de promessa de compra e venda (IDNum.
15913385 - Pág. 1).
In casu, não se discute o exercício da posse dos autores com ânimo
de donos e pelo tempo necessário à configuração da usucapião.
Entretanto, seu reconhecimento encontra óbice no fato de que esta
posse dos autores foi adquirida de modo derivado, via contrato de
compra e venda realizado sobre o imóvel usucapiendo, motivo pelo
qual não se mostra adequada a via eleita pela parte autora para
aquisição da propriedade.
Por oportuno:
Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. USUCAPIÃO (BENS IMÓVEIS).
AÇÃO DE USUCAPIÃO. INDEFERIMENTO DA INICIAL.
SENTENÇA EXTINTIVA DA AÇÃO, SEM RESOLUÇÃO DE
MÉRITO. DESCONSTITUIÇÃO. PEDIDO DE AQUISIÇÃO
ORIGINÁRIA DA PROPRIEDADE MANEJADO POR PORTADOR
DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA. HIPÓTESE EM QUE
AUSENTES, À PRIMEIRA VISTA, OS REQUISITOS LEGAIS PARA
A REGULARIZAÇÃO DO IMÓVEL OU, AINDA, AO AJUIZAMENTO

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

ANO XXXVI

NÚMERO 172

DIARIO DA JUSTIÇA

DE AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. DERAM
PROVIMENTO. UNÂNIME. (Apelação Cível Nº 70077479970,
Décima Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator:
Pedro Celso Dal Pra, Julgado em 19/07/2018).
III - DISPOSITIVO
Ante o exposto, JULGO EXTINTA a presente ação ajuizada por
JULIO CEZAR MOZER SODRÉ e THEREZINHA BINOTTO
GREVETTI em face de ALICE NUNES DA SILVA E SALVINO
BUENO DA SILVA, ante a inadequação da via eleita, com
fundamento no artigo 485, VI, do Código de Processo Civil, e,
por consequência, DETERMINO o arquivamento do feito tão logo
ocorra o trânsito em julgado desta DECISÃO.
Sem custas.
SENTENÇA registrada e publicada automaticamente.
Publique-se. Intimem-se.
Vilhena, 13 de setembro de 2018.
KELMA VILELA DE OLIVEIRA
Juíza de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Vilhena - 2ª Vara Cível da Comarca de Vilhena-RO
Sede do Juízo: Fórum Desembargador Leal Fagundes, Av. Luiz
Mazziero, 4432, Jardim América, Vilhena - RO - CEP: 76908-354 (69) 33213182 - E-mail: vha2civel@tjro.jus.br
Processo nº: 7005824-57.2018.8.22.0014
Classe: FAMÍLIA- DIVÓRCIO LITIGIOSO (99)
Assuntos: [Dissolução]
Valor: R$ 954,00
Requerente: Nome: IVETE ROSANI FLECK
Endereço: Avenida Dioes Bispo de Souza, 6943, São Paulo,
Vilhena - RO - CEP: 76987-344
Advogado:
Requerido: Nome: LUCAS QUARESMA DE SOUSA NETO
Endereço: Avenida Porto Alegre, 3937, Jardim Oliveiras, Vilhena RO - CEP: 76980-620
Advogado:
Intime-se a parte autora para que no prazo de 05 (cinco) dias
indique a data exata do término do casamento.
Após, voltem conclusos para SENTENÇA.
Vilhena, 13 de setembro de 2018.
KELMA VILELA DE OLIVEIRA
Juíza de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Vilhena - 2ª Vara Cível da Comarca de Vilhena-RO
Sede do Juízo: Fórum Desembargador Leal Fagundes, Av. Luiz
Mazziero, 4432, Jardim América, Vilhena - RO - CEP: 76908-354 (69) 33213182 - E-mail: vha2civel@tjro.jus.br
Processo nº: 7009324-05.2016.8.22.0014
Classe: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159)
Assuntos: [Cédula de Crédito Bancário]
Valor: R$ 52.332,22
Requerente: Nome: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE
ADMISSAO DO SUDOESTE DA AMAZONIA LTDA - SICOOB
CREDISUL
Endereço: Avenida Capitão Castro, 3178, Centro (S-01), Vilhena RO - CEP: 76980-150
Advogado: Advogado: CRISTIANE TESSARO OAB: RO0001562
Endereço: desconhecido
Requerido: Nome: VILMAR BLEICHUWELH
Endereço: AV SÃO PAULO, 675, CENTRO, Cerejeiras - RO - CEP:
76997-000
Nome: DOUGLAS MACHRY BLEICHUWELH
Endereço: RUA RIO GRANDE DO SUL, 2088, CENTRO, Cerejeiras
- RO - CEP: 76997-000
Nome: JESSICA CRISTINA BARBOSA TRENTINI
Endereço: RUA RIO GRANDE DO SUL, 2088, CENTRO, Cerejeiras
- RO - CEP: 76997-000

SEXTA-FEIRA, 14-09-2018

1121

Advogado: Advogado: MARIO LUIZ ANSILIERO OAB: RO7562
Endereço: Avenida das Nações, 2282, Centro, Cerejeiras - RO CEP: 76997-000
Segue anexa tela do BACEN/JUD.
Nesta data procedi à impressão das declarações de renda via
infojud.
Intime-se a parte a consultar a declaração em Cartório, sem
extração de cópias, garantindo-se o sigilo dos dados.
As cópias das declarações deverão ser arquivadas em pasta
própria, para consulta do causídico.
Após a consulta deverá a Escrivania inutilizá-la.
A Escrivania em hipótese alguma deverá autorizar a extração das
cópias.
O ACESSO À INFORMAÇÃO DE INFOJUD SERÁ CONCEDIDO
APENAS AOS ADVOGADOS DAS PARTES.
Requeira o Credor o que de direito em 05 (cinco) dias.
Expeça-se o necessário.
Vilhena, 13 de setembro de 2018.
KELMA VILELA DE OLIVEIRA
Juíza de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Vilhena - 2ª Vara Cível da Comarca de Vilhena-RO
Sede do Juízo: Fórum Desembargador Leal Fagundes, Av. Luiz
Mazziero, 4432, Jardim América, Vilhena - RO - CEP: 76908-354 (69) 33213182 - E-mail: vha2civel@tjro.jus.br
Processo nº: 7000160-79.2017.8.22.0014
Classe: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
Assuntos: [Duplicata]
Valor: R$ 3.333,19
Requerente: Nome: EDER RODRIGUES
Endereço: Avenida Marechal Rondon, 7832, Jardim Eldorado,
Vilhena - RO - CEP: 76980-220
Advogado: Advogado: GREICIS ANDRE BIAZUSSI OAB:
RO0001542 Endereço: desconhecido
Requerido: Nome: TRANSPORTES FUTURA LTDA - ME
Endereço: Rua Floriano Peixoto, 5212, 5º Bec, Vilhena - RO - CEP:
76980-220
Advogado:
SENTENÇA
Trata-se o presente feito de Cumprimento de SENTENÇA ajuizado
por Eder Rodrigues -ME em face de Transportes Futura Ltda.
Durante o trâmite regular do feito, as partes convencionaram
acordo e requerem o sobrestamento do feito.
Não vislumbro motivos para a suspensão da ação, considerando
que em caso de eventual descumprimento do acordo o exequente
poderá requerer o desarquivamento dos autos e executar os
valores devidos.
Ante o exposto, homologo o acordo de ID n. 21399686, para que
dele surtam seus legais e jurídicos efeitos, extinguindo o processo,
nos termos do art. 487, inciso III, “b” do C.P.C. HOMOLOGO a
desistência do prazo recursal.
Sem custas.
Procedi ao levantamento da restrição que recaiu sobre veículo de
propriedade do executado.
Intimem-se. Após, arquivem-se.
Vilhena, 13 de setembro de 2018.
KELMA VILELA DE OLIVEIRA
Juíza de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Vilhena - 2ª Vara Cível da Comarca de Vilhena-RO
Sede do Juízo: Fórum Desembargador Leal Fagundes, Av. Luiz
Mazziero, 4432, Jardim América, Vilhena - RO - CEP: 76908-354 (69) 33213182 - E-mail: vha2civel@tjro.jus.br
Processo nº: 7005950-10.2018.8.22.0014
Classe: AVERIGUAÇÃO DE PATERNIDADE (123)
Assuntos: [Investigação de Paternidade]
Valor: R$ 954,00
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Requerente: Nome: LUZINETE NUNES COSTA
Endereço: Avenida das Violetas, 2020, Jardim Primavera, Vilhena
- RO - CEP: 76983-322
Advogado:
Requerido: Nome: DENIS CARVALHO DA SILVA
Endereço: Rua Marechal Thaumaturgo, 1988, Três Marias, Porto
Velho - RO - CEP: 76812-508
Nome: RAFAELA RAIANE MONTEIRO DE OLIVEIRA
Endereço: Rua Antônio Maria Valença, 6765, Aponiã, Porto Velho
- RO - CEP: 76824-200
Nome: RENATA RAISSA MONTEIRO DE OLIVEIRA LEITE
Endereço: Rua Antônio Maria Valença, 6765, Aponiã, Porto Velho
- RO - CEP: 76824-200
Nome: ANTONIO MONTEIRO DA SILVA JUNIOR
Endereço: desconhecido
Nome: TATIANA MONTEIRO DA SILVA
Endereço: desconhecido
Advogado:
Considerando a certidão retro, retire-se o feito da pauta de
audiência.
Alguns dos herdeiros do “de cujus” encontram-se em local incerto
e não sabido. Por esta razão desnecessária a designação de
audiência.
Citem-se os requeridos para no prazo de 15 dias apresentar
defesa, sob pena de serem considerados como verdadeiros os
fatos alegados pela parte autora e, consequente decretação de
revelia, nos termos do art. 344, do CPC, que assim dispõe: “Se o
réu não contestar a ação, será considerado revel e presumir-se-ão
verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo autor.”
Aos requeridos que não possuem endereço nos autos, determino
a citação por edital.
Em caso de inércia, nomeio-lhes Curador Especial um dos
Defensores Públicos atuantes na Comarca, para querendo
apresentarem contestação no prazo legal.
Apresentada a resposta, vista à parte autora para querendo
apresentar impugnação se houver arguição de matéria processual
ou juntada de documentos.
Após, intimem-se as partes para querendo apresentarem as provas
que pretendem produzir, justificando a necessidade e a pertinência,
no prazo de cinco dias.
Intimem-se.
Ciência ao Ministério Público.
Defiro ao Sr. Oficial de Justiça proceder as diligências na forma do
artigo 212 § 2.º do NCPC.
VIAS DESTA SERVIRÃO COMO CARTA/MANDADO DE CITAÇÃO
E INTIMAÇÃO
Vilhena, 13 de setembro de 2018.
KELMA VILELA DE OLIVEIRA
Juíza de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Vilhena - 2ª Vara Cível da Comarca de Vilhena-RO
Sede do Juízo: Fórum Desembargador Leal Fagundes, Av. Luiz
Mazziero, 4432, Jardim América, Vilhena - RO - CEP: 76908-354 (69) 33213182 - E-mail: vha2civel@tjro.jus.br
Processo nº: 7010125-81.2017.8.22.0014
Classe: FAMÍLIA- INVENTÁRIO (39)
Assuntos: [Inventário e Partilha]
Valor: R$ 65.000,00
Requerente: Nome: ELIZA NAVARRO DUARTE
Endereço: Rua Reinaldo Gonçalves, 6905, Parque Industrial
Tancredo Neves, Vilhena - RO - CEP: 76987-890
Nome: ELIZABETE NAVARRO DUARTE
Endereço: Rua Reinaldo Gonçalves, 6905, Parque Industrial
Tancredo Neves, Vilhena - RO - CEP: 76987-890
Advogado: Advogado: MARTA INES FILIPPI CHIELLA OAB:
RO0005101 Endereço: desconhecido Advogado: FERNANDO
CESAR VOLPINI OAB: RO000610A Endereço: AVENIDA LUIZ
MAZIERO, 4590, JARDIM AMÉRICA, Vilhena - RO - CEP: 76980220
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Requerido: Nome: JOSE MIGUEL DUARTE
Endereço: desconhecido
Advogado:
Intimem-se para apresentação das últimas declarações para
manifestação no prazo de 15 dias.
Vilhena, 13 de setembro de 2018.
KELMA VILELA DE OLIVEIRA
Juíza de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Vilhena - 2ª Vara Cível da Comarca de Vilhena-RO
Sede do Juízo: Fórum Desembargador Leal Fagundes, Av. Luiz
Mazziero, 4432, Jardim América, Vilhena - RO - CEP: 76908-354 (69) 33213182 - E-mail: vha2civel@tjro.jus.br
Processo nº: 7005300-60.2018.8.22.0014
Classe: MONITÓRIA (40)
Assuntos: [Duplicata]
Valor: R$ 1.335,98
Requerente: Nome: CHARLENE PNEUS LTDA
Endereço: Av. Celso Mazutti, 12372, Jardim Eldorado, Vilhena RO - CEP: 76908-354
Advogado: Advogado: GREICIS ANDRE BIAZUSSI OAB:
RO0001542 Endereço: desconhecido
Requerido: Nome: ODAIR JOSE KUNZLER
Endereço: AC Alto Paraíso, 3638, Rua Simão Jose souza, Centro,
Alto Paraíso - RO - CEP: 76862-000
Advogado:
Cite-se o executado por edital, o qual deverá permanecer no átrio
pelo prazo de 20 dias, nos termos do art. 257, inciso IV, do CPC.
Em caso de inércia, nomeio desde já curador especial um dos
defensores públicos atuantes na comarca.
Expeça-se o necessário.
Vilhena, 13 de setembro de 2018.
KELMA VILELA DE OLIVEIRA
Juíza de Direito
PODER JUDICIÁRIO - Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Comarca de Vilhena - 2ª Vara Cível e Juizado da Infância e
Juventude
Av. Luiz Mazziero, 4432, Jardim América, CEP 76980-702, Vilhena
- RO
Processo: 7005692-97.2018.8.22.0014
Classe: MONITÓRIA (40)
AUTOR: RECAUCHUTADORA DE PNEUS ROVER LTDA
Advogado do(a) AUTOR: GREICIS ANDRE BIAZUSSI - RO0001542
RÉU: JOSE DE OLIVEIRA
Advogado do(a) RÉU:
Intimação DA PARTE AUTORA
Tendo em vista, fica a parte autora intimada da audiência de
conciliação para o dia 10 de outubro de 2018, às 11:00 horas, no
CEJUSC, Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania do
Fórum de Vilhena, Av. Luiz Mazieiro, 4432, Jd. América, Vilhena/
RO (art. 334 do CPC).
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Vilhena - 2ª Vara Cível da Comarca de Vilhena-RO
Sede do Juízo: Fórum Desembargador Leal Fagundes, Av. Luiz
Mazziero, 4432, Jardim América, Vilhena - RO - CEP: 76908-354 (69) 33213182 - E-mail: vha2civel@tjro.jus.br
Processo nº: 7005887-53.2016.8.22.0014
Classe: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
Assuntos: [Causas Supervenientes à SENTENÇA ]
Valor: R$ 2.598,44
Requerente: Nome: CARF COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME
Endereço: AV PARANA, 1945, NOVA VILHENA, Vilhena - RO CEP: 76980-220
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Advogado: Advogado: JEVERSON LEANDRO COSTA OAB:
RO0003134 Endereço: desconhecido Advogado: MARIANNE
ALMEIDA E VIEIRA DE FREITAS PEREIRA OAB: RO0003046
Endereço: RUA CORBELIA, 695, ESCRITORIO, JARDIM
AMERICA, Vilhena - RO - CEP: 76908-354 Advogado: MARCIO
HENRIQUE DA SILVA MEZZOMO OAB: RO0005836 Endereço:
RUA CORBELIA, 695, JARDIM AMERICA, Vilhena - RO - CEP:
76908-354 Advogado: KELLY MEZZOMO CRISOSTOMO COSTA
OAB: RO0003551 Endereço: RUA CORBELIA, 695, ESCRITORIO,
JARDIM AMERICA, Vilhena - RO - CEP: 76908-354
Requerido: Nome: ALDIR DA SILVA GONCALVES - ME
Endereço: desconhecido
Advogado:
Intime-se o executado para querendo manifestar-se no prazo de
dois dias quanto à penhora, nos termos do Provimento nº 68/2018
do Conselho Nacional de Justiça, expeça-se alvará em favor do
exequente, até zerar a conta..
Manifeste-se o exequente em termos de prosseguimento, no prazo de
5 dias, indicando bens do devedor, visando a prestação jurisdicional
invocada.Decorrido o prazo, quedando-se inerte, nos termos do art.
921, inc. III, §§ 1º e 2º, do NCPC, remetam-se ao arquivo sem baixa
na distribuição, sendo que no primeiro ano os autos ficarão com vistas
ao exequente, iniciando-se a fluência do prazo prescricional.
Vilhena, 6 de setembro de 2018.
KELMA VILELA DE OLIVEIRA
Juíza de Direito

3ª VARA CÍVEL
3º Cartório Cível
Comarca de Vilhena
3ª vara cível
Cartório da 3ª vara Cível
SUGESTÕES E RECLAMAÇÕES, FAÇAM-NAS
PESSOALMENTE AO JUIZ OU CONTATE-NOS
VIA INTERNET.
JUIZ: Vinícius Bovo de Albuquerque Cabral
vinicius@tj.ro.gov.br
ESCRIVÃ: Genair Goretti de Morais
vha3civel@tj.ro.gov.br
Proc.: 0002797-64.2013.8.22.0014
Ação:Execução de Título Extrajudicial
Exequente:Recauchutadora de Pneus Rover Ltda
Advogado:Greicis André Biazussi (OAB/RO 1542), Fernando César
Volpini (OAB/RO 610)
Executado:Edson Gonçalves da Rocha
Certidão da Escrivania:
Fica a parte requerida:Edson Gonçalves da Rocha, notificada para
o recolhimento da importância de R$101,94 (atualizada até a data
de28/08/2018), a título de custas do processo em epígrafe, no
prazo de 15 (quinze) dias.
O não pagamento integral ensejará a expedição de certidão de
débito judicial para fins de protesto extrajudicial e inscrição na
dívida ativa.
Proc.: 0006350-08.2002.8.22.0014
Ação:Execução de Título Extrajudicial
Exequente:R & S Comércio e Transportes de Materiais Para
Construção Ltda
Advogado:André Coelho Junqueira (OAB/RO 6485)
Executado:Robson Henrique Ruiz
Advogado:Advogado não informado (OAB-RO 9999)
Certidão da Escrivania:
Intimar a parte requerente para, em 05 (cinco) dias, manifestar-se
no processo cujo desarquivamento foi deferido. Decorrido o prazo
sem manifestação, arquive-se.
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Proc.: 0089776-49.2001.8.22.0014
Ação:Cumprimento de SENTENÇA
Requerente:R & S Comércio e Transportes de Materiais Para
Construção Ltda
Advogado:André Coelho Junqueira (OAB/RO 6485), Maria Carolina
de Freitas Rosa Fuzaro ( 6125)
Requerido:Pedro Arrigo
Advogado:Advogado não informado (OAB-RO 9999)
Certidão da Escrivania:
Intimar a parte requerente para, em 05 (cinco) dias, manifestar-se
no processo cujo desarquivamento foi deferido. Decorrido o prazo
sem manifestação, arquive-se.
Proc.: 0000010-62.2013.8.22.0014
Ação:Execução de Título Extrajudicial
Exequente:R & S Comércio e Transportes de Materiais Para
Construção Ltda
Advogado:André Coelho Junqueira (OAB/RO 6485)
Executado:Manoel Amaral Santana
Certidão da Escrivania:
Intimar a parte requerente para, em 05 (cinco) dias, manifestar-se
no processo cujo desarquivamento foi deferido. Decorrido o prazo
sem manifestação, arquive-se.
Proc.: 0013127-23.2013.8.22.0014
Ação:Execução de Título Extrajudicial
Exequente:R & S Comércio e Transportes de Materiais Para
Construção Ltda
Advogado:André Coelho Junqueira (OAB/RO 6485)
Executado:Dirceu de Oliveira
Advogado:Advogado não informado (OAB-RO 9999)
Certidão da Escrivania:
Intimar a parte requerente para, em 05 (cinco) dias, manifestar-se
no processo cujo desarquivamento foi deferido. Decorrido o prazo
sem manifestação, arquive-se.
Proc.: 0000267-58.2011.8.22.0014
Ação:Cumprimento de SENTENÇA
Exequente:R & S Comércio e Transportes de Materiais Para
Construção Ltda
Advogado:André Coelho Junqueira (OAB/RO 6485)
Executado:Maquilson Rodrigues dos Santos
Advogado:Advogado não informado (OAB-RO 9999)
Certidão da Escrivania:
Intimar a parte requerente para, em 05 (cinco) dias, manifestar-se
no processo cujo desarquivamento foi deferido. Decorrido o prazo
sem manifestação, arquive-se.
Proc.: 0032306-55.2004.8.22.0014
Ação:Execução de Título Extrajudicial
Exequente:R & S Comércio e Transportes de Materiais Para
Construção Ltda
Advogado:André Coelho Junqueira (OAB/RO 6485), Maria Carolina
de Freitas Rosa Fuzaro ( 6125)
Executado:Sinclair Francisco Silva
Advogado:Advogado não informado (OAB-RO 9999)
Certidão da Escrivania:
Intimar a parte requerente para, em 05 (cinco) dias, manifestar-se
no processo cujo desarquivamento foi deferido. Decorrido o prazo
sem manifestação, arquive-se.
Proc.: 0100818-51.2008.8.22.0014
Ação:Cumprimento de SENTENÇA
Exequente:R & S Comércio e Transportes de Materiais Para
Construção Ltda
Advogado:André Coelho Junqueira (OAB/RO 6485)
Executado:Clenilda Barros da Silva
Advogado:Defensoria Pública do Estado de Rondônia (OAB/RO 1)
Certidão da Escrivania:
Intimar a parte requerente para, em 05 (cinco) dias, manifestar-se
no processo cujo desarquivamento foi deferido. Decorrido o prazo
sem manifestação, arquive-se.
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Proc.: 0009778-46.2012.8.22.0014
Ação:Procedimento Ordinário (Cível)
Requerente:Gelson Marcos Parzianello Junior
Advogado:Roniéder Trajano Soares Silva (OAB/RO 3694), Ane
Isabelle Alencar Nunes Parzoanello (OAB/RO 5381)
Denunciado:Distribuidora de Bebidas Ltda - Jibram, Genésio
Correia da Silva, Itaú Seguros de Auto e Residencia Sa
Advogado:Solange Aparecida da Silva (OAB/RO 1153), Samuel
Ribeiro Mazurechen (OAB/RO 4461), João Marcio Maciel da Silva
(OAB/PE 822)
Certidão da Escrivania:
Fica a parte Itau Seguros de Auto e Residência S/A (Cnpj/mf
08/816.067/0001-00), intimada, por via de seus advogados, para no
prazo de 15(quinze) dias efetuar o pagamento das custas iniciais/
finais no valor de R$ 6.143,88 (Seis mil, cento e quarenta e três
reis e oitenta e oito centavos), sob a consequência de protesto e
inscrição em dívida ativa. Leandro Roberto Goebel - Cad. 2057492.
Proc.: 0011132-04.2015.8.22.0014
Ação:Execução de Título Extrajudicial
Exequente:Cooperativa de Crédito de Livre Admissão do Sul da
Amazônia Ltda Sicoob Credisul
Advogado:Cristiane Tessaro (OAB/RO 1562), José da Cruz Del
Pino (OAB/RO 6277), Cristiani Carvalho Serlhorst (OAB/RO 5818)
Executado:Valdeir Castilho de Araújo
Certidão da Escrivania:
Intimar a parte para retirar documentos: Carta Precatória, no prazo
de 05 dias
Proc.: 0083382-45.2009.8.22.0014
Ação:Cumprimento de SENTENÇA
Requerente:Pato Branco Alimentos Ltda.
Advogado:Sandro Signor (OAB/RO 2810), Josemário Secco (OAB/
RO 724), Leandro Márcio Pedot (OAB/RO 2022), Nunzio Grasso
Junior (OAB/RO 3904)
Requerido:Lindomar Almeida Domingues
Certidão da Escrivania:
Intimar a parte para retirar documentos: Alvará Judicial, no prazo
de 05 dias.
Proc.: 0065977-40.2002.8.22.0014
Ação:Execução de Título Extrajudicial
Requerente:C. P. L.
Advogado:Josemário Secco (OAB/RO 724)
Requerido:I. F. F.
Advogado:Advogado não informado (OAB-RO 9999)
Certidão da Escrivania:
Intimar a parte para retirar documentos: Alvará Judicial, no prazo
de 05 dias.
Proc.: 0009612-09.2015.8.22.0014
Ação:Execução de Título Extrajudicial
Exequente:Fuck Distribuidora de Auto Peças Ltda
Advogado:Alex André Smaniotto (OAB/RO 2681)
Executado:Lindomar Batista Garcia
Certidão da Escrivania:
Intimar a parte para retirar documentos: Edital, no prazo de 05 dias.
Proc.: 0005602-87.2013.8.22.0014
Ação:Cumprimento de SENTENÇA
Exequente:Vilhena Tintas Ltda
Advogado:Roniéder Trajano Soares Silva (OAB/RO 3694)
Executado:Maximus Construtora Ltda, Wilson Leno da Silva, Gisele
dos Santos Galdino
Certidão da Escrivania:
Intimar a parte para retirar documentos: Edital, no prazo de 05 dias.
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Proc.: 0006959-34.2015.8.22.0014
Ação:Procedimento Ordinário (Cível)
Requerente:Maria Lúcia Prado do Nascimento
Advogado:Josemário Secco (OAB/RO 724), Anderson Ballin (OAB/
RO 5568)
Requerido:Telefonica Brasil S. A
Advogado:Leonardo Guimarães Bressan Silva (OAB/RO 1583),
Wilker Bauher Vieira Lopes (OAB/GO 29320)
Certidão da Escrivania:
Intimar a parte para retirar documentos: Alvará Judicial, no prazo
de 05 dias.
Proc.: 0004196-94.2014.8.22.0014
Ação:Procedimento Ordinário (Cível)
Requerente:Noel Francisco de Sá
Advogado:Eliane Duarte Ferreira (OAB/3915 R 3915)
Requerido:Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro Dpvat
Advogado:Álvaro Luiz da Costa Fernandes (OAB/RO 5369),
Armando Krefta (OAB-RO 321-B)
Certidão da Escrivania:
Intimar a parte para retirar documentos Alvará Judicial, no prazo
de 05 dias.
Proc.: 0010135-21.2015.8.22.0014
Ação:Execução de Título Extrajudicial
Exequente:Cooperativa de Crédito de Livre Admissão do Sul da
Amazônia Ltda Sicoob Credisul
Advogado:Cristiane Tessaro (OAB/RO 1562), José da Cruz Del
Pino (OAB/RO 6277)
Executado:José Lúcio de Moraes
Certidão da Escrivania:
Intimar as partes para, em 05 (cinco) dias, manifestar-se acerca da
certidão do Sr. Oficial de Justiça.
Proc.: 0011122-57.2015.8.22.0014
Ação:Execução de Título Extrajudicial
Exequente:Cooperativa de Crédito de Livre Admissão do Sul da
Amazônia Ltda Sicoob Credisul
Advogado:Cristiane Tessaro (OAB/RO 1562), Taiane Pegoraro
Buchweitz (OAB/RO 7851)
Executado:Valdeir Castilho de Araújo
Certidão da Escrivania:
Intimar as partes para, em 05 (cinco) dias, manifestar-se acerca da
certidão do Sr. Oficial de Justiça.
Proc.: 0023560-43.2000.8.22.0014
Ação:Execução de Título Extrajudicial
Exequente:Banco da Amazônia S/ A - Basa
Advogado:
Executado:Luiza Helena Dip
Advogado:Carla Falcão Rodrigues (RO 616-A)
Certidão da Escrivania:
Intimar a parte requerente para, em 05 (cinco) dias, manifestar-se
no processo cujo desarquivamento foi deferido. Decorrido o prazo
sem manifestação, arquive-se.
Proc.: 0012776-16.2014.8.22.0014
Ação:Procedimento Ordinário (Cível)
Requerente:Cezar Benedito Volpi
Advogado:Cezar Benedito Volpi (OAB/RO 533)
Requerido:Banco do Brasil S.a.
Advogado:Reynaldo Augusto Ribeiro Amaral (RO 4507), Lucildo
Cardoso Freire (OAB/RO 4751)
( x )16. Intimar as partes do retorno dos autos da instância superior.
Genair Goretti de Morais
Escrivã Judicial
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PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA
VILHENA
Av. Luiz Mazziero, 4432, Jardim América, Vilhena - RO - CEP:
76908-354
e-mail: vha3civel@tjro.jus.br
Vilhena - 3ª Vara Cível
Processo: 7002391-16.2016.8.22.0014
Classe: [Causas Supervenientes à SENTENÇA ]
Requerente: EXEQUENTE: VANZIN INDUSTRIA COMERCIO DE
FERRO E ACO LTDA
Advogados do(a) EXEQUENTE: JEVERSON LEANDRO COSTA
- MT017028A, MARIANNE ALMEIDA E VIEIRA DE FREITAS
PEREIRA - RO0003046, MARCIO HENRIQUE DA SILVA
MEZZOMO - RO0005836, KELLY MEZZOMO CRISOSTOMO
COSTA - RO0003551
Requerido: EXECUTADO: AMADOR CARDOSO TABORDA
Advogado do(a) EXECUTADO:
Valor da causa: R$ 7.903,64
Conforme relatórios que seguem, a parte executada possui veículo
livre de ônus registrado em seu nome.
Manifeste-se o credor se pretende a penhora de tal veículo
Considerando o tempo de uso e o ano de fabricação, qual seja
1974 e 1981 e, em sendo o caso indique o local onde se encontra o
bem, para a formalização da penhora. Prazo de 15 dias.
Vilhena, 12 de setembro de 2018
VINICIUS BOVO DE ALBUQUERQUE CABRAL
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA
VILHENA
Av. Luiz Mazziero, 4432, Jardim América, Vilhena - RO - CEP:
76908-354
e-mail: vha3civel@tjro.jus.br
Vilhena - 3ª Vara Cível
Processo: 7001165-73.2016.8.22.0014
Classe: [Cheque, Constrição / Penhora / Avaliação / Indisponibilidade
de Bens]
Requerente: EXEQUENTE: ROBERLEY ROCHA FINOTTI
Advogado do(a) EXEQUENTE: ROBERLEY ROCHA FINOTTI RO0000690
Requerido: EXECUTADO: DECIMO FRANCISCO ARALDI
Advogado do(a) EXECUTADO: REGINALDO RIBEIRO DE JESUS
- RO0000149
Valor da causa: R$ 267.992,64
Conforme documentos que seguem, oS veiculos registrados em
nome da executada possui restrição o que impede a livre alienação
do veículo. Logo, incabível a penhora, ato constritivo que culminaria
com a alienação.
Requeira o credor em 15 dias.
Vilhena, 12 de setembro de 2018
VINICIUS BOVO DE ALBUQUERQUE CABRAL
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA
VILHENA
Av. Luiz Mazziero, 4432, Jardim América, Vilhena - RO - CEP:
76908-354
e-mail: vha3civel@tjro.jus.br
Vilhena - 3ª Vara Cível
Processo: 7004521-42.2017.8.22.0014
Classe: [Espécies de Títulos de Crédito]
Requerente: EXEQUENTE: A.M.S. CORREA & CIA LTDA - EPP
Advogados do(a) EXEQUENTE: ERIC JOSE GOMES JARDINA RO0003375, LAWRENCE PABLO IBANEZ FRANCA - RO7555
Requerido: EXECUTADO: ANA PAULA DA SILVA
Advogado do(a) EXECUTADO:
Valor da causa: R$ 7.678,93
Conforme documentos que seguem, oS veiculos registrados em nome
da executada possui restrição o que impede a livre alienação do veículo.
Logo, incabível a penhora, ato constritivo que culminaria com a alienação.
Requeira o credor em 15 dias.
Vilhena, 12 de setembro de 2018
VINICIUS BOVO DE ALBUQUERQUE CABRAL
Juiz de Direito
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PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA
VILHENA
Av. Luiz Mazziero, 4432, Jardim América, Vilhena - RO - CEP:
76908-354
e-mail: vha3civel@tjro.jus.br
Vilhena - 3ª Vara Cível
Processo: 7005410-93.2017.8.22.0014
Classe: [Nota Promissória]
Requerente: EXEQUENTE: MELLO & THEODORO LTDA - ME
Advogados do(a) EXEQUENTE: TULIO MAGNUS DE MELLO
LEONARDO - RO0005284, RAFAEL BRAMBILA - RO0004853
Requerido: EXECUTADO: MICHELE CAMILA GRANDE
Advogado do(a) EXECUTADO:
Valor da causa: R$ 615,36
Conforme relatórios que seguem, a parte executada possui veículo
livre de ônus registrado em seu nome.
Manifeste-se o credor se pretende a penhora de tal veículo
Considerando o tempo de uso e o ano de fabricação e, em sendo o
caso indique o local onde se encontra o bem, para a formalização da
penhora. Prazo de 15 dias.
Vilhena, 12 de setembro de 2018
VINICIUS BOVO DE ALBUQUERQUE CABRAL
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
RONDÔNIA Vilhena - 3ª Vara Cível Av. Luiz Mazziero, 4432, Jardim
América, Vilhena - RO - CEP: 76908-354
EDITAL DE INTIMAÇÃO
(Prazo: 20 dias)
Processo: 7000657-59.2018.8.22.0014
Classe: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
Polo Ativo: EXEQUENTE: MIRELA SANTANA DE SOUZA
Polo Passivo: EXECUTADO: JOSE RIBAMAR SANTANA DE SOUSA
Valor da Causa: R$ 850,37
FINALIDADE: INTIMAÇÃO de JOSE RIBAMAR SANTANA DE
SOUSA, inscrito no CPF n. 643.200.491-87, atualmente em local
incerto e não sabido, para pagar o débito em 15 dias, ficando advertido
que não procedendo ao pagamento voluntário o débito será acrescido
de honorários advocatícios de 10% e também de multa de 10%
(CPC/2015, art. 523).
ADVERTÊNCIA: Não efetuado pagamento voluntário será desde
logo seguido os atos de expropriação. Transcorrido o prazo previsto
no art. 523 sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 dias
para o executado, independentemente de penhora ou nova intimação,
apresente nos próprios autos sua impugnação (art.525).
12 de setembro de 2018
Genair Goretti de Morais
Escrivã Judicial
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
RONDÔNIA Vilhena - 3ª Vara Cível Av. Luiz Mazziero, 4432, Jardim
América, Vilhena - RO - CEP: 76908-354
EDITAL DE CITAÇÃO
(Prazo: 20 dias)
Processo: 7003547-05.2017.8.22.0014
Classe: EXECUÇÃO FISCAL (1116)
Polo Ativo: EXEQUENTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE
TRANSITO - DETRAN-RO
Polo Passivo: EXECUTADO: JOSE ANDRE DE ALMEIDA
Valor da Causa: R$ 957,69
CDA: 20150205824155
FINALIDADE
CITAÇÃO de JOSE ANDRE DE ALMEIDA, inscrito sob o CPF
n.154.038.828-04, atualmente em local incerto e não sabido, para
no prazo de 05 (cinco) dias pagar o débito acrescido de juros e
correção monetária ou nomear bens à penhora (art. 8º, IV, da
Lei de Ex. Fiscal), sob pena de serem-lhe penhorados tantos de
seus bens quantos bastem para a garantia da dívida, e querendo
interpor embargos no prazo de trinta (30) dias. Honorários fixados
em 10% do valor da causa.
12 de setembro de 2018
Genair Goretti de Morais
Escrivã Judicial

Este diário foi assinado digitalmente consoante a Lei 11.419/06. O documento eletrônico pode ser encontrado no sítio do Tribunal de Justiça do Estado de
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PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA
VILHENA
Av. Luiz Mazziero, 4432, Jardim América, Vilhena - RO - CEP:
76908-354
e-mail: vha3civel@tjro.jus.br
Vilhena - 3ª Vara Cível
Processo: 7001937-70.2015.8.22.0014
Classe: [Espécies de Contratos, Prestação de Serviços]
Requerente: EXEQUENTE: RADIO PLANALTO DE VILHENA
LTDA - EPP
Advogado do(a) EXEQUENTE: MARIANNE ALMEIDA E VIEIRA
DE FREITAS PEREIRA - RO0003046
Requerido: EXECUTADO: CERVI COMERCIO DE PNEUS E
SERVICOS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - ME
Advogado do(a) EXECUTADO:
Valor da causa: R$ 1.254,00
Conforme relatório que segue anexo, não foram encontrados
veículos registrados em nome da parte executada. Requeira o
credor em 15 dias.
Vilhena, 12 de setembro de 2018
VINICIUS BOVO DE ALBUQUERQUE CABRAL
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA
VILHENA
Av. Luiz Mazziero, 4432, Jardim América, Vilhena - RO - CEP:
76908-354
e-mail: vha3civel@tjro.jus.br
Vilhena - 3ª Vara Cível
Processo: 7010015-82.2017.8.22.0014
Classe: [Correção Monetária, Arras ou Sinal, Cheque, Espécies de
Contratos, Estabelecimentos de Ensino]
Requerente: EXEQUENTE: SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DEPARTAMENTO REGIONAL DE RONDONIA
Advogados do(a) EXEQUENTE: JAQUELINE FERNANDES SILVA
- RO0008128, MILEISI LUCI FERNANDES - RO0003487, ELIEZER
BELCHIOR DANTAS - RO7644
Requerido: EXECUTADO: OZIMAR DE SOUZA LEITE
Advogado do(a) EXECUTADO:
Valor da causa: R$ 821,17
Conforme documentos que seguem, oS veiculos registrados em
nome da executada possui restrição o que impede a livre alienação
do veículo. Logo, incabível a penhora, ato constritivo que culminaria
com a alienação.
Requeira o credor em 15 dias.
Vilhena, 12 de setembro de 2018
VINICIUS BOVO DE ALBUQUERQUE CABRAL
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA
VILHENA
Av. Luiz Mazziero, 4432, Jardim América, Vilhena - RO - CEP:
76908-354
e-mail: vha3civel@tjro.jus.br
Vilhena - 3ª Vara Cível
Processo: 7001341-18.2017.8.22.0014
Classe: [Duplicata]
Requerente: EXEQUENTE: MARINGA COM. DE MOLAS, PECAS
E ARTEFATOS LTDA - EPP
Advogado do(a) EXEQUENTE: LUIZ ANTONIO GATTO JUNIOR
- RO0004683
Requerido: EXECUTADO: W O DA SILVA MADEIRAS
Advogado do(a) EXECUTADO:
Valor da causa: R$ 3.034,95
Conforme documentos que seguem, o veículo cadastrado em
nome do executado possui alienação fiduciária, desta feita, por não
integrar o patrimônio do devedor, não pode ser objeto de penhora.
A alienação fiduciária confere ao adquirente o domínio resolúvel e a
posse indireta do bem alienado. Por isso, o devedor é proprietário,
sob condição suspensiva.
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Neste sentido, ainda é prestigiada a Súmula n. 242 do extinto
Tribunal Federal de Recurso: “O bem alienado fiduciariamente
não pode ser objeto de penhora nas execuções ajuizadas contra
o devedor fiduciário”.
Requeira o credor em 15 dias.
Vilhena, 12 de setembro de 2018
VINICIUS BOVO DE ALBUQUERQUE CABRAL
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
RONDÔNIA Vilhena - 3ª Vara Cível Av. Luiz Mazziero, 4432,
Jardim América, Vilhena - RO - CEP: 76908-354
EDITAL DE CITAÇÃO
PRAZO: 20 DIAS
Processo: 7004072-50.2018.8.22.0014
Polo Ativo: R. D. B.
Polo Passivo: RONE VIEIRA BRAZ
Valor da Causa: R$ 1.395,20
FINALIDADE: CITAÇÃO de RONE VIEIRA BRAZ, brasileiro, CPF
05808776716, atualmente em local incerto e não sabido, para
tomar conhecimento da presente ação e, querendo, apresentar
contestação no prazo de 15 (quinze) dias, desde que o faça por
intermédio de advogado.
ADVERTÊNCIA: Não sendo contestada a ação, presumir-se-ão
aceitos pelo réu, como verdadeiros, os fatos articulados pelo autor.
Vilhena/RO, 12 de setembro de 2018
GENAIR GORETTI DE MORAIS
Escrivã Judicial
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Vilhena
Av. Luiz Mazziero, 4432, Jardim América, Vilhena - RO - CEP:
76908-354
E-MAIL: vha3civel@tjro.jus.br
Vara: 3ª VARA CÍVEL
Processo: 7008277-59.2017.8.22.0014
Classe: EMBARGOS À EXECUÇÃO (172)
Requerente: RAFAEL PERIN e outros
Advogado: MATEUS PAVAO OAB: RO0006218
Requerido: AILTON JOSE DA SILVA NUNES
Advogado: ERIC JOSE GOMES JARDINA OAB: RO0003375
Valor da causa: R$ 15.813,00
DECISÃO INTERLOCUTÓRIA DE SANEAMENTO
Não detectadas nulidades. Foram atendidos os pressupostos
processuais e estão presentes as condições da ação.
Quanto a alegação de intempestividade do embargo, que segundo
ele o prazo dos embargantes teve início em 17/09/2017 e findou
em 05/10/2017, sendo interposta ação em 25/10/2017, data em
que realizada audiência de conciliação. Não assiste razão. Ocorre
que a audiência inicialmente designada para o dia 14/09/2017 fora
redesignada para o dia 05/10/2017 porque as partes estavam em
tratativas de acordo que, na data da audiência não frutificou. Assim,
o prazo para pagar ou opor embargos teve início ao dia seguinte
ao da audiência que se deu em 06/10/2017. Logo, são tempestivos
porque foram distribuídos em 25/10/2017, ou seja, no 13º dia útil
após a audiência, portanto, dentro do prazo de 15 dias.
Em sede de especificação de provas, os embargantes postularam
pela produção de prova oral consistente no depoimento pessoal do
embargado e na oitiva de testemunha arrolada (id n.18051068). O
embargado nada requereu.
Assim, defiro a produção de prova oral consistente no depoimento
pessoal das partes e na oitiva da testemunha arrolada.
Para tanto, designo audiência de instrução e julgamento para o dia
16 de outubro de 2018, às 11h15min., na Sala de audiências desta
3ª Vara Cível.
Cabendo ao advogado dos embargantes informar ou intimar sua
testemunha, nos termos do art. 455 do CPC. Portanto, a Escrivania
não intimará a testemunha.
Intimem-se as partes pessoalmente e seus respectivos advogados
constituídos, via sistema.
Vilhena-RO, 12 de setembro de 2018
VINICIUS BOVO DE ALBUQUERQUE CABRAL
Juiz de Direito

Este diário foi assinado digitalmente consoante a Lei 11.419/06. O documento eletrônico pode ser encontrado no sítio do Tribunal de Justiça do Estado de
Rondônia, endereço: http://www.tjro.jus.br/novodiario/
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PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA
VILHENA
Av. Luiz Mazziero, 4432, Jardim América, Vilhena - RO - CEP:
76908-354
e-mail: vha3civel@tjro.jus.br
Vilhena - 3ª Vara Cível
Processo: 7001222-23.2018.8.22.0014
Classe: [Causas Supervenientes à SENTENÇA ]
Requerente: EXEQUENTE: EDENIR LUIZ COLATTO
Advogados do(a) EXEQUENTE: JEVERSON LEANDRO COSTA
- MT017028A, MARIANNE ALMEIDA E VIEIRA DE FREITAS
PEREIRA - RO0003046
Requerido: EXECUTADO: CARLOS JOSE VIEIRA
Advogado do(a) EXECUTADO:
Valor da causa: R$ 129.487,29
Conforme relatório que segue nesta data procedi à restrição do
veículo registrado em nome do executado. Expeça-se MANDADO
para formalização da penhora do veículo.
Vilhena, 12 de setembro de 2018
VINICIUS BOVO DE ALBUQUERQUE CABRAL
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA
VILHENA
Av. Luiz Mazziero, 4432, Jardim América, Vilhena - RO - CEP:
76908-354
e-mail: vha3civel@tjro.jus.br
Vilhena - 3ª Vara Cível
Processo: 7006248-02.2018.8.22.0014
Classe: [Dissolução, Guarda]
Requerente: REQUERENTE: C. L. L., I. S. D. R.
Advogado do(a) REQUERENTE: RENILDA OLIVEIRA FERREIRA
- RO0007559
Advogado do(a) REQUERENTE: RENILDA OLIVEIRA FERREIRA
- RO0007559
Requerido: REQUERENTE: VARA CÍVEL DE VILHENA
Advogado do(a) REQUERENTE:
Valor da causa: R$ 1.000,00
DESPACHO
Defiro a gratuidade.
Trata-se de ação de divórcio consensual com partilha de bens
e regulamentação de guarda do filhos menores. Nada obstante,
deixaram os autores de apontar na inicial o valor do patrimônio
comum declarado.
Assim, emende-se para adequar o valor da causa em conformidade
com o patrimônio apresentado, discriminando os valores de cada
bem informado nos autos, inclusive juntando Certidão do Registro
de Imóvel referente ao bem imóvel indicado no id. 20989287 - Pág.
3. Prazo: 15 dias.
Vilhena, 12 de setembro de 2018
VINICIUS BOVO DE ALBUQUERQUE CABRAL
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA
VILHENA
Av. Luiz Mazziero, 4432, Jardim América, Vilhena - RO - CEP:
76908-354
e-mail: vha3civel@tjro.jus.br
Vilhena - 3ª Vara Cível
Processo: 7010583-35.2016.8.22.0014
Classe: [Correção Monetária, Arras ou Sinal, Cheque, Espécies de
Contratos, Estabelecimentos de Ensino]
Requerente:
EXEQUENTE:
SERVICO
NACIONAL
DE
APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - DEPARTAMENTO REGIONAL
DE RONDONIA
Advogados do(a) EXEQUENTE: JAQUELINE FERNANDES
SILVA - RO0008128, LUIZ FERNANDO COUTINHO DA ROCHA RO000307B, MILEISI LUCI FERNANDES - RO0003487
Requerido: EXECUTADO: FRANCISCO EVERALDO SOUSA
MOREIRA
Advogado do(a) EXECUTADO:
Valor da causa: R$ 992,31
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Conforme relatório que segue anexo, não foram encontrados
veículos registrados em nome da parte executada. Requeira o credor
em 15 dias.
Vilhena, 12 de setembro de 2018
VINICIUS BOVO DE ALBUQUERQUE CABRAL
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA
VILHENA
Av. Luiz Mazziero, 4432, Jardim América, Vilhena - RO - CEP: 76908354
e-mail: vha3civel@tjro.jus.br
Vilhena - 3ª Vara Cível
Processo: 7008298-35.2017.8.22.0014
Classe: [Cédula de Crédito Bancário]
Requerente: EXEQUENTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE
ADMISSAO DO CENTRO SUL RONDONIENSE - SICOOB CREDIP
Advogados do(a) EXEQUENTE: NOEL NUNES DE ANDRADE RO0001586, JONATAS DA SILVA ALVES - RO0006882, EDER
TIMOTIO PEREIRA BASTOS - RO0002930
Requerido: EXECUTADO: VILMAR DA SILVA RECH
Advogado do(a) EXECUTADO:
Valor da causa: R$ 25.445,14
Conforme relatório que segue anexo, não foram encontrados
veículos registrados em nome da parte executada. Requeira o
credor em 15 dias.
Intime-se.
Vilhena, 12 de setembro de 2018
VINICIUS BOVO DE ALBUQUERQUE CABRAL
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
RONDÔNIA Vilhena - 3ª Vara Cível Av. Luiz Mazziero, 4432,
Jardim América, Vilhena - RO - CEP: 76908-354
PROCESSO: 7002488-45.2018.8.22.0014
CLASSE: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
POLO ATIVO: ALEXANDRE MARTENDAL
Advogado do(a) EXEQUENTE: ALEX ANDRE SMANIOTTO RO0002681
POLO PASSIVO: HERBERTH DE SOUZA NOGUEIRA JUNIOR
Advogado do(a) EXECUTADO: ANDREY DE SOUZA PEREIRA TO4275
Certidão
Certifico e dou fé, que em cumprimento art. 203, § 4º do CPC/2015
e do art. 125 das Diretrizes Judiciais, independentemente de
DESPACHO, promovo os atos ordinatórios necessários para:
( x ) 5. Intimar as partes para no prazo de 05 (cinco) dias, comprovar
a distribuição da carta precatória no juízo deprecado.
Quinta-feira, 13 de Setembro de 2018
GENAIR GORETTI DE MORAIS
Diretora de Secretaria
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
RONDÔNIA Vilhena - 3ª Vara Cível Av. Luiz Mazziero, 4432,
Jardim América, Vilhena - RO - CEP: 76908-354
PROCESSO: 7000484-35.2018.8.22.0014
CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159)
POLO ATIVO: IESA INSTITUTO DE ENSINO SUPERIOR DA
AMAZONIA S/C LTDA - ME
Advogados do(a) EXEQUENTE: WESLAYNE LAKESMINM RAMOS
ROLIM - RO8813, ROSANGELA CIPRIANO DOS SANTOS RO000245A
POLO PASSIVO: SULLYVAN LOPES ARAUJO
INTIMAÇÃO
Fica Vossa Senhoria, pela presente, intimado(a) do r. DESPACHO
proferido por este Juízo, abaixo transcrito.
Após dê-se nova vista à parte autora.
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Vilhena
Av. Luiz Mazziero, 4432, Jardim América, Vilhena - RO - CEP: 76908-354
E-MAIL: vha3civel@tjro.jus.br
Vara: 3ª VARA CÍVEL
Processo: 7008277-59.2017.8.22.0014

Este diário foi assinado digitalmente consoante a Lei 11.419/06. O documento eletrônico pode ser encontrado no sítio do Tribunal de Justiça do Estado de
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Classe: EMBARGOS À EXECUÇÃO (172)
Requerente: RAFAEL PERIN e outros
Advogado: MATEUS PAVAO OAB: RO0006218
Requerido: AILTON JOSE DA SILVA NUNES
Advogado: ERIC JOSE GOMES JARDINA OAB: RO0003375
Valor da causa: R$ 15.813,00
DECISÃO INTERLOCUTÓRIA DE SANEAMENTO
Não detectadas nulidades. Foram atendidos os pressupostos
processuais e estão presentes as condições da ação.
Quanto a alegação de intempestividade do embargo, que segundo
ele o prazo dos embargantes teve início em 17/09/2017 e findou
em 05/10/2017, sendo interposta ação em 25/10/2017, data em
que realizada audiência de conciliação. Não assiste razão. Ocorre
que a audiência inicialmente designada para o dia 14/09/2017 fora
redesignada para o dia 05/10/2017 porque as partes estavam em
tratativas de acordo que, na data da audiência não frutificou. Assim,
o prazo para pagar ou opor embargos teve início ao dia seguinte
ao da audiência que se deu em 06/10/2017. Logo, são tempestivos
porque foram distribuídos em 25/10/2017, ou seja, no 13º dia útil
após a audiência, portanto, dentro do prazo de 15 dias.
Em sede de especificação de provas, os embargantes postularam
pela produção de prova oral consistente no depoimento pessoal do
embargado e na oitiva de testemunha arrolada (id n.18051068). O
embargado nada requereu.
Assim, defiro a produção de prova oral consistente no depoimento
pessoal das partes e na oitiva da testemunha arrolada.
Para tanto, designo audiência de instrução e julgamento para o dia
16 de outubro de 2018, às 11h15min., na Sala de audiências desta
3ª Vara Cível.
Cabendo ao advogado dos embargantes informar ou intimar sua
testemunha, nos termos do art. 455 do CPC. Portanto, a Escrivania
não intimará a testemunha.
Intimem-se as partes pessoalmente e seus respectivos advogados
constituídos, via sistema.
Vilhena-RO, 12 de setembro de 2018
VINICIUS BOVO DE ALBUQUERQUE CABRAL
Juiz de Direito

4ª VARA CÍVEL
4º Cartório Cível
E-mail:vha4civel@tjro.jus.br
Proc.: 0019341-40.2007.8.22.0014
Ação:Cumprimento de SENTENÇA
Requerente:Posto de Molas Noma Ltda Me
Advogado:Jeverson Leandro Costa (OAB/RO 3134)
Requerido:Indústria e Comércio de Madeiras Naue Ltda.
SENTENÇA:
Tendo em vista o teor da petição de fls. 284/285, de extinção, nos
termos do art. 485, VIII, do CPC/2015, julgo extinto o processo,
sem a resolução do MÉRITO.Sem custas finais. Procedi a retirada
da restrição dos veículos da executada, no sistema Renajud.
Fica autorizado o desentranhamento dos documentos originais
que instruíram a inicial, mediante fotocópia nos autos.Expeça-se
certidão de crédito.SENTENÇA registrada automaticamente no
SAP.Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.Transitada em julgado a
presente DECISÃO, arquivem-se os autos.Vilhena-RO, terça-feira,
11 de setembro de 2018.Christian Carla de Almeida Freitas Juiz
de Direito
Proc.: 0083833-70.2009.8.22.0014
Ação:Execução de Título Extrajudicial
Exequente:Recauchutadora de Pneus Rover Ltda
Advogado:Greicis André Biazussi. (OAB/RO 1542)
Executado:J. M. dos Santos Junior Representações, Jumair
Moreira dos Santos
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DESPACHO:
Indefiro o pedido de isenção de custas de desarquivamento, por
falta de previsão legal.Intime-se a parte autora para recolhimento
das custas de desarquivento, no prazo de cinco dias.Decorrido o
prazo sem manifestação, voltem os autos para o arquivo.VilhenaRO, terça-feira, 11 de setembro de 2018.Christian Carla de Almeida
Freitas Juiz de Direito
Proc.: 0011881-89.2013.8.22.0014
Ação:Cumprimento de SENTENÇA
Exequente:Fuck Distribuidora de Auto Peças Ltda, Alex André
Smaniotto
Advogado:Alex André Smaniotto (OAB/RO 2681), Mariana Kuipers
Soares (OAB/RO 5478), Alex André Smaniotto (OAB/RO 2681)
Executado:Carlos Luiz Pinto, José Carlos Pinto
Advogado:Defensoria Pública de Vilhena ( )
DESPACHO:
Suspendo o processo por 06 (seis) meses.Decorrido o prazo sem
manifestação, intime-se o autor, na pessoa de seu procurador,
para impulsionar o feito, em cinco dias. Não havendo manifestação,
intime-se pessoalmente a parte autora para dar prosseguimento ao
feito, em 05 (cinco) dias, sob pena de extinção.Vilhena-RO, terçafeira, 11 de setembro de 2018.Christian Carla de Almeida Freitas
Juiz de Direito
Proc.: 0008689-56.2010.8.22.0014
Ação:Cumprimento de SENTENÇA
Exequente:Pato Branco Comércio de Pneus e Acessórios Ltda.
Advogado:Josemário Secco (OAB/RO 724), Anderson Ballin (OAB/
RO 5568)
Executado:Osemp Construtora Ltda Me, Elizario Pires dos Santos,
Antônio Tavares de Almeida
DESPACHO:
Este juízo não tem acesso ao sistema Infoseg.Requeira a parte
autora o que de direito, no prazo de dez dias.Vilhena-RO, terçafeira, 11 de setembro de 2018.Christian Carla de Almeida Freitas
Juiz de Direito
Proc.: 0004459-29.2014.8.22.0014
Ação:Cumprimento de SENTENÇA
Exequente:C. Suckel & Cia Ltda Me
Advogado:Albert Suckel (OAB/RO 4718), Giuliano Dourado da
Silva (OAB/RO 5684), Rayanna Souza Louzada Neves (OAB/RO
5349)
Executado:Marisa Aurea Marçal
DESPACHO:
Procedi a transferência do valor penhorado, conforme extrato
anexo.Expeça-se alvará em favor da parte autora do valor
transferido.Após, intime-se a parte autora para comprovar o valor
levantado e requerer o que de direito, apresentando o valor do
débito atualizado e discriminando o crédito remanescente, sob
pena de ser considerada renúncia tácita e satisfação da execução,
no prazo de cinco dias.Vilhena-RO, terça-feira, 11 de setembro de
2018.Christian Carla de Almeida Freitas Juiz de Direito
Proc.: 0001263-17.2015.8.22.0014
Ação:Cumprimento de SENTENÇA
Exequente:Friron - Comércio Distribuição e Representação de
Frios Rondonia Ltda
Advogado:Jeverson Leandro Costa (OAB/RO 3134), Kelly
Mezzomo Crisóstomo Costa (OAB/RO 3551), Marianne Almeida
e Vieira de Freitas Pereira (OAB/RO 3046), Eduardo Mezzomo
Crisóstomo (OAB/RO 3404), Marcio Henrique da Silva Mezzomo
(OAB/RO 5836), Rodrigo Ferreira Batista (OAB/RO 2840)
Executado:Edinéia Aparecida Garcia
SENTENÇA:
Tendo em vista o teor da petição de fls. 102/103, de extinção, nos
termos do art. 485, VIII, do CPC/2015, julgo extinto o processo,
sem a resolução do MÉRITO.Sem custas finais. Fica autorizado
o desentranhamento dos documentos originais que instruíram
a inicial, mediante fotocópia nos autos.Procedi a retirada da
restrição dos veículos da executada no sistema Renajud.Expeça-
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se certidão de crédito.SENTENÇA registrada automaticamente no
SAP.Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.Transitada em julgado a
presente DECISÃO, arquivem-se os autos.Vilhena-RO, terça-feira,
11 de setembro de 2018.Christian Carla de Almeida Freitas Juiz
de Direito
Proc.: 0010257-34.2015.8.22.0014
Ação:Procedimento Sumário
Requerente:Rosemildo Alves Vieira
Advogado:Eric José Gomes Jardina (OAB/RO 3375)
Requerido:Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro Dpvat
Advogado:Álvaro Luiz da Costa Fernandes (OAB/RO 5369)
DESPACHO:
Declaro encerrada a instrução.Alegações finais pelas partes no
prazo sucessivo de 15 dias, iniciando pelo autor e em seguida pelo
réu.Intimem-se.Vilhena-RO, terça-feira, 11 de setembro de 2018.
Christian Carla de Almeida Freitas Juiz de Direito
Proc.: 0062188-09.1997.8.22.0014
Ação:Execução de Título Extrajudicial
Exequente:Banco do Estado de Rondônia S/A BERON
Advogado:Seiti Roberto Mori (OAB/RO 215-B), Antonio Jose dos
Reis Junior ( 281-B)
Executado:João Batista de Freitas Pereira, Ivone Abrão de Freitas
Pereira, Escola de Educação de 1º e 2º Grau Maria Montessori Ltda
Advogado:Elias Malek Hanna (RO 356-B), Carla Falcão Rodrigues
(OAB/RO 616A), Roberto Berttoni Cidade (RO 4178), Michele
Machado Lopes (OAB/RO 6304)
DESPACHO:
Suspendo os autos até DECISÃO dos embargos de terceiros.
Vilhena-RO, quarta-feira, 12 de setembro de 2018.Christian Carla
de Almeida Freitas Juiz de Direito
Proc.: 0085835-13.2009.8.22.0014
Ação:Cumprimento de SENTENÇA
Exequente:Tend Tudo - Acessórios e Estofamentos Para
Caminhões Ltda Me
Advogado:Gilson Ely Chaves de Matos (OAB-RO 1733), Estevan
Soletti (OAB/MT 10063)
Executado:Sandro Henrique Lima de Oliveira
DESPACHO:
Nos termos do artigo 17, da Lei 3896/16 (Regimento de Custas),
para realização de busca/bloqueio de bens, a parte autora deverá
comprovar o pagamento da diligência.Prazo de dez dias.VilhenaRO, quarta-feira, 12 de setembro de 2018.Christian Carla de
Almeida Freitas Juiz de Direito
Proc.: 0004478-06.2012.8.22.0014
Ação:Execução de Título Extrajudicial
Exequente:Pato Branco Alimentos Ltda Filial
Advogado:Josemário Secco (OAB/RO 724), Leandro Márcio Pedot
(OAB/RO 2022), Anderson Ballin (OAB/RO 5568)
Executado:Elizangela Soares Filho, Débora Furtado
Advogado:Advogado não informado (OAB-RO 9999)
DESPACHO:
Nos termos do artigo 17, da Lei 3896/16 (Regimento de Custas),
para realização de bloqueio de bens, a parte autora deverá
comprovar o pagamento da diligência.Prazo de dez dias.VilhenaRO, quarta-feira, 12 de setembro de 2018.Christian Carla de
Almeida Freitas Juiz de Direito
Proc.: 0011220-47.2012.8.22.0014
Ação:Cumprimento de SENTENÇA
Exequente:Auto Posto Irmãos Batista Ltda.
Advogado:André Ricardo Strapazzon Detofol (OAB/RO 4234), Alex
Luis Luengo Lopes (OAB/RO 3282)
Executado:Tudo Em Madeiras Inustria e Comercio Eireli
DESPACHO:
Suspendo o processo por 60 (sessenta) dias.Decorrido o prazo sem
manifestação, intime-se o autor, na pessoa de seu procurador, para
impulsionar o feito, em cinco dias. Não havendo manifestação, intimese pessoalmente a parte autora para dar prosseguimento ao feito, em
05 (cinco) dias, sob pena de extinção.Vilhena-RO, quarta-feira, 12 de
setembro de 2018.Christian Carla de Almeida Freitas Juiz de Direito
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Proc.: 0006062-74.2013.8.22.0014
Ação:Procedimento Sumário
Requerente:Lucelia Maria Gonçalves
Advogado:Giuliano Dourado da Silva (OAB/RO 5684), Rayanna
Souza Louzada Neves (OAB/RO 5349), Albert Suckel (OAB/RO 4718)
Denunciado:Tim Celular S/a, Macrocell Celulares Ltda- Me, Motorola
Industrial Ltda
Advogado:Marcel Davidman Papadopol (OAB/RO 5064), Alex André
Smaniotto (OAB/RO 2681), Mariana Kuipers Soares (OAB/RO 5478),
Eduardo Luiz Brock (OAB/SP 91311)
DESPACHO:
Indefiro o pedido, tendo em vista que cabe à parte apresentação dos
cálculos e atualização dos valores.Prazo de 10 (dias).Vilhena-RO,
quarta-feira, 12 de setembro de 2018.Christian Carla de Almeida
Freitas Juiz de Direito
Proc.: 0008398-80.2015.8.22.0014
Ação:Execução de Título Extrajudicial
Exequente:Clínica Médica E. V. de Almeida Ltda Me
Advogado:Carina Batista Hurtado (OAB/RO 3870), Josângela Mayara
Ferreira Rodrigues (OAB-RO 5909), Fabiana Oliveira Costa (RO 3445)
Executado:Eliane Fagundes Mendes
DESPACHO:
Indefiro o pedido, haja vista que a executada não outorgou nestes
autos procuração para Defensoria Pública.Requeira a parte autora
o que de direito em 10 (dez) dias.Vilhena-RO, quarta-feira, 12 de
setembro de 2018.Christian Carla de Almeida Freitas Juiz de Direito
Proc.: 0002412-82.2014.8.22.0014
Ação:Cumprimento de SENTENÇA
Exequente:Domingos Defavari
Advogado:Fabio Christiano Nakano ( 3652-RO), Suzi Midori Nakahara
Nakano (OAB/RO 4135)
Executado:Givanildo Mendes Nogueira, Fábio José Gaetan
Advogado:Advogado não informado (OAB-RO 9999)
DESPACHO:
Nos termos do artigo 921, inciso III, §§ 1º e 2º do CPC, remetamse os autos para o arquivo sem baixa, bem como sem manifestação
do exequente pelo prazo de um ano, começa a correr o prazo de
prescrição intercorrente.Pelo período de um ano o processo ficará
disponível para parte autora. Vilhena-RO, quarta-feira, 12 de setembro
de 2018.Christian Carla de Almeida Freitas Juiz de Direito
Proc.: 0003073-61.2014.8.22.0014
Ação:Procedimento Ordinário (Cível)
Requerente:C. L. de Souza & Cia Ltda - Me
Advogado:Castro Lima de Souza (OAB/RO 3048)
Requerido:Estado de Rondônia
DESPACHO:
Intime-se C. L. de Souza e Cia Ltda, por meio de seu advogado,
para efetuar o pagamento dos honorários advocatícios, no prazo
de quinze dias.Não havendo pagamento, o Estado de Rondônia
deverá ingressar com cumprimento de SENTENÇA no sistema
PJe.Decorrido o prazo, sem requerimentos e pagas as custas,
arquivem-se os autos.Vilhena-RO, quarta-feira, 12 de setembro de
2018.Christian Carla de Almeida Freitas Juiz de Direito
Proc.: 0009936-33.2014.8.22.0014
Ação:Execução de Título Extrajudicial
Exequente:Antônio Marques Pereira
Advogado:Tayane Aline Hartmann Pietrangelo (OAB/RO 5247),
Andreia Caroline Silva de Oliveira (OAB/RO 7553), Talita Paz
Galbiati (OAB/RO 7151), Camila Paz Galbiati (OAB/RO 7150)
Executado:Flávio L. Alves Construtora Eirelli Epp
Advogado:Leandro Márcio Pedot (OAB/RO 2022)
DESPACHO:
Nos termos do artigo 17, da Lei 3896/16 (Regimento de Custas),
para realização de bloqueio de bens, a parte autora deverá
comprovar o pagamento da diligência.Prazo de dez dias.VilhenaRO, quarta-feira, 12 de setembro de 2018.Christian Carla de
Almeida Freitas Juiz de Direito
Kleber Okamoto
Diretor de Cartório
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PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Vilhena - 4ª Cível da Comarca de Vilhena-RO
Sede do juízo: fórum desembargador leal fagundes, Av. Luiz
Mazziero, 4432, Jardim América, Vilhena - RO - CEP: 76908-354 (69) 33213182 - E-mail: vha4Civel@tjro.jus.br
7006109-50.2018.8.22.0014
[Propriedade Fiduciária]
BANCO ITAUCARD S.A.
Advogado do(a) REQUERENTE: CLAUDIO KAZUYOSHI
KAWASAKI - SP0122626
Nome: NILSON FERREIRA DE ANDRADE
Advogado do(a) REQUERIDO: HANDERSON SIMOES DA SILVA
- RO0003279
DESPACHO
Procedi a retirada da restrição no veículo do requerido.
Expeça-se alvará em favor da parte autora dos valores depositados
nos autos.
Após, manifeste-se a parte autora, no prazo de cinco dias.
Vilhena, data conforme certificado.
CHRISTIAN CARLA DE ALMEIDA FREITAS
Juíza de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Vilhena - 4ª Cível da Comarca de Vilhena-RO
Sede do juízo: fórum desembargador leal fagundes, Av. Luiz
Mazziero, 4432, Jardim América, Vilhena - RO - CEP: 76908-354 (69) 33213182 - E-mail: vha4Civel@tjro.jus.br
7008985-46.2016.8.22.0014
[Parcela Incontroversa]
MARCOS HOLANDER DA SILVA
Advogado do(a) EXEQUENTE: MARCIO DE PAULA HOLANDA RO0006357
Nome: OI MOVEL
Endereço: Quadra SCN Quadra 3, S/N - TERREO, BLOCO A,
DIFICIO ESTAÇÃO TELEFONICA CENTRO NORTE, Asa Norte,
Brasília - DF - CEP: 70713-000
Advogados do(a) EXECUTADO: MARCIO MELO NOGUEIRA RO0002827, DIEGO DE PAIVA VASCONCELOS - RO0002013,
MARCELO LESSA PEREIRA - RO0001501, ROCHILMER MELLO
DA ROCHA FILHO - RO0000635
DESPACHO
Intime-se a executada para efetuar o pagamento, bem como
manifestar sobre a petição de Id 21058051, no prazo de quinze
dias.
Vilhena, data conforme certificado.
CHRISTIAN CARLA DE ALMEIDA FREITAS
Juíza de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Vilhena - 4ª Cível da Comarca de Vilhena-RO
Sede do juízo: Fórum Desembargador Leal Fagundes, Av. Luiz
Mazziero, 4432, Jardim América, Vilhena - RO - CEP: 76908-354 (69) 33213182 - E-mail: vha4Civel@tjro.jus.br
7006289-03.2017.8.22.0014
[Constrição / Penhora / Avaliação / Indisponibilidade de Bens]
MARIO CESAR TORRES MENDES
Advogado do(a) EXEQUENTE: MARIO CESAR TORRES MENDES
- RO0002305
C A CELSO COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS EPP
DESPACHO
Conforme extrato anexo, não foram encontrados valores.
Em consulta ao programa Renajud, não foi encontrado veículo
cadastrado em nome do executado.
Requeira o exequente o que de direito em dez dias.
Vilhena, Quarta-feira, 12 de Setembro de 2018
CHRISTIAN CARLA DE ALMEIDA FREITAS
Juíza de Direito
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PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Vilhena - 4ª Cível da Comarca de Vilhena-RO
Sede do juízo: fórum desembargador leal fagundes, Av. Luiz
Mazziero, 4432, Jardim América, Vilhena - RO - CEP: 76908-354 (69) 33213182 - E-mail: vha4Civel@tjro.jus.br
7006971-55.2017.8.22.0014
[Perdas e Danos]
CASTIO & CASTIO LTDA - ME
Advogados do(a) AUTOR: ROMILSON FERNANDES DA SILVA RO0005109, GUSTAVO JOSE SEIBERT FERNANDES DA SILVA
- RO0006825
Nome: TRANSMOURAO - TRANSPORTE RODOVIARIO DE
CARGAS LTDA - EPP
Nome: CARLOS ROBERTO GONCALVES ROCHA
Advogados do(a) RÉU: JANE REGIANE RAMOS NASCIMENTO RO0000813, EDSON FERREIRA DO NASCIMENTO - RO000296B
DESPACHO
A carta precatória de oitiva de Carlos Roberto Gonçalves Rocha já
foi devolvida do juízo deprecante devidamente cumprida.
Digam as partes, no prazo de dez dias.
Vilhena, data conforme certificado.
CHRISTIAN CARLA DE ALMEIDA FREITAS
Juíza de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Vilhena - 4ª Cível da Comarca de Vilhena-RO
Sede do juízo: fórum desembargador leal fagundes, Av. Luiz
Mazziero, 4432, Jardim América, Vilhena - RO - CEP: 76908-354 (69) 33213182 - E-mail: vha4Civel@tjro.jus.br
7006127-71.2018.8.22.0014
[Alienação Fiduciária]
AYMORE CREDITO FINANCIAMENTO E INSVESTIMENTO S.A
Advogado do(a) AUTOR: THATIANE TUPINAMBA DE CARVALHO
- RO0005086
Nome: ALAIR OLIVEIRA DA SILVA
DESPACHO
Trata-se de carta precatória de busca e apreensão de veículo.
Assim, intime-se a parte autora para complementar as custas
processuais, tendo em vista que as custas referente a carta precatória
é no valor de R$ 305,82.
Prazo de quinze dias.
Vilhena, data conforme certificado.
CHRISTIAN CARLA DE ALMEIDA FREITAS
Juíza de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Vilhena - 4ª Cível da Comarca de Vilhena-RO
Sede do juízo: fórum desembargador leal fagundes, Av. Luiz
Mazziero, 4432, Jardim América, Vilhena - RO - CEP: 76908-354 (69) 33213182 - E-mail: vha4Civel@tjro.jus.br
7001553-05.2018.8.22.0014
[Antecipação de Tutela / Tutela Específica, Obrigação de Fazer /
Não Fazer]
NILTON BATISTA TEIXEIRA
Advogado do(a) AUTOR: SAMUEL RIBEIRO MAZURECHEN RO0004461
Nome: UNIMED DE PARANAVAI COOPERATIVA DE TRABALHO
MEDICO
Advogado do(a) RÉU: IVAN PIMENTA DE SOUZA - PR51237
DESPACHO
Considerando os documentos juntados pelo autor, o qual comprova
a necessidade do aumento de horas no atendimento, uma vez que
o quadro clínico do autor se agravou, concedo a tutela pretendida
para aumentar o atendimento de “home care” para 12h, conforme
plano terapêutico do médico responsável, devendo a requerida
cumprir a tutela no prazo de dez dias, contados de sua intimação.
Expeça-se carta precatória para oitiva das testemunhas arroladas
no Id 21118246.
Nomeio ANDRÉ MONTEIRO DE ALCANTARA OLIVEIRA, para a
realização da perícia.
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Fixo honorários em R$ 1.000,00. Intime-se o sr. Perito para aceitação
do encargo, no prazo de cinco dias, independentemente de termo
e designação de data e local para realização da perícia, cujo laudo
deverá ser entregue em cartório nos 15 dias subsequentes.
Intimem-se as partes para, querendo, apresentar manifestação
sobre a nomeação do perito, indicar assistente técnico e apresentar
quesitos, no prazo de quinze dias.
Com a manifestação do perito aceitando o encargo, intimem-se
as partes da proposta dos honorários periciais, bem como a parte
requerida, para pagamento dos honorários, no prazo de cinco dias.
Com o pagamento dos honorários periciais, intime-se o perito para
realização da perícia, devendo indicar data e horário da visita na
residência do autor para realização da perícia.
Serve a presente como carta/MANDADO ou expeça-se o
necessário.
Vilhena, data conforme certificado.
CHRISTIAN CARLA DE ALMEIDA FREITAS
Juíza de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Vilhena - 4ª Cível da Comarca de Vilhena-RO
Sede do juízo: Fórum Desembargador Leal Fagundes, Av. Luiz
Mazziero, 4432, Jardim América, Vilhena - RO - CEP: 76908-354 (69) 33213182 - E-mail: vha4Civel@tjro.jus.br
7006558-08.2018.8.22.0014
[Cédula de Crédito Bancário]
EXEQUENTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE
ADMISSAO DO SUDOESTE DA AMAZONIA LTDA - SICOOB
CREDISUL
Advogado do(a) EXEQUENTE: CRISTIANE TESSARO RO0001562
MARCIO ANTONIO TRENTINI
DESPACHO
Intime-se a parte autora para recolher as custas processuais.
Prazo de quinze dias.
Vilhena, Quarta-feira, 12 de Setembro de 2018
CHRISTIAN CARLA DE ALMEIDA FREITAS
Juíza de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Vilhena - 4ª Cível da Comarca de Vilhena-RO
Sede do juízo: fórum desembargador leal fagundes, Av. Luiz
Mazziero, 4432, Jardim América, Vilhena - RO - CEP: 76908-354 (69) 33213182 - E-mail: vha4Civel@tjro.jus.br
7006301-80.2018.8.22.0014
[Busca e Apreensão]
JERUZA DA SILVA DE SOUZA
Advogado do(a) EXEQUENTE: DANIEL GONZAGA SCHAFER DE
OLIVEIRA - RO0007176
Nome: DELCIO MARTINS GUEDES
Endereço: Rua Quarenta e Um, 931, RUA QUARENTA E NOVE (49)
SEM CEP., Jardim Eldorado, Vilhena - RO - CEP: 76987-224
DESPACHO
Defiro a gratuidade processual para a exequente.
Procedi a restrição de transferência dos veículo indicados, conforme
extrato anexo.
Indefiro o pedido de busca e apreensão dos veículos e restrição
de circulação, tendo em vista que no momento, trata-se de medida
extrema e de grande onerosidade ao executado, já que os veículos
são utilizados para seu trabalho, assim, a busca e apreensão poderá
comprometer a subsistência do executado.
Intime-se o executado para manifestar sobre a partilha dos bens,
conforme determinado na DECISÃO dos autos de divórcio, bem como
sobre o pedido de venda dos veículos, no prazo de quinze dias.
Designo o dia 17/10/2018, às 09h para audiência de tentativa de
conciliação, na Sala de Audiência da 4ª Vara Cível.
Intimem-se.
Serve como MANDADO.
Vilhena, data conforme certificado.
CHRISTIAN CARLA DE ALMEIDA FREITAS
Juíza de Direito
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PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Vilhena - 4ª Cível da Comarca de Vilhena-RO
Sede do juízo: fórum desembargador leal fagundes, Av. Luiz Mazziero,
4432, Jardim América, Vilhena - RO - CEP: 76908-354 - (69) 33213182 E-mail: vha4Civel@tjro.jus.br
0007744-93.2015.8.22.0014
[Duplicata]
CENTRAL AGRICOLA LTDA
Advogados do(a) EXEQUENTE: ELIANE GONCALVES FACINNI
LEMOS - RO0001135, SILVANE SECAGNO - AC0005139, RENATO
AVELINO DE OLIVEIRA NETO - RO0003249, SANDRO RICARDO
SALONSKI MARTINS - RO0001084
Nome: FRANK VILELA BARROS
Endereço: Av. Juscelino Kubitscheck, 259, casa, Novo Horizonte, Cacoal
- RO - CEP: 76962-075
Advogado do(a) EXECUTADO:
DESPACHO
Diga a parte autora acerca da petição de Id. 21390865, prazo de 10 (dez)
dias.
Vilhena, data conforme certificado.
CHRISTIAN CARLA DE ALMEIDA FREITAS
Juíza de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Vilhena - 4ª Cível da Comarca de Vilhena-RO
Sede do juízo: Fórum Desembargador Leal Fagundes, Av. Luiz Mazziero,
4432, Jardim América, Vilhena - RO - CEP: 76908-354 - (69) 33213182 E-mail: vha4Civel@tjro.jus.br
7006575-44.2018.8.22.0014
[Revisão do Saldo Devedor, Interpretação / Revisão de Contrato]
AUTOR: ODEON PEREIRA SILVA
Advogado do(a) AUTOR: RENATO FIORAVANTE DO AMARAL SP349410
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
DESPACHO
Intime-se a parte autora para juntar comprovante de residência, tendo
em vista que nos documentos juntados pelo autor consta como sendo
Brasnorte-MT.
Prazo de quinze dias.
Vilhena, Quarta-feira, 12 de Setembro de 2018
CHRISTIAN CARLA DE ALMEIDA FREITAS
Juíza de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Vilhena - 4ª Cível da Comarca de Vilhena-RO
Sede do juízo: Fórum Desembargador Leal Fagundes, Av. Luiz Mazziero,
4432, Jardim América, Vilhena - RO - CEP: 76908-354 - (69) 33213182 E-mail: vha4Civel@tjro.jus.br
7006567-67.2018.8.22.0014
[Revisão]
AUTOR: JOSIANE PIRES DA SILVA
Advogado do(a) AUTOR: MICHELE MACHADO SANT ANA LOPES RO0006304
WESLEY CONTINI DA SILVA
DESPACHO
Intime-se a parte autora para juntar aos autos SENTENÇA que arbitrou
os alimentos.
Prazo de quinze dias.
Vilhena, Quinta-feira, 13 de Setembro de 2018
CHRISTIAN CARLA DE ALMEIDA FREITAS
Juíza de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Vilhena - 4ª Cível da Comarca de Vilhena-RO
Sede do juízo: fórum desembargador leal fagundes, Av. Luiz Mazziero,
4432, Jardim América, Vilhena - RO - CEP: 76908-354 - (69) 33213182 E-mail: vha4Civel@tjro.jus.br
7000457-52.2018.8.22.0014
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[Cheque]
RAFAEL TABALIPA
Advogado do(a) AUTOR: ERIC JOSE GOMES JARDINA - RO0003375
Nome: W. MARINHO DE ANDRADE - ME
Endereço: rua costa e silva, 2872, so crachas, centro, Vilhena - RO - CEP:
76980-220
Nome: WASHINGTON MARINHO DE ANDRADE
Endereço: Rua Costa e Silva, 122, Centro (S-01), Vilhena - RO - CEP:
76980-146
Advogado do(a) RÉU:
Advogado do(a) RÉU:
DESPACHO
Em consulta ao sistema InfoJud, não foi localizado novo endereço dos
requeridos, extrato anexo.
Requeira a parte autora o que de direito em 10 (dez) dias.
Vilhena, data conforme certificado.
CHRISTIAN CARLA DE ALMEIDA FREITAS
Juíza de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Vilhena - 4ª Cível da Comarca de Vilhena-RO
Sede do juízo: fórum desembargador leal fagundes, Av. Luiz Mazziero,
4432, Jardim América, Vilhena - RO - CEP: 76908-354 - (69) 33213182 E-mail: vha4Civel@tjro.jus.br
7004824-56.2017.8.22.0014
[Espécies de Títulos de Crédito]
A.M.S. CORREA & CIA LTDA - EPP
Advogado do(a) EXEQUENTE: ERIC JOSE GOMES JARDINA RO0003375
Nome: JULIANE GOMES PEREIRA DE SOUZA
Endereço: av 1515, 1714, cristo rei, Vilhena - RO - CEP: 76980-220
Advogado do(a) EXECUTADO:
DESPACHO
A executada não apresenta declaração de imposto de renda, extrato
anexo.
Requeira a parte autora o que de direito em 10 (dez) dias.
Vilhena, data conforme certificado.
CHRISTIAN CARLA DE ALMEIDA FREITAS
Juíza de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Vilhena - 4ª Cível da Comarca de Vilhena-RO
Sede do juízo: fórum desembargador leal fagundes, Av. Luiz Mazziero,
4432, Jardim América, Vilhena - RO - CEP: 76908-354 - (69) 33213182 E-mail: vha4Civel@tjro.jus.br
7006480-82.2016.8.22.0014
[Espécies de Títulos de Crédito]
R & S COM E TRANSPORTES DE MATERIAIS P/CONSTRUCAO
LTDA
Advogados do(a) EXEQUENTE: MARIA CAROLINA DE FREITAS ROSA
FUZARO - RO0006125, ANDRE COELHO JUNQUEIRA - RO0006485
Nome: ENGESERVICE ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS
LTDA - ME
Endereço: Rua Piraíba, 1110, n 21, - de 1110/1111 a 1200/1201, Lagoa,
Porto Velho - RO - CEP: 76812-106
Nome: RONES SOUZA DE CARVALHO LIMA
Endereço: PIRAIBA, 1110, Condomínio Mediterraneo- CASA 21,
LAGOA, Porto Velho - RO - CEP: 76801-000
Advogado do(a) EXECUTADO:
Advogado do(a) EXECUTADO:
DESPACHO
Defiro a quebra do sigilo fiscal, que conservar-se-á em sigilo para acesso/
conhecimento das partes, sendo vedada a extração de cópias, extrato
anexo.
Requeira a parte autora o que de direito em 10 (dez) dias.
Vilhena, data conforme certificado.
CHRISTIAN CARLA DE ALMEIDA FREITAS
Juíza de Direito
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PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Vilhena - 4ª Cível da Comarca de Vilhena-RO
Sede do juízo: fórum desembargador leal fagundes, Av. Luiz Mazziero,
4432, Jardim América, Vilhena - RO - CEP: 76908-354 - (69) 33213182 E-mail: vha4Civel@tjro.jus.br
7004927-97.2016.8.22.0014
[Inadimplemento, Compromisso]
AUTO ELETRICA PARANA LTDA - ME
Advogado do(a) EXEQUENTE: AISLA DE CARVALHO - RO0006619
Nome: VERA LUCIA SABINO DE MORAIS
Advogados do(a) EXECUTADO: LILIAN FETISCH - GO44302, EDNA
APARECIDA CAMPOIO - RO0003132
DESPACHO
A executada apresentou impugnação à penhora, alegando que é
impenhorável seu salário.
Conforme artigo 833 do NCPC, os salários são impenhorável, assim, a
FINALIDADE da citada norma, como sabido, é proteger a subsistência
digna do devedor e de sua família mediante preservação dos rendimentos
derivados do seu trabalho. É esse, fundamentalmente, o espírito norteador
da referida regra, pelo qual se deve orientar o julgador quando da
interpretação e da aplicação casuística da disposição normativa em tela.
Tanto assim que a jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça
tem admitido a possibilidade excepcional de penhora parcial de verbas
salariais quando houver evidência suficiente de que o percentual constrito
não tem o condão de comprometer a digna mantença do executado.
Ademais, tal espécie de penhorabilidade tem sido igualmente aceita pela
Corte Superior quando ficar demonstrada alguma conduta do devedor
que atente contra a dignidade da própria Justiça, tais como a renitência
injustificada em cumprir a obrigação exequenda ou sua tentativa de frustrar
a satisfação da pretensão executiva mediante ocultação ou desfazimento
de seus bens.
Nesse sentido:
AGRAVO REGIMENTAL NA MEDIDA CAUTELAR - EXECUÇÃO
DE ALIMENTOS - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INDEFERIU
LIMINARMENTE O PROSSEGUIMENTO DO FEITO. IRRESIGNAÇÃO
DO EXECUTADO. A jurisprudência deste STJ reconhece a possibilidade
de, em circunstâncias excepcionais, conceder efeito suspensivo a recurso
especial por meio de medida cautelar inominada, quando satisfeitos
concomitantemente os requisitos do fumus boni iuris e periculum in mora.
2. 1.1. Na hipótese dos autos, ausente o fumus boni iuris, pois o acórdão
recorrido aparentemente encontra-se em harmonia com a jurisprudência
deste STJ, firmada no sentido de que a norma da impenhorabilidade
prevista no art. 649, IV, do CPC deve ser excepcionada, quando se mostrar
desarrazoada no caso concreto, em especial por não representar risco
à sobrevivência do executado. 3.1.2. Inexiste, outrossim, o periculum in
mora, porquanto eventual manutenção da penhora não representa risco à
subsistência do agravante. 2. Agravo regimental desprovido. (AgRg na MC
24.651/DF, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em
27/10/2015, DJe 05/11/2015)
RECURSO
ESPECIAL.
EXECUÇÃO.
DÍVIDA
APURADA
EM
INVENTÁRIO.
OMISSÃO
E
AUSÊNCIA
DE
FUNDAMENTAÇÃO
DO
ACÓRDÃO
RECORRIDO.
INEXISTÊNCIA. PENHORA DE SALÁRIO. POSSIBILIDADE. 1.Os embargos de declaração são corretamente rejeitados se não há
omissão, contradição ou obscuridade no acórdão recorrido, tendo sido
a lide dirimida com a devida e suficiente fundamentação. 2.- A regra
geral da impenhorabilidade, mediante desconto de conta bancária, de
vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações e proventos
de aposentadoria, constante do art. 649, IV, do CPC, incidente na
generalidade dos casos, deve ser excepcionada, no caso concreto,
diante das condições fáticas bem firmadas por SENTENÇA e Acórdão
na origem (Súmula 7/STJ), tendo em vista a recalcitrância patente do
devedor em satisfazer o crédito, bem como o fato de o valor descontado
ser módico, 10% sobre os vencimentos, e de não afetar a dignidade do
devedor, quanto ao sustento próprio e de sua família. Precedentes.c3.Recurso Especial improvido.(REsp 1285970/SP, Rel. Ministro SIDNEI
BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/05/2014, DJe 08/09/2014)
Assim, considerando os documentos apresentadas pela executada, para
que não haja prejuízo a sua subsistência e de sua família, determino que
a penhora recaia em 10% sobre os vencimentos da executada.
Intimem-se.
Vilhena, data conforme certificado.
CHRISTIAN CARLA DE ALMEIDA FREITAS
Juíza de Direito

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

ANO XXXVI

NÚMERO 172

DIARIO DA JUSTIÇA

PRIMEIRA ENTRÂNCIA
COMARCA DE ALTA FLORESTA D´ OESTE
1ª VARA CRIMINAL
1º Cartório Criminal
Proc.: 0000167-50.2018.8.22.0017
Ação:Ação Penal de Competência do Júri (Réu Preso)
Vítima do fato: Quirino Souza da Silva
Autor: Ministério Público do Estado de Rondônia
Advogado:Promotor de Justiça
Denunciado (Pronunciado):Elizeu Rodrigues dos Santos
Advogado:Airton Pereira de Araújo (RO 243)
Fica o Pronunciado, na pessoa de seu Advogado, intimado a se
manifestar nos termos do art. 422, do CPP, no prazo legal.
Maria Célia Aparecida da Silva
Escrivã - Diretora de Cartório

1ª VARA CÍVEL
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Alta Floresta D’Oeste – Vara Única
Processo nº: 7000466-05.2018.8.22.0017
EXEQUENTE: BANCO BRADESCO S.A.
Advogado do(a) EXEQUENTE: NELSON WILIANS FRATONI
RODRIGUES - RO0004875
EXECUTADO: EDVALDO DO NASCIMENTO & CIA LTDA - ME,
EDVALDO DO NASCIMENTO
Advogado do(a) EXECUTADO:
Advogado do(a) EXECUTADO:
INTIMAÇÃO DA PARTE EXEQUENTE
Por ordem do(a) Exmo(a). Dr(a). Juiz(a) de Direito de Alta Floresta
do Oeste - Vara Única, fica V. Sa. intimada(o) do inteiro teor da
Certidão ID [21442232], para se manifestar e requerer o que
entender de direito no prazo de 5 dias.
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Alta Floresta D’Oeste – Vara Única
Processo nº: 0002380-68.2014.8.22.0017
AUTOR: JOSE RAFAEL DA FONSECA
Advogado do(a) AUTOR: DEBORA OLTRAMARES - RO4201
RÉU: BV FINANCEIRA S/A
Advogados do(a) RÉU: PATRICIA PAZOS VILAS BOAS DA SILVA
- SP0124899, BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI PE0021678, LUANA DA SILVA ANTONIO - RO0007470, DIOGO
MORAIS DA SILVA - RO0003830
INTIMAÇÃO DAS PARTES
Por ordem do(a) Exmo(a). Dr(a). Juiz(a) de Direito de Alta Floresta
do Oeste - Vara Única, fica V. Sa. intimada(o) do inteiro teor do
Ofício ID [21443721].
ESTADO DE RONDÔNIA
PODER JUDICIÁRIO
Comarca de Alta Floresta do Oeste - Vara Única
Av. Mato Grosso, 4281, Centro, Alta Floresta D’Oeste - RO - CEP:
76954-000
VARA CÍVEL
Processo n. 7000928-93.2017.8.22.0017
Classe: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159)
Assunto: [Cédula de Crédito Bancário]
Valor inicial da Causa: R$ 2.754,69
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Parte autora:
Nome: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO
CENTRO SUL RONDONIENSE - SICOOB CREDIP
Endereço: Av. Presidente Kennedy, 775, Centro, Pimenta Bueno RO - CEP: 76800-000
Advogados do(a) EXEQUENTE: NOEL NUNES DE ANDRADE RO0001586, EDER TIMOTIO PEREIRA BASTOS - RO0002930,
JONATAS DA SILVA ALVES - RO0006882
Parte requerida:
Nome: GILSON ALVES DE OLIVEIRA
Endereço: Avenida Brasil, 4085, Centro, Alta Floresta D’Oeste - RO
- CEP: 76954-000
Advogado do(a) EXECUTADO: GILSON ALVES DE OLIVEIRA RO000549A
DESPACHO
Vistos.
Certifique-se a escrivania de que o valor da arrematação está
vinculado, por meio do depósito judicial, ao presente processo.
Intime-se a leiloeira para confirmar se a comissão pela arrematação
foi paga pelo arrematante.
Intimem-se o exequente e o executado da arrematação, por meio
de seus advogados.
Serve o presente DESPACHO para fins do art. 903 do CPC,
suprindo a assinatura do juiz no auto de adjudicação.
Decorrido o prazo do §2º do art. 903 do CPC, certifique-se e
cumpra-se o §3º do art. 903 do CPC, expedindo-se a carta de
arrematação.
DESPACHO encaminhado automaticamente para publicação no
Diário da Justiça.
Alta Floresta D’Oeste/RO, 12 de setembro de 2018
ALENCAR DAS NEVES BRILHANTE
Juiz de Direito
(assinatura eletrônica por meio de certificado digital)
Tribunal de Justiça do ESTADO DE RONDÔNIA
Alta Floresta D’Oeste – Vara Única
Processo nº: 0002252-82.2013.8.22.0017
EXEQUENTE: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS
FINANCEIROS
Advogado do(a) EXEQUENTE:
Advogado do(a) EXEQUENTE: HAROLDO WILSON MARTINEZ
DE SOUZA JUNIOR - PE0020366
EXECUTADO: CONSTRUTORA LARANJEIRA LTDA - ME,
EMERSON ANDRADE DE FREITAS, MATILDE PROCOPIUK DE
FREITAS
Advogado do(a) EXECUTADO:
Advogado do(a) EXECUTADO:
Advogado do(a) EXECUTADO:
INTIMAÇÃO DA PARTE EXEQUENTE
Por ordem do(a) Exmo(a). Dr(a). Juiz(a) de Direito de Alta Floresta
do Oeste - Vara Única, fica V. Sa. intimada(o) do inteiro teor da
Carta ID [21419301], para diligênciar junto ao cartório para fins de
baixa do protesto.
ESTADO DE RONDÔNIA
PODER JUDICIÁRIO
Comarca de Alta Floresta do Oeste - Vara Única
Av. Mato Grosso, 4281, Centro, Alta Floresta D’Oeste - RO - CEP:
76954-000
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA
Processo n. 7001310-52.2018.8.22.0017
Classe: JUIZADOS - PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL
CÍVEL (436)
Assunto: [Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão,
Professor]
Valor inicial da Causa: R$ 17.834,05
Parte autora:
Nome: ELISANGELA BONINE CROTI

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

ANO XXXVI

NÚMERO 172

DIARIO DA JUSTIÇA

Endereço: Rua Maranhão, 2967, Princesa Isabel, Alta Floresta
D’Oeste - RO - CEP: 76954-000
Advogados do(a) REQUERENTE: CLAUDIA JULIANA KRONBAUER
TABARES - RO0006440, IVAN DOUGLAS BAPTISTA CARDOSO
- RO0007320
Parte requerida:
Nome: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA DO
OESTE
Endereço: Avenida Nilo Peçanha, 4513, Redondo, Alta Floresta
D’Oeste - RO - CEP: 76954-000
Advogado do(a) REQUERIDO:
DECISÃO
Vistos.
A parte autora fundamentou seu pedido com base na Lei n.11.738/08
que, inicialmente, fixou o piso salarial nacional dos profissionais do
magistério público da educação básica em R$ 950,00 (novecentos
e cinquenta reais) onde, segundo a parte autora, deveria ser
reajustado anualmente.
No entanto, a parte não apresenta em sua exordial a evolução
do referido piso salarial, com os valores anuais reajustados, bem
como os atos normativos que majoraram tais valores, apenas
apresentando em seu pedido o valor total da causa, não tendo
como o julgador saber, pela simples leitura da petição inicial, como
a parte chegou a tal importância.
A petição inicial é a peça onde a parte deve expor e fundamentar
toda a sua pretensão, sendo os documentos que a acompanham
apenas para corroborar as afirmações deduzidas no pedido inicial,
ficando a SENTENÇA a ela adstrita.
Tem-se ainda a vedação do art. 38, parágrafo único, da Lei
9.099/95 c/c art. 27 da Lei 12.153/2009, que impede a prolação
de SENTENÇA s ilíquidas no Juizado Especial de maneira geral,
razão pela qual é imprescindível que a parte traga aos autos os
cálculos discriminando os valores que entende devidos, sob
pena de se atribuir ao Juízo, quando da eventual elaboração da
SENTENÇA de procedência, realizar individualmente os cálculos
de cada requerente.
Em nome, pois, do princípio da cooperação processual e tendose em vista a grande quantidade de ações semelhantes, é mais
razoável que a própria parte elabore os cálculos que entende
devidos, o que inclusive possibilitará o exercício do contraditório
pela requerida com maior exatidão.
A parte autora deve atentar-se para o fato de que figura no polo
passivo ente público, razão pela qual a taxa de juros e de correção
monetária deve observar os preceitos legais e o entendimento mais
atual do STF acerca do tema.
Fica a parte autora intimada para, no prazo de dez dias, emendar a
inicial devendo, demonstrar, através de tabelas, a evolução do piso
nacional, bem como discriminar a diferença que deveria receber em
face da recebida e, ainda, como chegou ao montante constante no
pedido, com vista a garantir o contraditório, sob pena de extinção.
Do requerimento de tutela de urgência
Indefiro desde já o requerimento de tutela de urgência formulado
pela parte autora uma vez que existe vedação legal à concessão
de referido pleito.
Com efeito, em se tratando de pretensão que visa impor à Fazenda
Pública a obrigação de pagar, incide na espécie a disposição
contida nos §§2º e 5º do art. 7º da Lei 12.016/2009, cuja redação
segue abaixo transcrita:
Art. 7º.(...)
§ 2º Não será concedida medida liminar que tenha por objeto a
compensação de créditos tributários, a entrega de mercadorias e
bens provenientes do exterior, a reclassificação ou equiparação de
servidores públicos e a concessão de aumento ou a extensão de
vantagens ou pagamento de qualquer natureza.
(...)
§ 5º As vedações relacionadas com a concessão de liminares
previstas neste artigo se estendem à tutela antecipada a que se
referem os arts. 273 e 461 da Lei no 5.869, de 11 janeiro de 1973 Código de Processo Civil.
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Além disso, tem-se a proibição expressa disposta no art. 1º da Lei
8.437/92 e também a restrição do art. 2º B da Lei 9.494/97, também
abaixo transcritas:
Lei 8.437/92:
Art. 1° Não será cabível medida liminar contra atos do Poder
Público, no procedimento cautelar ou em quaisquer outras ações
de natureza cautelar ou preventiva, toda vez que providência
semelhante não puder ser concedida em ações de MANDADO de
segurança, em virtude de vedação legal.
Lei 9.494/97:
Art. 2º-B. A SENTENÇA que tenha por objeto a liberação de recurso,
inclusão em folha de pagamento, reclassificação, equiparação,
concessão de aumento ou extensão de vantagens a servidores da
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, inclusive
de suas autarquias e fundações, somente poderá ser executada
após seu trânsito em julgado.
Observa-se, portanto, que a legislação veda a concessão de
qualquer pagamento.
Pondera-se, ademais, que dada a natureza alimentar dos valores
pretendidos pela parte autora, existe o perigo da irreversibilidade
dos efeitos da DECISÃO, de modo que se deferida a liminar, caso
ao final o MÉRITO seja julgado improcedente, não se poderia exigir
a devolução dos valores.
Esse perigo de irreversibilidade, por si só, é óbice ao deferimento
do pedido da parte autora, conforme previsão do §3º do art. 300 do
Código de Processo Civil. Veja-se:
Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver
elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de
dano ou o risco ao resultado útil do processo.
(...)
§ 3º A tutela de urgência de natureza antecipada não será
concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da
DECISÃO.
Por essas razões, resta INDEFERIDO o requerimento de tutela de
urgência, devendo a prioridade ser retirada do feito.
Atendida a determinação de emenda ou decorrido seu prazo,
conclusos.
Serve o presente de MANDADO de intimação.
Alta Floresta D’Oeste/RO, 12 de setembro de 2018
ALENCAR DAS NEVES BRILHANTE
Juiz de Direito
(assinatura eletrônica por meio de certificado digital)
Tribunal de Justiça do ESTADO DE RONDÔNIA
Alta Floresta D’Oeste – Vara Única
Processo nº: 0017813-88.2009.8.22.0017
EXEQUENTE: BANCO BRADESCO S.A.
Advogado do(a) EXEQUENTE: THIAGO DE SIQUEIRA BATISTA
MACEDO - MT017528O
EXECUTADO: RESICAL COMÉRCIO DE MATERIAIS DE
CONSTRUÇÕES LTDA
Advogado do(a) EXECUTADO: ADRIANA JANES DA SILVA RO0003166
INTIMAÇÃO DA EXECUTADA
Por ordem do juízo fica Vossa Senhoria intimada, para no prazo de
15 (quinze) dias, promover o recolhimento das custas processuais
finais, referente ao processo acima, com a advertência de que o
não pagamento integral ensejará a expedição de certidão de débito
judicial para fins de protesto extrajudicial e inscrição na dívida
ativa.
Tribunal de Justiça do ESTADO DE RONDÔNIA
Alta Floresta D’Oeste – Vara Única
Processo nº: 7001232-92.2017.8.22.0017
EXEQUENTE: ANTONIO ALVES DA SILVA
Advogado do(a) EXEQUENTE: THIAGO FUZARI BORGES RO0005091
EXECUTADO: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO
SOCIAL
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Advogado do(a) EXECUTADO:
INTIMAÇÃO DA PARTE EXEQUENTE
Por ordem do(a) Exmo(a). Dr(a). Juiz(a) de Direito de Alta Floresta
do Oeste - Vara Única, fica o Advogado da parte exequente
intimada(o) a informar nos autos no prazo de 5 dias, se procedeu o
levantamento dos valores referente aos honorários de sucumbência,
conforme Expediente ID [19596331].
ESTADO DE RONDÔNIA
PODER JUDICIÁRIO
Comarca de Alta Floresta do Oeste - Vara Única
VARA CÍVEL
Processo n. 7001311-37.2018.8.22.0017
Classe: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
Parte autora:
Nome: LAUDICEIA RIBEIRO DE ALMEIDA
Advogado do(a) AUTOR: SONIA MARIA ANTONIO DE ALMEIDA
NEGRI - OAB-RO 2029
Parte requerida:
Nome: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
DECISÃO
Vistos.
Defiro os benefícios da justiça gratuita, uma vez que a parte autora
juntou declaração de hipossuficiência e declarou não ter condições
de arcar com as custas do processo sem prejuízo de seu sustento,
bem como diante da inexistência de elementos que permitam
afastar a presunção de hipossuficiência econômica alegada.
INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela porque não há
elementos suficientes que indiquem a probabilidade do direito da
parte em ser assistida com o benefício previdenciário por motivo de
doença. Isso porque a requerente não logrou êxito em demonstrar,
logo de plano, que efetivamente se encontra incapacitada de
trabalhar. Nesse particular, foi submetida à perícia médica junto
à autarquia previdenciária em que não houve reconhecimento da
permanência da incapacidade laborativa que teria justificado a
concessão do benefício anterior. Além disso, não trouxe aos autos
prova técnica capaz de desconstituir de imediato a CONCLUSÃO
da perícia administrativa, que, por ser ato administrativo goza de
presunção de legalidade, veracidade e legitimidade. Portanto, não
se encontra presente o requisito do artigo 300 do CPC, qual seja, a
demonstração da probabilidade do direito pleiteado, não restando
justificada a tutela provisória de urgência requerida, razão pela qual
infiro o pedido respectivo.
Deixo de designar audiência de conciliação porque, em se tratando
de pedido de benefício previdenciário em que o requerido é autarquia
federal e o objeto da causa tem natureza de direito indisponível
em relação ao ente público, resta inviabilizada a autocomposição
(CPC, artigo 334, § 4º, inciso II).
A parte autora aduz que seria incapaz de trabalhar por motivo de
doença. Logo, para que se possa saber se a parte autora atende
aos referidos quesitos, faz-se necessária a produção de prova
técnica consistente em perícia médica.
Em tais situações, disciplinam o Ato Normativo Ato Normativo n.
0001607-53.2015.2.00.0000, do Conselho Nacional de JustiçaCNJ, e a RECOMENDAÇÃO CONJUNTA CNJ/AGU/MTPS Nº 1
DE 15.12.2015, que seja realizada a prova pericial antes da citação
da autarquia previdenciária, para que a requerida tenha condições
de propor acordo ao apresentar a contestação e simplificar o trâmite
do processo.
Portanto, nomeio como perito do juízo médica Dra. Gizeli Fabiana
de Oliveira Lima, CRM-RO 3771, com formação profissional em
Perícias Médicas e Medicina do Trabalho, podendo ser encontrada
na Clínica Espaço Saúde de Ji-Paraná-RO (Av. Transcontinental, n.
1196, bairro Casa Preta, Ji-Paraná), telefone n. (69) 3423-0216 ou
3423-0246, e-mail periciasmedicasemedicinadotrab@gmail.com.
Esclarece-se que embora a médica tenha endereço profissional
em Ji-Paraná-RO, a perícia será realizada na cidade de CacoalRO, uma vez que a perita também atende com a realização de
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perícias médicas em Cacoal-RO, para facilitar o deslocamento da
parte autora em razão da maior proximidade do domicílio da parte
autora.
A parte autora e seu advogado serão posteriormente informados
do local, data e horários da perícia em Cacoal-RO, assim que
agendados pela perita.
Fixei o valor da perícia em R$ 500,00 com amparo no § único do art.
28 da Resolução n. 305/2014-CJF e no art. 2º, §4º da Resolução
232/2016-CNJ em razão da complexidade da matéria, do grau de
zelo que a profissional empregará na perícia, do lugar e do tempo
para a realização da perícia e entrega do laudo e das peculiaridades
regionais.
Com efeito, o perito coletará e identificará os dados do periciando,
indicando informações processuais, dados pessoais e condições
laborativas, levantando histórico clínico e outras informações que
julgar importantes.
Realizará exame físico e clínico do periciando para apurar quanto às
queixas do periciando em detrimento de sua condição física e clínica.
Realizará, estudo de todos os documentos apresentados pelo
periciando (atestados, laudos, exames, etc) para obter subsídios
para a avaliação.
Por fim, deverá responder a todos os quesitos formulados pelos
juízo e pelas partes, o que representa um número elevado de
questionamentos.
Logo, deverá dedicar considerável tempo para realizar a perícia e
para confeccionar o laudo.
Além disso, o perito detém qualificação profissional e experiência
atuando na área de perícias médicas judiciais, razão pela qual o
zelo profissional também é considerado.
O local da perícia também é levado em consideração, tendo em
vista que o médico alugará consultório em clínica para realizar a
perícia, gerando ônus a profissional.
As peculiaridades regionais também justificam o valor fixado, já que,
nas Comarcas desta região, meras consultas médicas costumam
ultrapassar o valor de R$ 400,00, sendo comum o fato de médicos
especialistas cobrarem valores bem superiores ao mínimo das
tabelas das Resoluções (CJF e CNJ) para realizar perícias da
amplitude desta designada, conforme já se teve a experiência em
várias outras nomeações de outros profissionais em processos
previdenciários deste juízo, em que uma dezena e meia de médicos
recusaram as nomeações.
JUSTIFICATIVA PARA SER INFORMADA NA REQUISIÇÃO DE
PAGAMENTO DE HONORÁRIOS MÉDICOS PERICIAIS
Além de todas as especificidades consignadas, justificam-se os
honorários na medida em que o valor mínimo da tabela do CJF
(R$ 200,00) depois de descontados os tributos de IR (27,5%) e
ISS (aproximadamente 5%) será reduzido para quantia irrisória e
incapaz de remunerar o trabalho complexo que será realizado pelo
perito, que comprometerá demasiadamente o tempo de avaliação
da parte com exame clínico e avaliará todos os documentos
médicos e exames apresentados, além de ter que elaborar laudo
respondendo a um elevado número de quesitos.
Não fosse somente isso, o perito ainda arca com a despesa de
alugar uma sala em clínica privada para que possa atender ao
juízo, despesa que torna o valor mínimo da tabela do CJF ainda
mais inexpressivo frente a demanda que lhe é imposta.
Ademais, embora o juízo tenha diligenciado exaustivamente na
busca de médicos que aceitem realizar as perícias previdenciárias,
a recusa em massa tem sido a resposta dos profissionais da
região, ainda que fixados os honorários em R$ 500,00. Com efeito,
desde maio de 2017 já foram nomeadas mais de duas dezenas de
diferentes médicos da região, de diversas especialidades, tendo
a negativa dos profissionais sido a regra desde então, gerando
significativo atraso no andamento das ações e onerando ainda
mais os processos ao PODER JUDICIÁRIO, na medida em que
é preciso renovar todos os atos processuais inerentes às novas
nomeações, resultando em prejuízo à parte que, beneficiária da
justiça gratuita, não tem condições de arcar com o pagamento de
uma perícia médica judicial.
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Veja-se, inclusive, que uma mera consulta com um médico
especialista na região chega a custar valor maior que o ora fixado
(R$ 500,00), sendo mais um fator que inviabiliza o interesse dos
profissionais em realizem complexas perícias previdenciárias
judiciais pelo valor mínimo da tabela do CJF, considerando que já
houve médico especialista que condicionou a realização da perícia
ao pagamento de honorários não inferiores à R$ 1.500,00
Portanto, tem-se por justificado o valor fixado para a perícia.
Intime-se a médica perita quanto a sua nomeação, informando-a
de que terá o prazo de 10 (dez) dias para dizer se aceita realizar a
perícia ou eventualmente apresentar sua escusa.
Na oportunidade, informe-se à perita o valor fixado e também a
forma de pagamento dos honorários, inclusive o prazo médio que
tem ocorrido para o depósito em conta, nos termos da Resolução
n. 305 do CJF e n. 232/2016-CNJ, podendo ser encaminhada cópia
para conhecimento.
Aceitando a realização do procedimento, a médica deverá informar
o dia e o horário para realizar a perícia médica, bem como o local de
atendimento, devendo a médica informar em até 15 (quinze) dias a
data e o horário do procedimento, sendo que a perícia deverá ser
marcada de acordo com a agenda da médica, ressaltando que o
paciente se deslocará até o endereço informado para realização
da perícia.
No dia do procedimento pericial, a parte autora deverá ser
examinada e a médica deverá responder aos quesitos judiciais e
aos formulados pelas partes, constantes no formulário de quesitos
que segue anexo.
Em caso de haver quesitos da parte autora idênticos à quesitos do
Juiz ou visando o mesmo esclarecimento, fica autorizada a senhora
perita respondê-los em bloco, ou seja, uma única vez, evitando-se
delongas e repetições desnecessárias.
Anexo seguem os quesitos do juízo e informações para constar no
laudo pericial.
Considerando que a autarquia previdenciária será citada somente
após a realização da perícia, constei junto aos quesitos do juízo
os demais quesitos que a Procuradoria da autarquia previdenciária
comumente realiza nas dezenas de ações da mesma natureza que
tramitam no juízo.
Deixo de fazer uso do formulário de quesitos unificados do Ato
Normativo n. 0001607-53.2015.2.00.0000, do Conselho Nacional
de Justiça-CNJ, e da RECOMENDAÇÃO CONJUNTA CNJ/AGU/
MTPS Nº 1 DE 15.12.2015, porque em todas as outras oportunidades
que referido formulário foi adotado pelo juízo não houve adoção
pelas partes, tendo, inclusive, a procuradoria apresentado seus
próprios quesitos.
Ademais, os quesitos do formulário procuram resposta para os
mesmos quesitos que segue no formulário anexo.
Intime-se a parte cientificando-a do prazo de 15 dias para indicar
assistente técnico e apresentarem seus quesitos, caso ainda não
tenham indicado (art. 465, incisos II e III do CPC).
Se decorrido o prazo e não houver apresentação de quesitos pela
parte, a perícia será realizada apenas com os quesitos do juízo.
É facultado à perita o uso da autonomia profissional que lhe é
conferida legalmente para realização do procedimento pericial,
podendo usar de todos os meios técnicos legais que dispor a fim
de responder aos quesitos arrolados, inclusive no que diz respeito
ao acompanhamento do periciando.
Demais disso, às partes é concedido o direito de nomear assistência
técnico para acompanhar a perícia médica, podendo valerem-se
dessa prerrogativa se assim tiverem interesse.
Havendo aceitação e sendo informado o dia e horário, intimem-se
os advogados, defensores e procuradores das partes, intimandose pessoalmente a parte autora, advertindo-a de que deverá estar
presente no local da perícia com antecedência mínima de 30 (trinta)
minutos ao horário assinalado, munida com:
- Documentos pessoais: cópias do RG, do CPF e do cartão SUS;
- Documentos médicos: originais e cópias de todos os
documentos médicos relacionados à doença afirmada na inicial
(laudos, encaminhamentos, fichas de atendimentos, relatórios
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de procedimentos e cirurgias, exames laboratoriais [sangue],
exames de imagem [raio-x, ultrassom, tomografia, ressonância,
eletrocardiograma, eletroencefalograma], laudos e filmes
dos exames, CAT – Comunicação de Acidente de Trabalho,
agendamento de INSS, receitas de medicação, caixas das
medicações que faz uso atualmente).
Sendo realizada a perícia, concedo a perita o prazo de 30 dias para
apresentação do laudo ao juízo, contados do dia da perícia, sob
pena de responder por crime de desobediência.
Advirta-se a perita de que deverá responder todos os quesitos do
juízo e das partes, sob pena de complementação do laudo sem
ônus posterior às partes ou ao Estado, salvo nos casos de quesitos
idênticos.
Na hipótese do laudo não ser remetido ao juízo no prazo estipulado,
intime-se o perito para encaminhá-lo no prazo de 10 (dez) dias.
Nos termos do art. 29 da Resolução n. 305/2014-CJF, a escrivania
deverá providenciar o necessário para requisitar o pagamento dos
honorários periciais logo após o término do prazo para as partes
se manifestarem sobre o laudo, independentemente de novo
DESPACHO nesse sentido.
Com a juntada do laudo, dê ciência à parte autora, por meio de seu
advogado.
Depois de juntado o laudo, CITE-SE a parte requerida para
apresentar contestação no prazo legal, contado em dobro por
se tratar de autarquia de ente público federal, portanto, 30 dias,
com início da contagem a partir da citação/intimação pessoal do
representante jurídico da autarquia requerida (artigos 182 e 183
do CPC).
Por ocasião da contestação, a parte requerida fica intimada do
resultado da prova pericial e também para, caso queira, propor
acordo, devendo, ainda, deverá juntar suas provas e especificar
outras provas que eventualmente tiver a intenção de produzir,
inclusive dizer se deseja apresentar prova testemunhal, justificando
a necessidade e a pertinência.
Além disso e em atenção ao Ato Normativo n. 000160753.2015.2.00.0000, do Conselho Nacional de Justiça-CNJ, e
à RECOMENDAÇÃO CONJUNTA CNJ/AGU/MTPS Nº 1 DE
15.12.2015, por ocasião da contestação, deverá a parte requerida:
a) – juntar cópia do processo administrativo, incluindo eventuais
perícias médicas administrativas e informes dos sistemas
informatizados relacionados às perícias médicas realizadas, bem
como do CNIS atualizado e histórico de contribuições vertidas à
previdência social;
b) – tendo interesse em propor acordo, deverá a autarquia
previdenciária apresentá-la por escrito ou requerer a designação
de audiência para esse fim;
c) - fazer juntar aos autos cópia do processo administrativo (incluindo
eventuais perícias administrativas) e/ou informes dos sistemas
informatizados relacionados às perícias médicas realizadas, além
das entrevistas rurais eventualmente apresentadas.
Por ocasião da contestação, a ré deverá também já especificar
todas as provas que pretende produzir, justificando a necessidade
e a pertinência, sob pena de preclusão.
Se for apresentada proposta de acordo, intime-se a parte autora
para dizer se aceita, no prazo de 10 (dez) dias.
Na hipótese de ser apresentada a contestação com alegação de
incompetência relativa ou absoluta, intime-se a parte autora para
dizer sobre a arguição de incompetência no prazo de 10 (dez) dias,
retornando os autos conclusos para DECISÃO (CPC, artigo 64, § 2º).
Se o réu propor reconvenção, intime-se o autor, na pessoa de seu
advogado, para apresentar resposta no prazo de 15 dias (CPC,
artigo 343, § 1º).
Caso o réu alegue, na contestação, fato impeditivo, modificativo ou
extintivo do direito do autor, intime-se o requerente, na pessoa de
seu advogado, para apresentar resposta no prazo de 15 (quinze)
dias, oportunidade em que deverá produzir suas provas a respeito
(CPC, artigo 350).
Na hipótese do réu aduzir na contestação qualquer das preliminares
indicadas no artigo 337 do CPC, intime-se o requerente, na pessoa
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de seu advogado, para responder no prazo de 15 (quinze) dias,
oportunidade em que deverá produzir suas provas a respeito (CPC,
artigo 351).
Em qualquer das hipóteses anteriores, em que o autor foi intimado
para responder as arguições do réu, deverá desde logo especificar
se tem outras provas a serem produzidas, além daquelas que já
tiver apresentado no processo, justificando a necessidade e a
pertinência, bem como dizer se está satisfeita com os quesitos
unificadores constantes no formulário de perícia médica anexo e/
ou indicar outros quesitos que pretenda sejam incluídos no referido
formulário.
Se a parte requerida não contestar a ação no prazo legal ou se o fizer
intempestivamente, certifique-se e intime-se a parte autora para se
manifestar, devendo dizer se tem outra provas a serem produzidas,
especificando-as, e dizer se deseja apresentar prova testemunhal
em audiência, justificando a necessidade e a pertinência.
Desde já fica oportunizado às partes para que se manifestem sobre
todos os fundamentos de direito e de fato que subsidiam o pedido,
inclusive aos já constantes nos documentos e manifestações que
constam no bojo dos autos, inclusive quanto às questões de direito
que regem e tratam do pedido da parte requerente, do objeto de
controvérsia, das provas produzidas no processo para fins de
aceitação e validade como elementos de convicção sobre direito
perseguido e demais outras disposições que julguem relevantes ao
caso concreto.
DECISÃO encaminhada automaticamente para publicação no
Diário da Justiça pelo sistema de informática.
Alta Floresta D’Oeste/RO, 12 de setembro de 2018
ALENCAR DAS NEVES BRILHANTE
Juiz de Direito
(assinatura eletrônica por meio de certificado digital)
ESTADO DE RONDÔNIA
PODER JUDICIÁRIO
Comarca de Alta Floresta do Oeste - Vara Única
Av. Mato Grosso, 4281, Centro, Alta Floresta D’Oeste - RO - CEP:
76954-000
VARA CÍVEL
Processo n. 7001307-97.2018.8.22.0017
Classe: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
Parte autora:
Nome: JOSE GOMES DE SOUZA
Advogados do(a) AUTOR: FLAVIO FIORIM LOPES - OAB-RO
562-A, AIRTOM FONTANA - OAB-RO 5907
Parte requerida:
Nome: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
DECISÃO
Vistos.
Deixo de conceder o benefício da justiça gratuita logo de plano
em razão do requerente não ter comprovado a impossibilidade de
recolher o baixo valor das custas processuais e da hipossuficiência
financeira nesse sentido.
Com efeito, o autor é proprietário rural de pelo menos uma área
de extensão maior do que 50 ha (ID n. 21386585) e possui pelo
menos três veículos automotores registrados em seu nome junto
ao órgão de trânsito, conforme relação abaixo, circunstâncias que
são incompatíveis com o estado de hipossuficiência financeira ao
ponto de ter o sustendo prejudicado se tiver de recolher as custas
do processo.
Além disso, o valor das custas processuais iniciais (2% do valor
da causa) é pouco maior do que R$ 200,00, não podendo se
compreender que eventual recolhimento prejudicaria o seu sustento,
levando-se em consideração de tem condições econômicas para
manter uma propriedade rural e veículos, bem como de constituir
advogado para lhe assistir em juízo.
Portanto, oportunizo ao requerente que comprove, no prazo de 15
dias, o estado de hipossuficiência e impossibilidade de recolher
as custas processuais, devendo juntar comprovantes de rendas
(recibos de pagamentos, de vendas, Declaração de Imposto
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de Renda e de Bens, etc), bem como certidões negativas de
inexistências de outros imóveis rurais ou urbanos em seu nome
e de sua companheira/esposa (prefeitura e cartório de registro de
imóveis); de existência de bovinos cadastrados em seu nome e
de sua esposa/companheira (IDARON); de existência de outros
veículos automotores em seu nome e de sua esposa/companheira
(IDARON), bem como das despesas que possui e inviabilizam o
pagamento das custas do processo, além de outros documentos
que sirvam para comprovar a condição de pobreza alegada.
Caso a parte autora opte por recolher as custas iniciais, fica
dispensado da comprovação acima declinada, devendo o processo
retornar concluso para análise dos demais pedidos constantes na
inicial.
DESPACHO encaminhado automaticamente para publicação no
DJe.
Alta Floresta D’Oeste/RO, 12 de setembro de 2018
ALENCAR DAS NEVES BRILHANTE
Juiz de Direito
(assinatura eletrônica por meio de certificado digital)
ESTADO DE RONDÔNIA
PODER JUDICIÁRIO
Comarca de Alta Floresta do Oeste - Vara Única
Av. Mato Grosso, 4281, Centro, Alta Floresta D’Oeste - RO - CEP:
76954-000
VARA CÍVEL
Processo n. 7001475-36.2017.8.22.0017
Classe: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
Assunto: []
Valor inicial da Causa: R$ 3.748,00
Parte autora:
Nome: ANDREIA LAMBRECHT
Endereço: linha 60 km 39, sn, zona rural, Alta Floresta D’Oeste RO - CEP: 76954-000
Advogado do(a) EXEQUENTE: JEFERSON FABIANO DELFINO
ROLIM - RO6593
Parte requerida:
Nome: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Endereço: Avenida Marechal Rondon, 870 1 andar, Centro, JiParaná - RO - CEP: 76900-082
Advogado do(a) EXECUTADO:
DESPACHO
Vistos.
Considerando que a parte autora não se insurgiu em relação à
pretensão e nem quanto aos valores apresentados, embora lhe
tenha sido assegurado o prazo legal para tanto, bem como por não
vislumbrar inconsistências aparentes, homologo os cálculos da
parte autora (ID 20326329) no valor de R$ 3.909,37 a título das
parcelas devidas e R$ 390,94 a título de honorários devidos ao
advogado.
Expeçam-se as RPVs, dando ciência prévia à requerida sobre os
expedientes emitidos para que, caso queira, se manifeste em 5
(cinco) dias.
Não havendo insurgência da requerida em relação às RPVs,
encaminhe-se ao setor de pagamentos, retornando o processo
concluso após a comprovação dos depósitos.
Alta Floresta D’Oeste/RO, 12 de setembro de 2018
ALENCAR DAS NEVES BRILHANTE
Juiz de Direito
(assinatura eletrônica por meio de certificado digital)
ESTADO DE RONDÔNIA
PODER JUDICIÁRIO
Comarca de Alta Floresta do Oeste - Vara Única
Av. Mato Grosso, 4281, Centro, Alta Floresta D’Oeste - RO - CEP:
76954-000
VARA CÍVEL
Processo n. 7000803-91.2018.8.22.0017
Classe: AÇÃO CIVIL PÚBLICA (65)
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Assunto: [Improbidade Administrativa]
Valor inicial da Causa: R$ 0,00
Parte autora:
Nome: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE RONDONIA
Parte requerida:
Nome: VANDER BATAGLIA DE CASTRO
Endereço: Avenida Nilo Peçanha, 3612, CASA, REDONDO, Alta
Floresta D’Oeste - RO - CEP: 76954-000
Advogado do(a) RÉU: AIRTOM FONTANA - RO5907
DESPACHO
Considerando que houve o reconhecimento de impedimento pelo
procurador do autor, juntando substabelecimento em nome do
advogado Dr. Airtom Fontana, mantenho os atos praticado sem
prejuízo do aproveitamento dos atos processuais.
Vista ao Ministério Público para ciência e manifestação.
Alta Floresta D’Oeste/RO, 12 de setembro de 2018
ALENCAR DAS NEVES BRILHANTE
Juiz de Direito
(assinatura eletrônica por meio de certificado digital)
ESTADO DE RONDÔNIA
PODER JUDICIÁRIO
Comarca de Alta Floresta do Oeste - Vara Única
VARA CÍVEL
Processo n. 7001069-78.2018.8.22.0017
Classe: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
Assunto: [Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Parte autora:
Nome: GIULIA DE OLIVEIRA FUZARI
Advogados do(a) AUTOR: LUCIENE PEREIRA BENTO - OAB-RO
3409, REGINALDO SILVA - OAB-RO 8086
Parte requerida:
Nome: SOCIEDADE REGIONAL DE EDUCACAO E CULTURA
LTDA
Advogado do(a) RÉU: ANA PAULA DE LIMA FANK - OAB-RO
6025
DESPACHO
Vistos.
Conforme mencionado no DESPACHO anterior, a instância
recursal indeferiu o pedido liminar da parte requerida de suspensão
da DECISÃO que concedeu a tutela de urgência antecipada e
assegurou a matrícula da autora e a respectiva reposição das aulas
eventualmente não assistidas.
Após proferido o referido DESPACHO, a parte requerida peticionou
informando que agora está à disposição para cumprir a liminar e
apresentando determinado esclarecimento sobre reprovações por
faltas (ID n. 21397734).
Não obstante, levando-se em consideração que a busca pela
solução consensual do conflito é sempre a medida mais adequada
quando se verifica pela possibilidade e viabilidade da composição
entre as partes, ressaltando que, quando havida a conciliação, o
ato termina por se reverter em benefício dos próprios litigantes,
pois, além de resolver o litígio de maneira célere, também torna
o processo menos oneroso às partes, isentando-as de eventuais
sucumbências que poderiam advir do julgamento pela improcedência
ou pela procedência das pretensões lançadas, permitindo que se
entregue a cada litigante aquilo quer houver acordado de pronto
com a respectiva homologação, entende-se viável tentar, mais uma
vez, conciliar as partes em relação ao objeto do processo.
Além disso, a própria lei processual civil confere ao juiz o poder
e o dever de dirigir o processo de acordo com o referido código,
incumbindo-o de promover, a qualquer tempo, a auto-composição,
preferencialmente com auxílio de conciliadores e mediadores
judiciais (CPC, art. 139, inciso V).
Veja-se, inclusive, que o Código de Processo Civil impôs ao juiz,
bem como aos advogados, defensores públicos e membros do
Ministério Público, o dever de estimular a solução consensual dos
conflitos por meio da conciliação, inclusive no curso do processo
judicial (CPC, art. 3º, §3º).
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Assim, por força dessas determinações legais específicas, justificase a nova tentativa de conciliação entre as partes, razão pela qual
designo a solenidade conciliatória para o dia 18/09/2018 (terçafeira), às 11:00 horas, a ser realizada na sala de audiências de
conciliação do CEJUSC, no prédio do Fórum desta Comarca.
A designação da audiência acima não suspende e nem interrompe
o prazo estabelecido para o cumprimento da DECISÃO liminar.
Registre-se a audiência no sistema.
Ficam as partes intimadas por meio de seus advogados.
Sem prejuízo, intime-se a parte autora sobre a manifestação da
requerida de ID n. 21397734.
DESPACHO encaminhado automaticamente para publicação no
Diário da Justiça.
Alta Floresta D’Oeste/RO, 12 de setembro de 2018
ALENCAR DAS NEVES BRILHANTE
Juiz de Direito
(assinatura eletrônica por meio de certificado digital)
Tribunal de Justiça do ESTADO DE RONDÔNIA
Alta Floresta D’Oeste – Vara Única
Processo nº: 7001053-27.2018.8.22.0017
EMBARGANTE: EDERSON LUIZ SAVEGNAGO, KENYA ALVES
RODRIGUES SAVEGNAGO
Advogado do(a) EMBARGANTE: ALVARO MARCELO BUENO RO0006843
Advogado do(a) EMBARGANTE: ALVARO MARCELO BUENO RO0006843
EMBARGADO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE
ADMISSAO DO CENTRO SUL RONDONIENSE - SICOOB
CREDIP
Advogados do(a) EMBARGADO: PRISCILA MORAES BORGES
POZZA - RO0006263, EDER TIMOTIO PEREIRA BASTOS RO0002930, NOEL NUNES DE ANDRADE - RO0001586
INTIMAÇÃO DAS PARTES
Por ordem do(a) Exmo(a). Dr(a). Juiz(a) de Direito de Alta Floresta
do Oeste - Vara Única, fica V. Sa. intimada(o) do inteiro teor da
DESPACHO ID [21356625], para se manifestar nos autos em 10
dias.
Tribunal de Justiça do ESTADO DE RONDÔNIA
Alta Floresta D’Oeste – Vara Única
Processo nº: 7000452-55.2017.8.22.0017
EXEQUENTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO
DO CENTRO SUL RONDONIENSE - SICOOB CREDIP
Advogados do(a) EXEQUENTE: EDER TIMOTIO PEREIRA
BASTOS - RO0002930, PRISCILA MORAES BORGES POZZA RO0006263, NOEL NUNES DE ANDRADE - RO0001586
EXECUTADO: NELCIDIO ANTERO DA SILVA, ACIR JOSE
RIBEIRO TIBES, MARILZA FELIZARDO DA SILVA TIBES
Advogado do(a) EXECUTADO: AIRTOM FONTANA - RO5907
Advogado do(a) EXECUTADO: AIRTOM FONTANA - RO5907
Advogado do(a) EXECUTADO:
INTIMAÇÃO DO EXEQUENTE
Por ordem do juízo fica Vossa Senhoria intimada, para no prazo de
15 (quinze) dias, promover o recolhimento das custas processuais
finais, referente ao processo acima, com a advertência de que o
não pagamento integral ensejará a expedição de certidão de débito
judicial para fins de protesto extrajudicial e inscrição na dívida
ativa.
ESTADO DE RONDÔNIA
PODER JUDICIÁRIO
Comarca de Alta Floresta do Oeste - Vara Única
VARA CÍVEL
Processo n. 7001312-22.2018.8.22.0017
Classe: FAMÍLIA- SEPARAÇÃO LITIGIOSA
Parte autora:
Nome: V. D. S. M.
Advogados do(a) AUTOR: ALVARO MARCELO BUENO - OAB-RO
6843, ROBERTO ARAUJO JUNIOR - OAB-RO 4084
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Parte requerida:
Nome: P. T. D.
DESPACHO
Vistos.
Intime-se a autora para emendar a inicial no prazo de 15 dias,
devendo informar a ocupação (profissão) que atualmente está
exercendo e comprovar o estado de hipossuficiência financeira,
informando a sua renda econômica e juntando os comprovantes
respectivos (contracheques, recibos de pagamentos, etc), bem
como das despesas rotineiras que lhe impedem de recolher as
custas processuais.
Caso a parte autora opte por recolher as custas iniciais, fica
dispensada de comprovar a hipossuficiência.
DESPACHO encaminhado automaticamente para publicação no
DJe.
Alta Floresta D’Oeste/RO, 12 de setembro de 2018
ALENCAR DAS NEVES BRILHANTE
Juiz de Direito
(assinatura eletrônica por meio de certificado digital)
ESTADO DE RONDÔNIA
PODER JUDICIÁRIO
Comarca de Alta Floresta do Oeste - Vara Única
Av. Mato Grosso, 4281, Centro, Alta Floresta D’Oeste - RO - CEP:
76954-000
VARA CÍVEL
Processo n. 7001508-26.2017.8.22.0017
Classe: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
Assunto: [Salário-Maternidade (Art. 71/73)]
Valor inicial da Causa: R$ 3.748,00
Parte autora:
Nome: PAMARA FRANCIELI SILVERIO DA SILVA
Endereço: LINHA 152 ESQUINA COM A LINHA 85 KM 50, SN,
ZONA RURAL, Alta Floresta D’Oeste - RO - CEP: 76954-000
Advogado do(a) AUTOR: JEFERSON FABIANO DELFINO ROLIM
- RO6593
Parte requerida:
Nome: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Endereço: Avenida Marechal Rondon, 870 1 andar, Centro, JiParaná - RO - CEP: 76900-082
Advogado do(a) RÉU:
DESPACHO
Vistos.
Considerando que a parte requerida foi regularmente intimada dos
cálculos da parte autora e do pedido de cumprimento de SENTENÇA
e não se insurgiu em relação à pretensão e nem quanto aos valores
apresentados, embora lhe tenha sido assegurado o prazo legal para
tanto, bem como por não vislumbrar inconsistências aparentes,
homologo os cálculos da parte autora (ID 20256942) no valor de
R$ 4.131,52 a título das parcelas devidas e R$ 867,61 a título de
honorários devidos ao advogado.
Expeçam-se as RPVs, dando ciência prévia à requerida sobre os
expedientes emitidos para que, caso queira, se manifeste em 5
(cinco) dias.
Não havendo insurgência da requerida em relação às RPVs,
encaminhe-se ao setor de pagamentos, retornando o processo
concluso após a comprovação dos depósitos.
Alta Floresta D’Oeste/RO, 12 de setembro de 2018
ALENCAR DAS NEVES BRILHANTE
Juiz de Direito
(assinatura eletrônica por meio de certificado digital)
Tribunal de Justiça do ESTADO DE RONDÔNIA
Alta Floresta D’Oeste – Vara Única
Processo nº: 7000732-60.2016.8.22.0017
EXEQUENTE: GILSON ALVES DE OLIVEIRA
Advogado do(a) EXEQUENTE: GILSON ALVES DE OLIVEIRA RO000549A
EXECUTADO: JOSE ALVES ZETOLES
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Advogado do(a) EXECUTADO: ADRIANA JANES DA SILVA RO0003166
INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA
Por ordem do(a) Exmo(a). Dr(a). Juiz(a) de Direito de Alta Floresta
do Oeste - Vara Única, fica V. Sa. intimada(o) a promover o
regular andamento ao feito no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena
de extinção e arquivamento (art. 485, §1º do Código de Processo
Civil).
ESTADO DE RONDÔNIA
PODER JUDICIÁRIO
Comarca de Alta Floresta do Oeste - Vara Única
Av. Mato Grosso, 4281, Centro, Alta Floresta D’Oeste - RO - CEP:
76954-000
VARA CÍVEL
Processo n. 7001317-44.2018.8.22.0017
Classe: CARTA PRECATÓRIA CÍVEL
Parte autora:
Nome: ASSOCIACAO PARANAENSE DE ENSINO E CULTURA
Advogado do(a) DEPRECANTE: MARCOS RODRIGUES DA
MATA - OAB-PR 36313
Parte requerida:
Nome: DANIEL MARCIO DA SILVA
DESPACHO
Vistos.
Certifique-se a escrivania de que o eventual recolhimento das
custas da carta precatório tenha sido realizado regularmente.
Estando irregular, solicite-se ao juízo deprecante para que intime
a parte autora para providenciar a regularização e comprovar o
recolhimento daquilo que ainda for devido, em 10 dias, sob pena
de devolução sem cumprimento.
Reitere-se uma vez a solicitação no caso de não haver resposta,
enfatizando que a carta precatória será devolvida sem o cumprimento
no caso de não ser recolhida a despesa ainda devida.
Não havendo recolhimento, devolva-se à origem em razão do não
cumprimento da providência.
Estando regular o recolhimento das custas, cumpram-se todos os
atos deprecados, servindo a precatória de MANDADO.
Cumpridos todos os atos deprecados ou eventualmente certificada
a negativa da diligência, devolva-se à origem.
Alta Floresta D’Oeste/RO, 12 de setembro de 2018
ALENCAR DAS NEVES BRILHANTE
Juiz de Direito
(assinatura eletrônica por meio de certificado digital)
Tribunal de Justiça do ESTADO DE RONDÔNIA
Alta Floresta D’Oeste – Vara Única
Processo nº: 7001012-31.2016.8.22.0017
EXEQUENTE: BANCO BRADESCO S.A.
Advogado do(a) EXEQUENTE: NELSON WILIANS FRATONI
RODRIGUES - RO0004875
EXECUTADO: VALDIR LOPES DA SILVA
Advogado do(a) EXECUTADO:
INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA
Por ordem do(a) Exmo(a). Dr(a). Juiz(a) de Direito de Alta Floresta
do Oeste - Vara Única, fica V. Sa. intimada(o) a promover o regular
andamento ao feito no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de extinção
e arquivamento (art. 485, §1º do Código de Processo Civil).
ESTADO DE RONDÔNIA
PODER JUDICIÁRIO
Comarca de Alta Floresta do Oeste - Vara Única
Av. Mato Grosso, 4281, Centro, Alta Floresta D’Oeste - RO - CEP:
76954-000
VARA CÍVEL
Processo n. 0002040-32.2011.8.22.0017
Classe: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
Assunto: [Rescisão]
Valor inicial da Causa: R$ 9.489,09
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Parte autora:
Nome: CILMARA BOROSKI DOS SANTOS
Endereço: Linha 160, Km 10,, Não consta, Zona Rural, Alta Floresta
D’Oeste - RO - CEP: 76954-000
Advogado do(a) AUTOR: ADRIANA JANES DA SILVA RO0003166
Parte requerida:
Nome:
ESTADO DE RONDÔNIA
Endereço: desconhecido
Advogado do(a) RÉU:
DESPACHO
Cite-se o executado para dar cumprimento a DECISÃO, podendo
impugnar a execução no prazo de 30 dias (CPC, art. 535).
Decorrido o aludido prazo e não havendo comprovação do
pagamento e nem interposição de embargos, encaminhe-se os
autos à Fazenda Pública para manifestar-se acerca do disposto
no art. 100, §9º e 10, da Constituição Federal, em nada sendo
requerido expeça-se precatório, caso haja débitos promova-se o
abatimento.
Caso seja necessário, providencie a escrivania a intimação do
credor para que forneça os documentos necessários para instruírem
o expediente.
Aguarde-se no arquivo a informação quanto ao pagamento do
RPV/precatório.
Vindo a informação quanto a realização do pagamento, expeça-se
alvará.
Alta Floresta D’Oeste/RO, 12 de setembro de 2018
ALENCAR DAS NEVES BRILHANTE
Juiz de Direito
(assinatura eletrônica por meio de certificado digital)
ESTADO DE RONDÔNIA
PODER JUDICIÁRIO
Comarca de Alta Floresta do Oeste - Vara Única
Av. Mato Grosso, 4281, Centro, Alta Floresta D’Oeste - RO - CEP:
76954-000
VARA CÍVEL
Processo n. 7000596-29.2017.8.22.0017
Classe: AÇÃO CIVIL COLETIVA (63)
Assunto: [Dano ao Erário]
Valor inicial da Causa: R$ 0,00
Parte autora:
Nome: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE RONDONIA
Parte requerida:
Nome: AKIO SAITO
Endereço: RUA GENIVAL NUNES COSTA, 5479, CASA, JARDIM
ELDORADO, Alta Floresta D’Oeste - RO - CEP: 76954-000
Nome: JESUS CARLOS DA SILVA
Endereço: RUA JOÃO DEMÉTRIO, 4323, CASA, JARDIM DAS
OLIVEIRAS, Alta Floresta D’Oeste - RO - CEP: 76954-000
Nome: JOSE CARLOS SOBRINHO
Endereço: Rua dos Caritianas, 208, URUPÁ, Alta Floresta D’Oeste
- RO - CEP: 76954-000
Nome: JACOB ALVES DE ALMEIDA
Endereço: Rua Dom Pedro I, 1740, Liberdade, Alta Floresta D’Oeste
- RO - CEP: 76954-000
Nome: ORTOMED PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES
LTDA - EPP
Endereço: Avenida Castelo Branco, 18981, LIBERDADE, Alta
Floresta D’Oeste - RO - CEP: 76954-000
Nome: BIOCAL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
Endereço: Rua 31, sala, hopping Ce, Jardim Colorado, Alta Floresta
D’Oeste - RO - CEP: 76954-000
Nome: DANIEL PAULO FOGACA HRYNIEWICZ
Endereço: Avenida Teresina, 4648, Olímpico, Alta Floresta D’Oeste
- RO - CEP: 76954-000
Nome: MARIA APARECIDA BOTELHO
Endereço: AVENIDA AMAPÁ, 4589, CASA, Santa Felicidade, Alta
Floresta D’Oeste - RO - CEP: 76954-000
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Nome: VITORIO CRISTIANO BRUSTOLIN NETO
Endereço: LINHA 47,5, KM 01, S/N, ZONA RURAL, Alta Floresta
D’Oeste - RO - CEP: 76954-000
Nome: JULIO CESAR PEREIRA BRITO
Endereço: AVENIDA MATO GROSSO, 2330, CASA, Princesa
Izabel, Alta Floresta D’Oeste - RO - CEP: 76954-000
Nome: VALDOIR GOMES FERREIRA
Endereço: Avenida Paraná, 5207, Santa Felicidade, Alta Floresta
D’Oeste - RO - CEP: 76954-000
Advogados do(a) RÉU: LUCIANA DALL AGNOL - MT006774O,
ALINE SCHLACHTA BARBOSA - RO0004145
Advogado do(a) RÉU: CAMILA NAYARA PEREIRA SANTOS RO0006779
Advogado do(a) RÉU: ALVARO MARCELO BUENO - RO0006843
DECISÃO
Vistos.
Trata-se de ação civil pública por ato de improbidade administrativa
com pedido de indisponibilidade de bens movida pelo MINISTÉRIO
PÚBLICO DO
ESTADO DE RONDÔNIA contra AIKO SAITO, JESUS CARLOS DA
SILVA, JOSÉ CARLOS SOBRINHO,JOCOB ALVES DE ALMEIDA,
ORTOMED PRODUTOS E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA –
EPP, BIOCAL COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA, DANIEL
PAULO FOGAÇA HRYNIEWICZ, MARIA APARECIDA BOTELHO,
VITORIO CRISTIANO BRUSTOLIN NETO, JULIO CESAR
PEREIRA BRITO E VALDOIR GOMES FERREIRA qualificados
nos autos, objetivando a viabilização do ressarcimento dos danos
causados ao erário.
Por DESPACHO lançado no ID 19798262 esse Juízo chamou o
feito à ordem e, em obediência ao disposto no art. 9º e art. 10º do
Código de Processo Civil determinou a intimação do advogado Dr.
Álvaro Marcelo Bueno, que atua em favor dos requeridos Maria
Aparecida Botelho, Vitorio Cristiano Brustolin Neto e Júlio César
Pereira Brito, a fim de que se manifestasse quanto à eventual
presença de impedimento à sua atuação no feito.
Do mesmo modo o advogado Daniel Paulo Fogaça Hryniewicz (id
21089796).
O advogado Álvaro Marcelo Bueno manifestou-se conforme consta
no ID 20539977, aduzindo não ser caso de impedimento já que no
feito não figura como parte nenhum ente público.
O advogado Daniel Paulo Fogaça apresentou nova procuração de
sua representante (id 21089796).
Simples o relato. DECIDO.
É sabido que toda pessoa que se encontre no exercício de seus
direitos tem capacidade para estar em juízo, conforme precisa
dicção do art. 70 do Código de Processo Civil.
Ocorre, no entanto, que salvo as exceções constitucionais e legais,
a parte deve ser representada em Juízo por advogado regularmente
inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil, conforme preceituam os
artigos 103 do Código de Processo Civil e art. 1º da Lei 8.906/94.
Em termos constitucionais a atuação do advogado é considerada
essencial à Administração da Justiça, conforme prescreve o art.
133 da Constituição.
Daí a diferenciação que se costuma fazer entre os conceitos
capacidade de ser parte e capacidade postulatória.
No caso dos autos a questão de ordem pendente de apreciação
diz respeito à (in) capacidade postulatória do douto causídico que
representa os requeridos.
Com efeito, é fato notório – o que dispensa inclusive a produção
de prova conforme previsão do inciso I do art. 374 do CPC – que o
advogado Álvaro Marcelo Bueno, OAB/RO 6843, é vereador eleito
pelo Município de Alta Floresta do Oeste e o advogado Daniel Paulo
Fogaça Hryniewicz atua como advogado do município, razão pela
qual sua atuação está sujeita às exceções constantes no art. 30 da
Lei 8.906/94, conforme abaixo transcrito:
Art. 30. São impedidos de exercer a advocacia:
I - os servidores da administração direta, indireta e fundacional,
contra a Fazenda Pública que os remunere ou à qual seja vinculada
a entidade empregadora;
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II - os membros do Poder Legislativo, em seus diferentes níveis,
contra ou a favor das pessoas jurídicas de direito público,
empresas públicas, sociedades de economia mista, fundações
públicas, entidades paraestatais ou empresas concessionárias ou
permissionárias de serviço público.
A norma em referência cria uma restrição à capacidade postulatória
do advogado, impedindo sua atuação sob determinadas condições,
como ocorre no presente caso.
Com efeito, o parlamentar não pode advogar nem contra e nem a
favor de nenhuma Fazenda Pública.
Trata-se de uma restrição mais ampla do que aquela imposta aos
demais servidores públicos em geral, pois para esses, conforme
previsão do inciso I do art. 30 da norma acima transcrita, o
impedimento diz respeito unicamente à atuação contra os interesses
da respectiva Fazenda Pública que os remunera.
Noutras palavras, o advogado que ao mesmo tempo exerce
mandato eletivo, em qualquer nível, não pode atuar contra ou a
favor nenhuma Fazenda Pública, em razão de imperativo legal.
O tema já foi inclusive objeto de decisões no âmbito do Superior
Tribunal de Justiça:
TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE
DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
COTEJO REALIZADO. SIMILITUDE FÁTICA COMPROVADA.
IRREGULARIDADE NA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL.
CONTRIBUINTE REPRESENTADA POR PATRONO NO
EXERCÍCIO DE MANDATO DE DEPUTADO ESTADUAL. ART.
30, II, DA LEI 8.906/1994. IMPEDIMENTO DO EXERCÍCIO DA
ADVOCACIA CONTRA OU A FAVOR DAS PESSOAS JURÍDICAS
DE DIREITO PÚBLICO DE QUALQUER ESFERA DE PODER.
AUSÊNCIA DE CAPACIDADE POSTULATÓRIA.
1. As divergências traçadas nestes autos envolvem as questões
relacionadas ao impedimento de parlamentar para o exercício
da advocacia contra ente público diverso daquela ao qual se
encontra vinculado; e ao regime de tributação do ISSQN aplicável
a sociedades simples organizadas sob a forma de sociedade de
responsabilidade limitada.
2. Quanto à primeira divergência, o acórdão embargado decidiu
que: “O impedimento previsto no art. 30, II, da Lei n. 8.906/1994
deve ser interpretado na sua ampla extensão, de modo a não
alcançar outros entes que não àquele ao qual o patrono pertença”.
3. Já no aresto indicado como paradigma entendeu-se que: “Nos
termos do art. 30, II, da Lei 8.906/1994, todos os membros do
Poder Legislativo, independentemente do nível a que pertencerem
- municipal, estadual ou federal - são impedidos de exercer a
advocacia contra ou a favor das pessoas jurídicas de direito
público”.
4. Nesse ponto, a divergência é evidente e deve ser resolvida
adotando-se o entendimento firmado no acórdão paradigma, na
medida em que o art. 30, II, do Estatuto da OAB é categórico ao
considerar impedidos para o exercício da advocacia os membros do
Poder Legislativo, “em seus diferentes níveis, contra ou a favor das
pessoas jurídicas de direito público, empresas públicas, sociedades
de economia mista, fundações públicas, entidades paraestatais ou
empresas concessionárias ou permissionárias de serviço público”,
não havendo qualquer ressalva em sentido contrário.
5. Destaque-se, por oportuno, a existência de precedente da
Primeira Turma, julgado à unanimidade e publicado em data
posterior ao acórdão ora embargado, na mesma linha do aresto
paradigma: (AgRg no AREsp 27.767/SP, Rel. Ministro Napoleão
Nunes Maia Filho, Primeira Turma, Julgado em 18/8/2016, DJe
26/8/2016.
6. No caso particular dos autos, segundo se depreende do
substabelecimento de e-STJ, fl. 330, verifica-se que o patrono da
sociedade empresária que assinou o agravo regimental (e-STJ,
fls.345/354) interposto contra a DECISÃO que proveu o recurso
especial da municipalidade era, à época, integrante da Assembleia
Legislativa do Estado do Amazonas.
7. O reconhecimento da ausência de capacidade postulatória é
medida que se impõe, ficando prejudicada a análise da alegada
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divergência quanto à aplicação da alíquota do ISSQN na forma do
art. 9º, § 3º, do Decreto-Lei n. 406/1968. 8. Embargos de divergência
providos para declarar a ausência de capacidade postulatória e
não conhecer do agravo regimental interposto contra a DECISÃO
que deu provimento ao recurso especial do Município. (EAREsp
519.194/AM, Rel. Ministro OG FERNANDES, PRIMEIRA SEÇÃO,
julgado em 14/06/2017, DJe 23/06/2017)
Diversamente do que sustenta o advogado, não há a necessidade
de o ente público – no caso dos autos o Município – ingressar no
feito.
Em verdade, para a incidência da restrição, basta que a atuação
seja contra ou a favor de alguma Fazenda Pública.
Não há, pois, a necessidade de que a atuação seja realizada
diretamente contra a Fazenda Pública, bastando que os seus
reflexos a atinjam.
Transcreve-se abaixo julgado ilustrativo desse entendimento:
PROCESSUAL CIVIL. IMPEDIMENTOS DO ADVOGADO.
SERVIDOR PÚBLICO. I - O SERVIDOR PÚBLICO, AINDA QUE
EM CAUSA PRÓPRIA, NÃO PODE PATROCINAR MANDADO DE
SEGURANÇA CUJOS REFLEXOS JURÍDICOS, EM EVENTUAL
PROCEDÊNCIA DA AÇÃO, VEM A SER CERCADOS PELA
PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO A QUAL SE ACHA
VINCULADO. II - INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 86, VI, DA LEI
4215/63. III - IMPROPRIA A VIA MANDAMENTAL, QUANDO A
DISCUSSÃO ENVOLVE DIVERGÊNCIA QUANTO A QUESTÃO DE
FATO. IV - RECURSO IMPROVIDO. DECISÃO UNANIME. (TRF-5
2242 PE 90.05.06545-1, Relator: Desembargador Federal Francisco
Cavalcanti (Substituto), Data de Julgamento: 20/11/1990, Primeira
Turma, Data de Publicação: DJ DATA-21/12/1990 PÁGINA-31270)
No caso dos autos tem-se em tramitação uma ação civil pública
na qual o Ministério Público, dentre os vários pedidos formulados,
postula pela condenação dos requeridos à sanção de ressarcimento
do erário, razão pela qual é inegável que o advogado dos requeridos,
quando os defende, ao mesmo tempo advoga contra um pretenso
direito do ente público.
Trata-se inegavelmente da defesa de atos em tese ímprobos
conforme entende o Ministério Público e que foram supostamente
praticados em detrimento do Município de Alta Floresta do Oeste.
A tese de que o não ingresso do Município no polo ativo da lide
faz afastar a aplicação da norma contida no inciso II do art. 30 da
Lei 9.906/94 também não deve ser acolhida pois tal intervenção
processual não é cogente.
O Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil não estabelece
que o impedimento se dê quando a atuação do ParlamentarAdvogado for contra ou a favor de determinados entes, preferindo
utilizar a expressão “Fazenda Pública”, que é um conceito jurídico
determinado, consubstanciando-se no conjunto das pessoas
jurídicas de direito público.
Além disso, a razão jurídica para a existência do impedimento é
exatamente evitar a ocorrência de qualquer dúvida quando à proba
atuação dos agentes públicos.
Com efeito, nas palavras de Paulo Lobo, em Comentários ao
Estatuto da OAB, 10.ed. 2017:
O Congresso Nacional introduziu no ante projeto e laborado pela
OAB uma hipótese de impedimento dirigida especificamente aos
parlamentares de qualquer nível, talvez pelo impacto das denúncias
da CPI da corrupção, cujos resultados surgiram durante a tramitação
do Estatuto na Câmara dos Deputados. Essa hipótese amplia a
que existia no anterior Estatuto. Os parlamentares municipais,
estaduais ou federais, que não sejam membros ou suplente s das
mesas diretoras, estão impedidos de advogar contra ou a favor
de qualquer entidade de Administração Pública direta ou indireta
municipal, estadual ou federal, não apenas contra a respectiva
Fazenda Pública, enquanto perdurarem seus mandatos. Incluemse na proibição as entidades paraestatais, concessionárias ou
permissionárias de serviço público.
Segundo o aludido autor, a razão de ser da então novel restrição
pode ter sido o impacto da tramitação de uma comissão parlamentar
de inquérito.
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De qualquer forma, ainda que não tenha sido essa especificamente
a motivação, não é demais recordar que o Parlamentar é agente
político por definição e sua atuação diz respeito à observância
direta dos mais caros preceitos normativos vigentes.
É possível sustentar, portanto, que a FINALIDADE da norma em
estudo diz respeito à estrita observância do princípio da moralidade
pois ao deparar-se com a notícia de um ato ímprobo praticado por
agentes públicos e por particulares, deve o parlamentar instar o
ente público para que esse adote as providências legais tendentes à
proteção e resguardo da coisa pública, sem prejuízo de representar
pela aplicação das sanções cíveis, administrativas, criminais e
políticas cabíveis.
Por outro lado, ao assumir a Defesa do ato supostamente ímprobo,
à toda evidência que o advogado renuncia à atuação de fiscalização
pontual que poderia – e deveria – estar exercendo em relação aos atos do
Chefe do Executivo.
Ademais, soa talvez mais “convincente” aos olhos dos leigos a atuação do
advogado que ao mesmo tempo é parlamentar pois com o prestígio que
possui em razão do cargo eletivo, ao sustentar o acerto dos atos e negócios
ditos ímprobos tem a seu favor o argumento da autoridade que é.
A razão de ser da norma é bastante clara e não deixa dúvidas. O legislador
pretendeu que a atuação do parlamentar fosse exercida em prioridade
àquela de advogado, vedando o exercício da advocacia exatamente para
concretizar aquela intenção.
Pontualmente, no caso dos autos, e em tantos outros que tramitam nesse
Juízo, o douto advogado poderia ter dirigido sua atuação parlamentar
com vistas à apuração do suposto ilícito que é narrado na petição inicial
do Ministério Público, diligenciando inclusive pela aplicação das sanções
previstas no Decreto-Lei 201/67, que dispõe sobre a responsabilidade dos
Prefeitos e Vereadores, e dá outras providências.
Cumpre destacar que a referida norma traz uma série de condutas passíveis
de repercussão na órbita política e judicial, inclusive com a possibilidade de
perda do mandato eletivo. Nesse sentido, menciona-se a título de exemplo
o seguinte DISPOSITIVO:
Art. 4º São infrações político-administrativas dos Prefeitos Municipais
sujeitas ao julgamento pela Câmara dos Vereadores e sancionadas
com a cassação do mandato:
(...)
VIII - Omitir-se ou negligenciar na defesa de bens, rendas, direitos
ou interesses do Município sujeito à administração da Prefeitura;
Conforme a norma acima transcrita, a simples omissão dolosa na
defesa dos interesses do Município é bastante para configurar em
tese crime de responsabilidade, o que por sua vez poderia dar azo
às intervenções fiscalizatórias dos membros do Poder Legislativo,
conforme prescreve o art. 31 da Constituição Federal:
Art. 31. A fiscalização do Município será exercida pelo Poder
Legislativo Municipal, mediante controle externo, e pelos sistemas
de controle interno do Poder Executivo Municipal, na forma da lei.
A atuação de qualquer Vereador, portanto, poderia em tese incluir a
apuração administrativa-política dos supostos atos de improbidade,
e até mesmo a apuração das razões pelas quais o Município não
ingressou no feito judicial onde a matéria é analisada.
Ao assumir a defesa dos requeridos, é evidente que o advogadovereador abdica daquela atuação fiscalizatória, optando então
por advogar a tese de inexistência de irregularidade nos atos e
negócios administrativos.
DISPOSITIVO DA DECISÃO
À vista do exposto, com fundamento no art. 30, inciso II, da Lei
8.906/94, reconhece-se o impedimento da atuação, nos presentes
autos, do advogado Dr. Alvaro Marcelo Bueno, OAB/RO 6843.
Nos termos do art. 76 do CPC, intime-se pessoalmente a parte
por ele representada para que, sem prejuízo do aproveitamento
dos atos processuais já praticados, regularize a representação
processual no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de revelia
(inciso II do §1º do art. 76 do CPC), devendo o feito ser suspenso
enquanto a parte providencia a regularização.
Tendo em vista que o advogado e requerido Daniel Paulo
Fogaça estava atuando em causa própria tendo regularizado sua
representação, não há necessidade de intimação para sanar sua
representação.
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DECISÃO encaminhada automaticamente para publicação no
Diário da Justiça para fins de intimação do advogado.
Alta Floresta D’Oeste/RO, 12 de setembro de 2018
ALENCAR DAS NEVES BRILHANTE
Juiz de Direito
(assinatura eletrônica por meio de certificado digital)
ESTADO DE RONDÔNIA
PODER JUDICIÁRIO
Comarca de Alta Floresta do Oeste - Vara Única
Av. Mato Grosso, 4281, Centro, Alta Floresta D’Oeste - RO - CEP:
76954-000
VARA CÍVEL
Processo n. 7001306-15.2018.8.22.0017
Classe: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159)
Assunto: [Alienação Fiduciária]
Valor inicial da Causa: R$ 3.684,94
Parte autora:
Nome: PONTA ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA
Endereço: Quadra CRS 513 Bloco A, Lojas 05 e 06, Asa Sul,
Brasília - DF - CEP: 70380-510
Advogado do(a) EXEQUENTE: PEDRO ROBERTO ROMAO SP0209551
Parte requerida:
Nome: CLOSOMIR FERREIRA DA SILVA
Endereço: Linha 47,5, Km 15, 15, Rural, Alta Floresta D’Oeste - RO
- CEP: 76954-000
Advogado do(a) EXECUTADO:
DESPACHO
Ao autor para emendar a inicial no prazo de 15 (quinze) dias, sob
pena de indeferimento, devendo:
- juntar comprovante de recolhimento das custas de acordo com o
estabelecido no novo regimento de cobrança das custas judiciais
(Lei 3.896/2016), devendo ser recolhido o percentual de 2% por
cento, nos termos do art. 12, inciso I da referida lei.
Decorrido o prazo, realizada a emenda, voltem os autos conclusos
para análise e recebimento da inicial.
Alta Floresta D’Oeste/RO, 12 de setembro de 2018
ALENCAR DAS NEVES BRILHANTE
Juiz de Direito
(assinatura eletrônica por meio de certificado digital)
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Alta Floresta do Oeste - Vara Única
Av. Mato Grosso, 4281, Centro, Alta Floresta D’Oeste - RO CEP: 76954-000 - Fone:(69) 36412239 Processo nº: 700131341.2017.8.22.0017
Classe: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
Protocolado em: 23/10/2017 08:35:55
EXEQUENTE: RAIMUNDO BARROS DE OLIVEIRA
EXECUTADO: CASSIMIRO CARLOS GONCALVES
___DECISÃO ___
Ante a manifestação da exequente em adjudicar os bens
penhorados, defiro o pedido (ID 21321405).
Intime-se o executado para impugnar a adjudicação no prazo de
05 (cinco) dias.
Havendo impugnação no prazo legal, vista dos autos no mesmo
prazo a autora e, após, conclusos.
Decorrido prazo sem impugnação, lavre-se o respectivo auto e
entregue-o à exequente, expedindo-se MANDADO de remoção
pelo valor da avaliação.
Caso necessário, autorizo o arrombamento e a requisição de força
policial a fim de auxiliar os oficiais de justiça, nos termos do art. 846
§§1º e 2º do CPC.
A remoção se dará às expensas da exequente.
Fica a parte autora já intimada acerca do prosseguimento do feito
após a remoção, devendo indicar bens do devedor passíveis de
penhora no prazo de cinco dias, sob pena de extinção.
Cumpra-se e certifique-se.
Alta Floresta do Oeste/RO, 12 de setembro de 2018.
Alencar das Neves Brilhante
Juiz de Direito
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Tribunal de Justiça do ESTADO DE RONDÔNIA
Alta Floresta D’Oeste – Vara Única
Processo nº: 7001168-82.2017.8.22.0017
AUTOR: LEILA DE ASSIS
Advogado do(a) AUTOR: CARLOS OLIVEIRA SPADONI RO000607A
RÉU: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Advogado do(a) RÉU:
INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA
Por ordem do(a) Exmo(a). Dr(a). Juiz(a) de Direito de Alta Floresta
do Oeste - Vara Única, fica V. Sa. intimada(o) a promover o
regular andamento ao feito no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena
de extinção e arquivamento (art. 485, §1º do Código de Processo
Civil).
ESTADO DE RONDÔNIA
PODER JUDICIÁRIO
Comarca de Alta Floresta do Oeste - Vara Única
VARA CÍVEL
Processo n. 7001043-80.2018.8.22.0017
Classe: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
Parte autora:
Nome: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO
CENTRO SUL RONDONIENSE - SICOOB CREDIP
Advogados do(a) EXEQUENTE: GEISIELI DA SILVA ALVES OAB-RO 9343, EDER TIMOTIO PEREIRA BASTOS - OAB-RO
2930, NOEL NUNES DE ANDRADE - OAB-RO 1586
Parte requerida:
Nome: CUSTODIO MARTINS SOBRINHO
Nome: MARIA PEREIRA DE SOUSA
Nome: ELIZETH APARECIDA SILVA CARVALHO
SENTENÇA
Vistos.
Cuida-se de execução de título extrajudicial em que a parte autora
afirmou que os executados pagaram o débito após a citação,
pedindo a extinção do feito.
Considerando que a parte autora declarou que o débito foi
integralmente quitado pelos devedores, a prestação jurisdicional
acaba por se exaurir, sendo de rigor a extinção do processo em
razão da satisfação da dívida pelos devedores.
DISPOSITIVO
Pelo exposto, tendo restado satisfeita a execução, julgo-a extinta,
nos termos dos artigos 924, II e 925, do CPC.
Honorários advocatícios já fixados no DESPACHO inicial e
possivelmente quitados pelos executados, uma vez que a parte
autora declarou que o débito em execução foi satisfeito.
Isento do recolhimento das custas finais, nos termos do art. 8º,
inciso I, da Lei Estadual n. 3.896/2016.
Considerando que o pedido de extinção da parte autora configura
ato incompatível com a vontade de recorrer da SENTENÇA que
acolhe referida pretensão, declaro o trânsito em julgado desta
SENTENÇA nesta data, nos termos do art. 1.000 e seu parágrafo
único do CPC.
SENTENÇA encaminhada automaticamente para publicação no
DJe pelo sistema de informática.
Registre-se e intimem-se.
Arquive-se quando for oportuno.
Alta Floresta D’Oeste/RO, 12 de setembro de 2018
ALENCAR DAS NEVES BRILHANTE
Juiz de Direito
(assinatura eletrônica por meio de certificado digital)
ESTADO DE RONDÔNIA
PODER JUDICIÁRIO
Comarca de Alta Floresta do Oeste - Vara Única
Av. Mato Grosso, 4281, Centro, Alta Floresta D’Oeste - RO - CEP:
76954-000
VARA CÍVEL
Processo n. 7001230-25.2017.8.22.0017
Classe: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
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Assunto: [Cheque]
Valor inicial da Causa: R$ 4.209,29
Parte autora:
Nome: LEONORA COMERCIO INTERNACIONAL LTDA
Endereço: AV CELSO MAZUTTI, 4071, JARDIM AMÉRICA, Vilhena
- RO - CEP: 76980-220
Advogado do(a) EXEQUENTE: KERSON NASCIMENTO DE
CARVALHO - RO0003384
Parte requerida:
Nome: E. SCHIMITH PAPELARIA - ME
Endereço: RUA CASTELO BRANCO, 3977, CENTRO, Alta Floresta
D’Oeste - RO - CEP: 76954-000
Advogado do(a) EXECUTADO:
DESPACHO
Com o propósito de dar cumprimento ao disposto no art. 513,
§2º, inciso IV, do CPC, autorizo a citação por edital do executado
para pagar o débito ou impugnar o pedido de cumprimento da
SENTENÇA no prazo legal, nos termos do art. 523 e seguintes do
CPC, ficando fixado o prazo do edital em 15 dias.
Decorrido o prazo sem manifestação, abra-se vista à Defensoria
Pública para se manifestar em 15 dias.
Após, intime-se o credor para se manifestar no mesmo prazo.
Alta Floresta D’Oeste/RO, 12 de setembro de 2018
ALENCAR DAS NEVES BRILHANTE
Juiz de Direito
(assinatura eletrônica por meio de certificado digital)
ESTADO DE RONDÔNIA
PODER JUDICIÁRIO
Comarca de Alta Floresta do Oeste - Vara Única
Av. Mato Grosso, 4281, Centro, Alta Floresta D’Oeste - RO - CEP:
76954-000
VARA CÍVEL
Processo n. 0008882-72.2004.8.22.0017
Classe: EXECUÇÃO FISCAL (1116)
Assunto: [Dívida Ativa]
Valor inicial da Causa: R$ 35.650,00
Parte autora:
Nome: INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS
RECURSOS NATURAIS RENOVAVEIS-IBAMA
Endereço: Avenida Lauro Sodré, 1983, - de 1375 a 1799 - lado
ímpar, Olaria, Porto Velho - RO - CEP: 76801-311
Advogado do(a) EXEQUENTE:
Parte requerida:
Nome: VALMIR BATISTA PRADO
Endereço: Linha 156, Km 25, próximo à uma igreja azul, Não
consta, Alta Floresta D’Oeste - RO - CEP: 76954-000
Advogado do(a) EXECUTADO: ROBERTO ARAUJO JUNIOR RO0004084
DESPACHO
Considerando
manifestação
do
executado
informando
parcelamento da dívida. Assim, em respeito ao princípio do
contraditório, DETERMINO a suspensão do leilão.
Intime-se o exequente, por seu procurador, para ciência e
manifestação confirmando que houve o parcelamento, no prazo de
10 dias.
Decorrido o prazo, voltem os autos conclusos para suspensão.
Alta Floresta D’Oeste/RO, 12 de setembro de 2018
ALENCAR DAS NEVES BRILHANTE
Juiz de Direito
(assinatura eletrônica por meio de certificado digital)
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Alta Floresta do Oeste - Vara Única
Av. Mato Grosso, 4281, Centro, Alta Floresta D’Oeste - RO CEP: 76954-000 - Fone:(69) 36412239 Processo nº: 700129316.2018.8.22.0017
Classe: JUIZADOS - PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL
CÍVEL (436)
Protocolado em: 11/09/2018 10:36:27
REQUERENTE: MARIA LUCIA RAMOS DA SILVA
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REQUERIDO: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA
DO OESTE
DECISÃO
A parte autora fundamentou seu pedido com base na Lei n.11.738/08
que, inicialmente, fixou o piso salarial nacional dos profissionais do
magistério público da educação básica em R$ 950,00 (novecentos
e cinquenta reais) onde, segundo a parte autora, deveria ser
reajustado anualmente.
No entanto, a parte não apresenta em sua exordial a evolução
do referido piso salarial, com os valores anuais reajustados, bem
como os atos normativos que majoraram tais valores, apenas
apresentando em seu seu pedido o valor total da causa, não tendo
como o julgador saber, pela simples leitura da petição inicial, como
a parte chegou a tal importância.
A petição inicial é a peça onde a parte deve expor e fundamentar
toda a sua pretensão, sendo os documentos que a acompanham
apenas para corroborar as afirmações deduzidas no pedido inicial,
ficando a SENTENÇA a ela adstrita.
Tem-se ainda a vedação do art. 38, parágrafo único, da Lei
9.099/95 c/c art. 27 da Lei 12.153/2009, que impede a prolação
de SENTENÇA s ilíquidas no Juizado Especial de maneira geral,
razão pela qual é imprescindível que a parte traga aos autos os
cálculos discriminando os valores que entende devidos, sob
pena de se atribuir ao Juízo, quando da eventual elaboração da
SENTENÇA de procedência, realizar individualmente os cálculos
de cada requerente.
Em nome, pois, do princípio da cooperação processual e tendose em vista a grande quantidade de ações semelhantes, é mais
razoável que a própria parte elabore os cálculos que entende
devidos, o que inclusive possibilitará o exercício do contraditório
pela requerida com maior exatidão.
A parte autora deve atentar-se para o fato de que figura no polo
passivo ente público, razão pela qual a taxa de juros e de correção
monetária deve observar os preceitos legais e o entendimento mais
atual do STF acerca do tema.
Fica a parte autora intimada para, no prazo de dez dias, emendar a
inicial devendo, demonstrar, através de tabelas, a evolução do piso
nacional, bem como discriminar a diferença que deveria receber em
face da recebida e, ainda, como chegou ao montante constante no
pedido, com vista a garantir o contraditório, sob pena de extinção.
Do requerimento de tutela de urgência
Indefiro desde já o requerimento de tutela de urgência formulado
pela parte autora uma vez que existe vedação legal à concessão
de referido pleito.
Com efeito, em se tratando de pretensão que visa impor à Fazenda
Pública a obrigação de pagar, incide na espécie a disposição
contida nos §§2º e 5º do art. 7º da Lei 12.016/2009, cuja redação
segue abaixo transcrita:
Art. 7º.(...) § 2º Não será concedida medida liminar que tenha
por objeto a compensação de créditos tributários, a entrega de
mercadorias e bens provenientes do exterior, a reclassificação ou
equiparação de servidores públicos e a concessão de aumento
ou a extensão de vantagens ou pagamento de qualquer natureza.
(...) § 5º As vedações relacionadas com a concessão de liminares
previstas neste artigo se estendem à tutela antecipada a que se
referem os arts. 273 e 461 da Lei no 5.869, de 11 janeiro de 1973 Código de Processo Civil.
Além disso, tem-se a proibição expressa disposta no art. 1º da Lei
8.437/92 e também a restrição do art. 2º B da Lei 9.494/97, também
abaixo transcritas:
Lei 8.437/92: Art. 1° Não será cabível medida liminar contra atos do
Poder Público, no procedimento cautelar ou em quaisquer outras
ações de natureza cautelar ou preventiva, toda vez que providência
semelhante não puder ser concedida em ações de MANDADO de
segurança, em virtude de vedação legal.
Lei 9.494/97: Art. 2º-B. A SENTENÇA que tenha por objeto a liberação
de recurso, inclusão em folha de pagamento, reclassificação,
equiparação, concessão de aumento ou extensão de vantagens
a servidores da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios, inclusive de suas autarquias e fundações, somente
poderá ser executada após seu trânsito em julgado.
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Observa-se, portanto, que a legislação veda a concessão de
qualquer pagamento.
Pondera-se, ademais, que dada a natureza alimentar dos valores
pretendidos pela parte autora, existe o perigo da irreversibilidade
dos efeitos da DECISÃO, de modo que se deferida a liminar, caso
ao final o MÉRITO seja julgado improcedente, não se poderia exigir
a devolução dos valores.
Esse perigo de irreversibilidade, por si só, é óbice ao deferimento
do pedido da parte autora, conforme previsão do §3º do art. 300 do
Código de Processo Civil. Veja-se:
Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver
elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo
de dano ou o risco ao resultado útil do processo. (...) § 3º A tutela
de urgência de natureza antecipada não será concedida quando
houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da DECISÃO.
Por essas razões, resta INDEFERIDO o requerimento de tutela de
urgência, devendo a prioridade ser retira do feito.
Atendida a determinação de emenda ou decorrido seu prazo,
conclusos.
Alta Floresta D’Oeste, 11 de setembro de 2018.
Alencar das Neves Brilhante
Juiz de Direito
ESTADO DE RONDÔNIA
PODER JUDICIÁRIO
Comarca de Alta Floresta do Oeste - Vara Única
Av. Mato Grosso, 4281, Centro, Alta Floresta D’Oeste - RO - CEP:
76954-000
VARA CÍVEL
Processo n. 0028373-36.2002.8.22.0017
Classe: EXECUÇÃO FISCAL (1116)
Assunto: [Dívida Ativa]
Valor inicial da Causa: R$ 8.428,97
Parte autora:
Nome: PROCURADORIA DA FAZENDA NACIONAL DO ESTADO
DE RONDONIA
Endereço: desconhecido
Advogado do(a) EXEQUENTE:
Parte requerida:
Nome: MADEIREIRA SABRISA LTDA - ME
Endereço: Rua Afonso Pena, S/N, Não consta, Redondo, Alta
Floresta D’Oeste - RO - CEP: 76954-000
Nome: SERGIO SAVEGNAGO
Endereço: Av. Brasil, 4859, Não consta, Não consta, Alta Floresta
D’Oeste - RO - CEP: 76954-000
Nome: INACIO SAVEGNAGO
Endereço: Av. Rio Grande do Sul,, 3845, Não consta, Centro, Alta
Floresta D’Oeste - RO - CEP: 76954-000
DESPACHO
Vistos.
Considerando que a SENTENÇA que julgou os embargos (ID
n. 20879448) manteve o referido valor que ora se encontra em
depósito judicial para fins de abatimento no débito em execução
e diante do trânsito em julgado respectivo, defiro o pedido da
exequente para utilização do valor bloqueado para abatimento do
débito ora cobrado.
Expeça-se ordem à agência bancária mantenedora do depósito
requisitando que se utilize do procedimento indicado pela exequente
(ID n. 21371924) e promova a transferência integral de todo o valor
do respectivo depósito, acrescido de todas as correções legais, aos
cofres públicos da Fazenda Credora, mediante a “transformação em
pagamento definitivo do depósito judicial - Lei 9.703/98”, devendo
encaminhar o comprovante da operação para juntada ao processo
no prazo de 15 dias.
Caso a agência bancária solicite algum dado ou informação sobre
o procedimento, intime-se a exequente para informá-lo em 10 dias,
a fim de viabilizar a operação bancária respectiva, informando-se à
agência bancária assim que o eventual dado ou esclarecimento for
prestado pela autora.
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Cumprida a providência, intime-se a exequente e retorne o
processo ao arquivo provisório pelo tempo restante da prescrição
intercorrente.
Alta Floresta D’Oeste/RO, 12 de setembro de 2018
ALENCAR DAS NEVES BRILHANTE
Juiz de Direito
(assinatura eletrônica por meio de certificado digital)
Tribunal de Justiça do ESTADO DE RONDÔNIA
Alta Floresta D’Oeste – Vara Única
Processo nº: 7001293-16.2018.8.22.0017
REQUERENTE: MARIA LUCIA RAMOS DA SILVA
Advogados do(a) REQUERENTE: CLAUDIA JULIANA KRONBAUER
TABARES - RO0006440, IVAN DOUGLAS BAPTISTA CARDOSO
- RO0007320
REQUERIDO: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA
DO OESTE
Advogado do(a) REQUERIDO:
INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA
Por ordem do(a) Exmo(a). Dr(a). Juiz(a) de Direito de Alta Floresta
do Oeste - Vara Única, fica V. Sa. intimada(o) do inteiro teor da
DESPACHO ID 21391128.
Tribunal de Justiça do ESTADO DE RONDÔNIA
Alta Floresta D’Oeste – Vara Única
Processo nº: 7001310-52.2018.8.22.0017
REQUERENTE: ELISANGELA BONINE CROTI
Advogados do(a) REQUERENTE: CLAUDIA JULIANA KRONBAUER
TABARES - RO0006440, IVAN DOUGLAS BAPTISTA CARDOSO
- RO0007320
REQUERIDO: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA
DO OESTE
Advogado do(a) REQUERIDO:
INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA
Por ordem do(a) Exmo(a). Dr(a). Juiz(a) de Direito de Alta Floresta
do Oeste - Vara Única, fica V. Sa. intimada(o) do inteiro teor da
DESPACHO ID 21400014.
Tribunal de Justiça do ESTADO DE RONDÔNIA
Alta Floresta D’Oeste – Vara Única
Processo nº: 7001069-78.2018.8.22.0017
AUTOR: GIULIA DE OLIVEIRA FUZARI
Advogados do(a) AUTOR: LUCIENE PEREIRA BENTO RO0003409, REGINALDO SILVA - RO8086
RÉU: SOCIEDADE REGIONAL DE EDUCACAO E CULTURA
LTDA
Advogado do(a) RÉU: ANA PAULA DE LIMA FANK - RO6025
INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA
Por ordem do(a) Exmo(a). Dr(a). Juiz(a) de Direito de Alta Floresta
do Oeste - Vara Única, fica V. Sa. intimada(o) da manifestação da
requerida de ID n. 21397734.
Tribunal de Justiça do ESTADO DE RONDÔNIA
Alta Floresta D’Oeste – Vara Única
Processo nº: 7001529-36.2016.8.22.0017
AUTOR: ROBERTO MARCIO BRANDAO DA SILVA
Advogado do(a) AUTOR: CLAUDIA JULIANA KRONBAUER
TABARES - RO0006440
RÉU: SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO
DPVAT SA
Advogado do(a) RÉU: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO RO0005017
INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA
Por ordem do(a) Exmo(a). Dr(a). Juiz(a) de Direito de Alta Floresta
do Oeste - Vara Única, fica V. Sa. intimada(o) do inteiro teor da
Certidão ID21404111, bem como para, caso queira se manifestar
em 05 (cinco) dias.
Tribunal de Justiça do ESTADO DE RONDÔNIA
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Alta Floresta D’Oeste – Vara Única
Processo nº: 7001164-45.2017.8.22.0017
AUTOR: C. A. V., R. V.
Advogado do(a) AUTOR: CARLOS OLIVEIRA SPADONI RO000607A
Advogados do(a) AUTOR: MYRIAN ROSA DA SILVA - RO9438,
CARLOS OLIVEIRA SPADONI - RO000607A
RÉU: C. G.
Advogado do(a) RÉU: GILSON ALVES DE OLIVEIRA RO000549A
INTIMAÇÃO DAS PARTES
Por ordem do(a) Exmo(a). Dr(a). Juiz(a) de Direito de Alta Floresta
do Oeste - Vara Única, fica V. Sa. intimada(o) do inteiro teor da
SENTENÇA ID [21418121].
Tribunal de Justiça do ESTADO DE RONDÔNIA
Alta Floresta D’Oeste – Vara Única
Processo nº: 0000930-27.2013.8.22.0017
EXEQUENTE: BANCO BRADESCO S.A.
Advogados do(a) EXEQUENTE: MARIA LUCILIA GOMES
- SP0084206, AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR SP0107414-A
EXECUTADO: RONDONIA INDUSTRIA E COMERCIO DE CAFE
LTDA - ME
INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA
Por ordem do(a) Exmo(a). Dr(a). Juiz(a) de Direito de Alta Floresta
do Oeste - Vara Única, fica V. Sa. intimada(o) a promover o
regular andamento ao feito no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena
de extinção e arquivamento (art. 485, §1º do Código de Processo
Civil).
Tribunal de Justiça do ESTADO DE RONDÔNIA
Alta Floresta D’Oeste – Vara Única
Processo nº: 7001396-57.2017.8.22.0017
AUTOR: JOSE MONTEIRO DE SOUZA
Advogado do(a) AUTOR: ROGERIA VIEIRA REIS - RO8436
RÉU: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Advogado do(a) RÉU:
INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA
Por ordem do(a) Exmo(a). Dr(a). Juiz(a) de Direito de Alta Floresta
do Oeste - Vara Única, fica V. Sa. intimada(o) do inteiro teor da
Certidão ID [21407620], para caso queira, ingressa com o pedido
de cumprimento de SENTENÇA.
Tribunal de Justiça do ESTADO DE RONDÔNIA
Alta Floresta D’Oeste – Vara Única
Processo nº: 7000396-90.2015.8.22.0017
REQUERENTE: CELIA GOMES DE LIMA SOUZA
Advogado do(a) REQUERENTE: CARLOS OLIVEIRA SPADONI RO000607A
REQUERIDO: SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO
SEGURO DPVAT SA
Advogado do(a) REQUERIDO: ALVARO LUIZ DA COSTA
FERNANDES - RO0005369
INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA
Por ordem do(a) Exmo(a). Dr(a). Juiz(a) de Direito de Alta Floresta
do Oeste - Vara Única, fica V. Sa. intimada(o) do inteiro teor do
Expediente ID [21389031].
Tribunal de Justiça do ESTADO DE RONDÔNIA
Alta Floresta D’Oeste – Vara Única
Processo nº: 7000120-54.2018.8.22.0017
REQUERENTE: K. R. D. S. T., M. R. T. X., K. T. X.
Advogado do(a) REQUERENTE:
Advogado do(a) REQUERENTE:
Advogado do(a) REQUERENTE:
REQUERIDO: K. R. X.
Advogado do(a) REQUERIDO: NATALYA ANACLETO NOBREGA
- RO8979
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INTIMAÇÃO DO REQUERIDO
Por ordem do(a) Exmo(a). Dr(a). Juiz(a) de Direito de Alta Floresta
do Oeste - Vara Única, fica V. Sa. intimada(o) do inteiro teor da
SENTENÇA ID [21389361].

COMARCA DE ALVORADA D´OESTE

Tribunal de Justiça do ESTADO DE RONDÔNIA
Alta Floresta D’Oeste – Vara Única
Processo nº: 7000495-55.2018.8.22.0017
EXEQUENTE: A. M. B. D. S.
Advogado do(a) EXEQUENTE: ALINE CRISTINA RODRIGUES
DOS SANTOS - RO7746
EXECUTADO: P. R. D. S.
Advogado do(a) EXECUTADO:
INTIMAÇÃO DA PARTE EXEQUENTE
Por ordem do(a) Exmo(a). Dr(a). Juiz(a) de Direito de Alta Floresta
do Oeste - Vara Única, fica V. Sa. intimada(o) do inteiro teor da
SENTENÇA ID [21414163].

1ª Vara Criminal - Juizado Especial Criminal - Diretor de Cartório GEUDE DE OLIVEIRA LIMA. Comarca de Alvorada do Oeste/RO.
End. Eletrônico adw1criminal@tj.ro.gov.br

Tribunal de Justiça do ESTADO DE RONDÔNIA
Alta Floresta D’Oeste – Vara Única
Processo nº: 7000702-54.2018.8.22.0017
EXEQUENTE: JOAO FELIX DALPRA
Advogado do(a) EXEQUENTE: ALEANDER MARIANO SILVA
SANTOS - RO0002295
EXECUTADO: ALBINO LILIANN SIZINI FERRARI
Advogado do(a) EXECUTADO:
INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA
Por ordem do(a) Exmo(a). Dr(a). Juiz(a) de Direito de Alta Floresta
do Oeste - Vara Única, fica V. Sa. intimada(o) a promover o regular
andamento ao feito no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de
extinção e arquivamento.
Tribunal de Justiça do ESTADO DE RONDÔNIA
Alta Floresta D’Oeste – Vara Única
Processo nº: 7000602-36.2017.8.22.0017
AUTOR: BANCO DO BRASIL S.A.
Advogado do(a) AUTOR: RAFAEL SGANZERLA DURAND SP0211648
RÉU: CASSEMIRO CALDEIRA DA SILVA - EPP, CASSEMIRO
CALDEIRA DA SILVA, PAULO HENRIQUE RAK CALDEIRA DA
SILVA
Advogados do(a) RÉU: DENYVALDO DOS SANTOS PAIS JUNIOR
- RO7655, PEDRO ORIGA - RO0001953
Advogados do(a) RÉU: DENYVALDO DOS SANTOS PAIS JUNIOR
- RO7655, PEDRO ORIGA - RO0001953
Advogados do(a) RÉU: DENYVALDO DOS SANTOS PAIS JUNIOR
- RO7655, PEDRO ORIGA - RO0001953
INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA
Por ordem do(a) Exmo(a). Dr(a). Juiz(a) de Direito de Alta Floresta
do Oeste - Vara Única, fica V. Sa. intimada(o) do inteiro teor da
Certidão ID [21441150].
Tribunal de Justiça do ESTADO DE RONDÔNIA
Alta Floresta D’Oeste – Vara Única
Processo nº: 7001563-11.2016.8.22.0017
EXEQUENTE: HENRIQUE SIMONCELIS
Advogado do(a) EXEQUENTE: ROBERTO ARAUJO JUNIOR RO0004084
EXECUTADO: NEURACI VILAS BOAS BRANDAO
Advogado do(a) EXECUTADO: GILSON ALVES DE OLIVEIRA RO000549A
INTIMAÇÃO DAS PARTES
Por ordem do(a) Exmo(a). Dr(a). Juiz(a) de Direito de Alta Floresta
do Oeste - Vara Única, fica V. Sa. intimada(o) a promover o regular
andamento ao feito no prazo de 05 (cinco) dias, requerendo o que
entenderem de direito, sob pena de extinção e arquivamento (art.
485, §1º do Código de Processo Civil).

1º JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL

Proc: 2000116-23.2018.8.22.0011
Ação:Termo Circunstanciado (Juizado Criminal)
Delegacia de Policia Civil de Alvorada do Oeste Rondônia (Autor)
Wagner Cordeiro do Nascimento(Infrator)
Edital de Intimação de SENTENÇA
Autor: Delegacia de Policia Civil de Alvorada do Oeste Rondônia
Infrator: Wagner Cordeiro do Nascimento, brasileiro, solteiro,
frentista, filho de Ismar Floriano do Nascimento e Ivaniti Cordeiro de
Freitas Nascimento, nascido aos 17/09/1992, natural de Ji-Paraná/
RO, residente em Alvorada do Oeste/RO.
FINALIDADE: Intimar o infrator supra qualificado, da r. SENTENÇA
a seguir transcrita: Noticiam os autos a prática do delito de ameaça
praticado, em tese, por VAGNER CORDEIRO DO NASCIMENTO.
Trata-se de crime de ação penal pública condicionada à
representação. Analisando os autos, verifico que o suposto infrator e
a vítima realizaram a composição dos danos, tendo este renunciado
ao direito de representação e de oferecimento de queixa-crime.
Posto isso, homologo o acordo formulado entre as partes e, via de
consequência, extingo o feito em razão da ausência de condição
de procedibilidade. P.R.I.C. Procedam-se as alterações e baixas.
Após, arquive-se. Alvorada do Oeste/RO, na data do movimento.
Simone de Melo - Juíza de Direito.
Alvorada do Oeste/RO, 13 de setembro de 2018.

1ª VARA CÍVEL
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Alvorada do Oeste - Vara Única
Rua Vinícius de Moraes, 4308, Centro, Alvorada D’Oeste - RO CEP: 76930-000:(69) 34122540
Processo nº: 7000474-34.2017.8.22.0011
Classe: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
Requerente: Nome: RONALDO ADRIANO SANTANA
Endereço: Rua Heitor Guilherme, 933, - de 742/743 ao fim, Parque
São Pedro, Ji-Paraná - RO - CEP: 76907-852
Advogado do(a) AUTOR: JOAO AVELINO DE OLIVEIRA JUNIOR
- RO0000740
Requerido: Nome: DAVID KRAUZE SANTANA
Endereço: RUA MONTEIRO LOBATO, 4944, APTO 04, CENTRO,
Alvorada D’Oeste - RO - CEP: 76930-000
Advogado do(a) RÉU:
DESPACHO
Vistos.
Intime-se as partes da DECISÃO de ID 20476253.
Após, tornem conclusos.
Alvorada do Oeste/RO, na data do movimento.
Simone de Melo
Juíza de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Alvorada do Oeste - Vara Única
Rua Vinícius de Moraes, 4308, Centro, Alvorada D’Oeste - RO CEP: 76930-000:(69) 34122540
Processo nº: 7001260-44.2018.8.22.0011
Classe: ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68 (69)
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Requerente: Nome: ALANA LAVORATTI PORTILHO
Endereço: RUA ALMIRANTE TAMANDARÉ, 5363, SAO
FRANCISCO, Alvorada D’Oeste - RO - CEP: 76930-000
Nome: LORENZZO LAVORATTI BARROS
Endereço: RUA ALMIRANTE TAMANDARÉ, 5363, SAO
FRANCISCO, Alvorada D’Oeste - RO - CEP: 76930-000
Advogado do(a) AUTOR: LUANA GOMES DOS SANTOS RO8443
Advogado do(a) AUTOR: LUANA GOMES DOS SANTOS RO8443
Requerido: Nome: THIAGO CARVALHO BARROS
Endereço: RUA MACHADO DE ASSIS, 5271, SAO FRANCISCO,
Alvorada D’Oeste - RO - CEP: 76930-000
Advogado do(a) RÉU:
SENTENÇA
Vistos.
Trata-se de cumprimento de SENTENÇA proposta por LORENZZO
LAVORATTI BARROS, representado por sua genitora Alana
Lavoratti Portilho em face de THIAGO CARVALHO BARROS.
A parte autora foi devidamente intimada a manifestar-se conforme
DESPACHO de ID 20365431, apresentou justificativa, pelo qual
merece ser acolhida.
É o breve relatório. Fundamento e decido.
Do cotejo destes autos e daqueles autuados sob o nº 700111670.2018.8.22.0011 verifico que se tratam de ações idênticas, eis
que possuem as mesmas partes, causa de pedir e pedidos, o que
caracteriza litispendência, nos termos do artigo 337, § 3º, do NCPC.
Destaco que a litispendência é matéria que pode ser reconhecida
de ofício pelo Magistrado, conforme disciplina o artigo 337, § 5º, do
NCPC e que a extinção deste feito não trará qualquer prejuízo às
partes, porquanto a pretensão aqui contida será abarcada quando
do julgamento dos autos supra.
Ao teor do exposto, RECONHEÇO DE OFÍCIO A LITISPENDÊNCIA
entre este processo e aquele autuado sob o nº 700111670.2018.8.22.0011, declarando extinta esta ação, sem julgamento
de MÉRITO, nos termos do artigo 485, V, do NCPC.
Eventuais custas deverão ser suportadas pela parte requerente,
contudo, a exigibilidade do débito ficará suspensa porquanto
a parte autora é beneficiária da justiça gratuita. Sem honorários
advocatícios.
P.R.I.
Ciência ao Ministério Público.
Oportunamente, arquivem-se.
Alvorada do Oeste/RO
Simone de Melo
Juíza de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Alvorada do Oeste - Vara Única
Rua Vinícius de Moraes, 4308, Centro, Alvorada D’Oeste - RO CEP: 76930-000:(69) 34122540
Processo nº: 7000275-75.2018.8.22.0011
Classe: PROCEDIMENTO SUMÁRIO (22)
Requerente: Nome: GILVAN GOMES DA SILVA
Endereço: Leonardo Esloboda, 1571, Alto Alegre, Urupá - RO CEP: 76929-000 Endereço: Leonardo Esloboda, 1571, Alto Alegre,
Urupá - RO - CEP: 76929-000
Advogado do(a) AUTOR: OSIEL MIGUEL DA SILVA - RO0003307
Requerido: Nome: SUELI VON RON DON SALLES
Endereço: Lote 15, LH 09 KM 09, Urupá - RO - CEP: 76929-000
Advogado do(a) RÉU: MARCOS ANTONIO ODA FILHO RO0004760
DESPACHO
Vistos.
Considerando a DECISÃO saneadora proferida ao ID 20505939
e a manifestação tempestiva das partes, designo audiência de
instrução e julgamento para o dia 16/10/2018, às 11h00min.
Intimem-se.
Pratique-se o necessário.
Alvorada do Oeste/RO, em data do movimento.
Simone de Melo
Juíza de Direito
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PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Alvorada do Oeste - Vara Única
Rua Vinícius de Moraes, 4308, Centro, Alvorada D’Oeste - RO CEP: 76930-000:(69) 34122540
Processo nº: 7001332-02.2016.8.22.0011
Classe: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
Requerente: Nome: ELDA PEREIRA DE ARAUJO MONIZ
Endereço: Rua Moacir de Paula vieira, 4036, Centro, Urupá - RO CEP: 76929-000
Advogado do(a) AUTOR: MARIA HELENA DE PAIVA RO0003425
Requerido: Nome: JOAO DOS SANTOS GOUVEIA MONIZ
Endereço: Rua Moacir de Paula vieira, 4033, Apartamento 03,
Centro, Urupá - RO - CEP: 76929-000
Advogado do(a) RÉU: OSIEL MIGUEL DA SILVA - RO0003307
DESPACHO
Vistos.
Considerando a manifestação das partes.
Intime-se as, quanto ao DESPACHO saneador de ID 16960861.
Pratique-se o necessário.
Após, voltem concluso.
Alvorada do Oeste/RO, na data do movimento.
Simone de Melo
Juíza de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Alvorada do Oeste - Vara Única
Rua Vinícius de Moraes, 4308, Centro, Alvorada D’Oeste - RO CEP: 76930-000:(69) 34122540
Processo nº: 7000194-97.2016.8.22.0011
Classe: FAMÍLIA- EXECUÇÃO DE ALIMENTOS (1112)
Requerente: Nome: PAOLA BEATRIZ MOREIRA SILVA
Endereço: Rua Seringueira, 4293, 4293, Rua Seringueira, 4293,
Urupá - RO - CEP: 76929-000
Advogado do(a) EXEQUENTE:
Requerido: Nome: JOSE EVILÁSIO DA SILVA JUNIOR
Endereço: Rua Rio de Janeiro,150, 150, Rua Rio de Janeiro,150,
Ouro Preto do Oeste - RO - CEP: 76800-000
Advogado do(a) EXECUTADO:
DESPACHO
Vistos.
Acolho a manifestação do MP juntada ao ID 20857306.
Expeça-se carta precatória para a comarca de Ouro Preto do
Oeste-RO, a fim de intimar a autora no endereço indicado ao ID
20857306, a se manifestar nos autos no prazo de 10 dias.
Oficie-se a Eletrobras Distribuição Rondônia, para que no prazo de
10 dias, informe o local de lotação ou endereço do requerido.
Pratique-se o necessário.
Após, tornem conclusos.
Alvorada do Oeste/RO, na data do movimento.
Simone de Melo
Juíza de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Alvorada do Oeste - Vara Única
Rua Vinícius de Moraes, 4308, Centro, Alvorada D’Oeste - RO CEP: 76930-000:(69) 34122540
Processo nº: 7000254-02.2018.8.22.0011
Classe: FAMÍLIA- DIVÓRCIO LITIGIOSO (99)
Requerente: Nome: VICENCIA GUEDES DE OLIVEIRA
Endereço: Osmar marcelino de Oliveira, 4995, Casa, Alto Alegre,
Urupá - RO - CEP: 76929-000
Advogado do(a) REQUERENTE: ODAIR JOSE DA SILVA RO0006662
Requerido: Nome: RONALDO JOSE GONCALVES ARAUJO
Endereço: Av. Pref. Rolando Moreira, 920, Centro, Brasiléia - AC CEP: 69932-000
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Advogado do(a) REQUERIDO: ANA CLAUDIA MARTINS RO7993
DESPACHO
Vistos.
Intime-se a parte autora, para que no prazo legal, impugne a
contestação.
Após, com ou sem manifestação, tornem conclusos.
Alvorada do Oeste/RO, na data do movimento.
Simone de Melo
Juíza de Direito

Assim, promovi a liberação do montante sequestrado no Bacenjud
e determino a intimação do exequente para ciência e manifestação,
em 10 dias.
Findo o prazo, com ou sem manifestação, tornem conclusos.
Desde logo defiro a expedição de alvará para levantamento do
valor depositado nos autos.
Pratique-se o necessário.
Alvorada do Oeste/RO, na data do movimento.
Simone de Melo
Juíza de Direito

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Alvorada do Oeste - Vara Única
Rua Vinícius de Moraes, 4308, Centro, Alvorada D’Oeste - RO CEP: 76930-000:(69) 34122540
Processo nº: 7000682-86.2015.8.22.0011
Classe: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
Requerente: Nome: DANIELA CRISTINA CAVERZAN
Endereço: Avenida 7 de Setembro, 5432, Delegacia de Polícia
Civil, Bairro centro, Alvorada D’Oeste - RO - CEP: 76930-000
Advogado do(a) AUTOR: SILVIA LETICIA CALDEIRA E SILVA RO0002661
Requerido: Nome: ESTADO DE RONDÔNIA
Endereço: desconhecido
Advogado do(a) RÉU:
SENTENÇA
Trata-se de execução de título judicial proposta por DANIELA
CRISTINA CAVERZAN contra o ESTADO DE RONDÔNIA.
Conforme se verifica ao ID 21434627, o valor da RPV foi
devidamente depositado nos autos.
É o relatório. Passo à DECISÃO.
O artigo 924, II, do Novo Código de Processo Civil, determina que a
execução será extinta quando a obrigação for satisfeita. Do cotejo
dos autos verifico que o débito foi devidamente pago pelo dever, de
modo que a extinção do feito é medida que se impõe.
Ao teor do exposto e por tudo mais que dos autos consta, EXTINGO
A EXECUÇÃO, nos termos do artigo 924, II, do Novo Código de
Processo Civil, a fim de que surta os jurídicos e legais efeitos daí
decorrentes.
Expeça-se alvará para levantamento da quantia depositada nos
autos, intimando-se a parte para realizar o levantamento do valor,
bem como comprová-lo nos autos.
Sem custas processuais ou honorários advocatícios, nos termos
dos artigos 27 da Lei 12.153/09 e 55 da Lei 9.099/95.
P.R.I.
Oportunamente, arquivem-se.
Alvorada do Oeste/RO, na data do movimento.
Simone de Melo
Juíza de Direito

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Alvorada do Oeste - Vara Única
Rua Vinícius de Moraes, 4308, Centro, Alvorada D’Oeste - RO CEP: 76930-000:(69) 34122540
Processo nº: 7000169-50.2017.8.22.0011
Classe: JUIZADOS - PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL
CÍVEL (436)
Requerente: Nome: PAULO BATISTA DE BARROS
Endereço: Avenida Cabo Barbosa, s/n, ao lado da fabrica de
manilhas, Centro, Urupá - RO - CEP: 76929-000
Advogado do(a) REQUERENTE:
Requerido: Nome: IVANILDO DOS SANTOS FERREIRA
Endereço: LH TN6 LT 403 GL 01, ZONA RURAL, Teixeirópolis RO - CEP: 76928-000
Advogado do(a) REQUERIDO:
DESPACHO
Vistos.
Altere-se a classe processual para Cumprimento de SENTENÇA.
O art. 52 da Lei n. 9.099/95 dispõe que a execução da SENTENÇA
processar-se-á no próprio Juizado, aplicando-se, no que couber, o
disposto no Código de Processo Civil, com as alterações dispostas
na Lei dos Juizados.
Assim, nos termos do art. 523 do CPC, intime-se o réu a proceder
com o pagamento do débito, no prazo de 15 (quinze) dias, sob
pena de incidência da multa disposta no § 1º do respectivo artigo.
Antes, porém, encaminhe-se o feito à contadoria do Juízo para
atualização do débito, sem a multa supracitada.
Advirta-o de que havendo pagamento parcial no prazo previsto
acima, a multa incidirá sobre o remanescente do débito e de que
transcorrido o prazo para pagamento voluntário inicia-se o prazo
para impugnação, que deverá ser realizada em observância ao
disposto no artigo 525 do NCPC.
Havendo pagamento, intime-se o credor a se manifestar no feito,
em 10 (dez) dias. Caso contrário, encaminhem-se os autos à
Contadoria para nova atualização do débito, acrescendo aos
cálculos a multa de 10% (dez por cento).
Em seguida, intime-se o exequente para que requeira o que
entender pertinente para o correto andamento do feito, em 10 dias.
Com a manifestação, venham os autos conclusos.
Sem prejuízo, desde logo, caso requerido pela parte, autorizo
a expedição da certidão do teor da DECISÃO, que deverá ser
fornecida conforme artigo 517, § 2º, do NCPC, após o decurso do
prazo para pagamento voluntário, de modo a permitir que a parte
efetue o protesto da DECISÃO.
Alvorada do Oeste/RO, na data do movimento.
Simone de Melo
Juíza de Direito

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Alvorada do Oeste - Vara Única
Rua Vinícius de Moraes, 4308, Centro, Alvorada D’Oeste - RO CEP: 76930-000:(69) 34122540
Processo nº: 7000044-82.2017.8.22.0011
Classe: JUIZADOS - PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL
CÍVEL (436)
Requerente: Nome: RONALDO CARVALHO CAMPOS
Endereço: rua: cedro rosa, 1305, sumaúma, Urupá - RO - CEP:
76929-000
Advogado
do(a)
REQUERENTE:
DILNEY
EDUARDO
BARRIONUEVO ALVES - RO000301B
Requerido: Nome: ESTADO DE RONDÔNIA
Endereço: desconhecido
Advogado do(a) REQUERIDO:
Vistos.
Compulsando os autos verifico que o executado realizou o depósito
de valor.

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Alvorada do Oeste - Vara Única
Rua Vinícius de Moraes, 4308, Centro, Alvorada D’Oeste - RO CEP: 76930-000:(69) 34122540
Processo nº: 7000300-93.2015.8.22.0011
Classe: PETIÇÃO (241)
Requerente: Nome: ELIFILETE BENVINDO
Endereço: Rua Valneir Nunes, 4.485, Delegacia de Polícia Civil de
Urupá, Alto Alegre, Urupá - RO - CEP: 76929-000
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Advogado do(a) REQUERENTE: SILVIA LETICIA CALDEIRA E
SILVA - RO0002661
Requerido: Nome: ESTADO DE RONDÔNIA
Endereço: desconhecido
Advogado do(a) REQUERIDO:
Vistos.
Compulsando os autos verifico que o executado realizou o depósito
de valor.
Assim, determino a intimação da exequente para ciência e
manifestação, em 10 dias.
Findo o prazo, com ou sem manifestação, tornem conclusos.
Desde logo defiro a expedição de alvará para levantamento do
valor depositado nos autos.
Pratique-se o necessário.
Alvorada do Oeste/RO, na data do movimento.
Simone de Melo
Juíza de Direito

COMARCA DE BURITIS
1ª VARA CÍVEL
Tribunal de Justiça de Rondônia
PODER JUDICIÁRIO
Buritis - 1ª Vara Genérica
Sede do Juízo: Rua Taguatinga, 1380, Setor 3, Buritis - RO - CEP:
76880-000.
Processo: nº 7005567-11.2018.8.22.0021
Exequente: MARIA DE LOURDES MARTINS DA SILVA
Advogado do(a) AUTOR: OSNI LUIZ DE OLIVEIRA - RO0007252
Executado: SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO
DPVAT SA
Advogado do(a) RÉU: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO RO0005017
Intimação
De ordem do MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Genérica de Buritis, fica
Vossa Senhoria intimada PARA APRESENTAR IMPUGNAÇÃO À
CONTESTAÇÃO, no prazo de 15 (quinze) dias.
Buritis, 12 de setembro de 2018
Tribunal de Justiça de Rondônia
PODER JUDICIÁRIO
Buritis - 1ª Vara Genérica
Sede do Juízo: Rua Taguatinga, 1380, Setor 3, Buritis - RO - CEP:
76880-000.
Processo: nº 7003971-89.2018.8.22.0021
Exequente: SINDICATO MEDICO DE RONDONIA
Advogados do(a) AUTOR: MARCOS AURELIO DE MENEZES
ALVES - RO0005136, DANIELLE ROSAS GARCEZ BONIFÁCIO
DE MELO DIAS - RO0002353
Executado: ESTADO DE RONDÔNIA
Advogado do(a) RÉU:
Intimação
VISTAS AO AUTOR, no prazo de 15 dias.
Buritis, 12 de setembro de 2018
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Buritis - 1ª Vara Genérica
AC Buritis, 1380, Rua Taguatinga, Setor 3, Buritis - RO - CEP: 76880000 - Fone:(69) 32382963. Processo: 7004921-69.2016.8.22.0021
Classe: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
Data da Distribuição: 17/10/2016 11:45:13
Requerente: T. G.
Advogado do(a) AUTOR: RAFAEL SILVA COIMBRA - RO0005311
Requerido: C. D. L. e outros
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Advogado do(a) RÉU:
Advogado do(a) RÉU: VALDENI ORNELES DE ALMEIDA
PARANHOS - RO0004108
DECISÃO
Vistos,
Ante as informações do IPC – Instituto de perícias Científicas,
intimem-se as partes para ciência e cumprimento com urgências
das recomendações apontadas no Id. 21072337, pág. 1-4.
Ressalto que a exumação ocorrerá no dia 28/09/2018 as 14:00,
no cemitério municipal São Sebastião, município de Ariquemes
-RO, no qual a presença dos advogados das partes é facultativa
e a presença dos parentes do de cujus são desaconselhadas, em
função da comoção, bem como há possibilidade de nomeação de
assistentes técnicos para acompanhar o procedimento.
A coleta dos materiais sanguíneos da parte investigante T. G., e sua
genitora Cleonice Martines Gonçalves, ocorrerá no dia 28/09/2018
as 08h:00min, na sala de audiência da 1ª Vara Genérica da Comarca
de Buritis. Proceda sua intimação pessoal, com urgência.
Determino ao Cartório que proceda a cientificação do administrador
do cemitério para que disponibilize coveiros para realização do ato
exumatório determinado, bem como certifique-se previamente do
local correto que está sepultado o Sr. Claudenir de Lazari, bem
como cientifique-se que o sepulcro não deverá ser aberto antes da
chegada do Perito Judicial.
Intime-se os familiares do exumando para providenciar equipe de
construção, para demolição e reconstrução do jazigo.
Por fim determino ao cartório a expedição de Alvará para transporte
interestadual do material exumado, autorizando o perito judicial a
transportar restos mortais do Sr. Claudenir de Lazari, dentro dos
Estados de Rondônia e Mato Grosso do Sul.
Proceda a intimação das partes, advogados e demais interessados.
Com urgência, via MANDADO, tendo em vista o curto prazo para
realização do ato.
Serve a presente DECISÃO como carta/MANDADO /intimação/
ofício/alvará.
Buritis, 11 de setembro de 2018.
HEDY CARLOS SOARES
Juiz de Direito
Tribunal de Justiça de Rondônia
PODER JUDICIÁRIO
Buritis - 1ª Vara Genérica
Sede do Juízo: Rua Taguatinga, 1380, Setor 3, Buritis - RO - CEP:
76.880-000 - Fone:(69) 3238-2910
Processo nº 7004073-82.2016.8.22.0021
Assunto:[]
AUTOR: JOSEMAR LIMA
Advogado:Advogados do(a) EXEQUENTE: HELBA GONCALVES
BIAGGI - RO9295, ALBERTO BIAGGI NETTO - RO0002740
Requerido: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Intimação
Por Ordem do Exmo. Dr Juiz de Direito de Buritis - 1ª Vara Genérica,
fica V.Sa. intimada da expedição do Alvará nº 642/2018, bem como
comprovar seu levantamento junto aos autos.
Buritis, 13 de setembro de 2018.
VAGUISCRENE TELES DE CARVALHO
Técnico Judiciário
Tribunal de Justiça de Rondônia
PODER JUDICIÁRIO
Buritis - 1ª Vara Genérica
Sede do Juízo: Rua Taguatinga, 1380, Setor 3, Buritis - RO - CEP:
76.880-000 - Fone:(69) 3238-2910
Processo nº 7003797-17.2017.8.22.0021
Assunto:[Aposentadoria por Invalidez]
AUTOR: NEUDIMAR PEREIRA
Advogado:Advogado do(a) AUTOR: ALBERTO BIAGGI NETTO RO0002740
Requerido: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
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Intimação
Por Ordem do Exmo. Dr Juiz de Direito de Buritis - 1ª Vara Genérica,
fica V.Sa. intimada da expedição do Alvará nº 640/2018, bem como
comprovar seu levantamento junto aos autos.
Buritis, 13 de setembro de 2018.
VAGUISCRENE TELES DE CARVALHO
Técnico Judiciário
Tribunal de Justiça de Rondônia
PODER JUDICIÁRIO
Buritis - 1ª Vara Genérica
Sede do Juízo: Rua Taguatinga, 1380, Setor 3, Buritis - RO - CEP:
76.880-000 - Fone:(69) 3238-2910
Processo nº 7000791-36.2016.8.22.0021
Assunto:[Execução Previdenciária]
AUTOR: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Advogado:Advogado do(a) EMBARGANTE:
Requerido: Joselino Pereira de Souza
Intimação
Por Ordem do Exmo. Dr Juiz de Direito de Buritis - 1ª Vara Genérica,
fica V.Sa. intimada da expedição do Alvará nº 640/2018, bem como
comprovar seu levantamento junto aos autos.
Buritis, 13 de setembro de 2018.
VAGUISCRENE TELES DE CARVALHO
Técnico Judiciário
Tribunal de Justiça de Rondônia
PODER JUDICIÁRIO
Buritis - 1ª Vara Genérica
Sede do Juízo: Rua Taguatinga, 1380, Setor 3, Buritis - RO - CEP:
76.880-000 - Fone:(69) 3238-2910
Processo nº 7004974-16.2017.8.22.0021
Assunto:[Antecipação de Tutela / Tutela Específica]
AUTOR: JACIRA DE PAULA NEVES
Advogado:Advogado do(a) EXEQUENTE: SONIA JACINTO
CASTILHO - RO0002617
Requerido: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Intimação
Por Ordem do Exmo. Dr Juiz de Direito de Buritis - 1ª Vara Genérica,
fica V.Sa. intimada da expedição do Alvará nº 644/2018, bem como
comprovar seu levantamento junto aos autos.
Buritis, 13 de setembro de 2018.
VAGUISCRENE TELES DE CARVALHO
Técnico Judiciário
Tribunal de Justiça de Rondônia
PODER JUDICIÁRIO
Buritis - 1ª Vara Genérica
Sede do Juízo: Rua Taguatinga, 1380, Setor 3, Buritis - RO - CEP:
76.880-000 - Fone:(69) 3238-2910
Processo nº 7006087-39.2016.8.22.0021
Assunto:[Auxílio-Doença Previdenciário]
AUTOR: JANDECLEIDE DE MACEDO LIMA
Advogado:Advogado do(a) AUTOR: VALDENI ORNELES DE
ALMEIDA PARANHOS - RO0004108
Requerido: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Intimação
Por Ordem do Exmo. Dr Juiz de Direito de Buritis - 1ª Vara Genérica,
fica V.Sa. intimada da expedição do Alvará nº 645/2018, bem como
comprovar seu levantamento junto aos autos.
Buritis, 13 de setembro de 2018.
VAGUISCRENE TELES DE CARVALHO
Técnico Judiciário
Tribunal de Justiça de Rondônia
PODER JUDICIÁRIO
Buritis - 1ª Vara Genérica
Sede do Juízo: Rua Taguatinga, 1380, Setor 3, Buritis - RO - CEP:
76.880-000 - Fone:(69) 3238-2910
Processo nº 7002063-02.2015.8.22.0021
Assunto:[Causas Supervenientes à SENTENÇA ]
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AUTOR: ROSELI MARTINS DA SILVA
Advogado:Advogado do(a) EXEQUENTE: ALESSANDRO DE
JESUS PERASSI PERES - RO0002383
Requerido: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Intimação
Por Ordem do Exmo. Dr Juiz de Direito de Buritis - 1ª Vara Genérica,
fica V.Sa. intimada da expedição do Alvará nº 646/2018, bem como
comprovar seu levantamento junto aos autos.
Buritis, 13 de setembro de 2018.
VAGUISCRENE TELES DE CARVALHO
Técnico Judiciário
Tribunal de Justiça de Rondônia
PODER JUDICIÁRIO
Buritis - 1ª Vara Genérica
Sede do Juízo: Rua Taguatinga, 1380, Setor 3, Buritis - RO - CEP:
76880-000.
Processo: nº 7001208-86.2016.8.22.0021
Exequente: GONCALINA PAULA CORREA
Advogado do(a) EXEQUENTE: DORIHANA BORGES BORILLE RO0006597
Executado: Município de Buritis e outros
Advogado do(a) EXECUTADO:
Advogado do(a) EXECUTADO:
Intimação
Por determinação do MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Genérica de
Buritis/RO fica Vossa Senhoria intimada a se manifestar quanto o
pagamento realizado no feito (ID:19097027 /PJE), no prazo de 10
(dez) dias, sob pena de remessa para conta centralizadora.
Buritis, 13 de setembro de 2018
Tribunal de Justiça de Rondônia
PODER JUDICIÁRIO
Buritis - 1ª Vara Genérica
Sede do Juízo: Rua Taguatinga, 1380, Setor 3, Buritis - RO - CEP:
76880-000.
Processo: nº 7000946-73.2015.8.22.0021
Exequente: TEREZINHA MARIA DE OLIVEIRA
Advogado do(a) EXEQUENTE: PEDRO FELIZARDO DE ALENCAR
- RO0002394
Executado: ESTADO DE RONDÔNIA
Advogado do(a) EXECUTADO:
Intimação
Por determinação do MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Genérica de
Buritis/RO fica Vossa Senhoria intimada a respeito da expedição
do Alvará n.630/2018, bem como comprovar nos autos seu
levantamento, e requerer o que entender de direito no prazo de
05 dias.
Buritis, 13 de setembro de 2018
Tribunal de Justiça de Rondônia
PODER JUDICIÁRIO
Buritis - 1ª Vara Genérica
Sede do Juízo: Rua Taguatinga, 1380, Setor 3, Buritis - RO - CEP:
76880-000.
Processo: nº 7002235-41.2015.8.22.0021
Exequente: SIMONE DA SILVA SERGIO
Advogado do(a) REQUERENTE: EURIANNE DE SOUZA PASSOS
BARRIONUEVO ALVES - RO0003894
Executado: Município de Buritis e outros
Advogado do(a) REQUERIDO:
Advogado do(a) REQUERIDO:
INTIMAÇÃO
Por determinação do MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Genérica de
Buritis/RO fica Vossa Senhoria intimada a respeito da expedição
do Alvará n. 559/2018, bem como apresentar nos autos seu
levantamento, e requerer o que entender de direito no prazo de
05 dias.
Buritis, 13 de setembro de 2018
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Tribunal de Justiça de Rondônia
PODER JUDICIÁRIO
Buritis - 1ª Vara Genérica
Sede do Juízo: Rua Taguatinga, 1380, Setor 3, Buritis - RO - CEP:
76880-000.
Processo: nº 7000612-39.2015.8.22.0021
Exequente: SONIA MARIA MACCARI
Advogados do(a) EXEQUENTE: ANA PAULA DOS SANTOS DE
CAMARGO - RO0004794, GABRIEL DA COSTA ALEXANDRE RO0004986
Executado: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN-RO e outros
Advogado do(a) EXECUTADO: RAPHAEL ERIK FERNANDES DE
ARAUJO - RO0004471
Advogado do(a) EXECUTADO:
Intimação
Por determinação do MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Genérica de
Buritis/RO fica Vossa Senhoria intimada a respeito da expedição
do Alvará n.569/2018, bem como apresentar nos autos seu
levantamento, e requerer o que entender de direito no prazo de
05 dias.
Buritis, 13 de setembro de 2018
Tribunal de Justiça de Rondônia
PODER JUDICIÁRIO
Buritis - 1ª Vara Genérica
Sede do Juízo: Rua Taguatinga, 1380, Setor 3, Buritis - RO - CEP:
76.880-000 - Fone:(69) 3238-2910
Processo nº 7004499-94.2016.8.22.0021
Assunto:[Correção Monetária]
AUTOR: DEBORA MARCELINO DA SILVA
Advogado:Advogado do(a) EXEQUENTE: ALBERTO BIAGGI
NETTO - RO0002740
Requerido: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Intimação
Por Ordem do Exmo. Dr Juiz de Direito de Buritis - 1ª Vara Genérica,
fica V.Sa. intimada da expedição do Alvará nº 647/2018, bem como
comprovar seu levantamento junto aos autos.
Buritis, 13 de setembro de 2018.
VAGUISCRENE TELES DE CARVALHO
Técnico Judiciário
Tribunal de Justiça de Rondônia
PODER JUDICIÁRIO
Buritis - 1ª Vara Genérica
Sede do Juízo: Rua Taguatinga, 1380, Setor 3, Buritis - RO - CEP:
76880-000.
Processo: nº 7001171-93.2015.8.22.0021
Exequente: ELIZABETE RODRIGUES DE CARVALHO
Advogado do(a) EXEQUENTE: EURIANNE DE SOUZA PASSOS
BARRIONUEVO ALVES - RO0003894
Executado: Município de Buritis e outros
Advogado do(a) EXECUTADO: JOSE PAULO DE ASSUNCAO RO0005271
Advogado do(a) EXECUTADO:
Intimação
Por determinação do MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Genérica de
Buritis/RO, fica Vossa Senhoria intimada a respeito da expedição
do Alvará n. 570/2018, bem como apresentar nos autos seu
levantamento e acréscimos legais, também requerer o que entender
de direito no prazo de 5 dias.
Buritis, 13 de setembro de 2018
Tribunal de Justiça de Rondônia
PODER JUDICIÁRIO
Buritis - 1ª Vara Genérica
Sede do Juízo: Rua Taguatinga, 1380, Setor 3, Buritis - RO - CEP:
76880-000.
Processo: nº 7001655-74.2016.8.22.0021
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Exequente: CRISTINA MORAES
Advogado do(a) EXEQUENTE: DILNEY EDUARDO BARRIONUEVO
ALVES - RO000301B
Executado: MUNICIPIO DE BURITIS
Advogado do(a) EXECUTADO:
Intimação
Por determinação do MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Genérica de
Buritis/,fica Vossa Senhoria intimada a respeito da expedição do
Alvará n. 639/2018, bem como apresentar levantamento nos autos
no prazo de 05 dias.
Buritis, 13 de setembro de 2018
Tribunal de Justiça de Rondônia
PODER JUDICIÁRIO
Buritis - 1ª Vara Genérica
Sede do Juízo: Rua Taguatinga, 1380, Setor 3, Buritis - RO - CEP:
76880-000.
Processo: nº 7001327-81.2015.8.22.0021
Exequente: MARIA CLEUSA DA SILVA ARAUJO DE SOUZA
Advogado do(a) REQUERENTE: PEDRO FELIZARDO DE
ALENCAR - RO0002394
Executado: ESTADO DE RONDÔNIA
Advogado do(a) REQUERIDO:
Intimação
Por determinação do MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Genérica de
Buritis/RO, fica Vossa Senhoria intimada sobre a expedição do
Alvará 639/2018, bem como apresentar seu levantamento no prazo
de 05 dias.
Buritis, 13 de setembro de 2018

2ª VARA CÍVEL
2º Cartório
Proc.: 0000918-93.2016.8.22.0021
Ação:Execução da Pena
Autor:Ministério Público do Estado de Rondônia
Advogado:Promotor de Justiça ( )
Condenado:Maurício Assis de Castro
Advogado:Não Informado ( xx)
DECISÃO:
DECISÃO Vistos em Mutirão,Considerando o que preceitua a
Resolução Conjunta 001/2009-CNMP-CNJ, que determina o
estabelecimento de mecanismos para revisão periódica das prisões
temporárias e definitivas.Tendo em conta ainda a Política Institucional
do TJRO de revisão processual anual dos presos definitivos, a ser
realizado na 1ª Quinzena de Setembro, conforme disposto no Ofício
Circular CGJ nº 053/2018.Considerando-se, ainda, o exíguo prazo
para a realização das referidas análises processuais (de 15 dias
conforme já salientado acima), os autos foram, desde já, conclusos
para deliberação, sem prejuízo de ulterior e oportuna manifestação
das partes.O presente feito foi analisado no mutirão carcerário de
presos definitivos, com o especial objetivo jurisdicional de garantia
do devido processo legal, visando a ressocialização dos apenados
para sua inclusão na sociedade.HOMOLOGO os cálculos de pena
realizados.Percebe-se do cálculo de pena que o reeducando terá
direito de progressão ao regime aberto em 01/07/2020, caso não
cometa até a data mencionada qualquer falta apta a ensejar a
revogação ou retardação do benefício.Em relação ao pedido de
fl. 115, dê-se vistas ao Ministério Público para manifestação, após
retornem os autos conclusos para deliberação.Por fim, remeta-se
ao reeducando o cálculo atualizado e a presente DECISÃO.Vistas
ao Ministério Público. Após. conclusos.Pratique-se o necessário.
Buritis-RO, quarta-feira, 12 de setembro de 2018.José de Oliveira
Barros Filho Juiz Substituto
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Proc.: 0000157-91.2018.8.22.0021
Ação:Execução da Pena
Autor:Ministério Público do Estado de Rondônia
Advogado:Promotor de Justiça ( )
Condenado:Messias de Oliveira Barbosa
Advogado:Não Informado ( xx)
DECISÃO:
DECISÃO Vistos em Mutirão,Considerando o que preceitua a
Resolução Conjunta 001/2009-CNMP-CNJ, que determina o
estabelecimento de mecanismos para revisão periódica das prisões
temporárias e definitivas.Tendo em conta ainda a Política Institucional
do TJRO de revisão processual anual dos presos definitivos, a ser
realizado na 1ª Quinzena de Setembro, conforme disposto no Ofício
Circular CGJ nº 053/2018.Considerando-se, ainda, o exíguo prazo
para a realização das referidas análises processuais (de 15 dias
conforme já salientado acima), os autos foram, desde já, conclusos
para deliberação, sem prejuízo de ulterior e oportuna manifestação
das partes.O presente feito foi analisado no mutirão carcerário de
presos definitivos, com o especial objetivo jurisdicional de garantia
do devido processo legal, visando a ressocialização dos apenados
para sua inclusão na sociedade.Outrossim, HOMOLOGO os
cálculos de pena realizados.Percebe-se do cálculo de pena que
o reeducando terá direito de progressão ao regime aberto em
05/11/2018, caso não cometa até a data mencionada qualquer falta
apta a ensejar a revogação ou retardação do benefício. Fica desde
já, pois, designada audiência admonitória para a referida data, às
09h, independente de nova deliberação.Mantenho a suspensão
do feito até o cumprimento integral da pena imposta, conforme
DESPACHO de fl. 16.Por fim, remeta-se ao reeducando o cálculo
atualizado e a presente DECISÃO.Intimem-se. Vistas ao Ministério
Público e a Defesa.Pratique-se o necessário.Reeducando: Messias
de Oliveira Barbosa, brasileiro, solteiro, serrador, RG n. 1374691
SSP/RO, nascido em 01/07/1997, em Apuí/AM, filho de Carmem
de Oliveira Santos e José Pedro Barbosa, residente na Rua
Tancredo Neves, n. 195, Setor 08, na Cidade de Buritis/RO.BuritisRO, quarta-feira, 12 de setembro de 2018.José de Oliveira Barros
Filho Juiz Substituto
Proc.: 0001367-90.2012.8.22.0021
Ação:Execução da Pena
Autor:Ministério Público do Estado de Rondônia
Advogado:Promotor de Justiça (2020202020 2020202020)
Condenado:Luiz Fernando Parraleigo Fonseca
Advogado:Não Informado ( xx)
DECISÃO:
DECISÃO Vistos em Mutirão,Considerando o que preceitua a
Resolução Conjunta 001/2009-CNMP-CNJ, que determina o
estabelecimento de mecanismos para revisão periódica das prisões
temporárias e definitivas;Tendo em conta ainda a Política Institucional
do TJRO de revisão processual anual dos presos definitivos, a ser
realizado na 1ª Quinzena de Setembro, conforme disposto no Ofício
Circular CGJ nº 053/2018;Considerando-se, ainda, o exíguo prazo
para a realização das referidas análises processuais (de 15 dias
conforme já salientado acima), os autos foram, desde já, conclusos
para deliberação, sem prejuízo de ulterior e oportuna manifestação
das partes;O presente feito foi analisado no mutirão carcerário de
presos definitivos, com o especial objetivo jurisdicional de garantia
do devido processo legal, visando a ressocialização dos apenados
para sua inclusão na sociedade.O apenado foi progredido para o
regime semiaberto em 02.08.2018 (ata de audiência admonitória à fl.
264).Trabalhou, para fins de remição, da seguinte forma:MÊSFLS.
DIASJulho/201826325Percebe-se, pois, que o total de dias
trabalhados é de 25 (vinte e cinco) dias, resultando em 08 (oito)
dias para remir, o que declaro remidos da pena do condenado. Fica
desde já advertido que, no caso de punição por falta grave, tais
dias poderão ser considerados perdidos, nos termos do art. 127 da
LEP.Outrossim, HOMOLOGO o cálculo de liquidação de penas de
fls. 266/267.Verifica-se do cálculo de pena que o reeducando terá
direito ao livramento condicional em 22/02/2023, caso não cometa
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até a data mencionada qualquer falta apta a ensejar a revogação
ou retardação do benefício.Por fim, remeta-se ao reeducando
o cálculo atualizado e a presente DECISÃO.Vistas ao Ministério
Público e a Defesa.Pratique-se o necessário.Buritis-RO, quartafeira, 12 de setembro de 2018.José de Oliveira Barros Filho Juiz
Substituto
Proc.: 0002934-90.2015.8.22.0009
Ação:Execução Provisória
Autor:Ministério Público do Estado de Rondônia
Advogado:Promotor de Justiça ( )
Condenado:Gilberto Luiz Miller Rangel
Advogado:Não Informado ( xx)
DECISÃO:
DECISÃO Vistos em Mutirão,Considerando o que preceitua a
Resolução Conjunta 001/2009-CNMP-CNJ, que determina o
estabelecimento de mecanismos para revisão periódica das
prisões temporárias e definitivas;Tendo em conta ainda a Política
Institucional do TJRO de revisão processual anual dos presos
definitivos, a ser realizado na 1ª Quinzena de Setembro, conforme
disposto no Ofício Circular CGJ nº 053/2018;Considerando-se,
ainda, o exíguo prazo para a realização das referidas análises
processuais (de 15 dias conforme já salientado acima), os autos
foram, desde já, conclusos para deliberação, sem prejuízo de
ulterior e oportuna manifestação das partes;O presente feito
foi analisado no mutirão carcerário de presos definitivos, com o
especial objetivo jurisdicional de garantia do devido processo legal,
visando a ressocialização dos apenados para sua inclusão na
sociedade.Foi constatado, inicialmente, que o reeducando Gilberto
Luiz Miller Rangel trabalhou, para fins de remição, da seguinte
forma:MÊSFLS.DIASJan/201713422Fev/201713419Março/2017
13423Abril/201713418Maio/201714021Junho/201714021Julho/2
01714021Out/201717522Nov/201717522Dez/201717521Jan/20
1817523Fev/201818220Março/201818222Abril/201818221Maio/
201818223Verifica-se, assim, para o referido período (01/2017 a
05/2018), o total de 319 (trezentos e dezenove) dias, resultando em
106 (cento e seis) dias para remir.Extrai-se dos autos, ainda, para
o período anterior a 26/08/2016, o total de 289 (duzentos e oitenta
e nove) dias trabalhados, dos quais devem ser deduzidos 96
(noventa e seis) dias (DECISÃO de fls. 172/173), resultando, pois,
para remição, 64 (sessenta e quatro) dias.Outrossim, HOMOLOGO
os cálculos de pena realizados.Percebe-se, do cálculo de pena,
que o reeducando terá direito de progressão ao regime semiaberto
em 23/09/2018, caso não cometa até a data mencionada qualquer
falta apta a ensejar a revogação ou retardação do benefício.
Desta forma, fica desde já designada audiência admonitória para
a referida data, às 09h, independente de nova deliberação.Vistas
ao Ministério Público e a Defesa.Pratique-se o necessário.SIRVA
A PRESENTE COMO MANDADO /OFÍCIO. Reeducando: Gilberto
Luiz Miller Rangel, encontra-se recolhido no Presídio da Comarca
de Buritis/RO.Buritis-RO, quarta-feira, 12 de setembro de 2018.
José de Oliveira Barros Filho Juiz Substituto
Proc.: 0000901-86.2018.8.22.0021
Ação:Carta Precatória (Criminal)
Autor:Ministério Público do Estado de Rondônia
Advogado:Promotor de Justiça ( )
Réu:Paulo de Souza Cardoso
Advogado:Hamilton Junior Constantino Trondoli (OAB/RO 6856)
DESPACHO: DESPACHO Vistos,Cumpra-se, servindo a segunda
via da presente carta precatória como MANDADO ou se expedindo
o necessário. Consigno que, caso o Oficial de Justiça certifique
que a pessoa a ser citada/intimada tenha mudado de endereço
e indique o atual, fica, desde já, determinada, independente de
nova deliberação, a remessa da presente ao juízo da comarca que
se referir o novo endereço, dado o caráter itinerante das Cartas
Precatórias, devendo ser observada pela escrivania a comunicação
ao juízo deprecante quanto a essa remessa. Outrossim, designo
audiência de instrução para o dia 24/09/2018, às 09h00min, para a
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oitiva da testemunha Claudete Fernandes de Jesus, podendo ser
localizada na Rua Vilhena, n. 2732, St. 04, nesta cidade e comarca
de Buritis/RO.Para a diligência a ser cumprida nessa comarca
autorizo o uso das prerrogativas do art. 172 do CPC e respectivos
parágrafos.Cumpra-se na forma deprecada, servindo a segunda
via de MANDADO ou expedindo-se o necessário.Desde já, fica
também determinada a devolução da Carta Precatória à origem,
caso o Oficial de Justiça certifique que não foi possível encontrar a
pessoa em questão, não declinando o novo endereço.Comuniquese à origem. Pratique-se o necessário.Vias deste servem como
carta/MANDADO /ofício.Buritis-RO, terça-feira, 4 de setembro de
2018.Hedy Carlos Soares Juiz de Direito.
Proc.: 0001887-84.2011.8.22.0021
Ação:Ação Penal - Procedimento Sumário (Réu Solto)
Autor:Ministério Público do Estado de Rondônia
Advogado:Promotor de Justiça ( )
Denunciado:Thomas Edison Bombardelli
Advogado: Jeferson Nunes Arantes Fuhr (OAB/RO 5249)
Vítima:Paulo Teixeira Pontes
DECISÃO: DECISÃO. Vistos etc.Trata-se de pedido de Revogação
de Prisão Preventiva formulado pela Defesa de THOMAS EDISON
BOMBARDELLI, qualificado nos autos, alegando, em síntese,
não subsistirem os fundamentos que ensejaram a decretação da
prisão, e que o réu possui residência fixa. Juntou documentos.
Relatei. Decido.O acusado teve sua prisão preventiva decretada
no dia 09 de Maio de 2018 em razão de encontrar-se em local
incerto e não sabido. No dia 03/09/2018 o acusado foi preso no
município de Porto Velho/RO em razão do MANDADO de prisão
em aberto.Verifica-se que as causas que ensejaram a decretação
da prisão do acusado não se encontram mais presentes nos autos,
de modo que se faz necessária a sua revogação.No mais, não
há indícios de que o acusado dificultará a instrução processual,
pois apresentou comprovante de endereço nos autos (f. 81).Mais
razoável para o caso conceder ao acusado a revogação da prisão
preventiva, mediante o cumprimento de determinadas medidas
cautelares diversas da prisão, trazidas pela nova legislação.Ante
o exposto, DEFIRO o pedido de revogação de prisão preventiva
do acusado THOMAS EDISON BOMBARDELLI, mediante o
cumprimento de medidas cautelares.Serve a presente DECISÃO
como Alvará de Soltura, se por outro motivo não estiver preso,
e Termo de Compromisso, com as seguintes condições:a)
Comparecimento mensal no juízo de sua residência para informar
e justificar suas atividades, bem como comunicação, a ao Juízo,
de qualquer alteração de endereço;b) Proibição de frequentar
bares e estabelecimentos de diversão congêneres;c) proibição de
ausentar-se da comarca em que reside sem autorização judicial;d)
recolhimento em seu domicílio no período noturno, a partir das
22h00min, sob pena de revogação da liberdade.Em concordância
com os princípios da celeridade processual, da economicidade, da
eficiência e da razoabilidade, a análise da resposta apresentada
(art. 397, do CPP), será exercida na audiência de instrução e
julgamento que ora designo para o dia 06/10/2018 às 10h00min.,
sem prejuízo de eventual análise preliminar, caso seja necessária.
Na ocasião, além da referida análise, proceder-se-á a tomada de
declarações do ofendido, a inquirição das testemunhas arroladas
pela acusação e pela defesa, nesta ordem, bem como os
esclarecimentos dos peritos, as acareações e o reconhecimento
de pessoas e coisas, e o interrogatório do acusado (art. 400, do
CPP), além das apresentações das alegações finais orais e a
prolação da SENTENÇA.Serve a presente DECISÃO, como Carta
Precatória ao Juízo da Comarca de Porto Velho/RO, onde o réu
se encontra preso nesta data, com FINALIDADE de citação dos
termos da denúncia, intimação da designação da audiência, e
para cumprimento do alvará de soltura em seu favor.Por fim, sem
prejuízo das deliberações anteriores, servirá a presente como
Carta Precatória para interrogatório do réu, pelo Juízo Criminal da
Comarca de Ariquemes/RO, preferencialmente em data posterior
a realização da audiência de instrução neste Juízo.Denunciado:
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Thomas Edison Bombardelli, brasileiro, casado, filho de Danilo
Bombardelli e Dilma Rozendo da Zilva, nascido no dia 11/02/1990,
natural de Ariquemes/RO, residente na Rua Andorinhas, nº 1635,
St. 02, Ariquemes/RO.Ciência ao Ministério Público e à Defesa.
Buritis-RO, terça-feira, 4 de setembro de 2018.Hedy Carlos Soares
Juiz de Direito.
Proc.: 0000816-03.2018.8.22.0021
Ação:Carta Precatória (Criminal)
Autor:Ministério Público do Estado do Mato Grosso
Advogado:Promotor de Justiça ( )
Réu:Edson Raimundo da Silva, José de Souza Aguiar
Advogado:Adriano José da Silva (OAB/MT 15745)
DESPACHO: DESPACHO Vistos,Cumpra-se, servindo a segunda
via da presente carta precatória como MANDADO ou se expedindo
o necessário. Consigno que, caso o Oficial de Justiça certifique
que a pessoa a ser citada/intimada tenha mudado de endereço
e indique o atual, fica, desde já, determinada, independente de
nova deliberação, a remessa da presente ao juízo da comarca que
se referir o novo endereço, dado o caráter itinerante das Cartas
Precatórias, devendo ser observada pela escrivania a comunicação
ao juízo deprecante quanto a essa remessa. Outrossim, designo
audiência de instrução para o dia 24/09/2018, às 10h30min,
para a oitiva da testemunha Ronaldo da Silva Ribeiro, podendo
ser localizado na avenida Monte Negro, n. 2150, nesta cidade e
comarca de Buritis/RO.Para a diligência a ser cumprida nessa
comarca autorizo o uso das prerrogativas do art. 172 do CPC e
respectivos parágrafos.Cumpra-se na forma deprecada, servindo a
segunda via de MANDADO ou expedindo-se o necessário.Desde
já, fica também determinada a devolução da Carta Precatória à
origem, caso o Oficial de Justiça certifique que não foi possível
encontrar a pessoa em questão, não declinando o novo endereço.
Comunique-se à origem. Pratique-se o necessário.Vias deste
servem como carta/MANDADO /ofício.Buritis-RO, terça-feira, 4 de
setembro de 2018.Hedy Carlos Soares Juiz de Direito.
Proc.: 0000867-14.2018.8.22.0021
Ação:Carta Precatória (Criminal)
Autor:M. P. do E. de R.
Advogado:Promotor de Justiça ( )
Réu:A. D. de A.
Advogado: Rooger Taylor Silva Rodrigues (OAB/RO 4791),
Franciely Campos França (OAB/RO 8652)
DESPACHO: DESPACHO. Vistos,Cumpra-se, servindo a segunda
via da presente carta precatória como MANDADO ou se expedindo
o necessário. Consigno que, caso o Oficial de Justiça certifique
que a pessoa a ser citada/intimada tenha mudado de endereço
e indique o atual, fica, desde já, determinada, independente de
nova deliberação, a remessa da presente ao juízo da comarca que
se referir o novo endereço, dado o caráter itinerante das Cartas
Precatórias, devendo ser observada pela escrivania a comunicação
ao juízo deprecante quanto a essa remessa. Outrossim, designo
audiência de instrução para o dia 24/09/2018, às 09h30min, para
a oitiva da vítima Ana Beatriz de Souza e testemunhas Viliane
Rafaela de Almeida Souza (genitora da vítima) e David Santos de
Souza (genitor de Viliane), podendo ser localizados na rua Vale
do Anari, nº 1114, nesta cidade e comarca de Buritis/RO.Após,
ao NUPS para realização de estudo psicossocial com a vítima,
com assistência do profissional indicado pela defesa, Dr Adilson
Lopes de Carvalho.Para a diligência a ser cumprida nessa comarca
autorizo o uso das prerrogativas do art. 172 do CPC e respectivos
parágrafos.Cumpra-se na forma deprecada, servindo a segunda
via de MANDADO ou expedindo-se o necessário.Desde já, fica
também determinada a devolução da Carta Precatória à origem,
caso o Oficial de Justiça certifique que não foi possível encontrar a
pessoa em questão, não declinando o novo endereço.Comuniquese à origem. Pratique-se o necessário.Vias deste servem como
carta/MANDADO /ofício.Buritis-RO, terça-feira, 4 de setembro de
2018.Hedy Carlos Soares Juiz de Direito.
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Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Buritis - 2ª Vara
Sede do Juízo: Fórum Juiz Jorge Luiz Gurgel do Amaral, Rua
Taguatinga, Setor 03
Buritis-RO, CEP 76880-000 – Telefones: 3238-2860/2910/2963 FAX: Ramal: 200
EDITAL DE CITAÇÃO
PRAZO: 30 (trinta dias)
CITAÇÃO DE: E. C. DE SOUZA - ME, CNPJ n.º 10.157.620/000192, Endereço: Av.: Rio Branco, 461, Setor 01, Campo Novo de
Rondônia - RO - CEP: 76887-000, atualmente em lugar incerto e
não sabido;
ELIEL CALISTO DE SOUZA, CPF n.º 697.174.602-30, Endereço:
Av.: Rio Branco, P. Industrial, Campo Novo de Rondônia - RO CEP: 76887-000, atualmente em lugar incerto e não sabido.
Processo nº: 0013286-65.2014.8.22.0002
Classe: EXECUÇÃO FISCAL (1116)
EXEQUENTE: ESTADO DE RONDÔNIA
EXECUTADO: E. C. DE SOUZA - ME, ELIEL CALISTO DE
SOUZA
FINALIDADE: CITAR a(s) parte(s) requerida(s) acima qualificada(s)
para tomar(em) ciência da presente ação, bem como respondê-la,
no prazo mencionado a seguir. Não havendo contestação no prazo
legal, será decretada a revelia da parte requerida e presumir-seão aceitos pela mesma como verdadeiros os fatos articulados pela
parte autora, nos termos dos arts. 285 e 319 do CPC.
DESPACHO: “ Vistos, Considerando que o(s) executado(s)
encontra(m)-se em lugar incerto e não sabido, com permissão
insertas nos art. 7º, inciso I e art. 8º, inciso IV, ambos da Lei
6.830/80, DEFIRO o pedido de Id. 14595943, para proceder com a
citação do(s) executado(s) por edital, com prazo de 30 dias. Como
não há nos autos garantia da execução, o que torna inócua
apresentação de defesa, deixo por ora, de nomear curador especial
ao executado. Decorrido o prazo do edital, sem manifestação,
vistas ao exequente para atualização do débito e requerer o que
de direito no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de suspensão e
arquivamento. Expeça-se o necessário. “
Buritis/RO, 29 de agosto de 2018.
José de Oliveira Barros Filho
Juiz de Direito

COMARCA DE COSTA MARQUES
1ª VARA CÍVEL
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Costa Marques - Vara Única
Rua Chianca, 1061, Centro, Costa Marques - RO - CEP: 76937000 -Fone:(69) 36512316
Processo nº: 7000444-52.2015.8.22.0016
Classe: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159)
EXEQUENTE: BANCO DA AMAZONIA SA Advogados do(a)
EXEQUENTE: MARCELLI REBOUCAS DE QUEIROZ JUCA
BARROS - RO0001759, ALINE FERNANDES BARROS RO0002708, MICHEL FERNANDES BARROS - RO0001790
EXECUTADO: ANTONIO ANDRE BRITO FILHO, MARIO RAMOS
DA SILVA Advogado do(a) EXECUTADO:
Advogado do(a) EXECUTADO:
DESPACHO
Vistos.
Defiro o pedido retro.
Portanto, intime-se a Arrematante, Sra. Liliana Amélio de Oliveira,
para que cumpra com suas obrigações, realizando o pagamento
das 10ª e 11ª parcelas, a fim de quitar o restante dos valores da
presente arrematação, no prazo de 15 (quinze) dias.
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Advirta-se que deverá juntar cópias dos comprovantes no presente
feito.
Providenciem-se o necessário. Cumpra-se.
SERVE O PRESENTE COMO MANDADO DE INTIMAÇÃO/CARTA
PRECATÓRIA:
Liliana Amélio de Oliveira.
Endereço: Av. 7 de setembro, Centro, nº 5202, CEP 76930-000,
Alvorada do Oeste-RO. Telefone: 69 98409-0406.
Costa Marques - Vara Única, 12 de setembro de 2018.
MAXULENE DE SOUSA FREITAS
Juíza de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Costa Marques - Vara Única
Rua Chianca, 1061, Centro, Costa Marques - RO - CEP: 76937000 -Fone:(69) 36512316
Processo nº: 7000728-26.2016.8.22.0016
Classe: FAMÍLIA- INVENTÁRIO (39)
REQUERENTE: A. M. A. Advogado do(a) REQUERENTE: JOSE
NEVES BANDEIRA - RO0000182
INVENTARIADO: B. L. Advogado do(a) INVENTARIADO:
DESPACHO
Vistos.
Intime-se a parte autora, pessoalmente, para cumprir as
determinações exaradas ao ID n° 19853739, no prazo de 30 (trinta)
dias, sob pena de ser removida do cargo.
Decorrido o prazo, sem a devida manifestação, providencie a
intimação dos herdeiros que se encontram representados nos
autos, para que se manifestem sobre eventual interesse em se
tornar inventariante.
Intime-se.
Em seguida, abra-se vistas ao Ministério Público para o que
entender pertinente, pelo prazo de 10 (dez) dias.
Após, voltem-me os autos conclusos.
Providenciem-se o necessário. Cumpra-se.
Autorizo o uso das prerrogativas do art. 212 e §§ do CPC.
SERVE A PRESENTE COMO MANDADO DE INTIMAÇÃO DA
PARTE AUTORA, observando, para tanto, o seguinte endereço:
Nome: ANA MARIA ARROIO
Endereço: Av. Jorge Teixeira, 1146, centro, Costa Marques - RO CEP: 76937-000
Costa Marques - Vara Única, 12 de setembro de 2018.
MAXULENE DE SOUSA FREITAS
Juíza de Direito
Processo:7001273-96.2016.8.22.0016
Classe:Cumprimento de SENTENÇA
Autor(a):CLAUDEMIRO CARDOSO ADVOGADO DO EXEQUENTE:
LIGIA VERONICA MARMITT OAB nº RO4195
Requerido(a):INSTITUTO
NACIONAL
DO
SEGURO
SOCIAL ADVOGADO DO EXECUTADO: PROCURADORIA
FEDERAL EM RONDÔNIA
Valor da Causa:dez mil, quinhentos e sessenta reais
SENTENÇA
Vistos.
Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Claudemiro
Cardoso, nos quais manifesta sua irresignação com a DECISÃO
exarada ao id n. 19786095, a qual homologou os cálculos
apresentados pela Contadoria, estando contrário a SENTENÇA.
Intimada, a parte Embargada pugnou pelo não acolhimento dos
Embargos.
Relatado, resumidamente, Decido.
Inicialmente, cumpre esclarecer que os presentes Embargos
preenchem todos os pressupostos de admissibilidade, motivo pelo
qual deve ser conhecido.
O art. 1.022 do Código de Processo Civil dispõe o seguinte:
art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer
DECISÃO judicial para:
I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

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

ANO XXXVI

NÚMERO 172

DIARIO DA JUSTIÇA

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se
pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;
III – corrigir erro material;
Em melhor análise, assiste direito o Embargante quanto ao erro
material apontado, reconheço o pleito da parte Autora.
Pelo exposto, e por tudo mais que dos autos consta, verificando
o erro material contido no julgado, ACOLHO OS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO, para revogar o DECISÃO de id n. 19786095 e
remeter os autos à Contadoria a fim de que proceda com confecção
de novos cálculos nos moldes da SENTENÇA de id n. 14701239.
Intimem-se as partes.
SERVE COMO CARTA AR/CARTA PRECATÓRIA/MANDADO DE
INTIMAÇÃO:
EXEQUENTE: CLAUDEMIRO CARDOSO CPF nº 676.219.53268, LH 54 s/n, SÃO DOMINGOS GL 26 - 76937-000 - COSTA
MARQUES - RONDÔNIA
EXECUTADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CNPJ nº 29.979.036/0352-89, SEM ENDEREÇO
Costa Marques, 12 de setembro de 2018
Maxulene de Sousa Freitas
Juíza de Direito
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Tribunal de Justiça de Rondônia
Costa Marques - Vara Única
Av. Chianca, nº 1061, Bairro Centro, CEP 76.937-000, Costa
Marques, RO Processo:7000801-27.2018.8.22.0016
Classe:Processo de Apuração de Ato Infracional
Autor(a):M. P. D. E. D. R. -. P. ADVOGADO DO AUTOR:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Requerido(a):W. D. A. V. ADVOGADO DO ADOLESCENTE:
DEFENSORIA PÚBLICA DE RONDÔNIA
Valor da Causa: R$0,00
DECISÃO
Vistos, etc.
Recebida a representação ofertada em desfavor do adolescente
Welinton de Andrade Valência em seus próprios termos, vez que
presentes os pressupostos legais.
Instado, o Parquet manifestou-se pela soltura do menor Welinton,
conforme peça acostada ao id n. 21239361.
A representação reporta a prática de ato infracional análogo aos
crimes descritos no artigo 217, caput, do CPB.
Verifico que o adolescente está internado provisoriamente, ocorre
que o prazo para internação vence na presente data.
O adolescente representado já foi ouvido em juízo. Nesses termos,
não há que se falar em eventual risco na coleta da prova, visto
que não há nenhum indicativo nos autos, no sentido de que o
representado pretenda influenciar negativamente na correta coleta
da prova testemunhal. Aliás, essa hipótese seria mera conjectura.
Somadas estas circunstâncias, não se identificam os requisitos
legais para a internação do adolescente anterior a eventual
SENTENÇA condenatória. Isso porque não mais persistem os
elementos cautelares capazes de incidir em manutenção de
internação provisória, cabendo destacar que a norma de regência
busca não confundir a hipótese de internação provisória (cautelar
típica) com a pretensão de antecipação dos efeitos de eventual
SENTENÇA de procedência, havendo a expressa menção da
“necessidade imperiosa da medida” (art. 108, parágrafo único, do
ECA).
Em face do exposto, determino a desinternação do adolescente,
o qual deve ser entregue aos seus pais ou representante legal.
O representado W.A.V., fica expressamente cientificado de que
deverá comparecer a todos os atos do processo sob pena de novo
decreto de internação.Por fim, dê-se vista à Defensoria Pública
para apresentação de defesa prévia no prazo de três dias, nos
moldes do art. 186, §3º, do ECA.
Desde já, designo audiência em continuação a ser realizada no dia
17 de outubro de 2018, as 08h30min, para oitiva das testemunhas
arroladas na representação e na defesa prévia a ser apresentada
pela DPE.
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Intimem-se as testemunhas. Expeça-se carta precatória, se
necessário.
Expeça-se o necessário.
Cumpra-se, com urgência.
CÓPIA DESTA DECISÃO SERVE COMO CARTA PRECATÓRIA/
MANDADO.
Costa Marques 12 de setembro de 2018
Maxulene de Sousa Freitas
Juíza de Direito
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Tribunal de Justiça de Rondônia
Costa Marques - Vara Única
Av. Chianca, nº 1061, Bairro Centro, CEP 76.937-000, Costa
Marques, RO Processo:7000399-43.2018.8.22.0016
Classe:Embargos à Execução
Autor(a):EDILSON DE MATTOS ADVOGADO DO EMBARGANTE:
MARCOS ROGERIO GARCIA FRANCO OAB nº RO268666
Requerido(a):ANTONIO SOARES PEREIRA ADVOGADO DO
EMBARGADO: LUIS SERGIO DE PAULA COSTA OAB nº
RO4558
Valor da Causa: R$46.038,23
DECISÃO
Considerando que cabe ao juízo ad quem deliberar acerca da
admissibilidade de recurso, abra-se vista à parte apelada, para
ofertar, querendo, suas contrarrazões, no prazo de 15 dias, nos
termos do arts. 1.003, § 5º e 1.010, § 1º c/c art. 183 do NCPC, sob
pena de preclusão.
Transcorrido o prazo, remeta-se ao Egrégio Tribunal de Justiça de
Rondônia, com as homenagens deste Juízo.
Expeça-se o necessário.
SERVE A PRESENTE COMO CARTA AR/CARTA PRECATÓRIA/
MANDADO DE CITAÇÃO/INTIMAÇÃO:
1)ADVOGADO DO EMBARGANTE: MARCOS ROGERIO GARCIA
FRANCO OAB nº RO268666, SEM ENDEREÇO
2)EMBARGADO: ANTONIO SOARES PEREIRA, AV SANTA CRUZ
1550 SETOR 03 - 76937-000 - COSTA MARQUES - RONDÔNIA
Costa Marques 12 de setembro de 2018
Maxulene de Sousa Freitas
Juíza de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Costa Marques - Vara Única
Rua Chianca, 1061, Centro, Costa Marques - RO - CEP: 76937000 -Fone:(69) 36512316
Processo nº: 7000978-88.2018.8.22.0016
Classe: JUIZADOS - PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL
CÍVEL (436)
REQUERENTE:
ADVANIR
PEREIRA
Advogado
do(a)
REQUERENTE: JAIRO REGES DE ALMEIDA - RO7882
REQUERIDO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.,
FINCH BRASIL SOLUCOES INTEGRADAS DE TECNOLOGIA
LTDA. Advogado do(a)
DECISÃO
Vistos.
Trata-se de ação declaratória de inexigibilidade de débito c/c pedido
de indenização por danos morais, manejada por ADVANIR PEREIRA
em face de BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. e outros,
com pedido de tutela provisória de urgência antecipada - em caráter
incidental -, no sentido de lograr provimento imediato para exclusão
da negativação de seu nome nos cadastros de proteção ao crédito,
sob o argumento da inexistência/inexigibilidade do débito a permitir
a inclusão/manutenção de seu nome no rol de inadimplentes.
Trouxe aos autos procuração e documentos.
É o necessário.
Dispondo, o Enunciado nº 26 do FONAJE, serem “cabíveis a tutela
acautelatória e a antecipatória nos Juizados Especiais Cíveis”, a
tutela provisória de urgência antecipada serôdia reclama pronta
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demonstração, pela parte, da probabilidade do direito alegado, e do
perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, caso deferida
somente ao final do procedimento, conforme se depreende do teor
do art. 300, caput do NCPC.
Versa, a hipótese dos autos, sobre inscrição em cadastro negativo
de restrição ao crédito da parte autora. Analisando sumariamente
a prova carreada aos autos, em exame derivado de cognição não
exauriente vislumbro que a plausibilidade da argumentação e a
probabilidade do direito alegado decorrem da negativa peremptória
contida na peça inicial, no sentido de ser a parte requerente devedora
e de olvidado ao pagamento devido, diante das circunstâncias
narradas, por ora não infirmadas pela documentação já trazida aos
autos, nesta mera fase de juízo sumário. Negando veementemente,
pois, a relação jurídica subjacente à suposta dívida, certo é que
a requerente deseja discutir a própria existência/exigibilidade da
obrigação que teria ocasionado o ato questionado, valendo ressaltar
que, em casos como este, o entendimento da jurisprudência pátria
tem trazido a seguinte diretriz:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. MEDIDA CAUTELAR.
CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO A RECURSO
ESPECIAL. AUSÊNCIA DE PLAUSIBILIDADE JURÍDICA. 1. A
jurisprudência desta Corte sedimentou entendimento, em sede de
recurso repetitivo (art. 543-C do CPC), no sentido de que a simples
discussão judicial da dívida não é suficiente para obstaculizar ou
remover a negativação do nome do devedor no cadastro restritivo
de crédito, a qual depende da presença concomitante dos seguintes
requisitos: a) houver ação proposta pelo devedor contestando a
existência integral ou parcial do débito; b) ficar demonstrado que
a alegação da cobrança indevida se funda na aparência do bom
direito e em jurisprudência consolidada do STF ou STJ; c) for
depositada a parcela incontroversa ou prestada a caução fixada
conforme o prudente arbítrio do juiz, para o caso de a contestação
ser apenas de parte do débito. (Resp n. 1.061.530, Segunda Seção,
Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 22/10/2008). 2. Os requisitos
autorizadores da concessão de tutela de urgência previstos no
artigo 273 do Código de Processo Civil devem ser aferidos pelo juiz
natural, sendo defeso ao Superior Tribunal de Justiça o reexame
dos aludidos pressupostos, em face do óbice contido na súmula 07/
STJ. 3. No caso, ainda que se pudesse entender pelo recebimento,
em caução, do bem alienado fiduciariamente em garantia da mesma
dívida, o parcial provimento do recurso especial, neste ponto, não
teria o condão de autorizar a concessão do pedido de antecipação
dos efeitos da tutela, uma vez que, como visto, o Tribunal a quo
não analisou a presença de requisito essencial, qual seja, de estar
demonstrada que a contestação da cobrança estaria amparada no
bom direito e em jurisprudência consolidada das Cortes Superiores,
o que caracteriza a ausência de plausibilidade jurídica a autorizar a
concessão da medida cautelar. 4. Agravo regimental não provido.
(AgRg na MC 19.191/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO,
QUARTA TURMA, julgado em 05/06/2012, DJe 11/06/2012).
De outro lado, vislumbra-se que o perigo de dano ou risco ao resultado
útil do processo encontra-se bem caracterizado na hipótese, já que
são evidentes os prejuízos decorrentes dos efeitos da inscrição do
nome da parte requerente nos cadastros de proteção ao crédito,
sobretudo por inviabilizar o exercício de suas prerrogativas
enquanto consumidora junto ao mercado de consumo, sendo certo
que deseja ela discutir a existência/exigibilidade da dívida que teria
ocasionado o apontamento no respectivo cadastro.
Impõe-se ressalte-se que o deferimento da medida de urgência
sequer tem o condão de causar prejuízo considerável à parte
requerida, de resto não se tratando de providência irreversível,
uma vez que poderá ser reavivada qualquer negativação, em caso
de se quedar comprovada, ao final do procedimento, a legalidade
da iniciativa, diante de direito de índole contratual seu.
Posto isto, DEFIRO a tutela provisória de urgência antecipada
postulada, para determinar que a parte requerida BANCO
BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. e outros abstenha-se de
incluir o nome da parte requerente nos cadastros de inadimplentes,
ou exclua-se, no prazo de 05 (cinco) dias, caso já o tenha feito, tudo
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sob pena de multa diária no valor de R$ 100,00 (cem reais), até o
limite de R$ 2.000,00 (dois mil reais), em caso de descumprimento do
preceito, com a ressalva de que tal medida poderá ser reapreciada
ou revogada a qualquer tempo, durante o curso do processo, nos
termos do art. 296 do NCPC.
Oficiem-se os órgãos de proteção e restrição ao crédito, no
sentido de que se abstenham de promover a inclusão do nome da
parte autora ADVANIR PEREIRA CPF: 080.525.628-80 em seus
cadastros de inadimplentes , por ela supostamente firmado com a
requerida BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. e outros,
até ulterior deliberação deste juízo.
No mais, cumpre ao juízo cientificar às partes quanto à possibilidade
de inversão do ônus da prova acerca dos pontos eventualmente
controvertidos da lide posta nos autos, decorrente da subsistência
de eventual hipossuficiência do consumidor frente à relação
jurídica subjacente aos fatos, bem ainda de que a referida inversão,
uma vez operada, não eximirá a parte autora da comprovação
da prova de eventuais danos por ela alegados (TJ-RS - Recurso
Cível 71002988830 RS, Relator: Adriana da Silva Ribeiro, Data de
Julgamento: 15/09/2011, Terceira Turma Recursal Cível, Data de
Publicação: Diário da Justiça do dia 21/09/2011).
Por fim, cite-se a parte requerida para ver-se processar, com
ciência dos termos da presente ação, e para que, querendo,
oferte contestação em audiência de tentativa de conciliação, que
se realizará no dia 31 de outubro de 2018 às 08h:30m, junto ao
CEJUSC - Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania,
localizado nas dependências do Fórum Juíza Suzy Soares Silva
Gomes, situado na Avenida Chianca, nº 1061, em Costa Marques/
RO, sob pena de ter decretada sua revelia.
Com a apresentação da resposta, a parte autora poderá se
manifestar verbalmente à contestação, na mesma sessão de
conciliação, sob pena de preclusão, ocasião em que, em seguida,
as partes deverão especificar as provas que pretendam produzir,
justificando-lhes a necessidade e pertinência, inclusive qualificando
eventuais testemunhas arroladas, sob pena de preclusão ou
indeferimento.
Expeça-se o necessário.
---SERVE A PRESENTE COMO:
a) CARTA/MANDADO /CARTA PRECATÓRIA DE CITAÇÃO E
INTIMAÇÃO para a parte requerida:
Nome: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. e outros
Endereço:Rua Benedito Américo de Oliveira, S/N, Vila Yara, na
cidade de Osasco, Estado de São Paulo, CEP: 06029900
Nome:FINCH BRASIL SOLUÇÕES INTEG TEC LTDA
Endereço: Rua Eduardo Luiz Cobo, nº. 1856, Bairro Jardim da
Marajoara, município de Pederneiras, Estado de São Paulo, CEP:
17280-000
b) OFÍCIO AO SPC BRASIL, observando-se o seguinte endereço
para envio: SCS, Qd. 01, Bloco G, Lt 30, Lj. 4, Ed. Baracat – Térreo,
Cidade Asa Sul. Brasília-DF. CEP: 70.301-000.
c) OFÍCIO AO SERASA/EXPERIAN, observando-se o seguinte
endereço para envio: ALAMEDA DOS QUINIMURAS, Nº 187,
PLANALTO PAULISTA, SÃO PAULO-SP. CEP: 04068-900.
Para tanto, autorizo o uso das prerrogativas do artigo 212 do NCPC
e respectivos parágrafos.
Aguarde-se a solenidade.
Costa Marques - Vara Única, 12 de setembro de 2018.
MAXULENE DE SOUSA FREITAS
Juíza de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Costa Marques - Vara Única
Rua Chianca, 1061, Centro, Costa Marques - RO - CEP: 76937000 -Fone:(69) 36512316
Processo nº: 7001009-79.2016.8.22.0016
Classe: EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA (1114)
EXEQUENTE: ORLANDO GOMES MARQUES Advogados do(a)
EXEQUENTE: CLEVERSON PLENTZ - RO0001481, EMERSON
CARLOS DA SILVA - RO0001352
EXECUTADO: ESTADO DE RONDÔNIA Advogado do(a)
EXECUTADO:
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SENTENÇA
Vistos, etc.
Considerando a satisfação da obrigação, julgo extinto por
SENTENÇA o feito, nos termos do art. 924, II, do Novo Código de
Processo Civil.
Havendo valores pendentes de levantamento, expeça-se alvará de
levantamento da quantia depositada nos autos.
O credor terá o prazo de 30 (trinta) dias para levantamento do alvará,
sob pena de transferência dos valores para a conta centralizadora
do Tribunal de Justiça.
Em caso de inércia, proceda-se a transferência do referido
valor para conta judicial de titularidade do TJRO n. 01529904-5,
operação 040, agência 2848, Caixa Econômica Federal, conforme
provimento n. 016/2010-CG.
Proceda-se com a liberação da penhora e/ou de qualquer outra
forma de constrição (se houver).
Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.
Após, arquivem-se.
SERVE A PRESENTE COMO:
a) CARTA / MANDADO / CARTA PRECATÓRIA DE INTIMAÇÃO
DA(S) PARTE(S) REQUERIDA(S), observando-se o(s) seguinte(s)
endereço(s) para localização:
Nome: ESTADO DE RONDÔNIA
Endereço: desconhecido
b) CARTA / MANDADO DE INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA,
observando-se, para tanto, o seguinte endereço:
Nome: ORLANDO GOMES MARQUES
Endereço: Av. 1º de Fevereiro, s/n, Centro, Costa Marques - RO CEP: 76937-000
Costa Marques/RO, 12 de setembro de 2018.
MAXULENE DE SOUSA FREITAS
Juíza de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Costa Marques - Vara Única
Rua Chianca, 1061, Centro, Costa Marques - RO - CEP: 76937000 -Fone:(69) 36512316
Processo nº: 7000868-89.2018.8.22.0016
Classe: JUIZADOS - PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL
CÍVEL (436)
REQUERENTE: ZULMIRA ROSA MONTANHOLLI Advogado do(a)
REQUERENTE: JOSE NEVES BANDEIRA - RO0000182
REQUERIDO: YMPACTUS COMERCIAL S/A Advogado do(a)
REQUERIDO:
DESPACHO
Intime-se a parte Requerente a emendar a inicial em 15 (quinze)
dias, trazendo aos autos comprovante do recolhimento das
custas processuais, já que, como se depreende da inicial, não se
encontra em estado de hipossuficiência, bem como não comprovou
suficientemente o fato excepcional que dá cabimento ao diferimento
das custas processuais, nos termos do art. 6º, § 7º do Regimento
de Custas.
Para diligência no prazo fixado, sob pena de indeferimento da
petição inicial, nos termos dos arts. 320, 321 e 332, § 1º do CPC.
Cumpra-se.
SERVE O PRESENTE COMO MANDADO:
Nome: ZULMIRA ROSA MONTANHOLLI
Endereço: Av. Hassib Cury, 1703, centro, Costa Marques - RO CEP: 76937-000
Costa Marques - Vara Única, 12 de setembro de 2018
MAXULENE DE SOUSA FREITAS
Juíza de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Costa Marques - Vara Única
Rua Chianca, 1061, Centro, Costa Marques - RO - CEP: 76937000 -Fone:(69) 36512316
Processo nº: 7001336-87.2017.8.22.0016
Classe: MONITÓRIA (40)
AUTOR: AGEU ALVARES NASCIMENTO Advogado do(a)
AUTOR: RITA AVILA PELENTIR - RO0006443
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RÉU: DAURILEIA GOMES DA SILVA, CLAUDINEI MANOEL DOS
SANTOS Advogado do(a) RÉU:
Advogado do(a) RÉU:
DESPACHO
Vistos, etc …
Considerando a falta de comprovação do pagamento das custas no
presente feito, INDEFIRO, por ora, o pedido de pesquisa on line.
Neste sentido, no artigo 17 da lei 3.896/2016, o legislador define.
Confira-se:
“art. 17. O requerimento de buscas de endereços, bloqueio de
bens ou quebra de sigilo fiscal, telemático e assemelhados, ainda
que por meio eletrônico, deverá ser instruído com comprovante do
pagamento da diligência, no valor de R$15,00 (quinze reais) para
cada uma delas”.
Portanto, fica o credor intimado recolher o pagamento relativo ao
pedido antes indeferido ou requerer o que de direito no prazo de 10
(dez) dias, sob pena de extinção do feito.
Providenciem-se o necessário. Cumpra-se.
Costa Marques - Vara Única, 12 de setembro de 2018.
MAXULENE DE SOUSA FREITAS
Juíza de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Costa Marques - Vara Única
Rua Chianca, 1061, Centro, Costa Marques - RO - CEP: 76937000 -Fone:(69) 36512316
Processo nº: 7000599-50.2018.8.22.0016
Classe: JUIZADOS - PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL
CÍVEL (436)
REQUERENTE: ROGERIO GAMA DA SILVA Advogados do(a)
REQUERENTE: JOSE NEVES BANDEIRA - RO0000182, PAMELA
CRISTINA DOS SANTOS NEVES - RO0007531
REQUERIDO: BANCO DO BRASIL S/A Advogado do(a)
REQUERIDO: SERVIO TULIO DE BARCELOS - RO0006673
SENTENÇA
Vistos, etc.
Relatório dispensado (art. 38, caput, da Lei 9.099/95).
O processo comporta julgamento antecipado da lide, haja vista que
depende apenas da análise da prova documental, já nos autos,
conforme preceitua o artigo 355, inciso I, do Código de Processo
Civil.
Afirma o Autor que contratou empréstimo consignado, com
descontos para todos os dias 05 de cada mês, ocorre que no último
dia 15.05, o Autor requereu o adiantamento de seu 13º (décimo
terceiro), sendo surpreendido com o desconto de R$ 426,48
(quatrocentos e vinte e seis reais e quarenta e oito centavos).
Ademais, em 30.05, recebeu seus proventos, quando novamente
fora feito desconto, portanto, dois descontos em um único mês.
Aduziu, outrossim, que o Banco não apresentou qualquer explicação
para o levantamento antecipado da prestação contratada.
Assim, com base nos descontos, o Autor foi compelido a suportar
desconto em duplicidade em único mês, o que gerou redução
significativa em sua renda mensal, ocasionando diversos problemas
na sua rotina financeira.
Com base nesses fatos, pleiteou, o recebimento da quantia
desconta em dobro, bem como a procedência da ação para que
o Banco Réu fosse condenado ao pagamento da indenização por
danos morais decorrentes dos prejuízos causados.
A inicial veio acompanhada de documentos (id’s n. 18811796,
18811806 e 18811853).
Citado (id n. 20002660), o Banco do Brasil ofertou contestação (id n.
20194577), arguindo as preliminares de ilegitimidade passiva e de
inépcia da inicial. No MÉRITO,em suma, defendeu a regularidade
dos descontos, ressaltando que as parcelas descontadas são
referente ao dia 05.05 e 05.06 (extrato juntado pelo Requerido ao id
n. 20379707, pág. 2). Ao final, pugnou pela improcedência da ação.
A contestação foi instruída com os documentos de id’s n. 20194591,
20194598, 20194606, 20194583 e 20194618.
Não houve réplica.
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Inicialmente, cumpre, afastar a preliminar de ilegitimidade passiva,
haja vista a própria parte Requerida ter por meio do conjunto
probatório anexados aos autos, provado sua relação com o Autor.
De igual modo, deve ser rejeitada a preliminar de inépcia da inicial,
pois o pedido decorre logicamente da causa de pedir e permitiu ao
Requerido ampla possibilidade de defesa, como se verifica pela
robusta contestação ofertada.
Afastadas, portanto, todas as preliminares arguidas em contestação,
passo ao exame do MÉRITO, no qual o Autor busca a condenação
do Banco Réu ao pagamento de indenização por danos materiais
e morais decorrentes do desconto da prestação do empréstimo
consignado de forma diversa daquela contratada.
Ao analisar o seu demonstrativo de pagamento relativo aos meses
de maio e junho, o Autor verificou o desconto antecipado da parcela
do mês de junho.
Assim, diante da alteração unilateral realizada pelo Banco
Requerido, o Autor afirmou que suportou redução significativa de
sua renda mensal, ocasionando embaraço em sua rotina financeira,
inclusive com o atraso de outras despesas.
O Banco, por sua vez, limitou-se a defender a regularidade da
cobrança, sustentando que o débito teve origem na respectiva
possibilidade contratual em perfazer o desconto.
Analisando os termos do contrato havido entre as partes (id n.
20194618), forçoso reconhecer que a forma de pagamento das
prestações era o desconto mensal em salário e, nessa hipótese,
se não fosse possível realizar a reserva de margem consignável,
o Banco ficaria autorizado a solicitar averbação à fonte pagadora.
Com efeito, o documento juntado ao id n. 20194618 sustenta que
o Autor não tendo margem para consignação, quando não fosse
possível fazer diretamente na folha de pagamento, as prestações
do empréstimo seria descontada da sua conta corrente.
Ademais, analisando os extratos bancários acostados aos autos,
forçoso reconhecer que houve o desconto em duplicidade no
mesmo mês, portanto, de forma indevida.
Em que pese a Requerida argumentar tratar-se de outro
empréstimo, denominado antecipação de 13º Salário, tal tese
não merece prosperar já que os valores são díspares. O valor
do desconto indevido foi no importe de R$416,33, enquanto que
o desconto pelo contrato de antecipação do 13º salário seria de
uma parcela no valor de R$851,82. Portanto, é medida de justiça a
restituição pelo valor cobrado indevidamente, em duplicidade. No
entanto, a restituição deve se dar de forma simples.
Assim, pelo fato de a parte autora ter sofrido descontos indevidos
de seu salário, sofreu redução de sua verba alimentar restando
privada do mínimo para sua subsistência e de sua família, o que
configura, sem dúvida, abalo moral, pelo qual a requerida deve ser
responsabilizada.
Na fixação da indenização, a título de danos morais, são levados
em consideração: a) a extensão do dano; b) o grau de culpa do
causador; c) capacidade econômica e condição social das partes e,
d) caráter pedagógico da reparação (art. 944 do CC).
Considerando os postulados da compensação e do estímulo,
entendo que o quantum indenizatório não deve ser tão expressivo,
de forma que se converta em fonte de enriquecimento da parte
requerente e nem tão ínfimo que se torne ineficaz, não servindo a
desestimular o requerido a cometer conduta semelhante.
Por todos esses elementos, entendo que o valor do dano moral
deve ser fixado em R$3.000,00 (três mil reais).
Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE a presente ação, para
o fim de Condenar a Requerida ao pagamento dos seguintes
valores:
a) R$416,33 (quatrocentos e dezesseis reais e trinta e três
centavos), a título de restituição dos danos materiais, com correção
monetária desde a data do desconto indevido e juros simples de
1% ao mês a partir da citação;
b) R$3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais, com
correção monetária e juros simples de 1% ao mês a partir da data
de publicação desta SENTENÇA.
Por fim, Julgo extinto o processo, com resolução do MÉRITO,com
fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, nos
termos da fundamentação supra.

SEXTA-FEIRA, 14-09-2018

1158

Deixo de condenar a parte requerida ao pagamento de custas
processuais e de honorários advocatícios de sucumbência, em
razão do disposto no caput do art. 55 da Lei nº 9.099/95.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Após o trânsito em julgado, procedidas as baixas, anotações e
comunicações necessárias, arquivem-se os autos.
Costa Marques/RO, 12 de setembro de 2018.
MAXULENE DE SOUSA FREITAS
Juíza de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Costa Marques - Vara Única
Rua Chianca, 1061, Centro, Costa Marques - RO - CEP: 76937000 -Fone:(69) 36512316
Processo nº: 7000980-58.2018.8.22.0016
Classe: INF JUV INFRACIONAL - PROCESSO DE APURAÇÃO
DE ATO INFRACIONAL (1464)
AUTOR: M. P. D. E. D. R.
ADOLESCENTE: N. D. S. F.
DESPACHO
Vistos.
Em conformidade com os artigos 182, §1º, última parte, 184 e seus
parágrafos e 186 e seguintes, todos da Lei 8.069/90 – ECA, recebo
a representação oferecida em face do adolescente Natanael da
Silva Farias.
Inexiste pleito de internação.
Designo audiência de apresentação para o dia 17 de outubro de
2018, às 08 horas.
Notifiquem-se e cientifiquem-se a adolescente e seus representantes
legais a tomarem conhecimento da ação e a comparecerem no ato
designado, portando documento de identidade e documento do
adolescente.
Certifique a Diretoria a existência de outros feitos em nome do
representado.
O cartório deverá proceder ao imediato cadastramento do processo
e da adolescente junto ao CNACL, inclusive quanto aos documentos
pessoais que devem constar do feito.
Ciência ao Ministério Público e à Defensoria Pública Estadual.
Providenciem-se o necessário. Cumpra-se.
SERVE A PRESENTE COMO MANDADO DE INTIMAÇÃO DA
PARTE RÉ, observando o seguinte endereço para localização:
Nome: Natanael da Silva Farias
Filho de Manoel da Silva Farias e Maria Lúcia Marcelino da Silva
Endereço: Av. Chianca, 1175, Costa Marques - RO - CEP: 76937000
Costa Marques - Vara Única, 12 de setembro de 2018.
MAXULENE DE SOUSA FREITAS
Juíza de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Costa Marques - Vara Única
Rua Chianca, 1061, Centro, Costa Marques - RO - CEP: 76937000 - Fone:(69) 36512316
Processo nº: 7000693-03.2015.8.22.0016
Classe: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159)
EXEQUENTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE
ADMISSAO DO CENTRO SUL RONDONIENSE - SICOOB
CREDIP Advogados do(a) EXEQUENTE: EDER TIMOTIO
PEREIRA BASTOS - RO0002930, NOEL NUNES DE ANDRADE
- RO0001586
EXECUTADO: SANTOS & SANTOS COMERCIO E SERVICOS
LTDA ME - ME, MILTON LUIZ MAXIMO, ALEXSANDRO
FRANCISCO SANTOS, NAIARA UZULA DOS SANTOS Advogado
do(a) EXECUTADO: SEBASTIAO QUARESMA JUNIOR RO0001372
Advogado do(a) EXECUTADO:
Advogado do(a) EXECUTADO:
Advogado do(a) EXECUTADO:
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DESPACHO
Requisitado o bloqueio de valores em relação aos executados, via
sistema BACENJUD, a ordem fora PARCIALMENTE CUMPRIDA
em razão de insuficiência de saldo, restando penhorada a quantia
de R$ 349,57 (trezentos e quarenta e nove reais e cinquenta e sete
centavos), conforme documento em anexo.
Assim, conforme requerido, fora efetuada pesquisa junto ao sistema
RENAJUD, a qual resultou nos bloqueios dos veículos HONDA/
XRE 300, placa NDZ0457 em nome do executado ALEXSANDRO
FRANCISCO SANTOS; HONDA/BIZ 125 ES, placa, NCY2966 em
nome da executada NAIARA UZULA DOS SANTOS; I/RENAULT
SYMBOL EXPR 16, placa NUF8857 em nome do executado
ALEXSANDRO FRANCISCO SANTOS e VW/INDUSCAR APACHE
U, placa DBM8962, em nome do executado SANTOS E SANTOS
COM. E SERV.LTDA ME, tudo conforme extrato em anexo.
Registre-se que as constrições realizadas pelo referido sistema,
tratam-se apenas da inscrição de um impedimento junto aos
cadastros dos veículos bloqueados, sendo que para as efetivações
das constrições judiciais, os referidos bens devem ser localizados
para posterior avaliação e penhora.
Por tudo isso, determino as intimações dos executados para,
querendo, apresentarem impugnação das apreensões realizadas,
via sistema BACENJUD, em 5 (cinco) dias úteis, nos termos do art.
854, §3º, do CPC c/c art. 1º, caput, do Provimento n.º 68/CNJ, de
maio de 2018 que assim estabelece: “Art. 1º, caput: As decisões,
monocráricas e colegiadas, que deferem pedido de levantamento
de depósito condicionam-se necessariamente à intimação da parte
contrária para, querendo, apresentar impugnação ou recurso.”
Apresentada impugnação, venham os autos conclusos para
DECISÃO.
Em caso de não apresentação de impugnação, o que deverá
ser certificado pela escrivania, levante-se o valor em favor do
exequente, atendendo o DISPOSITIVO estabelecido no art. 1º, §1º,
do Provimento n.º 68/CNJ, de maio de 2018: “§1º O levantamento
somente poderá ser efetivado 2 (dois) dias úteis após o esgotamento
do prazo para recurso.”
No mais, intimem-se as partes das restrições realizadas via sistema
RENAJUD dos veículos supramencionados, ficando o exequente
intimado para dar andamento no feito, no prazo de 05 (cinco) dias,
sob pena de suspensão do feito, nos termos do art. 921, III, do
CPC.
Intimem-se. SERVE A PRESENTE DE CARTA/MANDADO DE
INTIMAÇÃO.
Expeça-se o necessário.
Costa Marques, 12 de setembro de 2018.
MAXULENE DE SOUSA FREITAS
Juíza de Direito
Tribunal de Justiça de Rondônia
PODER JUDICIÁRIO
Costa Marques - Vara Única
Rua Chianca, 1061, Centro, Costa Marques - RO - CEP: 76937000 - Fone:(69) 36512316
Processo nº 7000953-75.2018.8.22.0016
AUTOR: SOFIA GRABRIELA RAMOS ORTIS
RÉU: GOVERNO DE RONDÔNIA, MUNICÍPIO DE COSTA
MARQUES
DECISÃO
Vistos.
Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer com pedido de Liminar
e multa cominatória ajuizada por SOFIA GABRIELA RAMOS
ORTIZ, representada por seu genitor Altair Ortiz, tendo por
substituto processual a DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE
RONDÔNIA, em face do MUNICÍPIO DE COSTA MARQUES/RO e
do ESTADO DE RONDÔNIA.
Conforme se depreende dos autos, a parte Autora apresenta
quadro clínico de Dislalia e Espasticidade em MMII, ADUÇÃO DE
POLEGARES, DISCRETA HIPOTONIA AXIAL, TETRAPARESIA
(CID 10 - G80.9), necessitando de tratamento intensivo e
manutenção contínua, denominado Pedia Suit, conforme Laudo
Médico colacionado ao ID n. 21058457.
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Ainda, verifico que a parte Autora litiga sob o pedido da assistência
judiciária gratuita e está patrocinada pela Defensoria Pública, de
forma que demonstra na documentação em anexo ID n. 21058435
- a impossibilidade de obter o medicamento pleiteado sem prejuízo
de sua manutenção e de sua família.
É o relatório. Decido.
Defiro o pedido de gratuidade judiciária.
Quanto ao pedido de tutela de urgência, teço as razões de meu
decidir.
Constituem requisitos indispensáveis à concessão da tutela de
urgência, de acordo com o artigo 300 do Código de Processo Civil,
elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de
dano ou o risco ao resultado útil do processo.
Da situação vertente, concluo que todos os requisitos exigidos pela
lei processual para o deferimento da tutela de urgência encontramse reunidos.
Com efeito, quanto à probabilidade do direito acesso à saúde,
salienta-se que este é assegurado pela Magna Carta, sendo
certo que a oferta é DEVER DO PODER PÚBLICO, que deverá
providenciar os meios materiais para gozo desse direito.
Na presente hipótese, o ESTADO DE RONDÔNIA e o MUNICÍPIO
DE COSTA MARQUES/RO estão se omitindo na obrigação de
viabilizar/fornecer “tratamento fisioterápico Pedia Suit SUS e
não sendo possível, o seu fornecimento através da rede médica
particular continuamente, bem como o custeio com deslocamento
quando necessário e o fornecimento das medicações requisitadas
pelos médicos.
Consigno que é assente na legislação e na jurisprudência que o
medicamento pode ser fornecido conforme o seu princípio ativo, e
não pelo nome comercial, consoante o artigo 3º da Lei n. 9787/99
que dispõe:
“Art. 3º As aquisições de medicamentos, sob qualquer modalidade
de compra, e as prescrições médicas e odontológicas de
medicamentos, no âmbito do Sistema Único de Saúde – SUS,
adotarão obrigatoriamente a Denominação Comum Brasileira
(DCB) ou, na sua falta, a Denominação Comum Internacional
(DCI).”
Tal legislação determina aos entes públicos a utilização da
Denominação Comum Brasileira, mostrando-se viável o
fornecimento do medicamento pleiteado pela Demandante.
Assim, para a efetividade do direito à saúde, impõe o fornecimento
do medicamento pleiteado pela Demandante, o qual não foi
fornecido no tempo devido e razoável (violação da dignidade
humana) pela rede pública de saúde, não podendo, ao meu ver, o
Requerente ser submetido à espera burocrática do Poder Público,
o que importaria em negativa pelo SUS de dar assistência à saúde
do paciente, ao passo que não disponibiliza, por intermédio de
seus gestores (Estado e/ou Município), o tratamento preconizado,
cuja demora ou falta, repise-se, estar-se-ia penalizando duramente
o paciente/requerente.
Quanto ao perigo do dano, vale dizer que se trata Dislalia e
Espasticidade em MMII, ADUÇÃO DE POLEGARES, DISCRETA
HIPOTONIA AXIAL, TETRAPARESIA (CID 10 – G80.9).
Portanto, mostram-se presentes os requisitos indispensáveis para
autorizar a tutela de urgência, uma vez que é direito do cidadão
e dever do Estado a promoção, prevenção e recuperação da
saúde daqueles que assim precisarem, restando inequívoca a
necessidade da viabilização do fornecimento do medicamento
pleiteado pela Demandante, ao paciente, sem demora abusiva que
coloque em risco sua qualidade de vida ou acarrete o agravamento
de seu quadro de saúde.
Friso que o pedido de tutela de urgência refere-se a uma verdadeira
obrigação de fazer, qual seja, fornecimento do medicamento
pleiteado pela Demandante, de forma suficiente e adequada à
manutenção da saúde (qualidade de vida) e preservação da vida
da paciente.
Ademais, inexiste o risco da irreversibilidade da DECISÃO, vez que
investir em saúde pública é dar concretude as normas descritas na
Constituição Federal de 1988.
Nesse sentido, colaciono jurisprudência:
“(...) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PÚBLICO NÃO
ESPECIFICADO. SAÚDE. TRATAMENTO. ANTECIPAÇÃO

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

ANO XXXVI

NÚMERO 172

DIARIO DA JUSTIÇA

DA TUTELA. Para o deferimento da tutela antecipada basta
estar demonstrada a enfermidade e que o fármaco tenha sido
devidamente prescrito pelo médico que trata do paciente. Presentes
os requisitos autorizadores da antecipação de tutela - fumus boni
juris e periculum in mora - há de se relevar que, no atual momento,
a opção deve se dar pelo mal menor, sendo este o dispêndio
financeiro do ente público com o custeio do tratamento vindicado
por determinado período. O possível agravamento da doença, sem
dúvidas, é o mal maior. Antecipação de tutela deferida. URGÊNCIA.
Apresenta-se clara, tratando-se de necessidade de alivio de dor do
paciente. EVIDÊNCIA CIENTÍFICA. A evidência científica ostenta
uma feição cartesiana, que faz admitir apenas o que se apresente
indubitável. Tal segurança, em medicina, dificilmente se atinge, daí
porque exsurge, simplesmente, com a autorização da prescrição
dos medicamentos pelos respectivos órgãos de fiscalização e
regulação e a qualificação profissional de quem o prescreve.
AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. UNÂNIME. (Agravo de
Instrumento Nº 70067435511, Segunda Câmara Cível, Tribunal
de Justiça do RS, Relator: Laura Louzada Jaccottet, Julgado em
27/04/2016)
Doutra banda, tendo em vista a urgência desse provimento, sem
o qual haverá ofensa aos preceitos legais atinentes à matéria,
é preciso que, no caso, por óbvio sua concessão seja feita de
imediato.
De fato, creio que a não concessão da tutela implicaria a inutilidade
prática do direito à saúde, porque, até o advento de provimento
final (SENTENÇA ), já teria acontecido ainda mais o dano que se
avulta diariamente, consumando-se, assim, o dano que se pretende
evitar.
Por outro lado, a vedação em antecipar os efeitos da tutela contra
a Fazenda Pública - Lei n. 9.494/97 - não é geral e irrestrita e ao
meu sentir afigura-se de todo modo inconstitucional, porque todo
e qualquer veto e restrição à concessão de liminares, ainda que o
motivo ensejador seja o hipotético interesse público não pode ter
berço constitucional.
Explico. A uma que a Constituição Federal consagra o princípio da
inafastabilidade da jurisdição no seu art. 5º, inciso XXXV. A duas,
que desse princípio decorre outro princípio que é o da garantia de
direito de ação e do direito ao devido processo legal, aliás, princípio
este sintonizado com a cláusula do due process of law, que significa
o direito a uma tutela jurisdicional efetiva, adequada à realidade
sociojurídica a que se destina.
Nesse compasso, o que ocorre nesta vedação de liminares é uma
substituição incorreta do Juiz pelo legislador na tarefa de avaliar
sobre o cabimento de uma medida liminar, arranhando assim, o
princípio do juiz natural, sutilmente referido por Luiz Guilherme
Marinoni, citado por Betina Lara Rizzato (in Liminares no Processo
Civil, Ed. RT, São Paulo, 1993, p.78/79).
No escólio de Luiz Guilherme Marinoni, “se a norma preceitua que
está proibida a concessão de liminar, ela está, em outras palavras,
afirmando que jamais existirá necessidade de tutela urgente, ou
seja, está valorando aquilo que deve ser objeto da cognição do
magistrado”.
Sendo assim, cabe ao Juiz de primeiro grau, concomitantemente
com outros órgãos do
PODER JUDICIÁRIO, o controle difuso da constitucionalidade, por
via de exceção, conforme José Afonso da Silva (in Curso de Direito
Constitucional Positivo, Ed. Malheiros, São Paulo, 1993. p. 50-2).
Daí porque, para que nunca paire a mordaça e a devida intromissão
de um Poder noutro, considero, no caso presente, inconstitucional o
texto da citada lei ( art. 1º, da Lei nº. 9.494/97) e concedo a medida
liminar pleiteada.
Diante do exposto, DETERMINO:
a) a concessão da tutela de urgência, inaudita altera pars,
afastando aplicação do art. 1º, da Lei nº. 9.494/97, obrigando
ESTADO DE RONDÔNIA e o MUNICÍPIO DE COSTA MARQUES/
RO, solidariamente, no prazo de 05 (cinco) dias, a viabilizarem/
fornecerem o medicamento, tratamento e deslocamento pleiteado
pela Demandante, bem como tudo mais que for necessário de
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forma a manter a saúde e preservar a vida da menor SOFIA
GABRIELA RAMOS ORTIZ, sob pena de multa diária para o caso de
descumprimento, no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) diários
até o valor máximo de R$ 100.000,00 (cem mil reais), sem prejuízo
das sanções penais decorrentes do crime de desobediência a
serem aplicadas a seus representantes legais, da configuração de
ato atentatório ao exercício da jurisdição e da aplicação de multa
prevista no art. 77, § 2º, do CPC;
b) sejam notificadas, inclusive por telefone e e-mail’s, as Secretarias
de Saúde do ESTADO DE RONDÔNIA e do MUNICÍPIO DE COSTA
MARQUES/RO, na pessoa de seus Secretários, da tutela concedida,
para implementação das providências pertinentes, no prazo acima
apontado, sem prejuízo da notificação dos representantes legais
dos réus;
c) para o caso de não cumprimento da DECISÃO no prazo
estipulado, DETERMINO, com fulcro no § 1º, do art. 536 do NCPC,
o BLOQUEIO DE VALORES, mediante saques de 50 % (cinquenta
por cento) das contas do MUNICÍPIO DE COSTA MARQUES/
RO e 50 % (cinquenta por cento) das contas do ESTADO DE
RONDÔNIA, em relação aos valores suficientes para a efetivação
da presente DECISÃO;
c.1) intime-se, desde já a parte Autora para apresentar nos autos três
orçamentos de estabelecimentos fornecedores distintos. Impende
ressaltar que o saque direto das contas bancárias do Estado ou
Município dos valores necessários à aquisição de medicamentos
ou serviços encontra amparo no § 1º do art. 536 do NCPC, que
permite ao juízo, de ofício ou a pedido, ordenar as medidas que
considerar necessárias para o cumprimento da ordem decorrente
da DECISÃO. Por certo que a medida não visa o prejuízo do
ente público, mas, apenas, dar efetividade ao provimento judicial,
inclusive levando em consideração a urgência dos interesses
tutelados e a natureza da lide. Nesse sentido: STJ, Reso 784004/
RS, Segunda Turma, Relator Ministro Francisco Peçanha Martins.
d) deixo de designar a audiência de conciliação, prevista no art. 7º
da Lei nº 12.153/2009, em razão da impossibilidade da aplicação
dos efeitos da revelia a entes públicos, e bem ainda em atenção ao
Ofício de nº 022, da Procuradoria Geral do Estado, datado de 29 de
janeiro de 2014, que assim o solicita em vista da impossibilidade da
celebração de acordos.
e) Cite-se os Requeridos, advertindo-se que deverão apresentar
contestações no prazo de 30 (trinta) dias, em observância ao
disposto no art. 7º da Lei n. 12.153/2009, sob pena de preclusão.
f) intime-se a parte autora, do teor da presente DECISÃO,
advertindo-lhe de que qualquer alteração de endereço deverá
ser comunicada ao Juízo sob pena de reputarem-se eficazes as
intimações enviadas ao local anteriormente indicado (§ 2º, art. 19,
Lei n. 9.099/95).
SIRVA A PRESENTE COMO:
a) CARTA / MANDADO / CARTA PRECATÓRIA DE CITAÇÃO E
INTIMAÇÃO ao requerido:
Nome: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE RONDÔNIA
Endereço: Av. dos Imigrantes, nº 3503, bairro Costa e Silva,
PORTO VELHO-RO – CEP: 76.803-611. Tel: 69 3216-5060.
b) CARTA / MANDADO / CARTA PRECATÓRIA DE CITAÇÃO E
INTIMAÇÃO ao requerido:
Nome: MUNICÍPIO DE COSTA MARQUES/RO
Endereço: com sede administrativa nesta cidade, representado por
seu Prefeito Municipal, podendo ser encontrado em seu Gabinete
na Prefeitura Municipal desta urbe;
c) CARTA / MANDADO / CARTA PRECATÓRIA DE INTIMAÇÃO
DA PARTE AUTORA:
Nome: SOFIA GABRIELA RAMOS ORTIZ, representada por
seu genitor Altair Ortiz, neste ato substituído pela DEFENSORIA
PÚBLICA DO ESTADO DE RONDÔNIA localizada nesta cidade e
Comarca de Costa Marques/RO
Endereço: Av. Limoeiro, n. 1.680, Setor 03, Costa Marques/RO CEP: 76937-000.
Cumpra-se, com URGÊNCIA.
Costa Marques/RO, 12 de setembro de 2018.
MAXULENE DE SOUSA FREITAS
Juíza de Direito
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PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Costa Marques - Vara Única
Rua Chianca, 1061, Centro, Costa Marques - RO - CEP: 76937000 -Fone:(69) 36512316
Processo nº: 7000132-71.2018.8.22.0016
Classe: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
AUTOR: ADRIANE ALEXOPULOS Advogado do(a) AUTOR:
RÉU: MARCOS AURÉLIO RIBEIRO LEITE Advogado do(a) RÉU:
FABIO PEREIRA MESQUITA MUNIZ - RO0005904
DESPACHO
Vistos, etc.
Ante o pedido retro, vistas à Defensoria Pública para, no prazo de
05 (cinco) dias, requerer o que entender pertinente.
Pratique-se o necessário. Cumpra-se.
Autorizo o uso das prerrogativas do art. 212 e §§ do CPC.
SERVE A PRESENTE COMO:
a) MANDADO DE INTIMAÇÃO DA PARTE RÉ, observando o
seguinte endereço para localização:
Nome: MARCOS AURÉLIO RIBEIRO LEITE
Endereço: AV. LIMOEIRO, 1552, SETOR 03, Costa Marques - RO
- CEP: 76937-000
b) MANDADO DE INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, observando,
para tanto, o seguinte endereço:
Nome: ADRIANE ALEXOPULOS
Endereço: AV. SANTA CRUZ, 717, SETOR 01, Costa Marques RO - CEP: 76937-000
Costa Marques - Vara Única, 12 de setembro de 2018.
MAXULENE DE SOUSA FREITAS
Juíza de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Costa Marques - Vara Única
Rua Chianca, 1061, Centro, Costa Marques - RO - CEP: 76937000 -Fone:(69) 36512316
Processo nº: 7000370-90.2018.8.22.0016
Classe: FAMÍLIA- INTERDIÇÃO (58)
REQUERENTE: FRANCISCA AURELIANA DE OLIVEIRA
PINHEIRO Advogado do(a) REQUERENTE:
REQUERIDO: ROSALIA AURELIANA
DESPACHO
Vistos.
Em que pese o interrogatório da interditanda possuir previsão
expressa nos artigos 751 do Código de Processo Civil, incumbe
à magistrada examinar a necessidade de produção da prova em
questão, razão pela qual, diante das provas carreadas aos autos
a respeito das condições físicas e psíquicas da interditanda, bem
como levando em consideração o parecer Ministerial retro e a Lei
13.146/2015 (Estatuto da Pessoa com Deficiência), entendo ser
dispensável a produção desta prova oral.
Revogo a audiência anteriormente designada.
Remetam-se os autos ao Setor Técnico para realização de estudo
social do caso na residência da interditanda.
Concedo o prazo de 30 (trinta) dias.
Em seguida, abra-se vistas dos autos para o Parquet manifestar,
no prazo de 15 (quinze) dias.
Após, retorne-me conclusos.
Providenciem-se o necessário. Cumpra-se.
Autorizo o uso das prerrogativas do art. 212 e §§ do CPC.
Intimem-se.
SERVE A PRESENTE COMO:
a) MANDADO DE INTIMAÇÃO DA PARTE RÉ, observando o
seguinte endereço para localização:
Nome: ROSALIA AURELIANA
Endereço: AVENIDA 10 DE ABRIL, 1294, SETOR 1, Costa Marques
- RO - CEP: 76937-000
b) MANDADO DE INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, observando,
para tanto, o seguinte endereço:
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Nome: FRANCISCA AURELIANA DE OLIVEIRA PINHEIRO
Endereço: AVENIDA 10 DE ABRIL, 1294, SETOR 1, Costa Marques
- RO - CEP: 76937-000
Costa Marques - Vara Única, 12 de setembro de 2018.
MAXULENE DE SOUSA FREITAS
Juíza de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Costa Marques - Vara Única
Rua Chianca, 1061, Centro, Costa Marques - RO - CEP: 76937000 -Fone:(69) 36512316
Processo nº: 0028310-48.2001.8.22.0016
Classe: FAMÍLIA- EXECUÇÃO DE ALIMENTOS (1112)
EXEQUENTE: TANIELY GONÇALVES DE OLIVEIRA Advogado
do(a) EXEQUENTE: JOSE NEVES BANDEIRA - RO0000182
EXECUTADO: CLAUDIO PAES DE OLIVEIRA
DESPACHO
Vistos.
OFICIE-SE à Secretaria de Estado Administração (SEAD) para
informar eventual suspensão do pagamento da pensão alimentícia
na folha de pagamento do servidor Claúdio Paes de Oliveira, a
mais de 02 (dois) anos, no prazo de 15 (quinze) dias.
Advirta-se que deverá encaminhar os contracheques do executado
do período de 02 (dois) anos, com FINALIDADE de comprovar os
descontos.
Providenciem-se o necessário. Cumpra-se.
Costa Marques - Vara Única, 12 de setembro de 2018.
MAXULENE DE SOUSA FREITAS
Juíza de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Costa Marques - Vara Única
Rua Chianca, 1061, Centro, Costa Marques - RO - CEP: 76937000 -Fone:(69) 36512316
Processo nº: 0001378-71.2011.8.22.0016
Classe: EXECUÇÃO FISCAL (1116)
EXEQUENTE: UNIÃO (FAZENDA NACIONAL), PROCURADORIA
DA FAZENDA NACIONAL DO ESTADO DE RONDONIA Advogado
do(a) EXEQUENTE: THEODORICO GOMES PORTELA NETO PB11499
Advogado do(a) EXEQUENTE:
EXECUTADO: ASSOCIACAO DOS SERINGUEIROS DO VALE
DO GUAPORE Advogado do(a) EXECUTADO: FABIO PEREIRA
MESQUITA MUNIZ - RO0005904
SENTENÇA
Vistos, etc.
Considerando a satisfação da obrigação, julgo extinto por
SENTENÇA o feito, nos termos do art. 924, II, do Novo Código de
Processo Civil.
Havendo valores pendentes de levantamento, expeça-se alvará de
levantamento/transferência da quantia depositada nos autos.
O credor terá o prazo de 30 (trinta) dias para levantamento do alvará,
sob pena de transferência dos valores para a conta centralizadora
do Tribunal de Justiça.
Em caso de inércia, proceda-se a transferência do referido
valor para conta judicial de titularidade do TJRO n. 01529904-5,
operação 040, agência 2848, Caixa Econômica Federal, conforme
provimento n. 016/2010-CG.
Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.
Após, arquivem-se.
SERVE A PRESENTE COMO CARTA / MANDADO / CARTA
PRECATÓRIA DE INTIMAÇÃO DA(S) PARTE(S) REQUERIDA(S),
observando-se o(s) seguinte(s) endereço(s) para localização:
Nome: ASSOCIAÇÃO DOS SERINGUEIROS DO VALE DO
GUAPORE
Endereço: Avenida Santa Cruz - Setor 1, 963, ao lado do Hospital,
Centro, Costa Marques - RO - CEP: 76937-000
Costa Marques, 12 de setembro de 2018.
MAXULENE DE SOUSA FREITAS
Juíza de Direito
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PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Costa Marques - Vara Única
Rua Chianca, 1061, Centro, Costa Marques - RO - CEP: 76937000 -Fone:(69) 36512316
Processo nº: 7000632-40.2018.8.22.0016
Classe: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
AUTOR: EUGENIO BARBOSA DA SILVA Advogados do(a)
AUTOR: GILSON VIEIRA LIMA - RO0004216, TEOFILO ANTONIO
DA SILVA - RO0001415
RÉU: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Advogado do(a) RÉU:
DESPACHO
Vistos em saneador.
As partes são legítimas, e estão adequadamente representadas
nos autos, inexistindo, por ora, outras questões processuais a
serem abordadas.
Fixo os seguintes pontos controvertidos da demanda: a) há
incapacidade da parte autora em exercer atividade laboral que lhe
garanta a subsistência b) a eventual invalidez da parte requerente
é permanente ou temporária c) a eventual incapacidade a
impossibilita de exercer outras atividades diversas daquela antes
usualmente exercida d) a parte requerente cumpre a carência
legalmente prevista - recolhimento previdenciário ou tempo de
exercício de atividade nos termos do art. 11 c/c 25/26 e 39 da lei n.
9213/91, para concessão do benefício pleiteado
Nesse mesmo sentido, especifico, doravante, o meio de prova cuja
produção será admitida nos autos, qual seja, a produção de prova
pericial, por entender que ser ela suficiente ao deslinde do feito,
nos moldes dos arts. 357, inc. II e 385 do NCPC.
Diante do disposto nos arts. 357, III e 373 e §§ do NCPC, passo
a definir a distribuição do ônus da prova no presente feito, da
maneira seguinte: a) à parte requerente caberá submeter-se à
pericia, comparecendo ao local para ela designado, em data
e hora previamente agendados, portando seus documentos
de identificação pessoal e os laudos e documentos médicos
necessários aos trabalhos periciais, a fim de esclarecer os
pontos controvertidos “a”, “b” e “c”; b) à parte requerida, por sua
vez, cumprirá produzir contraprova apta a descaracterizar os
requisitos necessários para a concessão do benefício pleiteado,
correspondentes aos pontos controvertidos já fixados.
Por consequência, tendo em vista que nesta localidade não há
médicos especialistas, somado ao fato de que São Francisco do
Guaporé dispõe atualmente de uma melhor infraestrutura, inclusive
com um Hospital Regional ao seu dispor, nomeio o DR Jhonny
Silva Rodrigues, CRM-RO 2054, a fim de que examine a parte
requerente e responda os quesitos formulados.
Fixo como remuneração do perito o valor de R$ 370,00 (trezentos
e setenta reais) de acordo com a resolução 232/2016 do CNJ e
o provimento CJV-PRVP2018/00004 da Corregedoria-Geral da
Justiça Federal.
Devendo este Juízo ser informado do agendamento com
antecedência mínima de 20 (vinte) dias, para o fim de possibilitar a
intimação das partes.
Desde já, fica determinada a intimação do médico designado para
o encargo à apresentar laudo no prazo de 10 dias a contar da data
do exame, devendo o médico responder aos quesitos.
Intime-se a parte autora tão logo seja informado a data do
agendamento, para que compareça ao local indicado e, quando
da realização da perícia, leve para a análise do médico todos os
exames que porventura tenha realizado anteriormente.
Por fim, encaminhem-se os quesitos apresentados pelas partes,
que deverão ser respondidos pelo expert, bem como, os quesitos
do Juízo acima fixados.
Consigne-se que a parte requerente deverá comparecer à perícia
acima designada, munida de seus documentos e exames que
entender pertinente, quanto ao seu quadro clínico, a fim de viabilizar
o diagnóstico do Douto Perito.
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Oportunizo às partes o prazo de 15 (quinze) dias, para, querendo,
apresentarem os quesitos a serem respondidos pelo perito e
indiquem assistente técnico, caso queiram e ainda não o tenham
feito.
Para a efetivação da diligência nesta comarca, autorizo o uso das
prerrogativas do artigo 212 do NCPC e respectivos parágrafos.
Quanto à intimação do REQUERIDO: INSS – INSTITUTO
NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, efetive-se por CARTA,
conforme procedimento estatuído no § 3º da cláusula segunda do
Termo de Cooperação Técnica n. 002/2012 firmado entre o TJRO
e a Procuradoria Federal em Rondônia.
Faço consignar que o laudo pericial deverá ser encaminhado
pelo Expert a este juízo no prazo de 30 (trinta) dias, contados da
avaliação médica.
Com a juntada do laudo pericial, oportunizo, desde já, o prazo
sucessivo de 15 (quinze) dias para as partes manifestarem-se
acerca da perícia realizada.
Concluído o laudo pericial e, após a manifestação das partes,
providencie o necessário para o devido pagamento do perito.
Noutro norte, designo audiência de instrução e julgamento para a
data de 18 de outubro de 2018, às 08h45min.
Intimem-se as partes para que as partes apresentem - no prazo
comum de 15 (quinze) dias - seus respectivos róis de testemunhas,
observando-se o disposto no art. 357, §§ 4º, 5º, 6º e 7º do NCPC,
cumprindo-lhes indicar, na oportunidade, quais das testemunhas
comparecerão em audiência independentemente de intimação,
quais outras serão intimadas pelo próprio advogado na forma do art.
455 do NCPC, e, por fim, aquelas testemunhas cujas intimações,
imprescindivelmente, devem ser efetuadas por MANDADO e oficial
de justiça, desde logo justificando tal excepcional necessidade,
para apreciação judicial, sob pena de indeferimento.
Intimem-se para a audiência as partes, seus respectivos
procuradores e as testemunhas eventualmente arroladas.
Com a vinda dos róis de testemunhas, havendo pedido para que
estas sejam intimadas pelo Oficial de Justiça, venham-me conclusos
de imediato para apreciação. Não advindo pedido de intimação das
testemunhas pelo oficial de justiça, o que deverá igualmente ser
certificado, aguarde-se em cartório até a data da solenidade acima
designada.
Não arroladas testemunhas no prazo de 15 (quinze) dias - e não
se identificando pertinência ao depoimento pessoal de qualquer
das partes - o que deverá ser certificado, retornem-me os autos
conclusos para o cancelamento da audiência e julgamento do feito
no estado em que se encontra.
Declaro saneado o feito.
Autorizo o uso das prerrogativas do art. 212 do NCPC e respectivos
parágrafos.
Solicitados, que sejam, esclarecimentos ou ajustes na presente
DECISÃO saneadora, venham os autos novamente conclusos.
Transcorrido o prazo de 05 (cinco) dias sem qualquer manifestação
das partes, certifique a escrivania a estabilidade da presente
DECISÃO, e cumpra-se na íntegra.
Intimem-se. Pratique-se o necessário. Cumpra-se.
Expeça-se o necessário, COM A URGÊNCIA QUE O CASO
REQUER.
SERVE A PRESENTE COMO:
a) MANDADO DE INTIMAÇÃO DA PARTE RÉ, observando o
seguinte endereço para localização:
Nome: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Endereço: Rua General Osório, 500, - até 508/509, Princesa Isabel,
Cacoal - RO - CEP: 76964-030
b) MANDADO DE INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, observando,
para tanto, o seguinte endereço:
Nome: EUGENIO BARBOSA DA SILVA
Endereço: fazenda Santa Luzia, lote 06, zona rural, Sítio Santa
Luzia, lote 06, km 11, Costa Marques - RO - CEP: 76937-000
Costa Marques - Vara Única, 12 de setembro de 2018.
MAXULENE DE SOUSA FREITAS
Juíza de Direito
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PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Costa Marques - Vara Única
Rua Chianca, 1061, Centro, Costa Marques - RO - CEP: 76937000 -Fone:(69) 36512316
Processo nº: 7000768-71.2017.8.22.0016
Classe: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
EXEQUENTE: IDALINO ALVES NUNES Advogados do(a)
EXEQUENTE: ANDREIA APARECIDA BESTER - RO8397,
CARLOS ALBERTO VIEIRA DA ROCHA - MT011101O
EXECUTADO: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO
SOCIAL Advogado do(a) EXECUTADO:
DESPACHO
Vistos.
Intime-se o exequente para atualizar os cálculos (cabe ao patrono
apresentar planilha incluindo os honorários), no prazo do 15
(quinze) dias.
Em seguida, determino seja expedido ofício requisitório de
pagamento/solicitação de Precatório ao órgão competente,
referente aos valores apresentados.
Determino a escrivania:
1)Intime-se as partes;
2)Após o decurso de prazo para manifestação, certifique-se nos
autos.
3)Dois dias posteriores o decurso de prazo para manifestação das
partes, expeça-se o documento para liberação dos valores.
Em seguida, realizada a expedição dos RPV’s, procedido o
pagamento, expeçam-se os alvarás para levantamento das
quantias discriminadas naqueles.
Oportunamente, consigno que nos valores a serem levantados
deverão estar inclusos os seus respectivos rendimentos, e não
somente as importâncias ali descritas, a fim de evitar que eventual
remanescente permaneça em conta judicial vinculada aos autos.
Posteriormente, decorrido o período de validade dos alvarás,
oficie-se ao Banco do Brasil para que, no prazo de 10 (dez) dias,
informe e/ou comprove nos autos o levantamento total das quantias
apuradas, ou, se for o caso, descrimine eventual remanescente.
Vindo resposta, havendo remanescente, tornem conclusos para
demais deliberações, caso contrário, inexistindo valores e/ou outras
pendências, venham-me conclusos para extinção e arquivamento.
Providenciem-se ao necessário. Cumpra-se.
SERVE A PRESENTE COMO:
a) MANDADO DE INTIMAÇÃO DA PARTE RÉ, observando o
seguinte endereço para localização:
Nome: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Endereço: Av. Brasil, 3374, Centro, Alta Floresta D’Oeste - RO CEP: 76954-000
b) MANDADO DE INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, observando,
para tanto, o seguinte endereço:
Nome: IDALINO ALVES NUNES
Endereço: BR 429 KM 52 RIO CAUTARIO, S/N, RESEX
EXTRATIVISTA COMUNIDADE CANINDÉ, ZONA RURAL, Costa
Marques - RO - CEP: 76937-000
Costa Marques - Vara Única, 12 de setembro de 2018.
MAXULENE DE SOUSA FREITAS
Juíza de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Costa Marques - Vara Única
Rua Chianca, 1061, Centro, Costa Marques - RO - CEP: 76937000 -Fone:(69) 36512316
Processo nº: 7001308-22.2017.8.22.0016
Classe: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159)
EXEQUENTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE
ADMISSAO DO CENTRO SUL RONDONIENSE - SICOOB CREDIP
Advogados do(a) EXEQUENTE: NOEL NUNES DE ANDRADE RO0001586, EDER TIMOTIO PEREIRA BASTOS - RO0002930,
JONATAS DA SILVA ALVES - RO0006882
EXECUTADO: WENDEL JADER RADINS, VERA LUCIA PEREIRA
DA SILVA Advogado do(a) EXECUTADO:
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Advogado do(a) EXECUTADO:
DESPACHO
Vistos.
Designe hasta pública para tentativa de venda judicial do bem
constrito nos autos (ID n° 19770151), por meio de Carta Precatória.
Fixo o valor da comissão em 10% do valor da arrematação, devida
pelo arrematante. A comissão será devida no percentual de 2%
para hipótese de adimplemento da dívida diretamente pelo devedor
após o leilão, neste caso ficando a cargo do credor, que poderá
exigi-la da devedora.
Nos termos do artigo 891, considera-se preço vil o inferior a 50%
(cinquenta por cento) do valor da avaliação.
Em caso positivo da venda do bem constrito, expeça-se a carta de
arrematação ou ordem de entrega do bem, nos termos do art. 901
do CPC.
Por fim, caso a venda judicial seja infrutífera ou não havendo
licitante, nem querendo o credor a adjudicação do bem, não
indicados quaisquer bens pela parte devedora, e caso todas as
demais diligências restem infrutíferas, intime-se o exequente para
requerer o que for pertinente, no prazo de 10 (dez) dias.
Intimem-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.
Autorizo o uso das prerrogativas do art. 212 e §§ do CPC.
SERVE A PRESENTE COMO:
a) MANDADO DE INTIMAÇÃO DA PARTE RÉ, observando o
seguinte endereço para localização:
Nome: WENDEL JADER RADINS
Endereço: Avenida 1° de Maio, 8792, Linha 18, KM 2,5, Setor
Conceição, Sítio Capixaba, distrito de São Domingos do Guaporé,
Costa Marques - RO - CEP: 76937-000
Nome: VERA LUCIA PEREIRA DA SILVA
Endereço: Avenida 1° de Maio, 8792, Linha 18, KM 2,5, Setor
Conceição, Sítio Capixaba, distrito de São Domingos do Guaporé,
Costa Marques - RO - CEP: 76937-000
b) MANDADO DE INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, observando,
para tanto, o seguinte endereço:
Nome: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO
CENTRO SUL RONDONIENSE - SICOOB CREDIP
Endereço: Avenida Presidente Kennedy, 775, Centro, Pimenta
Bueno - RO - CEP: 76970-000
Costa Marques - Vara Única, 12 de setembro de 2018.
MAXULENE DE SOUSA FREITAS
Juíza de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Costa Marques - Vara Única
Rua Chianca, 1061, Centro, Costa Marques - RO - CEP: 76937000 -Fone:(69) 36512316
Processo nº: 0002794-40.2012.8.22.0016
Classe: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
AUTOR: MANOEL PEREIRA PINHEIRO Advogados do(a) AUTOR:
FABIO PEREIRA MESQUITA MUNIZ - RO0005904, EVERARDO
LUZ DE MAGALHAES - RO00339-A-A
RÉU: CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA S/A
Advogados do(a) RÉU: ALEXANDRE SANTOS LIMA - SP222787,
DANIEL PENHA DE OLIVEIRA - RO0003434, GABRIELA DE LIMA
TORRES - RO0005714
DESPACHO
Vistos.
Considerando que a parte autora é beneficiária da justiça gratuita,
determino à escrivania:
a) solicite ao Núcleo Judiciário da Justiça Federal a efetivação do
pagamento dos honorários periciais, à luz do expresso no artigo 2°,
§1° da Resolução n. 232/2016, do Conselho de Justiça Federal.
b) providencie-se o necessário para que os peritos recebam seus
honorários.
Com o pagamento e não havendo outras providências a adotar,
arquivem-se.
Pratique-se o necessário. Cumpra-se.
Costa Marques - Vara Única, 12 de setembro de 2018.
MAXULENE DE SOUSA FREITAS
Juíza de Direito
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PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Costa Marques - Vara Única
Rua Chianca, 1061, Centro, Costa Marques - RO - CEP: 76937000 -Fone:(69) 36512316
Processo nº: 7000692-13.2018.8.22.0016
Classe: FAMÍLIA- INVENTÁRIO (39)
REQUERENTE: S. H. D. O., S. R., W. D. O. R., S. R. D. S., C. R., J.
R. Advogado do(a) REQUERENTE: MARCOS ROGERIO GARCIA
FRANCO - SP0268666
Advogado do(a) REQUERENTE: MARCOS ROGERIO GARCIA
FRANCO - SP0268666
INVENTARIADO: S. R. Advogado do(a) INVENTARIADO:
DESPACHO
Vistos.
Intime-se a inventariante para cumprir o inteiro teor do DESPACHO
inicial, conforme mencionado pelo Ministério Público no parecer
retro, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de ser removida do
cargo.
Decorrido o prazo, sem a devida manifestação, providencie a
intimação dos herdeiros que se encontram representados nos
autos, para que se manifestem sobre eventual interesse em se
tornar inventariante.
Em seguida, abra-se vistas ao Ministério Público para o que
entender pertinente, pelo prazo de 10 (dez) dias.
Após, voltem-me os autos conclusos.
Providenciem-se o necessário. Cumpra-se.
Autorizo o uso das prerrogativas do art. 212 e §§ do CPC.
SERVE A PRESENTE COMO:
MANDADO DE INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, observando,
para tanto, o seguinte endereço:
Nome: SIRLEI HONORIO DE OLIVEIRA
Endereço: Distrito de Sao Domingos do Guaporé, Zona Rural, BR
429 Km 58, Lh 52, Km 04, Costa Marques - RO - CEP: 76937-000
Nome: SOLAINE RODRIGUES
Endereço: DISTRITO DE SAO DOMINGOS DO GUAPORÉ, ZONA
RURAL, BR 429, KM 58, LH 01, KM 27, Costa Marques - RO - CEP:
76937-000
Nome: WEVERSON DE OLIVEIRA RODRIGUES
Endereço: DISTRITO DE SAO DOMINGOS DO GUAPORÉ, BR
429, KM 58, LH 01, KM 27, Costa Marques - RO - CEP: 76937000
Nome: SOLANGE RODRIGUES DA SILVA
Endereço: AV PROJETADA, S/N, DISTRITO DE SAO DOMINGOS
DO GUAPORÉ, BR 429, KM 58, Costa Marques - RO - CEP:
76937-000
Nome: CLEVERSON RODRIGUES
Endereço: Distrito de Sao Domingos do Guaporé, zona rural, BR
429, KM 58 LH 52, KM 04, Costa Marques - RO - CEP: 76937-000
Nome: JEFERSON RODRIGUES
Endereço: AV PROJETADA, S/N, DISTRITO DE SAO DOMINGOS
DO GUAPORÉ, BR 429, KM 58,, Costa Marques - RO - CEP:
76937-000
Costa Marques - Vara Única, 12 de setembro de 2018.
MAXULENE DE SOUSA FREITAS
Juíza de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Costa Marques - Vara Única
Rua Chianca, 1061, Centro, Costa Marques - RO - CEP: 76937000 -Fone:(69) 36512316
Processo nº: 7000598-65.2018.8.22.0016
Classe: ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68 (69)
AUTOR: S. B. D. M. J. D. S. Advogados do(a) AUTOR: JOSE
NEVES BANDEIRA - RO0000182, PAMELA CRISTINA DOS
SANTOS NEVES - RO0007531
RÉU: C. D. S. V. Advogado do(a) RÉU: MARCOS ROGERIO
GARCIA FRANCO - SP0268666
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DESPACHO
Vistos.
Em atenção ao disposto no artigo 178, II e artigo 279, ambos do
CPC, abra-se vistas ao Ministério Público, pelo prazo de 10 (dez)
dias a fim de que possa intervir no feito, caso assim o entenda de
direito.
Após, tornem-se os autos conclusos.
Providenciem-se o necessário. Cumpra-se.
Costa Marques - Vara Única, 12 de setembro de 2018.
MAXULENE DE SOUSA FREITAS
Juíza de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Costa Marques - Vara Única
Rua Chianca, 1061, Centro, Costa Marques - RO - CEP: 76937000 -Fone:(69) 36512316
Processo nº: 0000908-98.2015.8.22.0016
Classe: EXECUÇÃO FISCAL (1116)
EXEQUENTE: INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E
DOS RECURSOS NATURAIS RENOVAVEIS-IBAMA Advogado
do(a) EXEQUENTE:
Advogado do(a) EXEQUENTE:
EXECUTADO: CRISTIANO VENANCIO MARCOLAN Advogado
do(a) EXECUTADO:
DESPACHO
Vistos.
Conforme o princípio da não surpresa, positivado nos arts. 9 e 10
do Código de Processo Civil, é vedado ao Juiz decidir com base
em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes
oportunidade de se manifestar.
Sendo assim, fica a parte Exequente, por meio de seu
Representante Legal, intimada acerca da Lei n. 13.043, de 14 de
novembro de 2014, a qual a partir da sua publicação não há mais
falar em competência delegada à Justiça Estadual para julgamento
das Execuções Fiscais propostas pela Fazenda Nacional e suas
Autarquias, salvo no que pertine às Execuções Fiscais ajuizadas
anteriormente à sua vigência, conforme art. 75, do citado diploma
legal, para requerer o que entender de direito, no prazo de 10 (dez)
dias.
Remeta-se os autos, nos moldes do art. 183, §1º, do CPC.
Pratique-se o necessário. Cumpra-se.
Costa Marques - Vara Única, 12 de setembro de 2018.
MAXULENE DE SOUSA FREITAS
Juíza de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Costa Marques - Vara Única
Rua Chianca, 1061, Centro, Costa Marques - RO - CEP: 76937000 -Fone:(69) 36512316
Processo nº: 7000620-26.2018.8.22.0016
Classe: INF JUV CIV - EXECUÇÃO DE ALIMENTOS (1432)
EXEQUENTE: G. C. P. Advogado do(a) EXEQUENTE:
EXECUTADO: E. B. D. S. Advogado do(a) EXECUTADO:
SENTENÇA
Vistos, etc.
Considerando a satisfação da obrigação, JULGO EXTINTO por
SENTENÇA o feito, nos termos do art. 924, II, do Novo Código de
Processo Civil.
Havendo valores pendentes de levantamento, expeça-se alvará de
levantamento da quantia depositada nos autos.
O credor terá o prazo de 30 (trinta) dias para levantamento do alvará,
sob pena de transferência dos valores para a conta centralizadora
do Tribunal de Justiça.
Em caso de inércia, proceda-se a transferência do referido
valor para conta judicial de titularidade do TJRO n. 01529904-5,
operação 040, agência 2848, Caixa Econômica Federal, conforme
provimento n. 016/2010-CG.
Proceda-se com a liberação da penhora e/ou de qualquer outra
forma de constrição (se houver).
Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.
Após, arquivem-se.
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SERVE A PRESENTE COMO:
a) CARTA / MANDADO / CARTA PRECATÓRIA DE INTIMAÇÃO
DA(S) PARTE(S) REQUERIDA(S), observando-se o(s) seguinte(s)
endereço(s) para localização:
Nome: EDMILSON BRITO DA SILVA
Endereço: AVENIDA PEDRO ELEUTERIO, S/N, EM FRENTE AO
POSTO CARLOS CHAGAS, TAMANDARE, Guajará-Mirim - RO CEP: 76850-000
b) CARTA / MANDADO DE INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA,
observando-se, para tanto, o seguinte endereço:
Nome: GULHERMINA CARVALHO PAES
Endereço: AVENIDA DEMETRIO MELAS, 2282, SETOR 1, Costa
Marques - RO - CEP: 76937-000
Costa Marques, 12 de setembro de 2018.
MAXULENE DE SOUSA FREITAS
Juíza de Direito
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Tribunal de Justiça de Rondônia
Costa Marques - Vara Única
Av. Chianca, nº 1061, Bairro Centro, CEP 76.937-000, Costa
Marques, RO Processo:0000912-38.2015.8.22.0016
Classe:Execução Fiscal
Autor(a):EXEQUENTES: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO
- PGE, FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE ADVOGADOS DOS
EXEQUENTES: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE
RONDÔNIA
Requerido(a):EXECUTADO: ARNALDO CARLOS TECO DA
SILVA ADVOGADO DO EXECUTADO:
Valor da Causa: R$52.800,02
DECISÃO
Vistos.
Conforme o princípio da não surpresa, positivado nos arts. 9 e 10
do Código de Processo Civil, é vedado ao Juiz decidir com base
em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes
oportunidade de se manifestar.
Sendo assim, fica a parte Exequente, por meio de seu
Representante Legal intimada acerca da Lei n. 13.043, de 14 de
novembro de 2014, a qual a partir da sua publicação não há mais
falar em competência delegada à Justiça Estadual para julgamento
das Execuções Fiscais propostas pela Fazenda Nacional e suas
Autarquias, salvo no que pertine às Execuções Fiscais ajuizadas
anteriormente à sua vigência, conforme art. 75, do citado diploma
legal, para requerer o que entender de direito, no prazo de 10 (dez)
dias, sob pena de preclusão.
Remeta-se os autos, nos moldes do art. 183, §1º, do CPC.
Pratique-se o necessário. Cumpre-se.
Autorizo o uso das prerrogativas do art. 212 e §§ do NCPC.
SERVE A PRESENTE COMO CARTA AR/CARTA PRECATÓRIA/
MANDADO DE CITAÇÃO/INTIMAÇÃO:
1)ADVOGADOS DOS EXEQUENTES: PROCURADORIA GERAL
DO ESTADO DE RONDÔNIA, AVENIDA CAMPOS SALES 3132
OLARIA - 76801-246 - PORTO VELHO - RONDÔNIA
2)EXECUTADO: ARNALDO CARLOS TECO DA SILVA, BR-429,
KM 58 NC, DISTRITO DE SÃO DOMINGOS DO GUAPORÉ 76937-000 - COSTA MARQUES - RONDÔNIA
Costa Marques 13 de setembro de 2018
Maxulene de Sousa Freitas
Juíza de Direito
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Tribunal de Justiça de Rondônia
Costa Marques - Vara Única
Av. Chianca, nº 1061, Bairro Centro, CEP 76.937-000, Costa
Marques, RO Processo:0000804-09.2015.8.22.0016
Classe:Execução Fiscal
Autor(a):EXEQUENTE: INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO
AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVAVEISIBAMA ADVOGADO DO EXEQUENTE: PROCURADORIA
FEDERAL EM RONDÔNIA
Requerido(a):EXECUTADO: LAMINADORA SAO JANUARIO IMP.
E EXP. LTDA ADVOGADO DO EXECUTADO:
Valor da Causa: R$94.340,95
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DECISÃO
Vistos.
Conforme o princípio da não surpresa, positivado nos arts. 9 e 10
do Código de Processo Civil, é vedado ao Juiz decidir com base
em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes
oportunidade de se manifestar.
Sendo assim, fica a parte Exequente, por meio de seu
Representante Legal intimada acerca da Lei n. 13.043, de 14 de
novembro de 2014, a qual a partir da sua publicação não há mais
falar em competência delegada à Justiça Estadual para julgamento
das Execuções Fiscais propostas pela Fazenda Nacional e suas
Autarquias, salvo no que pertine às Execuções Fiscais ajuizadas
anteriormente à sua vigência, conforme art. 75, do citado diploma
legal, para requerer o que entender de direito, no prazo de 10 (dez)
dias, sob pena de preclusão.
Remeta-se os autos, nos moldes do art. 183, §1º, do CPC.
Pratique-se o necessário. Cumpre-se.
Autorizo o uso das prerrogativas do art. 212 e §§ do NCPC.
SERVE A PRESENTE COMO CARTA AR/CARTA PRECATÓRIA/
MANDADO DE CITAÇÃO/INTIMAÇÃO:
1)ADVOGADO DO EXEQUENTE: PROCURADORIA FEDERAL
EM RONDÔNIA, AC SALGADO FILHO 271, AVENIDA NAÇÕES
UNIDAS 284 NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS - 76804-970 PORTO VELHO - RONDÔNIA
2)EXECUTADO: LAMINADORA SAO JANUARIO IMP. E EXP.
LTDA, AV. DEMETRIO MELLA, SN. (SAÍDA PARA SANTA FÉ),
NÃO CONSTA SETOR 02 - 76937-000 - COSTA MARQUES RONDÔNIA
Costa Marques 13 de setembro de 2018
Maxulene de Sousa Freitas
Juíza de Direito
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Tribunal de Justiça de Rondônia
Costa Marques - Vara Única
Av. Chianca, nº 1061, Bairro Centro, CEP 76.937-000, Costa
Marques, RO Processo:0000824-97.2015.8.22.0016
Classe:Execução Fiscal
Autor(a):EXEQUENTE: INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO
AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVAVEISIBAMA ADVOGADO DO EXEQUENTE: PROCURADORIA
FEDERAL EM RONDÔNIA
Requerido(a):EXECUTADO: INDUSTRIA E COMERCIO DE
MADEIRAS MADEVALLE DO GUAPORE LTDA - ME ADVOGADO
DO EXECUTADO: DEFENSORIA PÚBLICA DE RONDÔNIA
Valor da Causa: R$38.969,11
DECISÃO
Vistos.
Conforme o princípio da não surpresa, positivado nos arts. 9 e 10
do Código de Processo Civil, é vedado ao Juiz decidir com base
em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes
oportunidade de se manifestar.
Sendo assim, fica a parte Exequente, por meio de seu
Representante Legal intimada acerca da Lei n. 13.043, de 14 de
novembro de 2014, a qual a partir da sua publicação não há mais
falar em competência delegada à Justiça Estadual para julgamento
das Execuções Fiscais propostas pela Fazenda Nacional e suas
Autarquias, salvo no que pertine às Execuções Fiscais ajuizadas
anteriormente à sua vigência, conforme art. 75, do citado diploma
legal, para requerer o que entender de direito, no prazo de 10 (dez)
dias, sob pena de preclusão.
Remeta-se os autos, nos moldes do art. 183, §1º, do CPC.
Pratique-se o necessário. Cumpre-se.
Autorizo o uso das prerrogativas do art. 212 e §§ do NCPC.
SERVE A PRESENTE COMO CARTA AR/CARTA PRECATÓRIA/
MANDADO DE CITAÇÃO/INTIMAÇÃO:
1)ADVOGADO DO EXEQUENTE: PROCURADORIA FEDERAL
EM RONDÔNIA, AC SALGADO FILHO 271, AVENIDA NAÇÕES
UNIDAS 284 NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS - 76804-970 PORTO VELHO - RONDÔNIA
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2)EXECUTADO: INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS
MADEVALLE DO GUAPORE LTDA - ME, BR 429, KM 111,3
SN SETOR INDUSTRIAL - 76935-000 - SÃO FRANCISCO DO
GUAPORÉ - RONDÔNIA
Costa Marques 13 de setembro de 2018
Maxulene de Sousa Freitas
Juíza de Direito
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Tribunal de Justiça de Rondônia
Costa Marques - Vara Única
Av. Chianca, nº 1061, Bairro Centro, CEP 76.937-000, Costa
Marques, RO Processo:0000950-50.2015.8.22.0016
Classe:Execução Fiscal
Autor(a):EXEQUENTE: INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO
AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVAVEISIBAMA ADVOGADO DO EXEQUENTE: PROCURADORIA
FEDERAL EM RONDÔNIA
Requerido(a):EXECUTADO: ANGELIN INDUSTRIA E COMERCIO
DE MADEIRAS LTDA ADVOGADO DO EXECUTADO:
DEFENSORIA PÚBLICA DE RONDÔNIA
Valor da Causa: R$31.812,41
DECISÃO
Vistos.
Conforme o princípio da não surpresa, positivado nos arts. 9 e 10
do Código de Processo Civil, é vedado ao Juiz decidir com base
em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes
oportunidade de se manifestar.
Sendo assim, fica a parte Exequente, por meio de seu
Representante Legal intimada acerca da Lei n. 13.043, de 14 de
novembro de 2014, a qual a partir da sua publicação não há mais
falar em competência delegada à Justiça Estadual para julgamento
das Execuções Fiscais propostas pela Fazenda Nacional e suas
Autarquias, salvo no que pertine às Execuções Fiscais ajuizadas
anteriormente à sua vigência, conforme art. 75, do citado diploma
legal, para requerer o que entender de direito, no prazo de 10 (dez)
dias, sob pena de preclusão.
Remeta-se os autos, nos moldes do art. 183, §1º, do CPC.
Pratique-se o necessário. Cumpre-se.
Autorizo o uso das prerrogativas do art. 212 e §§ do NCPC.
SERVE A PRESENTE COMO CARTA AR/CARTA PRECATÓRIA/
MANDADO DE CITAÇÃO/INTIMAÇÃO:
1)ADVOGADO DO EXEQUENTE: PROCURADORIA FEDERAL
EM RONDÔNIA, AC SALGADO FILHO 271, AVENIDA NAÇÕES
UNIDAS 284 NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS - 76804-970 PORTO VELHO - RONDÔNIA
2)EXECUTADO: ANGELIN INDUSTRIA E COMERCIO DE
MADEIRAS LTDA, BR 429, KM 58 - DISTRITO DE SÃO
DOMINGOS DO GUAPORÉ sn CENTRO - 76937-000 - COSTA
MARQUES - RONDÔNIA
Costa Marques 13 de setembro de 2018
Maxulene de Sousa Freitas
Juíza de Direito
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Tribunal de Justiça de Rondônia
Costa Marques - Vara Única
Av. Chianca, nº 1061, Bairro Centro, CEP 76.937-000, Costa
Marques, RO Processo:0000826-67.2015.8.22.0016
Classe:Execução Fiscal
Autor(a):EXEQUENTE: INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO
AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVAVEISIBAMA ADVOGADO DO EXEQUENTE: PROCURADORIA
FEDERAL EM RONDÔNIA
Requerido(a):EXECUTADO:
RAIMUNDO
VIEIRA
MACIEL ADVOGADO DO EXECUTADO:
Valor da Causa: 0,00
DECISÃO
Vistos.
Conforme o princípio da não surpresa, positivado nos arts. 9 e 10
do Código de Processo Civil, é vedado ao Juiz decidir com base
em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes
oportunidade de se manifestar.
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Sendo assim, fica a parte Exequente, por meio de seu
Representante Legal intimada acerca da Lei n. 13.043, de 14 de
novembro de 2014, a qual a partir da sua publicação não há mais
falar em competência delegada à Justiça Estadual para julgamento
das Execuções Fiscais propostas pela Fazenda Nacional e suas
Autarquias, salvo no que pertine às Execuções Fiscais ajuizadas
anteriormente à sua vigência, conforme art. 75, do citado diploma
legal, para requerer o que entender de direito, no prazo de 10 (dez)
dias, sob pena de preclusão.
Remeta-se os autos, nos moldes do art. 183, §1º, do CPC.
Pratique-se o necessário. Cumpre-se.
Autorizo o uso das prerrogativas do art. 212 e §§ do NCPC.
SERVE A PRESENTE COMO CARTA AR/CARTA PRECATÓRIA/
MANDADO DE CITAÇÃO/INTIMAÇÃO:
1)ADVOGADO DO EXEQUENTE: PROCURADORIA FEDERAL
EM RONDÔNIA, AC SALGADO FILHO 271, AV. NAÇOES
UNIDAS, NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS NOSSA SENHORA
DAS GRAÇAS - 76804-970 - PORTO VELHO - RONDÔNIA
2)EXECUTADO: RAIMUNDO VIEIRA MACIEL, BR 429 KM 33
RIO CAÚTÁRIO NC RURAL - 76937-000 - COSTA MARQUES RONDÔNIA
Costa Marques 13 de setembro de 2018
Maxulene de Sousa Freitas
Juíza de Direito
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Tribunal de Justiça de Rondônia
Costa Marques - Vara Única
Av. Chianca, nº 1061, Bairro Centro, CEP 76.937-000, Costa
Marques, RO Processo: 7000601-20.2018.8.22.0016
Classe:Execução de Alimentos
Autor(a)EXEQUENTE: T. G. D. S. G. ADVOGADO DO
EXEQUENTE: DEFENSORIA PÚBLICA DE RONDÔNIA
Requerido(a):EXECUTADO: F. L. G. ADVOGADO DO
EXECUTADO:
Valor da Causa: R$283,28
DESPACHO
Consoante a CERTIDÃO de ID n. 21445584, verifico a juntada nos
autos dos comprovantes de pagamento (ID n. 21445593), o quais
somados perfazem o quantum devido pelo Executado.
Intime-se a exequente para se manifestar da satisfação do crédito
no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de extinção do feito.
Expeça-se Alvará de Soltura.
SERVE O PRESENTE DE ALVARÁ DE SOLTURA
Costa Marques quinta-feira, 13 de setembro de 2018
Maxulene de Sousa Freitas
Juíza de Direito

COMARCA DE MACHADINHO D´OESTE
1º JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL
Juizado Especial Criminal de Machadinho do Oeste/RO
Proc: 2000210-78.2017.8.22.0019
Ação:Termo Circunstanciado (Juizado Criminal)
Delegacia de Polícia Civil de Machadinho do Oeste - RO(Autor)
Josué de Jesus(Autor do fato)
Advogado(s): OAB:6095-A RO
Autor: Delegacia de Polícia Civil de Machadinho do Oeste
Autor do Fato: Josué de Jesus
Advogado(s): Evandro Alves dos Santos OAB:6095-A R
Ficam as partes, por via de seus Advogados, intimadas a
apresentarem alegações finais por memorias no prazo sucessivo
de 05 dias, conforme determinação de fls em audiência realizada
no dia 05/09/2018.

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

ANO XXXVI

NÚMERO 172

DIARIO DA JUSTIÇA

1ª VARA CRIMINAL
1º Cartório Criminal
1ª Vara Criminal
Machadinho do Oeste
Juiz de Direito: Muhammad Hijazi Zaglout
Diretor de Cartório: Peterson Vendrameto, e-mail: mdo1criminal@
tjro.jus.br
Proc.: 0000065-03.2014.8.22.0006
Ação:Execução da Pena
Autor:Ministerio Publico Estadual
Condenado:Daniel Martins da Silva
Advogado:Patrícia Mendes de Oliveira Fortes (RO 4813)
DECISÃO:
DECISÃO Vistos em sede de revisão processual de presos
definitivos.Tratam os autos de execução penal em face de Daniel
Martins da Silva.Após juntada do Acórdão que deu parcial
provimento ao Agravo em Execução interposto pela defesa do
reeducando (fls. 397/402), foram elaborados novos cálculos de
pena (fls. 405/409).Intimado, o Ministério Público pugnou pela
homologação dos cálculos e pela reconsideração da DECISÃO de
fls. 357/360, com o fim de determinar o retorno do apenado ao
regime fechado até que cumpra os requisitos objetivo e subjetivo
para progressão de regime (fl. 421).A defesa, por sua vez, requer
novamente a retificação dos cálculos de pena, nos seguintes
termos: abatimento do tempo de prisão provisória da fração da
progressão de regime, o que foi decidido à fl. 262; cômputo do
período compreendido entre 20/01/2014 a 28/08/2015 da fração
relativa à progressão de regime; e modificação do tempo de
remição de pena a que o reeducando faz jus.É o relatório.
Fundamento e decido.Verifico às fls. 261/262 que foi determinado
o cômputo do tempo de prisão cautelar (detração) na fração relativa
a eventuais benefícios a serem concedidos ao apenado,
correspondente apenas à segunda condenação (homicídio), assim
como seja computado o período de 20/01/2014 a 28/08/2015 como
pena cumprida.Já o Acórdão de fls. 397/402 determinou a
elaboração de novos cálculos de pena, com as seguintes
pontuações: 1) O marco inicial para novos benefícios é o dia
28/08/2015; 2) A pena provisória cumprida pelo reeducando deve
ser computada em relação ao delito de homicídio; 3) O período de
20/01/2014 a 28/08/2015 deve ser computado como pena cumprida
e; 4) Os 128 dias remidos devem ser computados como pena
cumprida para efeitos de progressão.1. Do pedido de cômputo da
detração sobre a fração para progressão de regime:Compulsando
detidamente os autos, noto que, apesar de deferido às fls. 261/262,
tal pedido é inviável e não encontra respaldo legal, uma vez que o
Código Penal, em seu artigo 42, dispõe que: “Computam-se, na
pena privativa de liberdade e na medida de segurança, o tempo de
prisão provisória, no Brasil ou no estrangeiro, o de prisão
administrativa e o de internação em qualquer dos estabelecimentos
referidos no artigo anterior.”Dessa forma, não há que se falar em
computar o período de prisão provisória sobre a fração relativa à
progressão de regime, mas sim sobre o tempo total da condenação,
uma vez que é o que encontra amparo na legislação, não havendo
disposição em contrário. Nesse sentido é a jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça:HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE
DROGAS. LEI 6.368/76. PENA DE TRÊS ANOS DE RECLUSÃO,
NO REGIME FECHADO. SUBSTITUIÇÃO DE PENA CONCEDIDA
EM SEDE DE APELAÇÃO. DETRAÇÃO. CONSTRANGIMENTO
ILEGAL. INOCORRÊNCIA. ORDEM DENEGADA. […] 2. O Código
Penal preceitua o desconto do período cumprido a título de prisão
cautelar do total da pena fixada na condenação. Portanto, se o
Paciente deve cumprir reprimenda de 3 anos de reclusão, há que
se deduzir os 11 meses cumpridos cautelarmente, o que resulta em
2 anos e 1 mês. Dessa pena, aplicando-se a regra insculpida no
art. 46, §3º, do Código Penal, substitui-se cada dia de condenação
por uma hora de prestação de serviços à comunidade. […] (STJHC 134329 RJ 2009/0073672-0. Relatora Ministra Laurita Vaz.
Data de julgamento: 23/11/2010, T5 – Quinta Turma, data de
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publicação: Dje 13/10/2010) (grifo nosso).Assim, o cálculo de pena
de fls. 406/409 foi elaborado corretamente ao ter procedido ao
cômputo da detração sobre o período total da pena ao qual o
reeducando fora condenado.Por esse motivo, a DECISÃO de fls.
261/262 deve ser revogada no que se refere à determinação de
computar o período de detração sobre a fração relativa a eventuais
e futuros benefícios.2. Do pedido de cômputo do período de
20/01/2014 a 28/08/2015 sobre a fração para progressão de
regime:Inicialmente, registro que às fls. 261/262 foi determinado o
cômputo do período compreendido entre 20/01/2014 a 28/08/2015
como pena cumprida, o que foi mantido pelo e. Tribunal de Justiça
Estadual no Acórdão de fls. 397/402.Vale registrar que esse nem
mesmo é o entendimento do r. Relator do acórdão, mas mantevese tal entendimento em virtude da ausência de irresignação do
órgão Ministerial. Note-se o quanto pontuado no r. voto:”Ao
despachar no processo, em 20/01/2014, o juízo da execução,
considerando a falta de equipamento, substitui o monitoramento
eletrônico destinado ao regime prisional imposto na SENTENÇA
(semiaberto) pelas regras do regime aberto, determinando a
intimação do apenado para audiência admonitória.[...]Em face da
não localização do apenado, nova prisão foi decretada, todavia ele
compareceu espontaneamente em cartório no dia 19/5/2015 e
declinou seu novo endereço na comarca de Machadinho D’Oeste.
(fl.63).[...]No dia 20/08/2015, já com a chegada do processo, foi
certificado pelo escrivão que, no cálculo de pena que fora
encaminhado, não havia notícia de que o apenado tivesse iniciado
o cumprimento da pena. Nessa mesma ocasião certificou a
sobrevinda do novo título penal - homicídio, fl. 103.No dia
24/08/2015, após a juntada da nova guia, o juízo exarou DESPACHO
designando audiência admonitória para dar início ao cumprimento
da reprimenda.Como se vê, embora haja notícia de que o apenado
compareceu em juízo para reiniciar o cumprimento de sua pena
(fls.128), não há nos autos nenhum informe de que ele tenha, de
fato, iniciado, o que somente ocorreu com a audiência admonitória
no dia 28/05/2015 realizada com a presença do apenado.[...]Nesse
passo, o cômputo do período compreendido entre a DECISÃO que
lhe concedeu o direito de cumprir a reprimenda em regime aberto e
a audiência admonitória, não deveria sequer ter sido reconhecido,
simplesmente porque não iniciou o cumprimento da pena, sendo
equivocada a DECISÃO prolatada. Entretanto, nesse particular
houve conformação ministerial, não cabendo correção na esfera
recursal em pleito da defesa.Este Juízo, aliás, compartilha do
entendimento do e. TJRO, ainda segundo o voto de fls. 397/402, no
sentido de que “o marco de reinício ou início do cumprimento de
pena é o efetivo recolhimento do apenado ou da audiência
admonitória realizada com a presença do sentenciado, e não a
DECISÃO judicial que a designou”.No caso em apreço, o e. Relator
cuidou de afirmar:”Ora, efetivamente o apenado deu início ao
cumprimento das reprimendas no dia em que foram unificadas as
penas e recolhido ao regime FECHADO, ou seja, o marco inicial
para novos benefícios é, sem sombra de dúvidas, o dia 28/08/2015,
data da audiência admonitória efetivamente realizada, não
importando se o primeiro título de execução aportado nos autos foi
o do crime comum ou do crime hediondo, não havendo que se falar
em superveniência de nova condenação no curso da
execução.”Nesse trilhar, percebe-se que o e. Tribunal objetivou
contornar uma situação reconhecida, com a devida venia, de forma
equivocada, mas pontuando de modo claro o marco inicial para
novos benefícios.Determinar, como pretende a combatente defesa,
que esse período de pena cumprida - que como afirmou o próprio
Tribunal “não deveria sequer ter sido reconhecido” - seria beneficiar
duplamente o reeducando, pois estar-se-ia aplicando às frações
para progressão um período anterior ao marco inicial de
cumprimento de pena.O que fez o e. Tribunal foi confirmar, em
virtude da “conformação ministerial”, a DECISÃO que anotou como
pena cumprida o tempo decorrido entre o DESPACHO que
designou a audiência monitória (20/01/2014) e a data em que tal
solenidade finalmente ocorreu (28/08/2015), muito embora inexista
qualquer indicativo de que efetivamente estivesse o reeducando no
cumprimento das reprimendas que lhe foram aplicadas.Da mesma
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forma, inexiste na DECISÃO do e. Tribunal determinação para que
o cálculo de pena fosse assim elaborado, ou seja, com aplicação
dessa pena apontada como fictícia após a projeção dos benefícios,
de modo a incidir sobre as frações correspondentes.Nesse trilhar,
resta evidente que o cálculo de fls. 405/409, neste ponto, não
merece qualquer reparo.3. Do pedido de modificação da quantidade
de dias remidos pelo apenado:A defesa do reeducando requer
sejam remidos 01 ano, 04 meses e 23 dias da reprimenda do
apenado, sob o argumento de que ele trabalhou por 07 meses e 19
dias, realizou cursos profissionalizantes e foi aprovado no ENEM.
No cálculo de pena de fls. 406/409 foi computado como tempo de
remição de pena 08 meses e 23 dias.Todavia, conforme
demonstrado pela defesa do reeducando às fls. 422/427, ele
trabalhou por 07 meses e 19 dias, conforme comprovantes juntados
aos autos, além de ter sido aprovado no ENEM e concluído cursos
profissionalizantes, tendo sido remido 260 dias pelos últimos à fl.
333.Assim, nos termos do art. 128 da Lei de Execução Penal, ao
que tudo indica, o cálculo de pena deve ser reelaborado para
considerar o período de 01 ano, 04 meses e 23 dias como pena
cumprida, para todos os efeitos. Mas determino ao Cartório que,
antes de proceder à correção, certifique se a remissão ora
reconhecida já fora, ou não, computada em favor do reeducando.
Por fim, e com a devida venia, vale anotar que todos os cálculos de
pena indicavam que o reeducando teria direito à progressão a partir
de 2019, inclusive o último ora analisado. Contudo, a DECISÃO de
fls. 357/360, que deferiu a progressão do reeducando em 07/12/2017
ao regime semiaberto, repita-se, com a devida venia se deu de
forma equivocada, tendo em vista que o cálculo de pena anterior
(fls. 339/340) previa progressão de regime somente em 11/09/2019.
Ante ao exposto, defiro parcialmente os pedidos da defesa do
apenado, determinando que seja contabilizado como período
remido 01 ano, 04 meses e 23 dias, nos moldes do art. 128 da Lei
de Execução Penal, certificando-se, antes, se tal já restou
computado em favor do reeducando.Pelos motivos acima
explanados, revogo a DECISÃO de fls. 261/262 no que se refere à
determinação de computar o período de detração sobre a fração
relativa a eventuais e futuros benefícios (6º/8º parágrafos), mantidas
as demais determinações.Caso a remissão não tenha sido
computada na forma ora reconhecida, elaborem-se novos cálculos
de pena para tal FINALIDADE.Após a elaboração dos cálculos de
pena, em sendo necessário remova-se o reeducando para o regime
adequado, em seguida vistas às partes para ciência.Cumpra-se,
expedindo o necessário.SERVE A PRESENTE DE OFÍCIO/
MANDADO / CARTA PRECATÓRIAMachadinho do Oeste-RO,
segunda-feira, 13 de agosto de 2018.Muhammad Hijazi Zaglout
Juiz de Direito
Proc.: 0000766-80.2018.8.22.0019
Ação:Carta Precatória (Criminal)
Autor:Ministério Público do Estado de Rondônia
Réu:Afailton Paixão da Conceição
DESPACHO:
Vistos.Cumpra-se na forma deprecada.Intime(m)-se;Designo
audiência para o dia 25 de outubro de 2018, às 11h15min, para
a realização do ato deprecado;Oficie-se ao Juízo Deprecante
informando sobre a audiência acima designada.Após, observada
as formalidades legais, devolva-se à comarca de origem com
as nossas homenagens.Caso a pessoa a ser intimada/citada
residir em outra comarca, que não seja a de origem, remeta-se
a presente em caráter itinerante, oficiando o Juízo deprecante.
Serve a presente de MANDADO de intimação e OFÍCIO ao
Juízo deprecanteMachadinho do Oeste-RO, segunda-feira, 10 de
setembro de 2018.Muhammad Hijazi Zaglout Juiz de Direito
Proc.: 0000826-53.2018.8.22.0019
Ação:Carta Precatória (Criminal)
Autor:Ministério Público do Estado de Rondônia
Réu:Enoque Rodrigues da Silva
DESPACHO:
Vistos.Cumpra-se na forma deprecada.Intime(m)-se;Designo
audiência para o dia 25 de setembro de 2018, às 12 horas, para
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a realização do ato deprecado;Oficie-se ao Juízo Deprecante
informando sobre a audiência acima designada.Após, observada
as formalidades legais, devolva-se à comarca de origem com as
nossas homenagens.Caso a pessoa a ser intimada/citada residir em
outra comarca, que não seja a de origem, remeta-se a presente em
caráter itinerante, oficiando o Juízo deprecante.Serve a presente
de MANDADO e OFÍCIO ao Juízo deprecanteMachadinho do
Oeste-RO, quarta-feira, 12 de setembro de 2018.Muhammad Hijazi
Zaglout Juiz de Direito
Proc.: 0002039-02.2015.8.22.0019
Ação:Execução Provisória
Autor:Ministério Público do Estado de Rondônia
Condenado:Ronildo de Oliveira Soares
Advogado:Eliane Paula de Souza Araújo (OAB/RO 8754)
DECISÃO EM SEDE DE MUTIRÃO CARCERÁRIO DE PRESOS
DEFINITIVOS Vistos.Realizado cálculo de pena atualizado nesta
data, verifica-se que a projeção dos benefícios de progressão
de regime do apenado RONILDO SOARES DE OLIVEIRA ainda
não alcançou o requisito objetivo.Previsão da próxima progressão
de regime: 01/08/2023.Não há nos autos nenhum pedido a ser
deliberado.Assim, vista dos autos às partes para manifestarem
acerca do cálculo expedido (com as ressalvas constantes na parte
final) e, caso as manifestações sejam favoráveis à homologação,
desde já homologo-o, devendo ser enviado uma via ao presídio
e uma ao apenado, do contrário, retornem conclusos.Sirva esta
DECISÃO como edital de intimação da advogada ELIANA PAULA
DE SOUZA ARAÚJO, OAB/RO 8754.Machadinho do Oeste-RO,
terça-feira, 11 de setembro de 2018.Muhammad Hijazi Zaglout Juiz
de Direito
Proc.: 0000177-59.2016.8.22.0019
Ação:Execução Provisória
Autor:Ministério Público do Estado de Rondônia
Condenado:Josué Felipe Santiago
Advogado:Dirlei Cesar Garcia (RO 6866)
DECISÃO:
DECISÃO EM SEDE DE MUTIRÃO CARCERÁRIO DE PRESOS
DEFINITIVOS Vistos.Realizado cálculo de pena atualizado nesta
data, verifica-se que a projeção dos benefícios de progressão
de regime do apenado JOSUE FELIPE SANTIAGO ainda não
alcançou o requisito objetivo.Previsão da próxima progressão
de regime: 11/02/2024.Não há nos autos nenhum pedido a ser
deliberado.Assim, vista dos autos às partes para manifestarem
acerca do cálculo expedido (com as ressalvas constantes na parte
final) e, caso as manifestações sejam favoráveis à homologação,
desde já homologo-o, devendo ser enviado uma via ao presídio
e uma ao apenado, do contrário, retornem conclusos.Sirva esta
DECISÃO como edital de intimação do advogado DIRLEI CESAR
GARCIA, OAB/RO 6866Machadinho do Oeste-RO, terça-feira, 11
de setembro de 2018.Muhammad Hijazi Zaglout Juiz de Direito
Proc.: 0000280-95.2018.8.22.0019
Ação:Ação Penal de Competência do Júri (Réu Solto)
Autor:Ministério Público do Estado de Rondônia
Denunciado:José Lino Gomes da Silva
Advogado:Milson Luiz Nascimento da Silva (RO 8707)
Parte retirada do po:Em apuração
FINALIDADE: Intimar o advogado acima mencionado para ciência:
1. da expedição de Carta Precatória n. 0611/2018, a Comarca de
Ouro Preto d’ Oeste/RO, com a FINALIDADE de intimar e inquirir a
testemunha Franklim Soares Neves.
Proc.: 0001100-85.2016.8.22.0019
Ação:Ação Penal - Procedimento Ordinário (Réu Solto)
Autor:Ministério Público do Estado de Rondônia
Denunciado:Osvair Copercini
Advogado:Luciano Douglas Ribeiro dos Santos Silva (RO 3091)
FINALIDADE: Intimar o advogado acima mencionado para, dentro
do prazo legal, aprensentar alegações finais.
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Proc.: 0001518-91.2014.8.22.0019
Ação:Ação Penal - Procedimento Ordinário (Réu Solto)
Autor:Ministério Público do Estado de Rondônia
Denunciado:Adson Turíbio de Souza
Advogado:Marcos Toshiro Ishida (RO 4273)
FINALIDADE: Intimar o advogado acima mencionado para ciência
da juntada de Laudo Pericial Papiloscópico às fls. 68/75 para,
querendo, manifestar-se sobre a referida juntada, dentro do prazo
de 10 (dez) dias.
Proc.: 0000460-14.2018.8.22.0019
Ação:Inquérito Policial (Réu Preso)
Autor:Ministério Público do Estado de Rondônia
Flagranteado:Anelson de Oliveira Barbosa, Fernando de Oliveira
Advogado:Nilton Barreto Lino de Moraes (OAB-RO 3974), Leonardo
Ferreira de Melo (RO 5959), Nilton Barreto Lino de Moraes (OABRO 3974), Leonardo Ferreira de Melo (RO 5959)
DECISÃO:
DECISÃO EM SEDE DE MUTIRÃO CARCERÁRIO DE PRESOS
PROVISÓRIOS (PROVIMENTO 008/2015-CG)Vistos.ANELSON
DE OLIVEIRA BARBOSA e FERNANDO DE OLIVEIRA,
devidamente qualificados nos autos, foram denunciados, em
21/06/2018, por infração, em tese, aos artigos 33, caput, 34 e art.
35, caput, todos da Lei n.º 11.343/2006, na forma do art. 69 do
Código Penal.A prisão em flagrante dos imputados foi convertida
em preventiva em 21/05/2018 (fls. 126/128).Foi determinada a
notificação dos acusados em 12/07/2018 (fls. 123/124), os quais
apresentaram defesa preliminar em 13/08/2018, por advogado
constituído nos autos (fls. 203/207).É o relato necessário.1) Da
prisão dos acusados:Os réus encontram-se presos somente desde
maio de 2018 e o feito está aguardando recebimento da denúncia
e designação de audiência de instrução.Assim, considerando a
natureza dos crimes em tese perpetrados (lei de drogas), delitos
equiparados a hediondo e deveras grave, e, pelo fato de que
ainda persistem os motivos e circunstâncias ensejadoras da prisão
preventiva dos réus, pois não houve mudança no contexto fáticojurídico, hei por bem mantê-los preventivamente recolhidos até a
prolação da SENTENÇA.Friso que, em maio, o patrono dos réus
impetrou Habeas Corpus em seu favor perante o Tribunal de Justiça
do Estado, cuja ordem foi denegada em 13/06/2018 (fl. 179).2) Da
defesa preliminar apresentada pelos imputados:Preliminarmente,
a defesa requer seja determinado que a Autoridade Policial
remeta ao Instituto de Criminalística o terceiro pote que continha,
a princípio, bicarbonato de sódio e todo material apreendido para
que as substâncias sejam pesadas, argumentando no sentido de
que há incongruência no auto de apresentação e apreensão, ofício
que remeteu as substâncias à perícia e laudo definitivo da droga.O
Ministério Público afirma serem desnecessárias tais diligências,
uma vez que a Autoridade Policial esclareceu as divergências à fl.
214, ratificando a denúncia e pugnando pelo regular prosseguimento
do feito.De fato, a Escrivã de Polícia informou à fl. 214 que o ofício
de fl. 38 foi indevidamente expedido, tanto é assim que não foi
encaminhado nem recebido pela perícia criminal, sendo que,
posteriormente, o ofício correto foi expedido à fl. 69, encaminhando
todas as substâncias apreendidas para o Instituto de Criminalística,
inclusive a substância inicialmente identificada como bicarbonato
de sódio, a qual se encontra apreendida à fl. 70, sendo que os
laudos preliminar e definitivo confirmam os autos de apresentação
e apreensão e os depoimentos prestados pelos agentes de polícia
civil.Por isso, entendo desnecessárias as diligências requeridas
pela defesa, haja vista a Polícia Civil ter esclarecido o ocorrido
à fl. 214, razão pela qual INDEFIRO o pedido.Do mesmo modo,
entendo ser desnecessária a oitiva da testemunha arrolada pela
defesa, perita criminal Andressa T. de Souza Guedes, pois as
pontuações quanto às substâncias apreendidas foram esclarecidas
no laudo pericial definitivo e certidão da Polícia Civil juntados aos
autos. Assim, INDEFIRO o requerimento de oitiva da testemunha.3)
Do recebimento da denúncia:Analisando detidamente a peça
inicial, verifica-se, dentro de uma cognição sumária, presentes
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os requisitos previstos nos art. 41 do Estatuto Processual Penal,
notadamente pelo fato de que os acusados estão devidamente
qualificados, as condutas descritas são adequadas aos tipos
penais consignados, além de que vem acompanhada de elementos
indiciários que consubstanciam a justa causa para a deflagração da
ação penal, não vislumbrando, por ora, nenhuma causa extintiva de
punibilidade, razão pela qual RECEBO A DENÚNCIA, designando
desde logo, na forma do art. 56 da Lei Federal n.º 11.343/2006,
audiência de instrução e julgamento para o dia 22 de novembro de
2018, às 08h30min.Cite(m)-se e intime(m)-se o(s) denunciado(s).
Intime(m)-se o Ministério Público e o(s) Advogado(s).Intimem-se as
testemunhas arroladas pelo Parquet e pela defesa, com exceção
da perita criminal Andressa, cuja oitiva restou acima indeferida.
Cumpra-se o item 2.a da manifestação de fl. 114.Vistas às partes
para ciência da presente DECISÃO.Cumpra-se, expedindo o
necessário.Serve a presente como:1) MANDADO DE CITAÇÃO
dos réus Anelson de Oliveira Barbosa e Fernando de Oliveira
(anexar cópia da denúncia);2) INTIMAÇÃO dos advogados Nilton
Barreto Lino de Moraes, OAB/RO 3974, e Leonardo Ferreira de
Melo, OAB/RO 5959;3) OFÍCIO à Autoridade Policial para que
apresente os agentes de polícia civil Márcio Rodrigues Portugal e
Welinton Rodrigues Marques;4) MANDADO DE INTIMAÇÃO das
testemunhas Glauceleny dos Santos Nery, Andressa Santos da
Silva, Marly Avarenga do Amaral, Helder Sabará Marques, Rodrigo
da Cruz, Diego Bezerra dos Reis, Adriano Vasconcelos da Silva.5)
CARTA PRECATÓRIA para oitiva da testemunha Franque Ueiler
Vasques da Silva.Machadinho do Oeste-RO, quarta-feira, 12 de
setembro de 2018.Muhammad Hijazi Zaglout Juiz de Direito
Proc.: 0000829-08.2018.8.22.0019
Ação:Inquérito Policial (Réu Preso)
Autor:Ministério Público do Estado de Rondônia
Flagranteado:Cleon Frota de Souza, Adriana Cantuária de Castro
DECISÃO:
DECISÃO EM SEDE DE MUTIRÃO CARCERÁRIO DE PRESOS
PROVISÓRIOS (PROVIMENTO 008/2015-CG)Vistos.Vistos em
sede de mutirão de presos provisórios.Observa-se dos autos
que inexiste alteração substancial que justifique a modificação
da situação prional do denunciado, ainda restando presentes os
motivos ensejadores do decreto preventivo, de modo que mantenho
a prisão.Diante da denúncia ofertada pelo Ministério Público,
NOTIFIQUEm-SE os acusados CLEON FROTA DE SOUZA e
ADRIANA CANTUÁRIA DE CASTRO para oferecerem defesa
prévia, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias, encaminhandolhes cópia da denúncia ofertada.Conste no MANDADO que
na resposta, consistente em defesa preliminar e exceções, os
acusados poderão arguir preliminares e invocar todas as razões
de defesa, oferecer documentos e justificações, especificar as
provas que pretendem produzir e, até o número de 05 (cinco),
arrolar testemunhas.Exceções deverão ser apresentadas em
apartado, para processamento nos termos dos artigos 95 a 113,
do Código de Processo Penal.Decorrido o prazo de 10 (dez) dias,
sem a apresentação da defesa prévia por meio de advogado
particular, desde já, fica nomeada a Defensoria Pública, para fazêlo, no prazo de 10 (dez) dias.Juntada a defesa prévia, os autos
deverão vir conclusos para análise e eventual recebimento da
denúncia e designação de audiência de instrução e julgamento.
Por fim, quanto às diligências requeridas pelo Ministério Público
em sua cota, poderão ser requisitadas diretamente pelo Parquet,
nos termos do art. 129, inciso VIII, da CF, c/c art. 47 do CPP.Sirva
a presente DECISÃO como:MANDADO DE NOTIFICAÇÃO dos
acusados CLEON FROTA DE SOUZA e ADRIANA CANTUÁRIA
DE CASTRO (Obs. o denunciado CLEON está atualmente preso
nesta Comarca), devendo o(a) Sr.(a) Oficial(a) de Justiça indagálos se possuem condições financeiras de constituirem advogado
nos autos, devendo fazê-lo no prazo acima, caso contrário e
querendo, deverão procurar o Núcleo da Defensoria Pública para
patrocinar suas defesas, informando-lhes o endereço (anexar a
denúncia).Machadinho do Oeste-RO, terça-feira, 11 de setembro
de 2018.Muhammad Hijazi Zaglout Juiz de Direito
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Proc.: 0000825-68.2018.8.22.0019
Ação:Inquérito Policial (Réu Preso)
Autor:Ministério Público do Estado de Rondônia
Flagranteado:Edmilson Gonçalves de Souza, Claudeci Batista,
Maria das Dores Batista
DECISÃO:
DECISÃO EM SEDE DE MUTIRÃO CARCERÁRIO DE PRESOS
PROVISÓRIOS (PROVIMENTO 008/2015-CG)Vistos.Observase dos autos que inexiste alteração substancial que justifique a
modificação da situação prional do denunciado, ainda restando
presentes os motivos ensejadores do decreto preventivo, de modo
que mantenho a prisão.Diante da denúncia ofertada pelo Ministério
Público, NOTIFIQUEm-SE os acusados CLAUDECI BATISTA,
EDMILSON GONÇALVES DE SOUZA e MARIA DAS DORES
BATISTA para oferecerem defesa prévia, por escrito, no prazo
de 10 (dez) dias, encaminhando-lhes cópia da denúncia ofertada.
Conste no MANDADO que na resposta, consistente em defesa
preliminar e exceções, os acusados poderão arguir preliminares
e invocar todas as razões de defesa, oferecer documentos e
justificações, especificar as provas que pretendem produzir e, até o
número de 05 (cinco), arrolar testemunhas.Exceções deverão ser
apresentadas em apartado, para processamento nos termos dos
artigos 95 a 113, do Código de Processo Penal.Decorrido o prazo
de 10 (dez) dias, sem a apresentação da defesa prévia por meio de
advogado particular, desde já, fica nomeada a Defensoria Pública,
para fazê-lo, no prazo de 10 (dez) dias.Juntada a defesa prévia, os
autos deverão vir conclusos para análise e eventual recebimento
da denúncia e designação de audiência de instrução e julgamento.
Quanto às diligências requeridas pelo Ministério Público em sua
cota, poderão ser requisitadas diretamente pelo Parquet, nos termos
do art. 129, inciso VIII, da CF, c/c art. 47 do CPP.Por fim, junte-se o
pedido de revogação de prisão formulado pela Defensoria Pública
e, após os expedientes, vista ao Ministério Público para manifestarse e, em seguida, retornem conclusos os autos.Sirva a presente
DECISÃO como:CARTA PRECATÓRIA (URGENTE RÉ PRESA)
à 1ª Vara Criminal da Comarca de JARU/RO com a FINALIDADE
de:NOTIFICAR a acusada abaixo qualificada (anexar cópia da
denúncia com a qualificação e o endereço);INQUIRIR a acusada
se têm condições financeiras de constituir advogado particular para
patrocinar a sua causa ou se, por razão de pobreza, pretende que
as sua defesa seja realizada pela Defensoria Pública do Estado de
Rondônia e, neste caso, intimá-lo(a)s a assinar a DECLARAÇÃO
DE HIPOSSUFICIÊNCIA, bem como informá-la do endereço da
DPE local;Ré:MARIA DAS DORES BATISTA, atualmente recolhida
no presídio feminino, Jaru/RO;MANDADO DE NOTIFICAÇÃO dos
acusados CLAUDECI BATISTA e EDMILSON GONÇALVES DE
SOUZA (atualmente presos nesta Comarca), devendo o(a) Sr.(a)
Oficial(a) de Justiça indagá-los se possuem condições financeiras
de constituirem advogado nos autos, devendo fazê-lo no prazo
acima, caso contrário e querendo, deverão procurar o Núcleo da
Defensoria Pública para patrocinar suas defesas, informando-lhes
o endereço (anexar a denúncia).Machadinho do Oeste-RO, terçafeira, 11 de setembro de 2018.Muhammad Hijazi Zaglout Juiz de
Direito
Proc.: 0000601-33.2018.8.22.0019
Ação:Inquérito Policial (Réu Preso)
Autor:Ministério Público do Estado de Rondônia
Indiciado:Geovane Machado Vieira, Dhione Ferreira de Oliveira
Advogado:Eliane Paula de Souza Araújo (OAB/RO 8754)
DECISÃO:
DECISÃO Vistos em sede de mutirão de presos provisórios.
DHIONE FERREIRA DE OLIVEIRA, devidamente qualificado nos
autos em epígrafe, postula a Revogação de sua Prisão Preventiva,
sustentando, em síntese: 1) o acusado possui emprego e residência
fixa; 2) a inexistência de fundamento para manutenção da prisão
preventiva; 3) existem outras medidas cautelares diversas da prisão.
Acostou documentos.O Ministério Público pronunciou-se pelo
indeferimento.Relatei brevemente. Decido.Como é cediço, a prisão
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antes do trânsito em julgado de SENTENÇA penal condenatória é
medida de exceção em nosso ordenamento jurídico, resumindose, pois, aos casos em que é necessária, já que vigora em nosso
sistema penal o princípio da presunção de inocência (CF, artigo 5º,
LVII).Entende a doutrina que a prisão cautelar é um ‘mal necessário’,
porquanto se prende, inocente ou culpado, o homem (ou mulher) que
ainda não foi julgado, para atender-se a uma necessidade social.
A liberdade provisória contrapõe-se à prisão provisória, sendo que,
em determinadas hipóteses, o Estado permite a substituição da
prisão processual por garantias equivalentes, sem os malefícios
do cárcere, tais como a obrigação de comparecer em Juízo sempre
que necessário, a prestação de cauções, restrição de alguns
direitos e mais, modernamente, o monitoramento eletrônico, além
de outras.Fala-se, então, em liberdade provisória condicionada.
Diz-se provisória, porque sujeita a condições resolutórias de
natureza e caracteres diversos que, se não cumpridos, autorizam o
cárcere.Assim, para que se mantenha alguém na prisão, antes da
DECISÃO final, mister a presença de alguns requisitos previstos
em lei, quais sejam: prova da materialidade do delito, indícios
suficientes da autoria e uma das hipóteses seguintes: garantia da
ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução
criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal (artigo 312
do CPP).A par disso, o crime imputado deve ser suscetível de
liberdade provisória, com ou sem fiança (v. art. 2º, inciso II, da Lei n.º
8.072/90).No caso em exame, existe prova bastante da ocorrência
do fato articulado na inicial e indícios suficientes de autoria, tendo
em vista o depoimento dos policiais civis que participaram da
prisão do denunciado, assim como pelo laudo de constatação
toxicológica preliminar (fls. 147/148).Ademais, na DECISÃO que
decretou a prisão preventiva em desfavor de Dhione, considerouse a gravidade do delito perpetrado pelo acusado, que demonstra
elevado grau de reprovabilidade.As informações trazidas aos autos
dão conta de que o fato de este Município contar com número
reduzido de Policiais Militares, bem como possuir uma extensa
área rural e ainda, da grande possibilidade de fuga, fizeram com
que o denunciado escolhesse esta região para a prática do delito
de tráfico de drogas, o que exige uma pronta e eficaz resposta do
Estado Juiz a tal conduta, com o intuito de evitar que fatos desta
natureza se perpetuem.Como é cediço, pelos maus antecedentes
que o réu possui, tendo em vista que já foi condenado pelo delito
de roubo nesta mesma Comarca (certidão circunstanciada criminal
de fls. 82/83), aliado à gravidade da sua conduta e de seu reflexo
negativo em nossa coletividade, verifico estarem presentes os
requisitos da prisão preventiva.Pode-se afirmar, nesse sentido, que
a ordem pública resta violentamente abalada com o comportamento
do réu, dadas as circunstâncias em que o crime ocorreu, assim como
por sua reincidência. Consequentemente, a liberação do acusado
perturbaria a sociedade, fazendo que os cidadãos se sentissem
desprotegidos de garantias para a sua tranquilidade, além de
importar em desprestígio das funções policial e jurisdicional.Vêse, assim, que a regular instrução processual, a garantia da ordem
pública e a necessidade de assegurar efetivamente a aplicação
da lei penal recomendam a manutenção do decreto da prisão
cautelar.A propósito:STJ: ‘A periculosidade do réu, evidenciada
pelas circunstâncias em que o crime foi cometido, basta, por si
só, para embasar a custódia cautelar, no resguardo da ordem
pública e mesmo por conveniência da instrução criminal’ (JSTJ
8/154). No mesmo sentido RJRS: RJTJERGS 137/69 e 144/136;
TJSP: RT 693/347, 496/286, 658/291, 658/291 e 689/338; e TJMT:
RT 672/334.No mesmo sentido o Supremo Tribunal Federal: A
fundada periculosidade exterioriza pela conduta do agente serve
de supedâneo para obstar a liberdade provisória (STF- RHC6959- Rel. Félix Fischer- DJU 25/02/1998, p. 93).Por tais razões,
destacando, principalmente, que os feitos envolvendo réu preso
têm sido julgados com prazo médio de 90 (noventa) a 120 (cento
e vinte) dias, entendendo que o acusado não faz jus à revogação
de sua prisão preventiva.Com tais argumentos e considerando a
manifestação do órgão ministerial, INDEFIRO o pedido formulado,
com base no que dispõe, a contrario sensu, o artigo 316 do
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Código de Processo Penal pátrio, e mantenho a custódia cautelar.
Cumpra-se, com urgência, a DECISÃO de fl. 95 (notificação dos
acusados), assim como o item 2.a da manifestação ministerial de
fl. 85.Intimem-se. Cumpra-se.SERVE A PRESENTE DECISÃO
COMO MANDADO / OFÍCIO/ CARTA PRECATÓRIAMachadinho
do Oeste-RO, segunda-feira, 10 de setembro de 2018.Muhammad
Hijazi Zaglout Juiz de Direito
Proc.: 1000377-15.2017.8.22.0019
Ação:Ação Penal - Procedimento Ordinário (Réu Solto)
Autor:Ministério Público do Estado de Rondônia
DECISÃO:
DECISÃO Vistos.Trata-se de ação penal instaurada em desfavor
de Rosiel Alves de Oliveira e Lucilene Aparecida de Castro, dando
o primeiro como incurso nas penas cominadas ao art. 155, caput,
e a última no art. 180, caput, ambos do Código Penal.Em 01 de
novembro de 2017, foi-lhes oferecido o benefício da suspensão
condicional do processo, o que foi por eles aceito, mediante
cumprimento das condições estabelecidas pelo Parquet (fls.
107/108).No dia 11 de junho de 2018, sobreveio certidão cartorária
informando que o beneficiário Rosiel não estava cumprindo as
condições avençadas (fl. 111), motivo pelo qual ele apresentou
justificativa, esclarecendo que estava trabalhando na zona rural
e ficou afastado na cidade (fl. 116).O Ministério Público pugnou
pelo acolhimento da justificativa (fl. 118).Tendo em vista que foi
a primeira notícia de descumprimento das condições avençadas,
ACOLHO a justificativa apresentada pelo beneficiário, desde que
comprove o pagamento da prestação pecuniária que lhe foi imposta
em sua integralidade, qual seja: R$537,00 (quinhentos e trinta e
sete reais), cujo boleto deverá ser emitido em cartório, no prazo de
10 (dez) dias, sob pena de revogação do benefício.Consigno que
o período em que o beneficiário não compareceu em Juízo para
informar e justificar suas atividades deve ser acrescido ao período
remanescente da suspensão condicional do processo.Havendo
comprovação do pagamento da prestação pecuniária no prazo
acima assinalado, prossiga-se na fiscalização do cumprimento das
condições assinaladas. Caso contrário, tornem os autos conclusos
para providências.Intimem-se as partes. Cumpra-se.SERVE A
PRESENTE DE MANDADO DE INTIMAÇÃO/ OFÍCIO.Machadinho
do Oeste-RO, segunda-feira, 10 de setembro de 2018.Muhammad
Hijazi Zaglout Juiz de Direito
Proc.: 1000501-95.2017.8.22.0019
Ação:Ação Penal - Procedimento Ordinário (Réu Solto)
Autor:Ministério Público do Estado de Rondônia
Denunciado:Ulisses Souza de Oliveira, Olício Souza de Oliveira
Advogado:Evandro Alves dos Santos (OAB/RO 6095-A)
SENTENÇA:
SENTENÇA Vistos.Trata-se de ação penal pública incondicionada,
iniciada por meio de denúncia ofertada pelo membro do Ministério
Público Estadual em face de Olício Souza de Oliveira, já qualificado
nos autos, imputando-lhe a prática do crime tipificado art. 121,
caput, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal.Consta na denúncia
que:No dia 15 de abril de 2017, por volta das 16h45min, no interior
da Reserva Garrote, localizada nas coordenadas geográficas S
09°31’16,8 W062°00’21,1 , Zona Rural, nesta Comarca de
Machadinho D’ Oeste/RO, o denunciado OLÍCIO SOUZA DE
OLIVEIRA, com manifesto animus necandi, TENTOU MATAR a
vítima Valdison Barbosa Silva, somente não consumando seu
intento criminoso por circunstâncias alheias à sua vontade, pois a
vítima em razão de sua destreza, conseguiu se esquivar. (texto e
grifos originais).A denúncia foi recebida em 09 de maio de 2017
(fls. 67/69).O réu foi devidamente citado às fls. 98/98-v e apresentou
resposta à acusação às fls. 103/104.No decorrer da instrução
processual foram inquiridas a vítima e testemunhas arroladas pelo
Ministério Público (fl. 106). Após, o réu foi interrogado.Encerrada a
instrução criminal, as partes apresentaram alegações finais,
oportunidade em que o Ministério Público requer a desclassificação
do crime de tentativa de homicídio para disparo de arma de fogo,
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na forma do artigo 15 da Lei n.º 10.826/2003. Juntou documentos
(fls. 109/131).A defesa, por seu turno, pugna pela absolvição do
réu, sob o argumento de que não há prova da materialidade do
suposto delito de disparo de arma de fogo (fls. 153/158).É o
relatório. Fundamento e decido.Inexistindo questões prévias a
serem analisadas, e verificando que o presente feito desenvolveuse de forma válida e regular, não havendo nenhuma nulidade a ser
sanada e, ainda, estando presentes os pressupostos processuais e
as condições da ação, passo a examinar o MÉRITO da demanda.
Como se sabe, o art. 413 do Código de Processo Penal estabelece
que o juiz pronunciará o réu quando se convencer da existência do
fato e houver indícios de ser ele o seu autor. Na DECISÃO de
pronúncia, é vedado ao juiz a análise aprofundada do MÉRITO da
questão, tendo em vista ser atribuição dos integrantes do Conselho
de SENTENÇA do Júri Popular, por força dos DISPOSITIVO s
insertos na Constituição da República. Malgrado tal vedação, a
fundamentação é indispensável, conforme preceitua o mesmo
DISPOSITIVO. Assim, passo à análise dos elementos contidos nos
autos: A materialidade delitiva restou sobejamente comprovada
através da ocorrência policial (fls. 15/16), boletim de ocorrência
ambiental (fls. 19/20), auto de apresentação e apreensão (fl. 21),
laudo de exame de constatação e eficiência de arma de fogo (fls.
83/86), laudo de exame em local de ação violenta (fls. 87/92), bem
como pelos depoimentos colhidos em ambas as fases da
persecução penal.A autoria criminosa encontra-se evidenciada
pelos depoimentos dos policiais militares Valdilson Barbosa Silva e
Adriano Timoteo de Andrade. Contudo, após examinar detidamente
os elementos probatórios coligidos, tenho que nada há nos autos
que possa levar a um juízo seguro quanto à existência do animus
necandi por parte do denunciado. Dessa forma, verifica-se que a
conduta do réu estava desprovida do desejo de matar , indispensável
à configuração do tipo penal descrito no art. 121 do Código Penal.
Creio que, se fosse esta a intenção do agente, teria ele efetuado
mais de um disparo em direção ao policial militar Valdilson.Portanto,
analisando a versão trazida aos autos, verifica-se que não há
necessidade de se levar o réu às barras do Tribunal Popular do
Júri. Isso porque a conduta praticada pelo acusado possui certo
significado lesivo, mas não a ponto de ser considerada derivada de
animus necandi.Diante dessas considerações, verifica-se que o
delito praticado pelo acusado não é aquele que lhe foi imputado na
denúncia, configurando-se, na verdade, diante da prova técnica, o
crime de disparo de arma de fogo, cujo julgamento não compete ao
Tribunal do Júri, tendo em vista que as provas juntadas aos autos
demonstram que o réu efetuou um disparo de arma de fogo para
intimidar as pessoas que dele se aproximavam, no caso, dois
policiais militares.Impende acentuar que o delito previsto no art. 15
da Lei n.º 10.826/03 é crime de mera conduta e de perigo abstrato,
prescindindo, portanto, de resultado naturalístico para sua
configuração, na medida em que o simples disparo de arma de
fogo já pressupõe lesão ao objeto jurídico tutelado pelo tipo penal,
qual seja: a incolumidade pública. Nesse sentido:Restituição de
arma de fogo. Ilegitimidade ativa. Recurso não conhecido. Violação
de domicílio. Constrangimento ilegal. Ameaça. Disparo de arma de
fogo. Comprovação. Estando a arma de fogo registrada em nome
de terceiro, carece ao apelante legitimidade ativa para pleitear a
restituição do instrumento. Ficando comprovado que os infratores
ameaçaram de morte as vítimas, invadiram o domicílio de uma
delas sem autorização legal e contra a vontade de quem de direito,
forçando-a a fazer alguma coisa, caracterizados estão os crimes
ameaça, violação de domicílio e de constrangimento ilegal. O delito
de disparo de arma de fogo é de mera conduta e de perigo abstrato,
isto é, o simples fato de disparar arma de fogo em local habitado já
basta para configurar-se a tipicidade da conduta. (Apelação
0017192-50.2016.822.0501, Rel. Juiz Francisco Borges Ferreira
Neto, Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia: 1ª Câmara
Criminal, julgado em 05/04/2018. Publicado no Diário Oficial em
12/04/2018) (grifo nosso).A jurisprudência é firme no sentido de
admitir a comprovação da materialidade do delito ora apurado
mesmo sem apreensão e perícia na arma de fogo utilizada, desde
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que suprida pela prova testemunhal segura nesse sentido, como o
fizeram os policiais militares que atenderam a ocorrência em
questão, in verbis:Lesão corporal. Absolvição. Falta de provas.
Impossibilidade. Legítima defesa. Ausência de requisitos.
Absolvição. Improcedência. Ameaça. Conjunto probatório
harmônico. Disparo de arma de fogo. Condenação. Possibilidade.
Suficiência probatória. Palavra da vítima. Constata a existência de
lesões corporais na vítima, compatíveis com o histórico de
agressões por ela relatado, bem como a autoria delitiva, pelo
depoimento do ofendido e de outra pessoa, ainda que informante,
deve ser mantida a condenação. Descabe o reconhecimento da
excludente de ilicitude da legítima defesa quando ausente os
requisitos, entre eles, a injusta agressão, atual ou iminente, e a
utilização dos meios adequados e moderados. Constatada a
capacidade da ameaça em atemorizar a tranquilidade psíquica da
vítima e, sendo as provas dos autos suficientes para comprovar a
prática do delito, resta configurado o crime de ameaça. A
comprovação do delito de disparo de arma de fogo não prescinde
da realização de perícia, podendo a prova técnica ser suprida pela
prova testemunhal, desde que coerente e segura acerca da
materialidade e autoria. (Apelação 0011824-94.2015.822.0501,
Rel. Des. Valdeci Castellar Citon, Tribunal de Justiça do Estado de
Rondônia: 2ª Câmara Criminal, julgado em 13/07/2016. Publicado
no Diário Oficial em 26/07/2016.)Anoto, finalmente, que não é caso
de impronúncia e muito menos de absolvição sumária.Assim, com
supedâneo nos artigos 418 e 419 do Código de Processo Penal,
convicto de que o acusado Olício Souza de Oliveira, já qualificado,
deve ser julgado por crime diverso do capitulado na denúncia,
DESCLASSIFICO a imputação de homicídio tentado (artigo 121,
caput, c/c artigo 14, II, ambos do Código Penal) para o crime de
disparo de arma de fogo, tipificado no artigo 15 da Lei n.º
10.826/2003, o qual prevê pena de reclusão, de 02 (dois) a 04
(quatro) anos, e multa.Passo, então, à dosimetria da pena, com
fulcro nos artigos 59 e 68 do Código Penal. A culpabilidade restou
comprovada, sendo reprovável a conduta praticada pelo denunciado;
Não possui antecedentes criminais, conforme certidão
circunstanciada criminal; Não há elementos para aferir a conduta
social e personalidade do réu; Os motivos, precedentes causais de
caráter psicológico da ação ou mola propulsora do delito, são
normais para o caso; As consequências não foram graves; O
comportamento da vítima em nada contribuiu para a prática delitiva.
Sopesando as circunstâncias judiciais, fixo a PENA-BASE em 02
(dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.Inexistem
circunstâncias atenuantes ou agravantes a serem consideradas,
bem como causas especiais de diminuição e aumento de pena,
ficando o denunciado DEFINITIVAMENTE condenado à pena de
02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.O regime inicial de
cumprimento da pena será o ABERTO, na forma do art. 33, §2º,
alínea c , do Código Penal. Por fim, nos termos do artigo 44 e seus
parágrafos do Código Penal, substituo a pena privativa de liberdade
aplicada ao réu por penas restritivas de direito. Tal substituição se
justifica por tratar-se de réu primário, sendo que a culpabilidade, os
antecedentes, a conduta social, a personalidade e os motivos do
crime indicam que a mencionada substituição é suficiente.Assim,
com fulcro no artigo 44, §2°, do Código Penal, o réu deverá efetuar
como sanção alternativa 02 (duas) penas restritivas de direito,
consistente em prestação de serviço à comunidade pelo prazo da
condenação e prestação pecuniária de 02 (dois) salários mínimos,
ambas em entidade a ser definida nos autos de execução penal.
Em razão de ter sido deferida a substituição da pena privativa de
liberdade por pena restritiva de direito, não há que se falar em
aplicação da suspensão condicional da pena, tendo em vista o que
prescreve o artigo 77, inciso III, do Código Penal.Considerando que
o réu respondeu por este processo em liberdade, assim deverá
permanecer em caso de recurso, salvo se por outros motivos não
estiver preso.Condeno o acusado ao pagamento de custas
processuais, as quais arbitro em 1/30 do salário mínimo vigente à
época dos fatos.Cumpra-se a DECISÃO de fls. 139/140.Deixo de
aplicar honorários em favor da Defensoria Pública Estadual, pois o
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réu constituiu advogado particular para apresentar alegações finais.
Certificado o trânsito em julgado, cumpridas as deliberações supra
e promovidas as anotações e comunicações pertinentes, arquivemse os autos.Com o trânsito em julgado, lance-se o nome do réu no
rol dos culpados, expeça-se carta de guia e efetuem-se as
comunicações necessárias.Expeça-se o necessário.Publique-se,
registre-se e intime-se.Machadinho do Oeste-RO, segunda-feira,
10 de setembro de 2018.Muhammad Hijazi Zaglout Juiz de Direito
Proc.: 0000220-25.2018.8.22.0019
Ação:Ação Penal - Procedimento Ordinário (Réu Preso)
Autor:Ministério Público do Estado de Rondônia
Denunciado:Windsor Jaconias Yamada
DECISÃO:
DECISÃO EM SEDE DE MUTIRÃO CARCERÁRIO DE PRESOS
PROVISÓRIOS (PROVIMENTO 008/2015-CG)Vistos.WINDSOR
JACONIAS YAMADA, devidamente qualificado nos autos, foi
denunciado, em 27/03/2018, por infração, em tese, ao art. 157, §2º,
I, II e IV, e art. 329, caput, ambos do Código Penal.Em 15/03/2018,
a prisão em flagrante do acusado foi convertida em preventiva
(fls. 82/84).A denúncia foi recebida em 12/04/2018 e designada
audiência de instrução para o dia 21/06/2018 (fls. 76/77).Citado
(fls. 111/112), o réu apresentou resposta à acusação (fl. 148).
Duas das testemunhas arroladas foram inquiridas na audiência de
instrução, ocasião em que foi designada audiência de continuação
para 02/08/2018 (fl. 148). Realizada a última, foi inquirida uma
testemunha, interrogado o imputado e determinado seja aguardado
o retorno das cartas precatórias expedidas para oferecimento de
alegações finais (fls. 170/172).Por fim, em 09/08/2018, o Ministério
Público ofereceu aditamento à denúncia para incluir no pólo
passivo da demanda o acusado EDSON JACONIAS, dando-o
como incurso no crime previsto no art. 157, §2º, I, II e IV, do
Código Penal (fls. 175/176).É o relato necessário.1) Da prisão do
acusado Windor:O réu encontra-se preso desde março de 2018 e
o feito já se encontra em fase final da instrução, aguardando tão
somente retorno de cartas precatórias para vistas às partes a fim
de que sejam oferecidas alegações finais.Assim, considerando
a natureza do crime em tese perpetrado, pelo fato de que ainda
persistem os motivos e circunstâncias ensejadoras da prisão
preventiva do réu, e porque não há mudança na situação fática,
hei por bem mantê-lo preventivamente recolhido até a prolação da
SENTENÇA.2) Do aditamento à denúncia ofertado pelo Ministério
Público:Verifico que a peça acusatória oferecida preenche os
requisitos previstos no artigo 41 do Código de Processo Penal;
não está contaminada por qualquer ocorrência que pudesse
ensejar rejeição, conforme o disposto no art. 395 do mesmo
DISPOSITIVO; o acusado está devidamente qualificado e, pelo
que se depreende dos fatos narrados pelo Ministério Público, a
conduta descrita é adequada ao tipo penal consignado; além do
que, a denúncia está acompanhada de elementos indiciários que
consubstanciam a justa causa suficiente para a ação penal e, por
ora, não vislumbro nenhuma causa extintiva de punibilidadeAssim,
presentes os pressupostos imprescindíveis para o exercício da
ação penal, RECEBO O ADITAMENTO DA DENÚNCIA, para
todos os efeitos legais, cujos atos já praticados serão aproveitados
para fins do presente aditamento.Cite(m)-se o(s) acusado(s) para,
no prazo de 10 dias, responder(em) à acusação por escrito. Na
Resposta Inicial, o(s) acusado(s) poderá(ão) arguir preliminares e
alegar tudo o que interesse a sua defesa, oferecendo documentos
e justificações, a fim de especificar as provas que pretende(m)
produzir e, arrolar testemunhas, qualificando-as e requerendo sua
intimação, quando necessário.Intime-se, ainda, que, transcorrido
o prazo assinalado acima sem apresentação da Resposta, ou
se o(s) acusado(s) não constituírem Defensor, fica, desde já,
nomeada a Defensoria Pública, para oferecê-la em igual prazo.3)
Demais providências:Desentranhe-se o laudo de exame em
material (faca), juntado equivocadamente às fls. 114/117, pois
se refere ao Inquérito Policial n.º 105/2018, e junte-o aos autos
pertinentes.Certifique o cartório se os advogados Alex Sarkis,
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OAB/RO 1423, e Érica Fernanda Pádua Lima, OAB/RO 7490,
juntaram instrumento procuratório. Caso negativo, intime-os a
fazê-lo, no prazo improrrogável de 05 (cinco) dias, sob pena de o
imputado ser intimado a constituir novo patrono nos autos, o que
deverá ser realizado tão logo se prazo transcorrer in albis.Vistas
às partes para ciência da presente DECISÃO.Cumpra-se.Serve
a presente como:1) MANDADO para citação do acusado EDSON
JACONIAS;2) INTIMAÇÃO dos advogados Alex Sarkis, OAB/RO
1423, e Érica Fernanda Pádua Lima, OAB/RO 7490;3) OFÍCIO.
Machadinho do Oeste-RO, quarta-feira, 12 de setembro de 2018.
Muhammad Hijazi Zaglout Juiz de Direito
Proc.: 0000275-73.2018.8.22.0019
Ação:Inquérito Policial (Réu Preso)
Autor:Delegacia de Polícia Civil de Machadinho do Oeste
Denunciado:Geomarques Lordeiro da Silva, Marli de Paula Silva
Advogado:Denis Augusto Monteiro Lopes. (OAB/RO 2433), Maiele
Rogo Mascaro Nobre (RO 5122), Natiane Carvalho Bonfim (RO 6933),
Mário Lacerda Neto (RO 7448), Sérgio Fernando Cesar (RO 7449),
Devonildo de Jesus Santana (RO 8197), Ana Paula Silva Santos
(OAB/RO 7464), Denis Augusto Monteiro Lopes. (OAB/RO 2433)
DECISÃO:
DECISÃO EM SEDE DE MUTIRÃO CARCERÁRIO DE
PRESOS PROVISÓRIOS (PROVIMENTO 008/2015-CG)Vistos.
GEOMARQUES LORDEIRO DA SILVA e MARLI DE PAULA SILVA,
devidamente qualificados nos autos, foram denunciados, em
12/04/2018, por infração, em tese, ao art. 33, caput, e art. 35, caput,
ambos da Lei n.º 11.343/2006, na forma do art. 69 do Código Penal.A
prisão em flagrante dos imputados foi convertida em preventiva
em 23/03/2018 (fls. 156/158).Foi determinada a notificação dos
acusados em 04/05/2018 (fl. 97), os quais apresentaram defesa
preliminar em 16/05/2018 (fls. 114/131), assim como pedido de
restituição de veículo (fls. 132/139), o que foi deferido (fl. 148).A
denúncia foi recebida em 22/05/2018 e designada audiência de
instrução para o dia 13/08/2018 (fls. 146/147 e 228), oportunidade
em que foram inquiridas as testemunhas arroladas, interrogados os
réus e designada audiência de continuação para o dia 11/10/2018
a fim de proceder à oitiva da testemunha APC Paulo César da
Fonseca (fls. 242/244).É o relato necessário.Os réus encontramse presos somente desde abril de 2018 e o feito está aguardando
a audiência de continuação já designada para o dia 11/10/2018.
Vislumbro que, apesar do tempo já decorrido devido à falta de
magistrado titular na época, tem sido observado o princípio da
razoável duração do processo, sendo que o feito encontra-se em
fase final da instrução processual.Assim, considerando a natureza
do crime em tese perpetrado (tráfico de drogas), delito equiparado
a hediondo e deveras grave, e, pelo fato de que ainda persistem os
motivos e circunstâncias ensejadoras da prisão preventiva dos réus,
hei por bem mantê-los preventivamente recolhidos até a prolação
da SENTENÇA.Friso que, há menos de trinta dias, o patrono dos
réus impetrou Habeas Corpus em seu favor perante o Tribunal de
Justiça do Estado, cuja liminar foi indeferida (fls. 254 e 260), assim
como a acusada Marli apresentou pedido de liberdade provisória
em 15/08/2018, o que foi indeferido por este Juízo.Certifique-se
quanto à citação dos acusados, juntada de laudo definitivo da
droga apreendida e cumprimento de todos os atos para a audiência
de continuação designada.Ainda, certifique-se a quais autos está
correlacionada a cópia juntada à fl. 229, desentranhando-a do
presente feito e juntando-a ao correto processo.Vistas às partes
para ciência da presente DECISÃO, assim como dos documentos
juntados às fls. 277/287.Cumpra-se, expedindo o necessário.Serve
a presente como:1) INTIMAÇÃO dos advogados Denis Augusto
Monteiro Lopes, OAB/RO 2433; Maiele Rogo Mascaro Nobre,
OAB/RO 5122; Natiane Carvalho de Bonfim, OAB/RO 6933; Mário
Lacerda Neto, OAB/RO 7448; Sérgio Fernando César, OAB/RO
7449; Ana Paula Silva Santos, OAB/RO 7464; Devonildo de Jesus
Santana, OAB/RO 8197.Machadinho do Oeste-RO, quarta-feira,
12 de setembro de 2018.Muhammad Hijazi Zaglout Juiz de Direito
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Proc.: 0000222-92.2018.8.22.0019
Ação:Ação Penal - Procedimento Ordinário (Réu Preso)
Autor:Ministério Público do Estado de Rondônia
DECISÃO:
DECISÃO EM SEDE DE MUTIRÃO CARCERÁRIO DE PRESOS
PROVISÓRIOS (PROVIMENTO 008/2015-CG)Vistos.EDILON
NEVES DA SILVA, devidamente qualificado nos autos, foi
denunciado, em 27/03/2018, por infração, em tese, ao art. 157,
§2º, I, do Código Penal.Em 16/03/2018, a prisão em flagrante do
acusado foi convertida em preventiva (fls. 58/60).A denúncia foi
recebida em 12/04/2018 e designada audiência de instrução para
o dia 21/06/2018 (fls. 55/56).Citado (fls. 75/77), o réu apresentou
resposta à acusação (fls. 80/81).Na audiência de instrução, foi
inquirida uma testemunha, o Ministério Público insistiu na oitiva
das demais, instaurou-se incidente de insanidade mental (autos
n.º 0000556-29.2018.8.22.0019), e foi designada audiência de
continuação para 02/08/2018 (fls. 100/101).Por fim, o processo
foi suspenso por depender do incidente de insanidade mental (fl.
104).É o relato necessário.O réu encontra-se preso desde março
de 2018 e o feito se encontrava em fase de instrução processual,
tendo sido suspenso por pedido da defesa para que fosse instaurado
incidente de insanidade mental do acusado. Assim, considerando
a natureza do crime em tese perpetrado, pelo fato de que ainda
persistem os motivos e circunstâncias ensejadoras da prisão
preventiva do réu, e porque não há mudança na situação fática,
hei por bem mantê-lo preventivamente recolhido até a prolação
da SENTENÇA.Desentranhe-se o laudo de exame em munição,
juntado equivocadamente às fls. 91/98, pois se refere ao Inquérito
Policial n.º 102/2018, e junte-o aos autos pertinentes.Mantenhamse os autos suspensos.Vistas às partes para ciência da presente
DECISÃO.Cumpra-se.Machadinho do Oeste-RO, quarta-feira, 12
de setembro de 2018.Muhammad Hijazi Zaglout Juiz de Direito
Proc.: 0000874-12.2018.8.22.0019
Ação:Carta Precatória (Criminal)
Autor:Ministério Público do Estado de Rondônia
Réu:Joelson Januário Gonçalves
DESPACHO:
Vistos.Cumpra-se na forma deprecada.1. Intime-se o acusado
JOELSON JANUÁRIO GONÇALVES do teor da carta
precatória;Após, observada as formalidades legais, devolva-se à
comarca de origem com as nossas homenagens.Caso a pessoa a
ser intimada resida em outra comarca, que não seja a de origem,
remeta-se a presente em caráter itinerante, oficiando o Juízo
deprecante.Serve a presente de MANDADO DE INTIMAÇÃO/
OFÍCIOMachadinho do Oeste-RO, segunda-feira, 10 de setembro
de 2018.Muhammad Hijazi Zaglout Juiz de Direito
Proc.: 0000908-84.2018.8.22.0019
Ação:Carta de Ordem (Criminal)
Autor:Camara Criminal do Egregio Tribunal de Justica do Estado
de Rondonia
DESPACHO:
Vistos.Cumpra-se na forma ordenada.1. Intime-se acerca do teor
da carta de ordem.Após, expeça-se ofício ao Juízo ordenante
com o fim de informar acerca do cumprimento da presente.
Observadas as formalidades legais, arquive-se.Caso a pessoa a
ser intimada resida em outra comarca, remeta-se a presente em
caráter itinerante, oficiando o Juízo ordenante.Serve a presente de
MANDADO DE INTIMAÇÃO/ OFÍCIOMachadinho do Oeste-RO,
segunda-feira, 10 de setembro de 2018.Muhammad Hijazi Zaglout
Juiz de Direito
Proc.: 0000846-92.2018.8.22.0003
Ação:Carta de Ordem (Criminal)
Autor:Ministério Público do Estado de Rondônia
Advogado:Promotor de Justiça (2020202020 2020202020)
Réu:José Vilson Rosa da Silva
Advogado:Advogado Não Informado ( 000)
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DESPACHO:
Vistos.Cumpra-se na forma deprecada.1. Intime-se acerca do teor
da carta de ordem.Após, expeça-se ofício ao Juízo ordenante com o
fim de informar acerca do cumprimento da presente.Observadas as
formalidades legais, arquive-se.Caso a pessoa a ser intimada resida
em outra comarca, remeta-se a presente em caráter itinerante,
oficiando o Juízo ordenante.Serve a presente de MANDADO DE
INTIMAÇÃO/ OFÍCIOMachadinho do Oeste-RO, quarta-feira, 12 de
setembro de 2018.Muhammad Hijazi Zaglout Juiz de Direito
Proc.: 0000793-63.2018.8.22.0019
Ação:Carta Precatória (Criminal)
Autor:Ministério Público do Estado de Rondônia
Réu:Juraci Knup
DESPACHO:
Vistos.Cumpra-se na forma deprecada.Intime-se o acusado JURACI
KNUP do teor da carta precatória;Intime-se também a testemunha
LEILA SILVA BEZERRA.Após, observada as formalidades legais,
devolva-se à comarca de origem com as nossas homenagens.Caso
as pessoas a serem intimadas residam em outra comarca, que
não seja a de origem, remeta-se a presente em caráter itinerante,
oficiando o Juízo deprecante.Serve a presente de MANDADO
DE INTIMAÇÃOMachadinho do Oeste-RO, quarta-feira, 12 de
setembro de 2018.Muhammad Hijazi Zaglout Juiz de Direito
Proc.: 0000428-09.2018.8.22.0019
Ação:Ação Penal - Procedimento Ordinário (Réu Preso)
Autor:Ministério Público do Estado de Rondônia
Denunciado:Elias Dias Lopes
DECISÃO:
DECISÃO EM SEDE DE MUTIRÃO CARCERÁRIO DE PRESOS
PROVISÓRIOS (PROVIMENTO 008/2015-CG)Vistos.ELIAS DIAS
LOPES, devidamente qualificado nos autos, foi denunciado, em
17/05/2018, por infração, em tese, ao art. 33, caput, e art. 34, caput,
ambos da Lei n.º 11.343/2006.No dia 09/05/2018, a prisão em
flagrante foi convertida em preventiva (fls. 81/83).Notificado (fl. 119),
o réu apresentou resposta à acusação (fls. 121/122).A denúncia foi
recebida em 13/08/2018, sendo designada audiência de instrução
para o dia 27/09/2018 (fl. 123).É o relato necessário.O réu encontrase preso somente desde maio de 2018 e o feito está aguardando
a audiência de instrução já designada.Assim, considerando a
natureza do crime em tese perpetrado, que é equiparado aos
delitos hediondos e, pelo fato de que ainda persistem os motivos
e circunstâncias ensejadoras da prisão preventiva do réu, não
havendo mudança na situação fático-jurídica, hei por bem mantê-lo
preventivamente recolhido até a prolação da SENTENÇA.Aliado a
isso, em 26/07/2018, o Tribunal de Justiça Estadual não concedeu
a ordem de Habeas Corpus impetrada a favor do réu, salientando
que há fundado receio de novas investidas do acusado, ante as
circunstâncias do caso concreto (fl. 124).Cumpra-se a DECISÃO
de fl. 123 na íntegra.Vistas às partes para ciência da presente
DECISÃO.Cumpra-se.Machadinho do Oeste-RO, quarta-feira, 12
de setembro de 2018.Muhammad Hijazi Zaglout Juiz de Direito
Peterson Vendrameto
Diretor de Cartório

1ª VARA CÍVEL
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Machadinho do Oeste - Vara Única
Rua Tocantins, 3029, Centro, Machadinho D’Oeste - RO - CEP:
76868-000 Classe: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
Processo nº 7000702-48.2018.8.22.0019
Nome: ANA LUIZA DA SILVA PORTUGAL
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Endereço: Av. Costa e Silva, 3763, Centro, Machadinho D’Oeste RO - CEP: 76868-000
Advogado do(a) AUTOR: ELIANE PAULA DE SOUZA ARAUJO RO8754
Nome: MARCIO RODRIGUES PORTUGAL
Endereço: Av. João Batista Figueiredo, 2834, Centro, Machadinho
D’Oeste - RO - CEP: 76868-000
Advogado do(a) RÉU: CARINE MARIA BARELLA RAMOS RO0006279
SENTENÇA
Vistos.
As partes postularam a fixação de alimentos definitivos. Foi tentada
a conciliação das partes, com êxito.
O Ministério Público opinou favorável à homologação do acordo.
É o relatório. DECIDO.
As partes demonstraram nesta audiência que estão separados de
fato. Dessa forma, encontram-se preenchidos os requisitos legais.
Demais disso, acordaram sobre os alimentos da filha menor.
Posto isso, homologo o acordo celebrado entre as partes para
que surtam seus jurídicos e legais efeitos. Em consequência, julgo
extinto o processo com o exame do MÉRITO, nos termos do artigo
487, inciso III, alínea b, do Código de Processo Civil.
Sem custas e sem honorários.
Homologo ainda a renúncia ao prazo recursal e dou a SENTENÇA
por transitada em julgado na presente data.
Expeça-se, servindo esta DECISÃO como ofício ao Setor de
Recursos Humanos da SESDEC, determinando a inclusão na folha
de pagamento do requerido MARCIO RODRIGUES PORTUGAL,
CPF 457.054.962-49, dos descontos da pensão alimentícia em
favor da genitora dos menores, conforme os termos do acordo
acima.
Após, observadas as formalidades legais, arquive-se os autos.
SENTENÇA publicada em audiência e registrada automaticamente,
saindo os presentes intimados.
SERVE A PRESENTE COMO MANDADO DE INTIMAÇÃO/
CARTA.
Machadinho do Oeste-RO, 23 de agosto de 2018.
Muhammad Hijazi Zaglout
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Machadinho do Oeste - Vara Única
Rua Tocantins, 3029, Centro, Machadinho D’Oeste - RO - CEP:
76868-000
Classe: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
Processo nº 7000623-74.2015.8.22.0019
Nome: ANTONIO VIEIRA DE OLIVEIRA
Endereço: Linha LJ 05, Lt 180, rural, Machadinho D’Oeste - RO CEP: 76868-000
Advogado do(a) AUTOR: FLAVIO ANTONIO RAMOS - RO0004564
Nome: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Endereço: Rua José de Alencar, Centro, Porto Velho - RO - CEP:
76801-036
Advogado do(a) RÉU:
SENTENÇA
Vistos,
Trata-se de ação previdenciária em fase de cumprimento de
SENTENÇA, ajuizada por ANTONIO VIEIRA DE OLIVEIRA em
face do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS.
Expedidas a requisição de pequeno valor, uma referente aos
honorários advocatícios e outra referente ao crédito principal,
as importâncias devidas foram depositadas em contas judiciais,
conforme ofícios de mov. ID. 19396064.
Desse modo, verifico que o montante objeto de execução encontrase devidamente pago, razão pela qual, a extinção do feito pelo total
adimplemento da obrigação é medida que se impõe.
Conforme o art. 924, I, do CPC, extingue-se a execução quando o
devedor satisfazer a obrigação.
Ante o exposto, JULGO EXTINTA A EXECUÇÃO, considerando a
satisfação do crédito por meio do pagamento noticiado nos autos,
com fulcro no inciso I do art. 924 do CPC.
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Expeçam-se alvarás para levantamento dos valores, conforme TAC
- Termo de Ajustamento de Conduta mov. ID. 19396681.
Após a expedição dos alvarás intimem-se o advogado, pelas vias
legais, para retirá-los em 05 (cinco) dias.
Intimado e deixando transcorrer o prazo sem a retirada do alvará,
proceda-se à transferência para Conta Judicial Centralizadora nº
01529904-5 de titularidade do Tribunal de Justiça do Estado de
Rondônia, Operação 040, Agência 2848, Caixa Econômica Federal,
para possível levantamento posterior pelo interessado, conforme
disposto pelo Provimento 016/2010 CG.
Após, observadas as formalidades legais, arquivem-se independente
de trânsito em julgado.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Machadinho D’Oeste, 12 de setembro de 2018.
Muhammad Hijazi Zaglout
Juiz de Direito
ESTADO DE RONDÔNIA
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Machadinho do Oeste - Vara Única
Processo: 7002034-42.2016.8.22.0012
Classe: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
AUTOR: AMEDAS SILVEIRA DE CARVALHO
Advogado do(a) AUTOR: AMEDAS SILVEIRA DE CARVALHO RO00376-B
RÉU: CARINE MARIA BARELLA RAMOS
Advogado(s) do reclamado: MARCIA CRISTINA QUADROS
DUARTE
Advogado do(a) RÉU: MARCIA CRISTINA QUADROS DUARTE RO0005036
ATO ORDINATÓRIO
Manifeste-se a parte autora, no prazo de 5 dias úteis, sobre a
manifestação de ID.21425117.
Machadinho D’Oeste, 13 de setembro de 2018
ESTADO DE RONDÔNIA
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Machadinho do Oeste - Vara Única
Processo: 7000010-83.2017.8.22.0019
Classe: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
EXEQUENTE: IRACY CALDEIRA SOUZA
Advogado do(a) EXEQUENTE: NATALIA FERNANDA MORAES MT21109/O
EXECUTADO: BANCO BRADESCARD S.A
Advogado(s) do reclamado: ANDRE LUIS GONCALVES
Advogado do(a) EXECUTADO: ANDRE LUIS GONCALVES RO0001991
ATO ORDINATÓRIO
Manifeste-se a parte autora, no prazo de 10 dias úteis, acerca dos
embargos apresentados.
Machadinho D’Oeste, 13 de setembro de 2018
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Machadinho do Oeste - Vara Única
Rua Tocantins, 3029, Centro, Machadinho D’Oeste - RO - CEP:
76868-000
Certidão
Processo nº 7001912-71.2017.8.22.0019
Classe: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
EXEQUENTE: ALDAMIR ALEIXO PINTO DOS SANTOS
Advogado: FLAVIO ANTONIO RAMOS OAB: RO0004564
Endereço: desconhecido
EXECUTADO: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO
SOCIAL
DE: ALDAMIR ALEIXO PINTO DOS SANTOS
Linha Pedra Redonda, Lote 78, Rural, Machadinho D’Oeste - RO CEP: 76868-000
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Certifico que, através desta, fica a parte acima mencionada
devidamente intimada para retirar o alvará judicial em seu favor
e promover o andamento do feito, requerendo o que entender de
direito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de ser presumida a
total satisfação da obrigação e extinto o feito.
Machadinho D’Oeste, RO, 13 de setembro de 2018.
MAURICIO MIGUEL DA SILVA
Diretor de Secretaria
(Assinatura digital registrada abaixo)
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Machadinho do Oeste - Vara Única
Rua Tocantins, 3029, Centro, Machadinho D’Oeste - RO - CEP: 76868-000
Certidão
Processo nº 7001257-70.2015.8.22.0019
Classe: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
AUTOR: WILKLES VOITENA NETO, JOSE CARLOS VOITENA, LUIZ
VOITENA, SERGIO DANIEL, JOE LUIZ CAPELETI, ARISTONIO
ANDRADE VIANA, MOACYR ALVES MARCELINO, CARLOS
CARBONERA
Advogado: CRISTIANE RIBEIRO BISSOLI OAB: RO0004848 Endereço:
GOV JORGE TEIXEIRA DE OLIVEIRA, 2638, EMBRATEL, Porto Velho RO - CEP: 76820-892
RÉU: CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA SA CERON
Advogado: GABRIELA DE LIMA TORRES OAB: RO0005714 Endereço:
Avenida Canaã, 1966, - de 4170 a 4554 - lado par, Setor 02, Ariquemes RO - CEP: 76873-278
DE: JOSE CARLOS VOITENA
Linha 605, Travessão C-50, km 06, Lote 24,, s/n, Gleba 21, ZONA RURAL,
Vale do Anari - RO - CEP: 76867-000
JOE LUIZ CAPELETI
SERGIO DANIEL
CARLOS CARBONERA
LUIZ VOITENA
ARISTONIO ANDRADE VIANA
WILKLES VOITENA NETO
MOACYR ALVES MARCELINO
Certifico que, através desta, fica a parte acima mencionada devidamente
intimada para retirar o alvará judicial em seu favor e promover o andamento
do feito, requerendo o que entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias,
sob pena de ser presumida a total satisfação da obrigação e extinto o feito.
Machadinho D’Oeste, RO, 13 de setembro de 2018.
MAURICIO MIGUEL DA SILVA
Diretor de Secretaria
(Assinatura digital registrada abaixo)
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Machadinho do Oeste - Vara Única
Rua Tocantins, 3029, Centro, Machadinho D’Oeste - RO - CEP: 76868-000
Certidão
Processo nº 7001403-43.2017.8.22.0019
Classe: JUIZADOS - PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL
CÍVEL (436)
REQUERENTE: IVONE BARBOSA NASCIMENTO DOS SANTOS
REQUERIDO: CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA SA
CERON
Advogado: GABRIELA DE LIMA TORRES OAB: RO0005714
Endereço:, Porto Velho - RO - CEP: 76847-000
DE: CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA SA CERON
FLORIANO PEIXOTO, SN, ANTIGA GUASCOR, CENTRO,
Machadinho D’Oeste - RO - CEP: 76868-000
Certifico que, através desta, fica a parte acima mencionada
devidamente INTIMADA do recurso interposto, nos autos do
processo acima, pela parte contrária e, apresentar, caso queira, no
prazo de 10 (dez) dias, suas contrarrazões.
Machadinho D’Oeste, RO, 13 de setembro de 2018.
PAULO LEANDRO FARIAS
Técnico Judiciário
(Assinatura digital registrada abaixo)
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PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Machadinho do Oeste - Vara Única
Rua Tocantins, 3029, Centro, Machadinho D’Oeste - RO - CEP:
76868-000
Classe: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
Processo nº 7002244-38.2017.8.22.0019
Nome: SINDICATO DOS TRABALHADORES PUBLICOS
MUNICIPAIS DE ARIQUEMES E REGIAO - SITMAR
Endereço: Travessa Aquariquara, 3652, Setor Institucional,
Ariquemes - RO - CEP: 76872-856
Advogados do(a) AUTOR: WAGNER FERREIRA DIAS - RO0007037,
CYNTHIA PATRICIA CHAGAS MUNIZ DIAS - RO0001147
Nome: Município de Vale do Anari
Endereço: Avenida Capitão Silva de Farias, 4571, Centro, Vale do
Anari - RO - CEP: 76867-000
Advogado do(a) RÉU:
DECISÃO
Vistos,
Trata-se de ação de cobrança ajuizada pelo SINDICATO DOS
TRABALHADORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE ARIQUEMES
E REGIÃO - SITIMAR, entidade sindical qualificada nos autos,
em desfavor do MUNICÍPIO DE VALE DO ANARI/RO, alegando,
em apertada síntese, que possui vários filiados, servidores do
município requerido, e que até o momento não recebeu o repasse
das contribuições sindicais referentes ao exercício de 2017. Afirma
que os valores foram descontados em folha dos sindicalizados,
mas recolheu a uma entidade diversa. Salienta que o requerido
descumpriu a legislação vigente, razão pela qual requer sejam
todos os valores devidos ao sindicato recolhidos através de
guia GRCS conforme determina a lei, devendo o ente requerido
apresentar planilha de cada servidor, sendo os descontos realizado
a um (1/3) dia do serviço do mês de março de 2017. Com a inicial
foram juntados documentos.
Vieram os autos conclusos. Decido.
Nos termos do art. 114, III, da Constituição Federal, compete à
Justiça do Trabalho processar e julgar as ações sobre representação
sindical, entre sindicatos, entre sindicatos e trabalhadores, e entre
sindicatos e empregadores.
Logo, falece competência à Justiça Estadual para processar e
julgar esta demanda. Aliás, sobre o tema, os seguintes julgados:
1. Com o advento da EC 45, de 8.12.2004, fixou-se a competência
absoluta da Justiça Trabalhista para processar e julgar as ações
de cobrança de Contribuição Sindical, previstas no art. 578 e
seguintes da CLT, afastando-se o disposto na Súmula 222/STJ. 2.
Hipótese em que o feito foi sentenciado em 23.10.2007 (fls. 483487), depois, portanto, do advento da EC 45/04, quando o Juiz
Federal era absolutamente incompetente para julgar a ação. 3.
Agravo Regimental não provido. (STJ, AgRg no CC 104.090/PR,
Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado
em 12/08/2009, DJe 28/08/2009).
1. A Emenda Constitucional n. 45/2004, que alterou a redação do
art. 114 da Constituição Federal, acrescentou à competência da
Justiça do Trabalho o processo e julgamento das lides envolvendo
representação sindical, entre sindicatos, entre sindicatos e
trabalhadores e entre sindicatos e empregadores. 2. O Superior
Tribunal de Justiça possui entendimento pacífico no sentido
da nulidade dos atos decisórios proferidos pela Justiça comum
estadual em data posterior à vigência da EC n. 45/2004; [...]
(STJ, CC 105.485/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES,
PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 26/08/2009, DJe 04/09/2009).
Finalmente, o seguinte julgado do excelso Supremo Tribunal
Federal:
[...] O Pleno deste Tribunal, no julgamento do CC 7.456/RS, Rel. Min.
Menezes Direito, DJ 20.6.2008, decidiu a questão da competência
para julgar causas envolvendo contribuição sindical da seguinte
forma: ‘EMENTA Conflito negativo de competência. Superior
Tribunal de Justiça. Tribunal Superior do Trabalho. Contribuição
sindical. Emenda Constitucional nº 45/04. 1. A discussão relativa
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à legitimidade do sindicato para receber a contribuição sindical
representa matéria funcional à atuação sindical, enquadrandose, diante da nova redação dada pela Emenda Constitucional nº
45/04 ao artigo 114, III, da Constituição Federal, na competência
da Justiça do Trabalho. Tratando-se de competência absoluta, em
razão da matéria, produz efeitos imediatos, a partir da publicação
da referida emenda, atingindo os processos em curso, incidindo o
teor do artigo 87 do Código de Processo Civil. 2. Aplica-se, portanto,
o posicionamento adotado no CC nº 7.204-1/MG, Pleno, Relator o
Ministro Carlos Britto, DJ de 9/12/05, que definiu a existência de
SENTENÇA de MÉRITO na Justiça Comum estadual, proferida
antes da vigência da EC nº 45/04, como o fator determinante para
fixar a competência da Justiça Comum, daí a razão pela qual
mantém-se a competência do Superior Tribunal de Justiça. 3.
Conflito conhecido para declarar competente o Superior Tribunal de
Justiça.’[...] (STF, CC 7400, Rel. Min. GILMAR MENDES, julgado
em 16/8/2010, publicado em DJe-154 DIVULG 19/08/2010 PUBLIC
20/08/2010).
Assim, conquanto possa se inserir em moldura de natureza civil, a
questão se encerra em um contexto mais amplo, qual seja, a quem
deve ser destinada a contribuição sindical de servidores públicos
municipais e, portanto, o seu deslinde há de se desenvolver no
âmbito da Justiça do Trabalho, visto que, diante da ampliação de
suas atribuições levada a efeito pela EC n. 45/2004, competelhe apreciar matérias relacionadas a interesses intra sindicais e
intersindicais.
Isso posto, declino da competência para processar e julgar esta
demanda, o que faço com fundamento no art. 64, §1º, do Código de
Processo Civil, c/c o art. 114, III, da Constituição Federal.
Encaminhem-se os autos ao r. Juízo da Vara do Trabalho desta
Comarca, com nossas sinceras homenagens.
SIRVA O PRESENTE COMO MANDADO /CARTA/CARTA
PRECATÓRIA/OFÍCIO.
Machadinho D’Oeste, RO, 12 de setembro de 2018.
MUHAMMAD HIJAZI ZAGLOUT
JUIZ DE DIREITO
ESTADO DE RONDÔNIA
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Machadinho do Oeste - Vara Única
Processo: 7000169-94.2015.8.22.0019
Classe: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
EXEQUENTE: VERA LUCIA RENOCK
Advogado do(a) EXEQUENTE:
EXECUTADO: CAERD
Advogado(s) do reclamado: KHARIN DE CAMARGO
Advogado do(a) EXECUTADO: KHARIN DE CAMARGO RO0002150
ATO ORDINATÓRIO
Manifeste-se a parte requerido, no prazo de 5 dias úteis, sobre a
DECISÃO ID21419748.
Machadinho D’Oeste, 13 de setembro de 2018
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Machadinho do Oeste - Vara Única
Rua Tocantins, 3029, Centro, Machadinho D’Oeste - RO - CEP:
76868-000
Certidão
Processo nº 7002327-88.2016.8.22.0019
Classe: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
EXEQUENTE: RAQUEL MARIANO MIGUEL
EXECUTADO: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO
SOCIAL
DE: RAQUEL MARIANO MIGUEL
GLEBA 04, ZONA RURAL, LOTE 359, LINHA TB 10, Machadinho
D’Oeste - RO - CEP: 76868-000

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

ANO XXXVI

NÚMERO 172

DIARIO DA JUSTIÇA

Certifico que, através desta, fica a parte acima mencionada
devidamente intimada para retirar o alvará judicial em seu favor
e promover o andamento do feito, requerendo o que entender de
direito, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de ser presumida a
total satisfação da obrigação e extinto o feito.
Machadinho D’Oeste, RO, 13 de setembro de 2018.
MAURICIO MIGUEL DA SILVA
Diretor de Secretaria
(Assinatura digital registrada abaixo)
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Machadinho do Oeste - Vara Única
Rua Tocantins, 3029, Centro, Machadinho D’Oeste - RO - CEP:
76868-000
Certidão
Processo nº 7000576-95.2018.8.22.0019
Classe: JUIZADOS - PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL
CÍVEL (436)
REQUERENTE: MARIA GOMES MERCES
REQUERIDO: CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA SA
CERON
Advogado: BRUNA TATIANE DOS SANTOS PINHEIRO
SARMENTO OAB: RO0005462 Endereço: Avenida dos Imigrantes,
4137, Industrial, Porto Velho - RO - CEP: 76821-063
DE: CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA SA CERON
, Porto Velho - RO - CEP: 76804-120
Certifico que, através desta, fica a parte acima mencionada
devidamente INTIMADA do recurso interposto, nos autos do
processo acima, pela parte contrária e, apresentar, caso queira, no
prazo de 10 (dez) dias, suas contrarrazões.
Machadinho D’Oeste, RO, 13 de setembro de 2018.
PAULO LEANDRO FARIAS
Técnico Judiciário
(Assinatura digital registrada abaixo)
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Machadinho do Oeste - Vara Única
Rua Tocantins, 3029, Centro, Machadinho D’Oeste - RO - CEP:
76868-000
Certidão
Processo nº 7001102-33.2016.8.22.0019
Classe: PETIÇÃO (241)
REQUERENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE
RONDONIA
REQUERIDO: IVETE MARIA DAMIANI
Advogado: RONALDO DE OLIVEIRA COUTO OAB: RO0002761
Endereço: Av. Diomero de Morais Borba, 2782, centro, Machadinho
D’Oeste - RO - CEP: 76868-000
DE: Ivete Maria Damiani
Rua Condor, 4045, Bom futuro, Machadinho D’Oeste - RO - CEP:
76868-000
Certifico que, através desta, fica a parte requerida devidamente
intimada para tomar conhecimento da DECISÃO proferida nos
autos em epígrafe, bem como para se manifestar no prazo de 05
(cinco) dias, das alegações finais.
Machadinho D’Oeste, RO, 13 de setembro de 2018.
PAULO LOURENCO
Técnico Judiciário
(Assinatura digital registrada abaixo)
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Machadinho do Oeste - Vara Única
Rua Tocantins, 3029, Centro, Machadinho D’Oeste - RO - CEP:
76868-000
CERTIDÃO
Processo nº 7002323-17.2017.8.22.0019
Classe: FAMÍLIA- EXECUÇÃO DE ALIMENTOS (1112)
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EXEQUENTE: IDILANE BARBOSA RESENDE
EXECUTADO: ELIAS FILHO DE PAULA - VULGO CARNEIRO OU
POLACO
Advogado: MARCOS TOSHIRO ISHIDA OAB: PR0035735
Endereço: Avenida Diomero Morais Borba, 2672, Centro,
Machadinho D’Oeste - RO - CEP: 76868-000
DE: ELIAS FILHO DE PAULA - VULGO CARNEIRO OU POLACO
ASSENTAMENTO GALO VELHO, KM 20, LINHA 11, Machadinho
D’Oeste - RO - CEP: 76868-000
Certifico que, através desta, fica a parte acima mencionada
devidamente intimada através de seu representante legal para se
manifestar no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar contestação
caso queira.
Machadinho D’Oeste, RO, 13 de setembro de 2018.
MAURICIO MIGUEL DA SILVA
Diretor de Secretaria
(Assinatura digital registrada abaixo)

COMARCA DE NOVA BRASILÂNDIA D´OESTE
1ª VARA CRIMINAL
1º Cartório Criminal
Proc.: 0000156-12.2018.8.22.0020
Ação:Execução da Pena
Autor:Ministério Público do Estado de Rondônia
Advogado:Promotor de Justiça (NBO 020)
Executado:Ademilson Gonçalves
Advogado:Defensoria Pública (NBO 020)
DECISÃO:
Vistos em Mutirão Carcerário.Trata-se de requerimento da defesa
às fls. 96/97, onde pugna pela atualização do cálculo de pena,
a fim de incluir as remições entre os meses de março a julho do
corrente ano, bem como a remição de 36 dias, referente a nove
resenhas, requerendo por fim a alteração da data de progressão
para o semiaberto para o dia 07.10.2018. Por fim, requer ainda
a remessa dos autos de execução e pena para comarca de
Alvorada do Oeste-RO.Instado a se manifestar, às fls. 99/100
oficou o Ministério Público pelo indeferimento dos pedidos. Doutra
banda, requereu seja oficiado a Unidade Prisional para que
informa se houve resenha referente ao mês de maio de 2018.
Decido.Pois bem, analisando detidamente os autos, constata-se
que não merece guarida as alegações da defesa. Isso porque as
remições de março de 2018 já foram incluidas nos cálculos de fls.
52/53.Doutra banda, calculando as remições entre os meses de
abril a julho de 2018 chega-se a total de 113 dias trabalhados,
perfazando 37 dias de remição, e 10 resenhas, totalizando 40
dias de remição, que somando perfaz 77 dias (2 meses e 17 dias).
Assim, considerando a data de progressão para o semiaberto do
último cálculo (28.12.2021), conclui-se que incluindo as remições
entre os meses de abril a julho de 2018 (37 dias) e resenhas (40
dias) a progressão para o semiaberto fica para data de 11.10.2021.
Declaro a remição de 10 (dez) dias, referente ao mês de agosto
de 2018, conforme certidão de fl. 101.Ante o exposto, determino
a retificação do cálculo de pena de fl. 94, adotando como data
para progressão para o semiaberto o dia 11.10.2018, incluindo os
efeitos na progressão para o aberto e concessão do livramento,
bem como a atualização do cálculo com a inclusão da remição
de 10 (dez) dias acima declarada.Atualize-se os cálculos de pena
e dê ciência às partes, caso não haja impugnação ficam desde
já homologados.Oficie-se a Unidade Prisional para que informa
se houve confecção de resenha pelo apenado no mês de maio
de 2018.Outrossim, quando ao pedido de remessa da execução
de pena para comarca de Alvorada do Oeste-RO, muito embora
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o apenado esteja fisicamente cumprindo pena naquela comarca
necessário se faz a anuência daquele juízo, portanto, determino
seja oficiado aquele juízo, a fim de que se manifeste quanto a
aceitação da remessa da execução de pena para aquela comarca.
Serve a persente como ofício.Caso haja aceitação daquele juízo,
desde já determino a remessa dos autos para aquela comarca.
Ciência ao MPE e DPE.Nova Brasilândia-RO, quarta-feira, 12 de
setembro de 2018.Denise Pipino Figueiredo Juíza de Direito
Cecilia de Carvalho Cardoso Fraga
Diretora do Cartório

DEPRECANTE: MAURICIO DE JESUS SANTOS ADVOGADO DO
DEPRECANTE:
DEPRECADO: ADILSON DA SILVEIRA ADVOGADO DO
DEPRECADO:
DESPACHO
Cite-se na forma solicitada.
Serve o persente como carta/ MANDADO de citação para Adilson
da Silveira, residente na rua Gonçalves Dias, 3422, Setor 14, nesta
cidade e comarca.
Após, devolva-se a missiva à origem.
Nova Brasilândia do Oeste RO quarta-feira, 12 de setembro de
2018
Denise Pipino Figueiredo

1ª VARA CÍVEL

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Tribunal de Justiça de Rondônia
Nova Brasilândia do Oeste - Vara Única
Rua Príncipe da Beira, nº 1491, Bairro Setor 003, CEP 76.958-000,
Nova Brasilândia do Oeste, RO 7004037-10.2015.8.22.0010
Cumprimento de SENTENÇA Cédula de Crédito Bancário
ACOMETAL - INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRO E ACO
LTDA - ME ADVOGADO DO EXEQUENTE: KELLY MEZZOMO
CRISOSTOMO COSTA OAB nº RO3551, JEVERSON LEANDRO
COSTA OAB nº MT3134, MARIANNE ALMEIDA E VIEIRA DE
FREITAS PEREIRA OAB nº RO3046, MARCIO HENRIQUE DA
SILVA MEZZOMO OAB nº RO5836
INOVE MAIS PRODUTOS GRAFICOS EIRELI - ME ADVOGADO
DO EXECUTADO: ISABELE LOBATO REIS OAB nº RO3216
DECISÃO
1. Os bens penhorados Id. 8345327, não satisfazem a execução,
portanto, deve a executada indicar outros bens penhoráveis até o
limite da execução, no prazo de 05 (cinco) dias.
2. Não havendo indicação, conforme parágrafo anterior,
DETERMINO que seja efetuado a penhora e avaliação dos bens do
executado, tanto quanto bastem, até o limite do valor da execução (R$
4.531,89 (quatro mil, quinhentos e trinta e um reais e oitenta e nove
centavos).
Deverá o oficial de justiça observar os bens já penhorados Id. 8345327.
Efetivada a penhora e avaliação, intimar o executado da presente,
bem como para cientificar-lhe que, querendo, poderá impugnar no
prazo de 15 (quinze) dias, a contar da juntada do MANDADO.
SIRVA-SE A PRESENTE COMO MANDADO DE PENHORA/
AVALIAÇÃO E INTIMAÇÃO, observando o seguinte endereço para o
seu cumprimento: Av. Rui Barbosa, 2.893, Setor 13, Nova Brasilândia
D’Oeste/RO.
Expeça-se o necessário.
I. C.
Nova Brasilândia do Oeste RO quarta-feira, 12 de setembro de 2018
Denise Pipino Figueiredo

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Tribunal de Justiça de Rondônia
Nova Brasilândia do Oeste - Vara Única
Rua Príncipe da Beira, nº 1491, Bairro Setor 003, CEP 76.958-000,
Nova Brasilândia do Oeste, RO 7001218-65.2018.8.22.0020
Cumprimento de SENTENÇA Alimentos
EXEQUENTE: D. A. N. D. B. ADVOGADO DO EXEQUENTE:
DEFENSORIA PÚBLICA DE RONDÔNIA
EXECUTADO: J. N. D. C. ADVOGADO DO EXECUTADO:
DESPACHO
Intime-se via sistema e/ou pessoalmente DAVID AUGUSTO
NASCIMENTO DE BRITO, menor, representado por sua genitora
LETÍCIA MOREIRA DE BRITO, com RG nº 1437560 SESDEC/RO,
inscrita no CPF sob o nº 536.875.402-78, residente e domiciliada na
Rua dos Pioneiros, n. 3107, setor 13, nesta Cidade e Comarca de Nova
Brasilândia D’Oeste/RO, com telefone para contato n.º (69) 9 85008107, para no prazo de 05 (cinco) dias, promover andamento ao feito.
Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, dê-se vistas ao MPE.
SERVE COMO CARTA DE INTIMAÇÃO
I. C.
Nova Brasilândia do Oeste RO quarta-feira, 12 de setembro de 2018
Denise Pipino Figueiredo
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Tribunal de Justiça de Rondônia
Nova Brasilândia do Oeste - Vara Única
Rua Príncipe da Beira, nº 1491, Bairro Setor 003, CEP 76.958-000,
Nova Brasilândia do Oeste, RO 7000819-70.2017.8.22.0020
Cumprimento de SENTENÇA Improbidade Administrativa
M. -. M. P. D. R. ADVOGADO DO EXEQUENTE: MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE RONDÔNIA
SELIO SOARES DE QUEIROZ ADVOGADO DO EXECUTADO:
DESPACHO
Atenda-se a cota Ministerial.
Servindo a presente com carta precatória a ser cumprida no seguinte
endereço:
Empresa QR ASSESSORIA E CONSULTORIA ASSOCIADOS, na qual
o requerido é sócio, localizada na Rua Cerrados, n° 09, Bairro Jardim
Cerrado, Várzea Grande/MT, CEP 78.115-851 bem como endereço na
Rua Engenheiro Francisco Rodrigues Pereira, n° 09, Cerrados, Várzea
Grande/MT, CEP 78.115-851.
Ouotrssim, o meirinho, s eengativa a diligênia, deverá diligenciar até
a sed da OAB local para apurra o endereço do executdo, de tudo
ertifiando nos autos.
Nova Brasilândia do Oeste RO quarta-feira, 12 de setembro de 2018
Denise Pipino Figueiredo
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Tribunal de Justiça de Rondônia
Nova Brasilândia do Oeste - Vara Única
Rua Príncipe da Beira, nº 1491, Bairro Setor 003, CEP 76.958-000,
Nova Brasilândia do Oeste, RO 7001724-41.2018.8.22.0020
Carta Precatória Cível Citação

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Tribunal de Justiça de Rondônia
Nova Brasilândia do Oeste - Vara Única
Rua Príncipe da Beira, nº 1491, Bairro Setor 003, CEP 76.958-000, Nova
Brasilândia do Oeste, RO Processo: 7000014-83.2018.8.22.0020
Classe: Cumprimento de SENTENÇA
Assunto: Causas Supervenientes à SENTENÇA
EDSON VIEIRA DOS SANTOS
ADVOGADO DO EXEQUENTE: EDSON VIEIRA DOS SANTOS OAB
nº RO4373
OI MOVEL
ADVOGADO DO EXECUTADO: ALESSANDRA MONDINI
CARVALHO OAB nº RO4240
SENTENÇA
Trata-se de cumprimento de SENTENÇA ajuizado em face de OI
S/A.
Instada, a executada requereu a imediata extinção desse feito,
em razão da novação do crédito devido ao autor — decorrente da
aprovação do Plano de Recuperação Judicial em AGC — o qual
será pago nos termos propostos pelas recuperadas e aprovados
por quase que a totalidade de credores do Grupo Oi.
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Pois bem.
A constituição do crédito se dá com o trânsito em julgado, neste feito.
O pedido de recuperação judicial da executada foi deferido em
20/06/2016, de modo que o crédito aqui constituído é de natureza
extraconcursal, devendo ser executado neste juízo de origem.
Contudo, o Juízo da 7ª Vara Empresarial da Comarca do Rio
de Janeiro encaminhou à Presidência do Tribunal de Justiça de
Rondônia a seguinte comunicação:
AVISO SOBRE OS CRÉDITOS DETIDOS CONTRA O GRUPO OI/
TELEMAR
1. Com a realização da Assembleia Geral de Credores em
19.12.2017, os processos em que as empresas do Grupo OI/
TELEMAR são parte poderão seguir dois trâmites distintos, a
depender se o objeto da demanda diz respeito a créditos concursais
(fato gerador constituído antes de 20.06.2016 e, por isso, sujeito à
Recuperação Judicial) ou a créditos extraconcursais (fato gerador
constituído após 20.06.2016 e, por isso, não sujeito à Recuperação
Judicial).
2. Os processos que tiverem por objeto créditos concursais devem
prosseguir até a liquidação do valor do crédito, que deve ser
atualizado até 20.06.2016. Com o crédito líquido, e após o trânsito
em julgado de eventual impugnação ou embargos, o Juízo de
origem deverá emitir a respectiva certidão de crédito e extinguir o
processo para que o credor concursal possa se habilitar nos autos
da recuperação judicial e o crédito respectivo ser pago na forma
do Plano de Recuperação Judicial, restando vedada, portanto, a
prática de quaisquer atos de constrição pelos Juízos de origem.
3. Os processos que tiverem por objeto créditos extraconcursais
devem prosseguir até a liquidação do valor do crédito. Com o
crédito líquido, e após o trânsito em julgado de eventual impugnação
ou embargos, o Juízo de origem expedirá ofício ao Juízo da
Recuperação Judicial comunicando a necessidade de pagamento
do crédito.
Não fosse isso, tem-se a seguinte normativa:
Art. 58. Cumpridas as exigências desta Lei, o juiz concederá a
recuperação judicial do devedor cujo plano não tenha sofrido
objeção de credor nos termos do art. 55 desta Lei ou tenha sido
aprovado pela assembléia-geral de credores na forma do art. 45
desta Lei.
[...]
Art. 59. O plano de recuperação judicial implica novação dos créditos
anteriores ao pedido, e obriga o devedor e todos os credores a ele
sujeitos, sem prejuízo das garantias, observado o disposto no § 1º
do art. 50 desta Lei.
§ 1º A DECISÃO judicial que conceder a recuperação judicial
constituirá título executivo judicial, nos termos do art. 584, inciso
III, do caput da Lei n 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de
Processo Civil.
Nesse sentido vem decidindo as Turmas Recursais. Veja-se:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
EXTINÇÃO DO PROCESSO. EMPRESA DEVEDORA EM
RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CABIMENTO. INCOMPATIBILIDADE
DA SUSPENSÃO DO PROCESSO PREVISTA NA LEI DE
FALENCIAS COM OS PRINCÍPIOS DA LEI 9.099/95. RECURSO
DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1.O art. 6º, § 4º da Lei
nº 11.101/2005 prevê que em caso de decretação de falência ou
deferimento do processamento de recuperação judicial todas as
ações de execução em face do devedor devem ser suspensas. No
caso da recuperação judicial a suspensão não excederá o prazo
improrrogável de 180 (cento e oitenta dias) dias, contados do
deferimento do processamento da recuperação, restabelecendose,
após o decurso do prazo, o direito dos credores de iniciar ou continuar
as ações e execuções, independente de pronunciamento judicial (§
4º do art. 6º da Lei nº 11.101/2005). 2.Todavia, em se tratando do
rito adotado pelos Juizados Especiais, a suspensão do processo é
incompatível, haja vista as disposições trazidas no artigo 2º e artigo
53, § 4º, ambos da Lei nº 9.099/95, já que nesse tipo de ação a
celeridade processual e a efetividade devem ser sempre buscadas.
Portanto, no Juizado Especial não se aplica o artigo 6º, § 4º, da Lei
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nº 11.101/2005, no que se refere à suspensão da execução em
face de devedor em recuperação judicial. 3.A doutrina sobre o tema
leciona que a inexistência de bens penhoráveis “constitui causa de
extinção do processo de execução, sendo facultada a sua renovação
à existência de bens penhoráveis ou à possibilidade de localização
do devedor, conforme o caso, considerando que a execução
perante os Juizados Especiais Cíveis deve ser compreendida
como um ‘processo de resultados’, donde não se afigura possível
a indefinida reiteração de atos processuais com a FINALIDADE de
localizar o devedor ou bens a penhorar, por culminar em inaceitável
postergação da CONCLUSÃO do processo” (In Juizados Especiais
Cíveis e Criminais, por Fátima Nancy Andrighi e Sidnei Agostinho
Beneti, Belo Horizonte: Del Rey, 1996, página 52). 4.O Juízo da
execução, contudo, permanece com sua competência funcional
(art. 3º, § 1º, inciso I, e artigo 52, caput, ambos da Lei nº 9.099/95)
após o transcurso do prazo estabelecido na Lei de Falencias,
sendo possível o prosseguimento do processo depois de decorrido
o mencionado prazo, o que, porém, não quer dizer que o processo
deve permanecer suspenso no Juizado Especial. 5.Recurso
conhecido e desprovido. SENTENÇA mantida por seus próprios
fundamentos. 6.Custas e honorários advocatícios pela recorrente,
estes fixados em R$ 100,00 (cem reais), suspensa a exigibilidade
em razão da gratuidade de justiça deferida a autora/ recorrente.
7.A súmula de julgamento servirá como acórdão, conforme regra
do artigo 46 da Lei dos Juizados Especiais Estaduais Cíveis e
ainda por força dos artigos 12, inciso IX, 98, parágrafo único e
99, do Regimento Interno das Turmas Recursais. (TJ-DF - ACJ:
20131210051144, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO,
Data de Julgamento: 14/04/2015, 3ª Turma Recursal dos Juizados
Especiais do Distrito Federal, Data de Publicação: Publicado no
DJE: 16/04/2015. Pág.: 234)
O referido entendimento, inclusive, é objeto do enunciado 51 do
FONAJE, conforme a seguir transcrito:
ENUNCIADO 51 – Os processos de conhecimento contra empresas
sob liquidação extrajudicial, concordata ou recuperação judicial
devem prosseguir até a SENTENÇA de MÉRITO, para constituição
do título executivo judicial, possibilitando a parte habilitar o seu
crédito, no momento oportuno, pela via própria (nova redação –
XXI Encontro – Vitória/ES).
O caso em análise enquadra-se perfeitamente no enunciado vez
que o MÉRITO da ação de conhecimento já foi julgado, não sendo
possível a discussão da matéria de fundo.
No que se refere aos valores, tem-se que ao credor é facultado o
direito de atualizar o débito a ser cobrado em momento adequado.
Finalmente, pondera-se que não se causa nenhum prejuízo às
partes a extinção do feito pois ao credor será possível a obtenção
de certidão de crédito e sua apresentação no momento oportuno e
pela via própria.
Do mesmo modo, o devedor poderá, em sendo o caso, impugnar os
valores quando pleiteados, seja no concurso universal de credores,
seja em momento processual outro.
Por outro lado, caso a parte autora opte por não efetuar a habilitação
de seus créditos na forma do art. 9º da Lei 11.101/2005, poderá a
toda evidência aguardar o encerramento da recuperação judicial, e
se for o caso retomar a marcha processual destes autos.
DISPOSITIVO
Ante o exposto, EXTINGO o feito com fundamento no art. 51, inciso
II, da Lei 9.099/95, art. 485, inciso I, c/c art. 924, inciso I, c/c art.
771, caput, todos do Código de Processo Civil.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Desde já, fica autorizada a remessa dos autos à Contadoria para a
atualização do crédito e posterior emissão de certidão de crédito.
Porto Velho/RO, 12 de setembro de 2018 .
Denise Pipino Figueiredo
Juiz (a) de Direito
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Rua Príncipe da Beira, nº 1491, Bairro Setor 003, CEP 76.958-000,
Nova Brasilândia do Oeste, RO
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PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Tribunal de Justiça de Rondônia
Nova Brasilândia do Oeste - Vara Única
Rua Príncipe da Beira, nº 1491, Bairro Setor 003, CEP 76.958-000,
Nova Brasilândia do Oeste, RO 7001441-52.2017.8.22.0020
Inventário Inventário e Partilha
JAIR COELHO DE MACEDO ADVOGADO DO REQUERENTE:
JOAO CARLOS DA COSTA OAB nº RO1258, DANIEL REDIVO
OAB nº RO3181
JOSE COELHO DE MACEDO, CARLOS COELHO DE
MACEDO ADVOGADOS DOS INVENTARIADOS:
DESPACHO
Ao contrário do afirmado pelo inventariante o valor ds custas é o
correspondente a 3% sobre valor dos bens inventariados.
Proceda-se a complementação em cinco dias.
Juntada o pagamento vistas ao contador.
Nova Brasilândia do Oeste RO quarta-feira, 12 de setembro de
2018
Denise Pipino Figueiredo
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Tribunal de Justiça de Rondônia
Nova Brasilândia do Oeste - Vara Única
Rua Príncipe da Beira, nº 1491, Bairro Setor 003, CEP 76.958-000,
Nova Brasilândia do Oeste, RO 7001792-25.2017.8.22.0020
Cumprimento de SENTENÇA Indenização por Dano Material
GLIMAR ALVES DA SILVA ADVOGADO DO EXEQUENTE: FABIO
DE PAULA NUNES DA SILVA OAB nº RO8713
CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA SA CERON ADVOGADO
DO EXECUTADO: BRUNA TATIANE DOS SANTOS PINHEIRO
SARMENTO OAB nº RO5462
DESPACHO
O valor da multa há e incidir apenas sobre a diferença não paga.
Ao exeuente para retiicar o cálculo.
Nova Brasilândia do Oeste RO quarta-feira, 12 de setembro de 2018
Denise Pipino Figueiredo
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Tribunal de Justiça de Rondônia
Nova Brasilândia do Oeste - Vara Única
Rua Príncipe da Beira, nº 1491, Bairro Setor 003, CEP 76.958-000,
Nova Brasilândia do Oeste, RO 7000223-52.2018.8.22.0020
Monitória Cheque
COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO
SUL RONDONIENSE - SICOOB CREDIP ADVOGADO DO AUTOR:
MAGANNA MACHADO ABRANTES OAB nº RO8846, NOEL NUNES
DE ANDRADE OAB nº RO1586, EDER TIMOTIO PEREIRA BASTOS
OAB nº RO2930
JOSE ANTONIO CANDIDO ADVOGADO DO RÉU: DEFENSORIA
PÚBLICA DE RONDÔNIA
DESPACHO
INTIME-SE a (s) parte (s) executada (s) para no prazo de 15 (quinze)
dias, a contar da intimação, sob pena de multa e honorários de 10
(dez por cento), pague voluntariamente o valor atualizado de R$
31.142,40 (trinta e um mil, cento e quarenta e dois reais e quarenta
centavos).
Transcorrido o prazo de 15 (quinze) dias para pagamento voluntário,
inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que o executado,
independentemente de penhora ou nova intimação, apresente,
querendo, nos próprios autos impugnação.
Não havendo satisfação da obrigação no prazo previsto para
pagamento voluntário, vistas a parte exequente para atualização
do débito (multa e honorários de 10%).
Considerando o requerimento de busca via bacenjud e renajud,
promova o exequente o recolhimento das custas processuais
referente ao requerimento para bloqueio de bens, conforme
determina o art. 17 da Lei n.3.896/2016.
Acaso o exequente, queira ficar como depositário dos bens, deverá
acompanhar as diligências do Oficial de Justiça. Do contrário ficará
o executado como fiel depositários de eventuais bens penhorados
(840, § 2º do CPC).
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Após tornem os autos conclusos para prosseguimento, conforme
requerido.
SERVE A PRESENTE COMO MANDADO DE INTIMAÇÃO observando
o seguinte endereço para o seu cumprimento: Linha 164, Zona Rural,
Município de Novo Horizonte - RO, CEP 76.956-000, fone (69)34352156.
Int.
Nova Brasilândia do Oeste RO quarta-feira, 12 de setembro de 2018
Denise Pipino Figueiredo
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Tribunal de Justiça de Rondônia
Nova Brasilândia do Oeste - Vara Única
Rua Príncipe da Beira, nº 1491, Bairro Setor 003, CEP 76.958-000,
Nova Brasilândia do Oeste, RO 7002324-33.2016.8.22.0020
Cumprimento de SENTENÇA Dano ao Erário
M. -. M. P. D. R. ADVOGADO DO EXEQUENTE: MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE RONDÔNIA
VALCIR SILAS BORGES, AURINDO DE ALMEIDA ADVOGADOS
DOS EXECUTADOS: EDSON VIEIRA DOS SANTOS OAB nº RO4373
DESPACHO
Ante a celebração de acordo, o qual restou homologado, arquive-se.
Antes, porém, indique o MPE conta para transferênia dos recursos.
Nova Brasilândia do Oeste RO quarta-feira, 12 de setembro de 2018
Denise Pipino Figueiredo
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
PODER JUDICIÁRIO
Nova Brasilândia do Oeste - Vara Única
Rua Príncipe da Beira, 1500, Setor 13, Nova Brasilândia D’Oeste RO - CEP: 76958-000 - Fone:(69) 34182599
Processo nº 0001475-54.2014.8.22.0020
Polo Ativo: ARISTIDES GONCALVES JUNIOR
Advogado: ARISTIDES GONCALVES JUNIOR - RO0004303
Polo Passivo: ESTADO DE RONDÔNIA
Advogado: Procuradoria do Estado de Rondônia
Certidão
Certifico que estes autos foram digitalizados através de sistema próprio,
ficando encerrada a movimentação física através do Sistema SAP-PG.
Ficam as partes, por meio de seus advogados, intimadas da distribuição
em forma digitalizada NO SISTEMA PJE, SOB MESMA NUMERAÇÃO,
no qual deverão ser apresentadas as petições pertinentes.
Nova Brasilândia D’Oeste, 13 de setembro de 2018
BISMARCK GONÇALVES DOS SANTOS
TÉCNICO JUDICIÁRIO
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Tribunal de Justiça de Rondônia
Nova Brasilândia do Oeste - Vara Única
Rua Príncipe da Beira, nº 1491, Bairro Setor 003, CEP 76.958-000,
Nova Brasilândia do Oeste, RO 7000444-69.2017.8.22.0020
Cumprimento de SENTENÇA Nota Promissória
DANIEL RECIO GARCIA ADVOGADO DO EXEQUENTE: CATIANE
DARTIBALE OAB nº RO6447, SALVADOR LUIZ PALONI OAB nº
RO299A
PATRICIA NORBERTO DE SOUZA ADVOGADO DO EXECUTADO:
ISABELE LOBATO REIS OAB nº RO3216
Vistos
Como é cediço nas obrgaoes de entregar quantia certa com dta expressa
a mora ocorre automaticamente, isto é, a partir da data em que deveria
ter sido feito o pagamento e o devedor não adimple a obrigação na data
aprazada, seja de apenas um dia ou mais meses
De oura senda, cabe ao credor, ante os ditames da boa-fé objetiva,
adotar mecanismos para dirimir maiores danos ao devedor, ou seja,
sua condução deve estar pautada pelo duty to mitigate the loss ( dever
de mitigar as perdas). Logo, a pronta cobrança demonstra estar o
credor em sintonia om referido ditame.
Apreesente o exequente demontrativo atualizdo do débito
Nova Brasilândia do Oeste RO quarta-feira, 12 de setembro de 2018
Denise Pipino Figueiredo
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PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Tribunal de Justiça de Rondônia
Nova Brasilândia do Oeste - Vara Única
Rua Príncipe da Beira, nº 1491, Bairro Setor 003, CEP 76.958-000,
Nova Brasilândia do Oeste, RO 7000608-97.2018.8.22.0020
Monitória Cédula de Crédito Bancário
COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO
CENTRO SUL RONDONIENSE - SICOOB CREDIP ADVOGADO
DO AUTOR: MAGANNA MACHADO ABRANTES OAB nº RO8846,
EDER TIMOTIO PEREIRA BASTOS OAB nº RO2930, NOEL
NUNES DE ANDRADE OAB nº RO1586
NERZELI TAVEIRA NUNES ADVOGADO DO RÉU:
DESPACHO
INTIME-SE a (s) parte (s) executada (s) para no prazo de 15 (quinze)
dias, a contar da intimação, sob pena de multa e honorários de
10 (dez por cento), pague voluntariamente o valor atualizado de
R$ 3.310,44(três mil, trezentos e dez reais e quarenta e quatro
centavos).
Transcorrido o prazo de 15 (quinze) dias para pagamento voluntário,
inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que o executado,
independentemente de penhora ou nova intimação, apresente,
querendo, nos próprios autos impugnação.
Não havendo satisfação da obrigação no prazo previsto para
pagamento voluntário, vistas a parte exequente para atualização do
débito (multa e honorários de 10%).
Considerando o requerimento de busca via bacenjud e renajud,
promova o exequente o recolhimento das custas processuais referente
ao requerimento para bloqueio de bens, conforme determina o art. 17
da Lei n.3.896/2016.
Acaso o exequente, queira ficar como depositário dos bens, deverá
acompanhar as diligências do Oficial de Justiça. Do contrário ficará o
executado como fiel depositários de eventuais bens penhorados (840,
§ 2º do CPC).
Após tornem os autos conclusos para prosseguimento, conforme
requerido.
SERVE A PRESENTE COMO MANDADO DE INTIMAÇÃO
observando o seguinte endereço para o seu cumprimento: Avenida
Doutor Miguel Vieira Ferreira, n. 5444, Centro, na cidade de Novo
Horizonte D’Oeste – RO.
Int.
Nova Brasilândia do Oeste RO quarta-feira, 12 de setembro de 2018
Denise Pipino Figueiredo
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Tribunal de Justiça de Rondônia
Nova Brasilândia do Oeste - Vara Única
Rua Príncipe da Beira, nº 1491, Bairro Setor 003, CEP 76.958-000, Nova
Brasilândia do Oeste, RO 7002730-54.2016.8.22.0020 Adimplemento
e Extinção Cumprimento de SENTENÇA
ANDRE RICARDO STRAPAZZON DETOFOL ADVOGADO DO
EXEQUENTE: ANDRE RICARDO STRAPAZZON DETOFOL OAB nº
RO4234
EXECUTADO: DEPOSITO DE MADEIRAS SAO JORGE LTDA - ME,
RUA FORTALEZA 3221 SETOR INDUSTRIAL 1 - 76958-000 - NOVA
BRASILÂNDIA D’OESTE - RONDÔNIA
ADVOGADO DO EXECUTADO:
DESPACHO
Vistos,
Procedi nesta data a restrição de circulação e transferência junto ao
sistema Renajud.
Vista as partes para requerer o que de direito.
Nova Brasilândia do Oeste RO quarta-feira, 12 de setembro de 2018
Denise Pipino Figueiredo
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Tribunal de Justiça de Rondônia
Nova Brasilândia do Oeste - Vara Única
Rua Príncipe da Beira, nº 1491, Bairro Setor 003, CEP 76.958-000,
Nova Brasilândia do Oeste, RO 7001350-25.2018.8.22.0020
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Cumprimento de SENTENÇA
Causas Supervenientes à
SENTENÇA
VALTER AUGUSTO EUGENIO, MARIA DAS GRACAS MOREIRA
EUGENIO ADVOGADOS DOS EXEQUENTES: GABRIEL FELTZ
OAB nº RO5656
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL ADVOGADO DO
EXECUTADO: PROCURADORIA FEDERAL EM RONDÔNIA
DESPACHO
Ao exequente para manifestar em 48 horas
Nova Brasilândia do Oeste RO quarta-feira, 12 de setembro de 2018
Denise Pipino Figueiredo
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
PODER JUDICIÁRIO
Nova Brasilândia do Oeste - Vara Única
Rua Príncipe da Beira, 1500, Setor 13, Nova Brasilândia D’Oeste - RO
- CEP: 76958-000 - Fone:(69) 34182599
Processo nº 0001474-69.2014.8.22.0020
Polo Ativo: ARISTIDES GONCALVES JUNIOR
Advogado: ARISTIDES GONCALVES JUNIOR - RO0004303
Polo Passivo: ESTADO DE RONDÔNIA
Advogado: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE RONDÔNIA
Certidão
Certifico que estes autos foram digitalizados através de sistema
próprio, ficando encerrada a movimentação física através do Sistema
SAP-PG.
Ficam as partes, por meio de seus advogados, intimadas da
distribuição em forma digitalizada NO SISTEMA PJE, SOB MESMA
NUMERAÇÃO, no qual deverão ser apresentadas as petições
pertinentes.
Nova Brasilândia D’Oeste, 12 de setembro de 2018
BISMARCK GONÇALVES DOS SANTOS
TÉCNICO JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
PODER JUDICIÁRIO
Nova Brasilândia do Oeste - Vara Única
Rua Príncipe da Beira, 1500, Setor 13, Nova Brasilândia D’Oeste - RO
- CEP: 76958-000 - Fone:(69) 34182599
Processo nº 0001743-11.2014.8.22.0020
Polo Ativo: ISABELE LOBATO REIS
Advogado: ISABELE LOBATO REIS - RO0003216
Polo Passivo: ESTADO DE RONDÔNIA
Advogado: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE RONDÔNIA
Certidão
Certifico que estes autos foram digitalizados através de sistema
próprio, ficando encerrada a movimentação física através do Sistema
SAP-PG.
Ficam as partes, por meio de seus advogados, intimadas da
distribuição em forma digitalizada NO SISTEMA PJE, SOB MESMA
NUMERAÇÃO, no qual deverão ser apresentadas as petições
pertinentes.
Nova Brasilândia D’Oeste, 13 de setembro de 2018
BISMARCK GONÇALVES DOS SANTOS
TÉCNICO JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
PODER JUDICIÁRIO
Nova Brasilândia do Oeste - Vara Única
Rua Príncipe da Beira, 1500, Setor 13, Nova Brasilândia D’Oeste - RO
- CEP: 76958-000 - Fone:(69) 34182599
Processo nº 0001744-93.2014.8.22.0020
Polo Ativo: ISABELE LOBATO REIS
Advogado: ISABELE LOBATO REIS - RO0003216
Polo Passivo: ESTADO DE RONDÔNIA
Advogado: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE RONDÔNIA
Certidão
Certifico que estes autos foram digitalizados através de sistema
próprio, ficando encerrada a movimentação física através do Sistema
SAP-PG.
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Ficam as partes, por meio de seus advogados, intimadas da
distribuição em forma digitalizada NO SISTEMA PJE, SOB MESMA
NUMERAÇÃO, no qual deverão ser apresentadas as petições
pertinentes.
Nova Brasilândia D’Oeste, 13 de setembro de 2018
BISMARCK GONÇALVES DOS SANTOS
TÉCNICO JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
PODER JUDICIÁRIO
Nova Brasilândia do Oeste - Vara Única
Rua Príncipe da Beira, 1500, Setor 13, Nova Brasilândia D’Oeste - RO
- CEP: 76958-000 - Fone:(69) 34182599
Processo nº 0001762-17.2014.8.22.0020
Polo Ativo: ISABELE LOBATO REIS
Advogado: ISABELE LOBATO REIS - RO0003216
Polo Passivo: ESTADO DE RONDÔNIA
Advogado: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE RONDÔNIA
Certidão
Certifico que estes autos foram digitalizados através de sistema
próprio, ficando encerrada a movimentação física através do Sistema
SAP-PG.
Ficam as partes, por meio de seus advogados, intimadas da
distribuição em forma digitalizada NO SISTEMA PJE, SOB MESMA
NUMERAÇÃO, no qual deverão ser apresentadas as petições
pertinentes.
Nova Brasilândia D’Oeste, 13 de setembro de 2018
BISMARCK GONÇALVES DOS SANTOS
TÉCNICO JUDICIÁRIO
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Tribunal de Justiça de Rondônia
Nova Brasilândia do Oeste - Vara Única
Rua Príncipe da Beira, nº 1491, Bairro Setor 003, CEP 76.958-000,
Nova Brasilândia do Oeste, RO 7000154-88.2016.8.22.0020
Cumprimento de SENTENÇA Cheque
EXEQUENTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO
DO CENTRO SUL RONDONIENSE - SICOOB CREDIP ADVOGADO
DO EXEQUENTE: NOEL NUNES DE ANDRADE OAB nº RO1586,
JONATAS DA SILVA ALVES OAB nº RO6882, EDER TIMOTIO
PEREIRA BASTOS OAB nº RO2930
EXECUTADO: JEFERSON DUARTE DA SILVA ADVOGADO DO
EXECUTADO: GLEYSON CARDOSO FIDELIS RAMOS OAB nº
RO6891
SENTENÇA
Trata-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL ajuizada
por CCLA DO CENTRO SUL RONDONIENSE – SICOOB CREDIP,
qualificado na inicial, em desfavor de JEFERSON DUARTE DA
SILVA, igualmente qualificado.
Recebida a inicial Id. 17355632
Citada/Intimada via sistema, a parte executada deixou decorrer sem
manifestação (Id. 19855824).
Intimada a parte exequente para promover andamento ao feito (Id.
19855994), a qual deixou decorrer (Id. 20986330).
Ante o lapso de mais de 30 (trinta) dias, sem a parte dar prosseguimento
válido nos autos, JULGO EXTINTO O FEITO, com fulcro no artigo
485, inciso III, do Código de Processo Civil.
P.R.I.C.
Após, nada pendente, arquivem-se.
Nova Brasilândia do Oeste RO quinta-feira, 13 de setembro de 2018
Denise Pipino Figueiredo
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Tribunal de Justiça de Rondônia
Nova Brasilândia do Oeste - Vara Única
Rua Príncipe da Beira, nº 1491, Bairro Setor 003, CEP 76.958-000,
Nova Brasilândia do Oeste, RO 7002887-27.2016.8.22.0020
Procedimento do Juizado Especial Cível
REQUERENTE: JK COMERCIO DE PECAS EIRELI - MEADVOGADO
DO REQUERENTE:
REQUERIDO:
JOSERILDO
CORREIAADVOGADO
DO
REQUERIDO:
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SENTENÇA
Extingo o feito com fundamento nos arts. 2º, 6º, 51, § 1º, e art. 53, §
4º, da Lei 9.099/95, considerando que as diligências expropriadoras
(Bacenjud/Penhora) foram negativas, bem como que o exequente
requereu a extinção/arquivament do processo
Arquive-se, independente de nova intimação.
Cumpra-se.
Nova Brasilândia do OesteRO 13 de setembro de 2018
Denise Pipino Figueiredo
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Tribunal de Justiça de Rondônia
Nova Brasilândia do Oeste - Vara Única
Rua Príncipe da Beira, nº 1491, Bairro Setor 003, CEP 76.958-000,
Nova Brasilândia do Oeste, RO 7001347-41.2016.8.22.0020
Cumprimento de SENTENÇA Cheque
EXEQUENTE: POLICLINICA ROLIM DE MOURA LTDA ME ADVOGADO DO EXEQUENTE: MAHIRA WALTRICK
FERNANDES OAB nº RO5659
EXECUTADO: L. NOUGUEIRA CEREAIS ME - ME ADVOGADO DO
EXECUTADO:
DECISÃO
Defiro o requerimento da parte exequente, a fim de garantir a
satisfação da dívida R$ 10.675,20 (Dez mil, seiscentos e setenta e
cinco reais e vinte centavos), DETERMINO que seja efetuado a
penhora e avaliação dos bens do executado, tanto quanto bastem, até
o limite do valor da execução.
Efetivada a penhora e avaliação, intimar o executado da presente,
bem como para cientificar-lhe que, querendo, poderá impugnar no
prazo de 15 (quinze) dias, a contar da juntada do MANDADO.
SIRVA-SE A PRESENTE COMO MANDADO DE PENHORA/
AVALIAÇÃO E INTIMAÇÃO, observando o seguinte endereço para
o seu cumprimento: AVENIDA JUSCELINO KUBITSCHEK, 3618,
SETOR 14, CENTRO, Nova Brasilândia D’Oeste - RO.
Expeça-se o necessário.
Nova Brasilândia do Oeste RO quinta-feira, 13 de setembro de 2018
Denise Pipino Figueiredo
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
PODER JUDICIÁRIO
Nova Brasilândia do Oeste - Vara Única
Rua Príncipe da Beira, 1500, Setor 13, Nova Brasilândia D’Oeste - RO
- CEP: 76958-000 - Fone:(69) 34182599
Processo nº 0001494-26.2015.8.22.0020
Polo Ativo: SIDICLEY MECA
Advogado do(a) AUTOR: EDSON VIEIRA DOS SANTOS RO0004373
Polo Passivo: JOAQUIM RODRIGUES DA COSTA e outros
Certidão
Certifico que estes autos foram digitalizados através de sistema
próprio, ficando encerrada a movimentação física através do Sistema
SAP-PG.
Ficam as partes, por meio de seus advogados, intimadas da
distribuição em forma digitalizada NO SISTEMA PJE, SOB MESMA
NUMERAÇÃO, no qual deverão ser apresentadas as petições
pertinentes.
Nova Brasilândia D’Oeste, 13 de setembro de 2018
BISMARCK GONÇALVES DOS SANTOS
TÉCNICO JUDICIÁRIO
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Tribunal de Justiça de Rondônia
Nova Brasilândia do Oeste - Vara Única
Rua Príncipe da Beira, nº 1491, Bairro Setor 003, CEP 76.958-000,
Nova Brasilândia do Oeste, RO 7000891-23.2018.8.22.0020
Execução de Título Extrajudicial Cédula de Crédito Bancário
EXEQUENTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE
ADMISSAO DO CENTRO SUL RONDONIENSE - SICOOB
CREDIP ADVOGADO DO EXEQUENTE: GEISIELI DA SILVA
ALVES OAB nº RO9343, NOEL NUNES DE ANDRADE OAB nº
RO1586, EDER TIMOTIO PEREIRA BASTOS OAB nº RO2930

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

ANO XXXVI

NÚMERO 172

DIARIO DA JUSTIÇA

EXECUTADO: UMBERTO OLIVEIRA SILVA ADVOGADO DO
EXECUTADO:
DESPACHO
Considerando a certidão Id. 19578639, bem como o requerimento
Id. 20419808, desentranhe-se aquele MANDADO, para total
cumprimento observando o art. 842 do CPC, conforme prevê as
DGJ art. 72 e 408.
Deverá o cartório cível intimar o oficial SERGIO ROBERTO
MACHADO SOUZA, para cumprimento da determinação, tendo
em vista a incompatibilidade dos sistemas PJe e CEM, quanto ao
desentranhamento de MANDADO.
Após, cumpra-se conforme determinado Id. 18633771.
SERVE A PRESENTE COMO MANDADO DESENTRANHADO
Providencie o necessário
Nova Brasilândia do Oeste RO quinta-feira, 13 de setembro de
2018
Denise Pipino Figueiredo
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Tribunal de Justiça de Rondônia
Nova Brasilândia do Oeste - Vara Única
Rua Príncipe da Beira, nº 1491, Bairro Setor 003, CEP 76.958-000,
Nova Brasilândia do Oeste, RO Procedimento do Juizado Especial
Cível
7000767-40.2018.8.22.0020
REQUERENTE:
RAIMUNDO
ANILTON
PEREIRA
DE
SOUZA ADVOGADO DO REQUERENTE: LIGIA VERONICA
MARMITT OAB nº RO4195, SEM ENDEREÇO
REQUERIDO: CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA SA
CERON ADVOGADO DO REQUERIDO: DANIEL PENHA DE
OLIVEIRA OAB nº MG87318, - 76800-000 - PORTO VELHO RONDÔNIA
SENTENÇA
Relatório dispensado, nos termos do art. 38, da Lei 9.099/95.
Preliminarmente, a requerida alega que prescreveu o direito do autor
de pleitear qualquer restituição de valores gastos na construção de
rede de energia elétrica.
Em relação à prescrição, tem-se que o prazo prescricional no caso
dos autos é de 5 (cinco) anos, contados após a efetiva incorporação
da rede construída ao patrimônio da ré.
Ocorre que de uma leitura atenta dos autos, inexiste qualquer
demonstração da data em que se deu a incorporação, assim, não
há que se falar em início de contagem do prazo prescricional, razão
pela qual não se operou a prescrição.
Quanto a preliminar de ilegitimidade, restou comprovado nos autos
que a requerente é legitima proprietária da substação, de modo
que não deve prevalecer a tese ventilada pelo requerido.
Por tais razões, não acolho a preliminar suscitada e passo à análise
do MÉRITO.
Os fatos narrados na inicial, bem como as provas carreadas aos
autos, dão ensejo suficiente para instrução do processo e prolação
de SENTENÇA.
O direito à reparação decorre da construção particular da rede de
energia elétrica na, zona rural, desta Comarca, conforme restou
comprovado nos autos a partir dos documentos coligidos.
Alega o autor que teve despesas na construção de rede de
energia elétrica em sua propriedade com materiais, mão de obra e
contratação de engenheiro.
A indenização é devida porque a requerida passou a se apropriar
das instalações elétricas causando prejuízo pelo investimento feito,
sem a devida devolução a título de reparação do valor gasto, bem
como, mantêm a referida rede.
Lado outro, a requerida aproveitou-se do sistema já construído,
do material e de todo trabalho que foi custeado, sem ter arcado
com a contraprestação nem os tendo ressarcido, o que gera
enriquecimento ilícito.
Restou devidamente comprovada nos autos a construção da rede,
através dos documentos acostados; aliás, frisa-se que o laudo
de constatação não leva a CONCLUSÃO diversa, porquanto
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a subestação esta em pleno funcionamento, o que demonstra
inequivocamente o direito do autor ao ressarcimento das despesas
por ele suportadas quanto da realização da construção.
De mais a mais, a própria Resolução da ANEEL que rege a matéria,
institui a obrigação da concessionária de incorporar, não podendo
furtar-se de uma obrigação imposta por lei.
Vale destacar parte essencial do procedimento é o envio do contrato
de adesão, que incumbe exclusivamente à requerida, conforme
disposto na resolução 229/2006:
Art. 9º A concessionária ou permissionária de distribuição deverá
incorporar ao Ativo Imobilizado em Serviço as redes particulares
que não dispuserem do ato autorizativo e estejam em operação
na respectiva área de concessão ou permissão, excetuando-se os
ramais de entrada das unidades consumidoras, e respeitados os
respectivos Plano e Programas anuais de incorporação.
§12. Para a incorporação, a concessionária ou permissionária de
distribuição não poderá cobrar taxas de estudos, fiscalização ou
vistoria, nem exigir a adequação das redes descritas no caput aos
padrões técnicos por ela utilizados.
§13. A concessionária ou permissionária deverá enviar o contrato
de adesão para cada proprietário de redes particulares, em
consonância com os respectivos Programas Anuais de Incorporação,
informando o valor do eventual ressarcimento, calculado nos termos
deste artigo, objetivando resguardar os direitos e as obrigações
recíprocas envolvidas, sendo que o pagamento deverá ocorrer em
até 180 (cento e oitenta) dias após a efetiva incorporação dos bens
expressos no contrato de adesão.
Mesmo nos casos em que não há contrato de adesão, a obrigação da
concessionária em gradativamente realizar a incorporação é clara.
Nos demais casos em que particulares não tem toda documentação
exigida pela referida Resolução, persiste a obrigação da requerida
em apurar as condições do sistema de energia elétrica instalado
para que, em consonância com o principio da boa-fé, assegure o
ressarcimento:
Art. 9º (…) §7º: As instalações objeto da incorporação deverão ser
unitizadas e cadastradas de acordo com a Portaria DNAEE nº 815,
de 30 de novembro de 1994, atualizada pela Resolução n015, de
24 de dezembro de 1997, e legislação superveniente.
§8º Caso não se disponha da documentação comprobatória
da data de entrada em serviço das redes, a concessionária ou
permissionária deverá adotar como referência a data de ligação da
unidade consumidora constante do respectivo cadastro.
A Resolução 229/2006 de forma cristalina impõe a obrigação da
concessionária apurar as circunstâncias fáticas dos particulares
consumidores de energia, ainda que não tenham documentos
comprobatórios, para fins de fiscalização da ANEEL. Vejamos:
Art. 12. A concessionária ou permissionária deverá manter
disponíveis os documentos detalhados que compõem cada
processo de incorporação, para fins de fiscalização da ANEEL.
(Redação dada pela REN ANEEL 244 de 19.12.2006.)
Consigne-se que a parte autora, para fins de obter o ressarcimento,
ainda que não tivesse todos os documentos, o essencial é
ter comprovado as circunstâncias básicas da sua pretensão,
com veracidade, bem delimitadas nos autos e que transmitam
confiabilidade, a fim de trazer elementos que possam ser sopesados
no convencimento do juízo.
No caso concreto, os documentos comprovam a construção da
referida rede elétrica, bem como, que a requerida se apropriou da
rede construída pelo autor, pois nos dias de hoje, mantém a rede
por sua conta.
É dos autos que o autor não juntou nota fiscal do valor gasto na
construção da rede elétrica. Em DESPACHO inicial foi determinado
diligências pelo juízo, para comprovar a existência da rede, bem
como novos orçamentos.
Porém, no projeto elétrico consta a relação de materiais, bem como,
o orçamento juntado pelo autor refere-se a gastos com materiais
e mão de obra para construção de subestação igualmente à
constante no projeto elétrico, o qual está em nome do autor e foi
aprovado pela requerida.
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Destaca-se que sobre a matéria aqui discutida, a Turma Recursal
do Estado de Rondônia possui entendimento que, os gastos
dispensados na construção de rede de energia elétrica podem ser
comprovados através de orçamentos, vejamos:
ENERGIA ELÉTRICA. RELAÇÃO DE CONSUMO. AÇÃO DE
RESTITUIÇÃO DE VALORES. GASTOS COM EQUIPAMENTOS
NA REDE DE ENERGIA. INCORPORAÇÃO CONFORME
RESOLUÇÃO NORMATIVA N° 229
ANEEL. INVERSÃO DO
ÔNUS DA PROVA. DEVER DE INDENIZAR. É devida a restituição
dos valores pagos pelo particular referentes aos equipamentos
utilizados na expansão da rede quando a concessionária de energia
elétrica não comprova sua não incorporação, ou não diligência
em demonstrar que já a indenizou, conforme dispõe a Resolução
Normativa nº 229/2006 ANEEL. Recurso Inominado, Processo
nº 1000149-27.2013.822.0004, Tribunal de Justiça do Estado de
Rondônia, Turma Recursal - Ji-Paraná, Relator(a) do Acórdão: Juiz
Marcos Alberto Oldakowski, Data de julgamento: 05/05/2014.
Colaciono ainda parte do voto do relator no julgamento supra
referenciado:”
[...] Ante o exposto, conheço do recurso, por ser próprio e tempestivo
para dar-lhe provimento, reformando a SENTENÇA proferida em
primeiro grau para, com fundamento no art. 269, I do Código de
Processo Civil, JULGAR PROCEDENTE o pedido inicial para o fim
de condenar a ré a restituir os valores gastos pela parte autora
com a instalação da substação de energia elétrica no valor de R$
4.753,13 (quatro mil setecentos e cinquenta e três reais e treze
centavos), conforme orçamento anexo à inicial, corrigidos desde o
ajuizamento da ação e com juros a partir da citação, extinguindo o
feito com resolução de MÉRITO...” grifei (voto relatora Juíza Emy
Karla Yamamoto Roque, RI 1000149-27.2013.822.0004).
Corroborando o entendimento, bem como em questão análoga
destes autos, recentemente o acórdão proferido nos autos desta
comarca nr. 7000113-86.2014.822.0022, julgado em 2.6.2016, a
Turma Recursal entendeu que orçamento comprova o valor gasto
na construção de rede elétrica.
Assim, seguindo o entendimento da instância superior, se existentes,
acolho o orçamento de menor valor juntado nos autos, como prova
do valor à ser ressarcido ao autor; isso se não for comprovado
através de notas fiscais o gasto efetivo, documento este que
deverá ser considerado para fins de ressarcimento, sendo os
orçamentos, nesses casos, subsidiários.
As provas contidas nos autos não deixam dúvidas do dever
de ressarcir o autor pelos valores efetivamente que investiu na
aquisição, instalação, manutenção e as despesas que teve, pois
a ré autorizou a construção da referida rede, e após, passou a
prestar o serviço de distribuição de energia e manter a referida rede,
mediante cobrança de tarifa, sem proceder à devida indenização
ao autor.
Pelo exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido
inicial formulado por REQUERENTE: RAIMUNDO ANILTON
PEREIRA DE SOUZA, para condenar REQUERIDO: CENTRAIS
ELETRICAS DE RONDONIA SA CERONa proceder a incorporação
da rede elétrica à seu patrimônio, bem como ressarcir ao autor o
valor total despendido na construção da rede de energia elétrica,
utilizando-se para tanto notas fiscais dos gastos efetivos, se
existentes ou, se não houver tais documentos, utilizar o orçamento
de menor valor juntado nos autos, devendo computar-se ainda a
correção monetária, por meio do índice de parâmetro do TJRO
desde o o efetivo desenbolso e, não sendo possível aferir tal data,
do ajuizamento da ação; juros legais, a contar da citação.
Por fim, JULGO EXTINTO O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DO
MÉRITO, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil.
Seguindo o Enunciado 5º do 1º Fojur de Rondônia, transitada em
julgado esta DECISÃO, ficará a demandada automaticamente
intimada para pagamento integral do quantum determinado (valor
da condenação acrescido dos consectários legais determinados),
em 15 (quinze) dias, nos moldes do art. 523, §1º, do CPC, sob
pena de acréscimo de 10% (dez por cento) sobre o montante total
líquido e certo.
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Primando pela celeridade processual. Havendo pagamento
voluntário do débito, desde já defiro expedição de alvará judicial
em nome da parte autora ou seu advogado para efetuarem o
levantamento do montante depositado.
Sem custas e sem honorários advocatícios nessa fase, conforme
art. 55, caput, da Lei 9.099/95.
Publique-se. Registre-se. Intime-se. Após o trânsito em julgado,
não havendo pendências, arquive-se.
Nova Brasilândia do Oeste RO 13 de setembro de 2018
Denise Pipino Figueiredo
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Tribunal de Justiça de Rondônia
Nova Brasilândia do Oeste - Vara Única
Rua Príncipe da Beira, nº 1491, Bairro Setor 003, CEP 76.958-000,
Nova Brasilândia do Oeste, RO Procedimento do Juizado Especial
Cível
7001893-62.2017.8.22.0020
REQUERENTE: AGEICIO DE LIRA NASCIMENTO ADVOGADO
DO REQUERENTE: GABRIEL FELTZ OAB nº RO5656, SEM
ENDEREÇO
REQUERIDO: CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA SA
CERON ADVOGADO DO REQUERIDO: BRUNA TATIANE DOS
SANTOS PINHEIRO SARMENTO OAB nº RO5462, AVENIDA
DOS IMIGRANTES 4137 INDUSTRIAL - 76821-063 - PORTO
VELHO - RONDÔNIA
DECISÃO
Recebo o presente recurso em seu efeito devolutivo, vez que
interposto tempestivamente e com o devido preparo. Após intimação
do recorrido para apresentar contrarrazões, remeta-se os autos à
Turma Recursal com as homenagens deste juízo.
Nova Brasilândia do Oeste - Vara Única RO 13 de setembro de
2018
Denise Pipino Figueiredo
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Tribunal de Justiça de Rondônia
Nova Brasilândia do Oeste - Vara Única
Rua Príncipe da Beira, nº 1491, Bairro Setor 003, CEP 76.958-000,
Nova Brasilândia do Oeste, RO 7001716-64.2018.8.22.0020
Procedimento Comum Repetição de indébito, Ato / Negócio Jurídico,
Indenização por Dano Moral, Antecipação de Tutela / Tutela Específica
AUTOR:
MARIA
ROSA
FERREIRA
DOS
SANTOS
FARIA ADVOGADO DO AUTOR: JAKSON JUNIOR SERAFIM
CAETANO OAB nº RO6956, EDSON VIEIRA DOS SANTOS OAB
nº RO4373
RÉU: BANCO BONSUCESSO CONSIGNADO S/A ADVOGADO DO
RÉU:
DESPACHO
MARIA ROSA FERREIRA DOS SANTOS FARIA promove AÇÃO
DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO
C.C. REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS
MORAIS em desfavor de BANCO OLÉ CONSIGNADO S.A. (BANCO
BONSUCESSO CONSIGNADO).
Sustenta a autora que não celebrou o negócio jurídico atacado na peça
exordial, sendo fundamental a suspensão dos descontos efetivados.
Juntou documentos, deu valor à causa e protestou pela concessão
da liminar.
I – Da Gratuidade Processual.
A Constituição Federal elenca como direito fundamental o acesso
a justiça, consignado-se que aos comprovadamente pobres será
concedida a assistência gratuita. A exegese constitucional é
insípida, isto é, não basta a parte a simples juntada de declaração
afirmando ser hipossuficiente, porquanto esta não faz presunção jure
et de jure. Imperioso que o interessado demonstre sua efetividade
impossibilidade em fazê-lo, cabendo ao magistrado, como gestor
das provas e fiscalizador dos direitos fundamentais, como o acesso
a justiça, determinar a juntada de documentos hábeis a comprovar
a alegação do interessado.
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No caso dos autos, a parte autor juntou comprovante de
aposentadoria, o que a seu turno, não é documento hábil a
comprovar sua hipossuficiência. Explico.
A lei previdenciária ao eleger o segurado especial rural prescreve
que em não havendo prova efetiva da remuneração os benefícios
concedidos não poderão ter valor inferior ao salário mínimo vigente.
Ou seja, o relatório de proventos o segurado especial apenas
aponta que ao longo do processo, judicial ou administrativo, que
culminou no deferimento do benefício este não demonstrou o
percebimento de renda mensal. Todavia, tal não se confunde com
a efetiva impossibilidade. A praxe tem demonstrado que o segurado
especial continua a exercer o seu labor recebendo valores que
podem facilmente ultrapassar a renda mensal, entrementes, como
alinhavado, tal não se confunde com a ausência de rendimentos
que permitam o pagamento das custas, portanto, indefiro pedido
de gratuidade processual.
Assim, plasmado na necessidade de demonstração da capacidade
financeira, mister que a parte autora comprove sua miserabilidade.
Outrossim, se requerido, defiro o parcelamento das custas em até
três vezes.
II – Da tutela de urgência
Para a concessão da tutela de urgência, mister que a parte
interessada comprove o perigo na demora e a verosimilhança de
suas alegações, isto é, quase que uma prova pré-constituída do
direito vindicado. A estes dois elementos, soma-se a possibilidade
de reversão do provimento ao final, qual seja, a possibilidade de se
retornar ao status quo.
No caso em apreço, a demandante não logrou êxito em comprovar
neste momento o primeiro requisito, isto é, perigo na demora, eis
que a longa data vem sendo perpetuados os descontos e somente
agora é que invoca a proteção do
PODER JUDICIÁRIO, o que indica, ao menos neste juízo raso, que
o suposto ato ilícito não ocasionou reflexos no mínimo para sua
subsistencial.
Diante desse celeuma, a partir da escassez dos recursos públicos
e da infinidade das demandas e da inexistência de free riders, uma
vez que alguém está a pagar essa conta, tenho que não estão
preenchidos os requisitos autorizadores para a concessão da tutela
de urgência.
III – Da audiência de conciliação
Para promover a celeridade processual, considerando que para
prosseguimento da presente, basta apenas o recolhimento das
custas ou prova de sua impossibilidade, fatos que não desembocam
em qualquer impasse para o tramite processual neste momento
singular, promova-se a citação da requerida para querendo
apresentar resposta. Alias,esta medida visa a dar cumprimento
ao direito fundamental do cidadão em ter um processo julgado em
tempo razoável.
Deixo de designar a audiência de conciliação, uma vez que a praxe
tem demonstrado que nas situações como a presente, a parte ré
não tem ofertado acordo.
Ademais, caso entenda pela possibilidade em fazê-lo, nada impede
que faça requerimento para tal e apresente proposta na ata.
a) O réu poderá oferecer contestação, por petição, no prazo de 15
(quinze) dias, cujo termo inicial será a data da citação, nos termos
do CPC. Caso haja alegação de validade do pacto, desde já deverá
apresentar cópia autenticada do contrato e depositar os honorários
do perito, porquanto a validade do documento interessa a parte ré.
O valor dos honorários periciais é de R$1.000,00(mil reais).
b).Com a resposta, intime-se a parte autora para querendo
apresentar impugnação.
c) Na mesma senda, compete a parte autora no prazo da réplica
juntar extratos bancários da época do suposto empréstimo, caso
não o tenha feito na inicial, ou, se na contestação for apresentada
outra época. Não o fazendo será presumido como válido os
documentos de depósito juntados pele requerida.
d).Na mesma toada as partes deverão especificar as provas que
sejam produzir, justificando a pertinência ou pugnar pelo julgamento
antecipado do feito.
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e).Após, o cumprimento de todos os itens tornem-me conclusos.
A presente serve como MANDADO /carta precatória/carta de citação.
Nova Brasilândia do Oeste RO quinta-feira, 13 de setembro de 2018
Denise Pipino Figueiredo
PODER JUDICIÁRIO do Estado de Rondônia
Nova Brasilândia do Oeste/RO
EDITAL DE CITAÇÃO
PRAZO: 30 dias
De: EXECUTADO: EDILSON BRITO SILVA, brasileiro(a), atualmente
em lugar incerto e não sabido.
FINALIDADE: Citar o(a)(s) Requerido(a)(s) acima qualificado(a)(s),
para ciência de todos os termos da ação supra caracterizada e no
prazo de três dias, efetue o pagamento da dívida atualizada no valor
de R$5.241,49 (cinco mil, duzentos e quarenta e um reais e quarenta
e nove centavos), contados a partir da citação (art. 829 e 231 §3º
do NCPC), ou, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, opor embargos
à execução, independentemente de penhora, depósito ou caução,
observando-se o disposto no artigo 827, §1º §º2º do NCPC.
Quedando-se revel, será nomeado-lhe curador especial, para a
defesa dos seus interesses, conforme art. 257, IV do Código de
Processo Civil.
Advertência: Não sendo a ação contestada no prazo legal, presumirse-ão aceitos como verdadeiros pelo réu, os fatos articulados pela
parte autora.
Vara: 1ª Vara Cível
Processo: 7002056-76.2016.8.22.0020
Classe: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159)
Requerente: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO
DO CENTRO SUL RONDONIENSE - SICOOB CREDIP
Advogado: EDER TIMOTIO PEREIRA BASTOS, PRISCILA
MORAES BORGES POZZA, NOEL NUNES DE ANDRADE
Requerido: EDILSON BRITO SILVA
Sede do Juízo: Juiz José de Melo e Silva, Rua Príncipe da Beira,
nº 1500, Setor 13, Nova Brasilândia do Oeste-RO, 76958970 - Fax:
(69)3418-2611 - Fone: (69)3418-2599 - Ramal: 7
Nova Brasilândia do Oeste/RO, Quarta-feira, 24 de Julho de 2018
DENISE PIPINO FIGUEIREDO
Juiz(a) de Direito

COMARCA DE PRESIDENTE MÉDICI
1ª VARA CRIMINAL
1º Cartório Criminal
Proc.: 0001518-48.2015.8.22.0022
Ação:Execução da Pena
Autor:Ministério Público do Estado de Rondônia
Advogado:Promotor de Justiça ( 22 SMG)
Condenado:Álvaro Honorato Ravane
Advogado:Alexandre Barneze (OAB/RO 2660)
DECISÃO: Vieram os autos conclusos para deliberação acerca do
pedido do reeducando Álvaro Honorato Ravane (fl.223), quanto a
possibilidade de livramento condicional, bem como sobre o pedido
de transferência do executivo de pena para a comarca de JiParaná-RO. O apenado foi condenado a uma pena total de 06 anos
e 05 meses de reclusão, pela prática do delito descrito no cálculo
de pena acostado às fls.238-241.Instado a manifestar-se quanto
à concessão do livramento condicional do apenado, o Ministério
Público Estadual opinou pelo deferimento do benefício, bem como
do pedido de transferência da execução da pena, para a comarca
de Ji-Paraná-RO, desde que apresentando comprovante de
endereço situado naquela comarca, previamente. É o breve relato.
Decido.1. A legislação informa em seu art. 83 do Código Penal,
que o acusado, não reincidente, que cumprir 1/3 da pena privativa
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de liberdade, tiver bons antecedentes e tiver comportamento
satisfatório durante a execução da pena, terá direito ao benefício
do livramento condicional. O apenado, conforme cálculos de
fls.238-241, cumpriu, no dia 02/04/2018, 1/3 da pena comum +
2/3 da pena hedionda de sua pena privativa de liberdade, fazendo,
portanto, jus ao benefício do livramento condicional, tendo
formulado seu requerimento, expressamente, no dia 03/09/2018.
Não existem ocorrências de fatos desabonadores da conduta do
apenado, conforme as fichas de comparecimento de fls.217/221222, as quais denotam o bom comportamento do reeducando,
eis que cumpre a pena de forma regular, razão pela qual entendo
que o mesmo preenche, também, o requisito subjetivo.No cálculo
de pena elaborado às fls.238-241, observa-se que o reeducando
cumpriu o requisito objetivo (lapso temporal) no dia 02/04/2018.
Assim, tendo o apenado, no dia 02/04/2018, cumprido 1/3 da pena
comum + 2/3 da pena hedionda de sua pena privativa de liberdade,
faz, portanto, jus ao benefício do livramento condicional.Ante as
ponderações supra, com base no art. 83 e seguintes do Código
Penal, combinados com art. 131 e seguintes da Lei de Execuções
Penais, concedo ao apenado Álvaro Honorato Ravane o benefício
do LIVRAMENTO CONDICIONAL, estabelecendo que o período
de prova se estenderá até o cumprimento integral da pena, caso
não ocorra a revogação da benesse. Imponho ao apenado, pois,
as seguintes condições, baseado no art. 132, §§ 1º e 2º, da Lei
de Execuções Penais:a) comparecer bimestralmente em juízo,
a fim de comprovar residência fixa e ocupação lícita;b) recolherse à habitação até às 22h, exceto se exercer trabalho lícito no
período noturno, fato que deverá ser previamente autorizado por
este juízo;c) não frequentar bares, boates, casas de prostituição ou
locais assemelhados, bem como não ingerir bebidas alcoólicas;d)
não portar armas, inclusive facas;e) não se ausentar da comarca
sem prévia autorização judicial, por período superior a 7 dias;f) não
alterar residência ou local de trabalho sem autorização prévia do
juízo.g) não praticar qualquer ilícito penal, seja doloso ou culposo;
Cientifique-se o apenado de que o descumprimento de qualquer
uma das condições impostas ensejará a revogação do benefício,
bem como nos casos em que vier a ser condenado por SENTENÇA
penal com trânsito em julgado por crime cometido durante a vigência
do benefício, cuja pena cominada seja privativa de liberdade.2.
Considerando que o reeducando pugnou pela transferência de
sua execução da pena, para a comarca de Ji-Paraná, local onde
passará a residir, INTIME-O para no prazo de 05 dias, apresentar
comprovante de residência onde irá residir naquela comarca,
sendo o mesmo se comprometeu a trazer tal documento, conforme
constou na certidão de fl.223 (numeração esta que deverá ser
corrigida).3. Desde que comprovado o determinado, junte-se aos
autos, certifique-se, e tratando-se de reeducando que cumprirá
livramento condicional, o que prescinde de prévia concessão
de vaga para fins de mudança (Enunciado 10 - Enunciados de
Execução Penal, 090/06/2017 - CGJ/RO), desde já DEFIRO o
pedido formulado, e autorizo a transferência do cumprimento da
pena de Presidente Médici-RO para Ji-Paraná-RO. Remeta-se os
autos de execução à referida Comarca. Intime-se o reeducando
para que se apresente perante aquele Juízo no prazo de 05 dias.
Sirva-se a presente como termo de advertência. Ciência às partes.
4. À escrivania para corrigir a numeração das folhas dos autos, a
partir da fl.246.Expeça-se o necessário. SERVE DE MANDADO.
Endereço do reeeducando: Rua Minas Gerais, n. 2239, bairro
Cunha e Silva, Presidente Médici-RO. Presidente Médici-RO,
quarta-feira, 12 de setembro de 2018.Miria do Nascimento de
Souza - Juíza de Direito.
Proc.: 0001217-86.2014.8.22.0006
Ação:Ação Penal - Procedimento Ordinário (Réu Solto)
Autor:Ministerio Publico Estadual
Denunciado:Jocimar Viana Barros, Eduardo Rossete Kaiser
Advogado:Fernando Ferreira da Rocha (RO. 3163.)
Réu com processo sus:Bruno de Souza Laiola
Advogado:Fernando Ferreira da Rocha (RO. 3163.)
SENTENÇA:VARA: 1ª Vara Criminal
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EDITAL DE INTIMAÇÃO
Prazo: 90 (noventa) dias
DE: EDUARDO ROSSETE KAISER, brasileiro, convivente,
mecânico, nascido aos 03/05/1993, natural de Ji-Parana/RO,
filho de Efraim Augusto Kaiser e de Dinazar Rossete Kaiser,
atualmente em local incerto e não sabido. FINALIDADE: Intimação
do réu acima qualificado da r. SENTENÇA condenatória, cujo
DISPOSITIVO segue abaixo transcrito, bem como cientificá-lo que
caso não apresente recurso, desde já fica intimado para que, no
prazo de 10 (dez) dias, efetue o recolhimento da pena de multa
no valor de R$310,10 (trezentos e dez reais e dez centavos), a
ser depositado no Banco do Brasil S/A, agência 2757-X, c/c
12090-1, do Fundo Penitenciário da Secretaria de Administração
Penitenciária do Estado de Rondônia, devendo apresentar o
comprovante em cartório no mesmo prazo, sob pena de inscrição
em dívida ativa. SENTENÇA. Vistos. [...] DISPOSITIVO. Posto
isso, julgo parciamente procedente a pretensão punitiva contida
na denúncia e, como consequência, CONDENO o acusado
EDUARDO ROSSETE KAISER pela prática da conduta descrita
no art. 180, caput, do Código Penal. Passo à dosimetria e fixação
das penas. Evidenciadas a autoria e a materialidade dos crimes
imputados ao acusado EDUARDO ROSSETE KAISER e atenta ao
disposto nos arts. 59 e 68 do Código Penal, passo à dosimetria e
fixação das penas do crime previsto no art. 180 do Código Penal.
A culpabilidade do réu não excede a reprovabilidade do delito em
abstrato. O acusado não registra antecedentes criminais. A conduta
social e personalidade não pesam em seu desfavor. Os motivos e
circunstâncias do crime se apresentam normais ao tipo penal. A
vítima não contribuiu para o resultado delitivo. As consequências do
crime não foram graves. Ante as circunstâncias acima analisadas,
fixo a pena base no mínimo legal, ou seja, 1 (um) ano de reclusão.
Inexistem outras circunstâncias a serem consideradas, motivo pelo
qual torno a pena definitiva em 1 (um) ano de reclusão. Condeno
o acusado ao pagamento de 10 dias multa, à razão de 1/30 do
salário mínimo vigente ao tempo do fato. Fixo o regime aberto
para o início de cumprimento da pena. Contudo, alerta ao disposto
no art. 44, § 2º, do Código Penal, substituo a pena privativa de
liberdade por uma pena restritiva de direitos, consubstanciada em
prestação pecuniária, consistente no pagamento de 01 (um) salário
mínimo, a ser depositado em conta judicial para posteriormente
ser destinado a projetos sociais. Das últimas deliberações. Isento
de custas. Nos termos do art. 177 das Diretrizes Gerais Judiciais,
transitada em julgado esta DECISÃO: a) certifique-se a data
do trânsito em julgado. b) lance o nome do acusado no rol dos
culpados. c) comunique-se o desfecho da ação penal ao Instituto
de Identificação Civil e Criminal. d) comunique-se o teor desta
DECISÃO ao Tribunal Regional Eleitoral (art. 15, III, da CF). f)
expeça-se guia de execução. g) Com relação ao produto do crime,
conforme constou na alínea “g” (fl.171), da SENTENÇA prolatada
anteriormente, referente a motocicleta, marca Honda, modelo
CG FAN 150, Placa NBV 6869, – previamente a sua destinação,
determinou-se que fosse certificado pela escrivania acerca de
eventual interesse no bem por órgão local voltado à Segurança
Pública, ou se houve eventual pedido de restituição a terceiro.
Conforme certificado à fl.190, fora expedido ofício à Secretaria
de Segurança Pública, para manifestar eventual interesse no
bem, nas condições que se encontra, não tendo notícias no feito,
quanto à resposta do ofício expedido (fl. 189). Assim, reitere-se o
referido ofício. h) Certifique-se quanto ao trânsito em julgado da
SENTENÇA prolatada às fls.167-171. E, considerando o edital de
intimação (fls.177-178), bem como que o réu Jocimar Viana Barros
está em local incerto, expeça-se MANDADO de prisão no regime da
condenação. Aguarde-se o cumprimento do MANDADO de prisão a
ser expedido em desfavor do condenado ou ainda o transcurso do
prazo prescricional. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumprase. Presidente Médici-RO, sábado, 30 de junho de 2018.Elisângela
Frota Araújo Reis, Juíza de Direito.
Presidente Médici, 13 de setembro de 2018.
Miria do Nascimento de Souza, Juíza de Direito
Assinatura Digital, Chaves Publicas Brasileiras-ICP-BRASIL

Este diário foi assinado digitalmente consoante a Lei 11.419/06. O documento eletrônico pode ser encontrado no sítio do Tribunal de Justiça do Estado de
Rondônia, endereço: http://www.tjro.jus.br/novodiario/
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1ª VARA CÍVEL
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Presidente Médici - Vara Única
Av. Castelo Branco, 2667, Centro, Presidente Médici - RO - CEP:
76916-000 - Fone:(69)3471-2714/2655 Processo nº: 700134023.2018.8.22.0006
Classe: JUIZADOS - PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL
CÍVEL (436)
Assunto: [Indenização por Dano Material, Indenização por Dano
Material]
Parte Ativa: Nome: EVALDO APARECIDO BELLONATO
Endereço: linha 5, lote 9, gleba 20, zona rural, Presidente Médici - RO
- CEP: 76916-000
Nome: JOSE FELIZARDO DE OLIVEIRA
Endereço: linha 136, lote 35 a, gleba 04, zona rural, Presidente Médici
- RO - CEP: 76916-000
Advogado do(a) REQUERENTE: JEAN DE JESUS SILVA - RO0002518
Advogado do(a) REQUERENTE: JEAN DE JESUS SILVA - RO0002518
Parte Passiva: Nome: CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA SA
CERON
Endereço: Avenida São João Batista, 1727, 1727, Centro, Presidente
Médici - RO - CEP: 76916-000
Advogado do(a) REQUERIDO:
Valor da Causa: R$ 11.526,31
DESPACHO
Compulsando os autos, nota-se que no cadastro dos autos junto
ao PJE e na petição inicial consta como autores da ação JOSE
FELIZARDO DE OLIVEIRA residente e domiciliado na Linha
136, Lote 35-A, Gleba 04, Zona Rural, e EVALDO APARECIDO
BELLONATO, residente e domiciliado na Linha 5°, Lote 09- A,
Gleba 20, Zona Rural ambos no município de Presidente Médici.
Consta dos fatos na petição inicial que: “O Autor devido à inércia da
Ré (concessionária) no ano de 2001 custeou sozinho a construção
de uma rede elétrica, composta por: Subestação Monofásica de 05
(cinco) KVA., para atender sua pequena propriedade na zona rural,
situada no endereço acima citado, segundo prévia autorização
da concessionária Ré, que aprovou o projeto submetido á sua
apreciação.”
Já no pedido diz: “Que seja julgada totalmente procedente a
presente ação, condenando a Ré na obrigação de fazer consistente
na formalização da incorporação da rede elétrica de 05 KVA,
situada na Linha 136, Lote 36, km 12, Zona Rural, no município de
Cacoal...”
Projeto e contrato em nome de JOSÉ FELLIZARDO DE OLIVEIRA,
recibo e notas em nome de EVALDO APARECIDO BELLONATO.
Assim, em respeito ao princípio da não surpresa, intimese (via sistema PJe) a parte requerente, para que justifique
comprovadamente a legitimidade ativa e juntar nota fiscal dos
valores efetivamente pagos, ou, em caso de impossibilidade, 03
(três) orçamentos, com relação minuciosa dos itens utilizados e
sua quantidade, vez que juntou somente dois e esclarecer em qual
endereço e a que comarca pertence o imóvel onde foi instalada a
subestação sob pena de indeferimento da petição inicial.
Prazo: 15 (quinze) dias.
SERVE O PRESENTE DESPACHO DE MANDADO /CARTA.
Pratique-se o necessário.
Presidente Médici/RO, (na data do movimento).
MIRIA DO NASCIMENTO DE SOUZA
Juíza Substituta
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Presidente Médici - Vara Única
Av. Castelo Branco, 2667, Centro, Presidente Médici - RO - CEP:
76916-000 - Fone:(69)3471-2714/2655 Processo nº: 700143031.2018.8.22.0006
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA (120)
Assunto: [Abuso de Poder]

SEXTA-FEIRA, 14-09-2018

1187

Parte Ativa: Nome: ARILSON JOSE DA SILVA
Endereço: avenida pinheiros, 1899, centro, Castanheiras - RO CEP: 76948-000
Nome: SOLANGE FERNANDES BUBACK
Endereço: Avenida Pinheiros, 1899, centro, Castanheiras - RO CEP: 76948-000
Advogado do(a) IMPETRANTE: PAULO LUIZ DE LAIA FILHO RO0003857
Advogado do(a) IMPETRANTE: PAULO LUIZ DE LAIA FILHO RO0003857
Parte Passiva: Nome: Município de Castanheiras
Endereço: Avenida Jacarandá, 100, Centro, Castanheiras - RO CEP: 76948-000
Advogado do(a) IMPETRADO:
Valor da Causa: R$ 4.711,66
DECISÃO
1. Considerando a narrativa dos fatos contidos na inicial, tratandose de nítido interesse público, notadamente por tratar-se de
interesse de investigados na Operação Hipólito, autos n.000026046.2018.8.22.0006, deflagrada no mês maio de 2018, que a pedido
do MP Estadual, este juízo determinou o afastamento da função
Pública do Vereador impetrante Arilson José da Silva e da segunda
impetrante a Agente administrativo Solange Fernandes Buback,
encaminhe-se ao Ministério Público para manifestação, o qual
deve atuar como fiscal da ordem jurídica.
Após, voltem conclusos para apreciação do pedido liminar.
2. Ademais, deverão os impetrantes comprovar o pagamento das
custas processuais iniciais.
Intime-se.
Presidente Médici/RO, (na data do movimento).
MIRIA DO NASCIMENTO DE SOUZA
Juíza Substituta
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Presidente Médici - Vara Única
Av. Castelo Branco, 2667, Centro, Presidente Médici - RO - CEP:
76916-000 - Fone:(69)3471-2714/2655 Processo nº: 700142084.2018.8.22.0006
Classe: JUIZADOS - PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL
CÍVEL (436)
Assunto: [Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia
Elétrica]
Parte Ativa: Nome: AMERICO EUGENIO DA SILVA
Endereço: ZONA RURAL, LH 28, Presidente Médici - RO - CEP:
76916-000
Nome: CLAUDIO CORDEIRO DOS SANTOS
Endereço: ZONA RURAL, LH 28, Presidente Médici - RO - CEP:
76916-000
Advogados do(a) REQUERENTE: CIDINEIA GOMES DA ROCHA RO6594, ONEIR FERREIRA DE SOUZA - RO0006475
Advogados do(a) REQUERENTE: CIDINEIA GOMES DA ROCHA RO6594, ONEIR FERREIRA DE SOUZA - RO0006475
Parte Passiva: Nome: CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA SA
CERON
Endereço: Avenida dos Imigrantes, 4137, - de 3601 a 4635 - lado
ímpar, Industrial, Porto Velho - RO - CEP: 76821-063
Advogado do(a) REQUERIDO:
Valor da Causa: R$ 17.188,60
DESPACHO
Em respeito ao princípio da não surpresa, intime-se a parte autora,
na pessoa do seu representante legal, para que, no prazo de 15
(quinze) dias, emende a petição inicial, instruindo-a com a nota fiscal
dos valores efetivamente pagos, ou, em caso de impossibilidade,
03 (três) orçamentos, com relação minuciosa dos itens utilizados e
sua quantidade, vez que juntou somente um.
SERVE O PRESENTE DESPACHO DE MANDADO /CARTA.
Pratique-se o necessário.
Presidente Médici/RO, (na data do movimento).
MIRIA DO NASCIMENTO DE SOUZA
Juíza Substituta
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PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Presidente Médici - Vara Única
Av. Castelo Branco, 2667, Centro, Presidente Médici - RO - CEP:
76916-000 - Fone:(69)3471-2714/2655 Processo nº: 700121640.2018.8.22.0006
Classe: JUIZADOS - PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL
CÍVEL (436)
Assunto: [Indenização por Dano Moral]
Parte Ativa: GILD APOLINARIO BATISTA
Advogados do(a) REQUERENTE: ERIKA WESSEL XANDER RO9010, RITA AVILA PELENTIR - RO0006443
Parte Passiva: BANCO DO BRASIL SA
Advogado do(a) REQUERIDO: SERVIO TULIO DE BARCELOS RO0006673
ATO ORDINATÓRIO
Conforme previsto no Provimento da Corregedoria n. 026/2017
fica a parte autora intimada para no prazo de 15 (quinze) dias
apresentar réplica à contestação.
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Presidente Médici - Vara Única
Av. Castelo Branco, 2667, Centro, Presidente Médici - RO - CEP:
76916-000 - Fone:(69)3471-2714/2655 Processo nº: 700112178.2016.8.22.0006
Classe: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
Assunto: [Pensão por Morte (Art. 74/9)]
Parte Ativa: ELZA BARBOSA PINTO
Advogados do(a) AUTOR: JOSE IZIDORO DOS SANTOS RO0004495, ROBISMAR PEREIRA DOS SANTOS - RO0005502
Parte Passiva: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO
SOCIAL
Advogado do(a) RÉU:
ATO ORDINATÓRIO
Conforme previsto no Provimento da Corregedoria n. 026/2017
fica a parte requerente intimada, através de sua procuradoria, para
ficar ciente da suspensão dos autos e de sua distribuição no TRF1
região em grau de recurso.
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Presidente Médici - Vara Única
Av. Castelo Branco, 2667, Centro, Presidente Médici - RO - CEP:
76916-000 - Fone:(69)3471-2714/2655 Processo nº: 700064222.2015.8.22.0006
Classe: JUIZADOS - PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL
CÍVEL (436)
Assunto: [Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não
Fazer]
Parte Ativa: EVANDRO KOVALHUK DE MACEDO
Advogado do(a) REQUERENTE: LEANDRO KOVALHUK DE
MACEDO - RO0004653
Parte Passiva: BANCO DO BRASIL S.A.
Advogados do(a) REQUERIDO: SERVIO TULIO DE BARCELOS
- RO0006673, JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA RO0006676
ATO ORDINATÓRIO
Conforme previsto no Provimento da Corregedoria n. 026/2017 fica
a parte requerida intimada, através de seus advogados, para no
prazo de 5 (cinco) dias, manifestar acerca dos extratos de contas
judiciais atualizados e vinculados aos autos supramencionados.
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Presidente Médici - Vara Única
Av. Castelo Branco, 2667, Centro, Presidente Médici - RO - CEP:
76916-000 - Fone:(69)3471-2714/2655 Processo nº: 700123143.2017.8.22.0006
Classe: JUIZADOS - PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL
CÍVEL (436)
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Assunto: [Auxílio-transporte]
Parte Ativa: EVANGELISTA LOPES TERRAO
Advogados do(a) REQUERENTE: VALTER CARNEIRO RO0002466, JEFFERSON DIEGO DA SILVA - RO8574
Parte Passiva: ESTADO DE RONDÔNIA
Advogado do(a) REQUERIDO:
ATO ORDINATÓRIO
Conforme previsto no Provimento da Corregedoria n. 026/2017 fica
a parte requerente intimada, através de seu advogado, para no
prazo de 10 (dez) dias, em querendo, apresentar contrarrazões ao
recurso inominado.
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Presidente Médici - Vara Única
Av. Castelo Branco, 2667, Centro, Presidente Médici - RO - CEP:
76916-000 - Fone:(69)3471-2714/2655 Processo nº: 700057030.2018.8.22.0006
Classe: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
Assunto: [Novação, Indenização por Dano Material]
Parte Ativa: PAULO SILAS AMADO DE SOUZA
Advogado do(a) AUTOR: EDNAYR LEMOS SILVA DE OLIVEIRA
- RO0007003
Parte Passiva: CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA SA
CERON
Advogado do(a) RÉU: ERICA CRISTINA CLAUDINO RO0006207
ATO ORDINATÓRIO
Conforme previsto no Provimento da Corregedoria n. 026/2017
fica a parte autora, por meio de seu advogado, intimada para no
prazo de 15 (quinze) dias, em querendo, impugnar a contestação
de id.21373859.
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Presidente Médici - Vara Única
Av. Castelo Branco, 2667, Centro, Presidente Médici - RO - CEP:
76916-000 - Fone:(69)3471-2714/2655 Processo nº: 700123983.2018.8.22.0006
Classe: JUIZADOS - PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL
CÍVEL (436)
Assunto: [Indenização por Dano Material, Obrigação de Fazer /
Não Fazer]
Parte Ativa: ANTONIO CARLOS DA SILVA
Advogados do(a) REQUERENTE: FRANCIELI BARBIERI GOMES
- RO7946, LARISSA RENATA PADILHA BARBOSA MAZZO RO7978, ELTON DIONATAN HAASE - RO8038
Parte Passiva: CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA SA
CERON
Advogado do(a) REQUERIDO: BRUNA TATIANE DOS SANTOS
PINHEIRO SARMENTO - RO0005462
ATO ORDINATÓRIO
Conforme previsto no Provimento da Corregedoria n. 026/2017 fica
a parte autora, por meio de seu advogado, intimada para no prazo
de 15 (quinze) dias, em querendo, impugnar a contestação de id.
21276618.
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Presidente Médici - Vara Única
Av. Castelo Branco, 2667, Centro, Presidente Médici - RO - CEP:
76916-000 - Fone:(69)3471-2714/2655 Processo nº: 700123024.2018.8.22.0006
Classe: JUIZADOS - PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL
CÍVEL (436)
Assunto: [Indenização por Dano Material, Obrigação de Fazer /
Não Fazer]
Parte Ativa: SAMUEL TODORO
Advogados do(a) REQUERENTE: FRANCIELI BARBIERI GOMES
- RO7946, LARISSA RENATA PADILHA BARBOSA MAZZO RO7978, ELTON DIONATAN HAASE - RO8038
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Parte Passiva: CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA SA
CERON
Advogado do(a) REQUERIDO: BRUNA TATIANE DOS SANTOS
PINHEIRO SARMENTO - RO0005462
ATO ORDINATÓRIO
Conforme previsto no Provimento da Corregedoria n. 026/2017 fica
a parte autora, por meio de seu advogado, intimada para no prazo
de 15 (quinze) dias, em querendo, impugnar a contestação de id.
21278299.
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Presidente Médici - Vara Única
Av. Castelo Branco, 2667, Centro, Presidente Médici - RO - CEP:
76916-000 - Fone:(69)3471-2714/2655 Processo nº: 700197572.2016.8.22.0006
Classe: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
Assunto: [Indenização por Dano Material, Indenização por Dano
Material]
Parte Ativa: ESIO ALVES PEREIRA
Advogado do(a) EXEQUENTE: JEAN DE JESUS SILVA RO0002518
Parte Passiva: CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA SA
CERON
ATO ORDINATÓRIO
Conforme previsto no Provimento da Corregedoria n. 026/2017 fica
a parte exequente intimada para no prazo de 5 (cinco) dias se há
mais pedidos a serem feitos.
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Presidente Médici - Vara Única
Av. Castelo Branco, 2667, Centro, Presidente Médici - RO - CEP:
76916-000 - Fone:(69)3471-2714/2655 Processo nº: 700122939.2018.8.22.0006
Classe: JUIZADOS - PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL
CÍVEL (436)
Assunto: [Indenização por Dano Material, Obrigação de Fazer /
Não Fazer]
Parte Ativa: JOAO MARIA DA COSTA
Advogados do(a) REQUERENTE: FRANCIELI BARBIERI GOMES
- RO7946, LARISSA RENATA PADILHA BARBOSA MAZZO RO7978, ELTON DIONATAN HAASE - RO8038
Parte Passiva: CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA SA
CERON
Advogado do(a) REQUERIDO: BRUNA TATIANE DOS SANTOS
PINHEIRO SARMENTO - RO0005462
ATO ORDINATÓRIO
Conforme previsto no Provimento da Corregedoria n. 026/2017 fica
a parte autora, por meio de seu advogado, intimada para no prazo
de 15 (quinze) dias, em querendo, impugnar a contestação de id.
21279280.
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Presidente Médici - Vara Única
Av. Castelo Branco, 2667, Centro, Presidente Médici - RO - CEP:
76916-000 - Fone:(69)3471-2714/2655 Processo nº: 700070292.2015.8.22.0006
Classe: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
Assunto: [Auxílio-transporte]
Parte Ativa: IRANESIO MIRO DA SILVA
Advogado do(a) EXEQUENTE: DANNA BONFIM SEGOBIA RO0007337
Parte Passiva: ESTADO DE RONDÔNIA
Advogado do(a) EXECUTADO:
ATO ORDINATÓRIO
Conforme previsto no Provimento da Corregedoria n. 026/2017 fica
a parte autora intimada, através de sua advogada, para no prazo de
5 (cinco) dias, manifestar acerca do ofício id.20286039 juntado aos
autos informando implantação de beneficio de auxílio transporte,
tendo em vista o mês de agosto já estar vencido.
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PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Presidente Médici - Vara Única
Av. Castelo Branco, 2667, Centro, Presidente Médici - RO - CEP:
76916-000 - Fone:( ). Processo: 7001482-61.2017.8.22.0006
Classe: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA
PÚBLICA (12078)
Data da Distribuição: 21/09/2017 11:41:01
Requerente: LUCIA MUNHOZ TOME
Advogado do(a) EXEQUENTE: VALTER CARNEIRO - RO0002466
Requerido: ESTADO DE RONDÔNIA
Advogado do(a) EXECUTADO:
DECISÃO
1. Mantenho a DECISÃO impugnada por intermédio do MANDADO
de segurança, pelos seus próprios fundamentos.
2. Aguarde-se o resultado do MANDADO de segurança
interposto, pois em que pese não tenha nos autos informações
quanto a eventual concessão de efeito suspensivo, verifica-se
que a DECISÃO impugnada, impede o prosseguimento do feito,
sendo salutar aguardar-se o resultado, a fim de evitar prejuízos
processuais. Oportunamente, quando do trânsito em julgado,
certifique-se a escrivania, o desfecho do recurso interposto, e dêse vistas às partes.
Intime-se.
Pratique-se o necessário.
Presidente Médici, 03 de julho de 2018.
Fábio Batista da Silva
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Presidente Médici - Vara Única
Av. Castelo Branco, 2667, Centro, Presidente Médici - RO - CEP:
76916-000 - Fone:(69)3471-2714/2655 Processo nº: 700152243.2017.8.22.0006
Classe: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA
PÚBLICA (12078)
Assunto: [Multas e demais Sanções]
Parte Ativa: MARCIO CEZAR BERTAO
Advogado do(a) EXEQUENTE: VALTER CARNEIRO RO0002466
Parte Passiva: ESTADO DE RONDÔNIA
Advogado do(a) EXECUTADO:
ATO ORDINATÓRIO
Conforme previsto no Provimento da Corregedoria n. 026/2017
fica a parte autora intimada, através de seu advogado, para ficar
ciente da suspensão dos autos enquanto aguarda-se DECISÃO de
MANDADO de segurança interposto.

COMARCA DE SANTA LUZIA D´OESTE
1ª VARA CÍVEL
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Santa Luzia do Oeste - Vara Única
7001064-53.2018.8.22.0018
Polo Ativo:
Nome: IMPLEMENTOS AGRICOLAS OLIVEIRA LTDA - EPP
Endereço: AVENIDA TANCREDO NEVES, S/N, CENTRO, Alto
Alegre Dos Parecis - RO - CEP: 76952-000
Advogados do(a) REQUERENTE: JOAO CARLOS DA COSTA RO0001258, DANIEL REDIVO - RO0003181, KELLY CRISTINE
BENEVIDES DE BARROS - RO0003843
Polo Passivo:
Nome: DHENIS JUNIOR OLIVEIRA MOTA
Endereço: AVENIDA SARTORELI, 3444, CENTRO, Alto Alegre
Dos Parecis - RO - CEP: 76952-000
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Advogado do(a) REQUERIDO:
Vistos.
No Id 20287023, determinou-se que o autor emendasse a inicial
indicando o endereço do requerido, atendendo o DISPOSITIVO do
art. 319, II, CPC.
Ocorre que o autor devidamente intimado, não cumpriu com o
determinado no DESPACHO.
De acordo com o artigo 319, II, do Novo Código de Processo Civil,
a petição inicial indicará, a qualificação do autor do réu, incluindo
o domicílio e a residência. Assim como, o art. 321, dispõe que “O
juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos
dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades
capazes de dificultar o julgamento de MÉRITO, determinará que
o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete,
indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado.”
Acrescenta o parágrafo único do referido artigo que “se o autor não
cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial”.
Assim, não cumprida a ordem judicial de emenda à inicial, deve a
petição inicial ser indeferida, conforme preceitua o art. 330, IV, do
CPC.
Posto isso, INDEFIRO A INICIAL, com base no art. 485, I e IV,
do CPC, EXTINGUINDO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO
MÉRITO.
Sem custas.
Intimem-se
Após o trânsito em julgado, arquivem-se.
Serve a presente de intimação.
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Santa Luzia do Oeste - Vara Única
7001627-47.2018.8.22.0018
Polo Ativo:
Nome: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO
CENTRO SUL RONDONIENSE - SICOOB CREDIP
Endereço: Avenida Presidente Kennedy, 775, Centro, Pimenta
Bueno - RO - CEP: 76970-000
Advogados do(a) AUTOR: GEISIELI DA SILVA ALVES - RO9343,
EDER TIMOTIO PEREIRA BASTOS - RO0002930, NOEL NUNES
DE ANDRADE - RO0001586
Polo Passivo:
Nome: JARDEL DE DEUS DOS REIS
Endereço: Avenida Brasil, 3655, Centro, Santa Luzia D’Oeste - RO
- CEP: 76950-000
Advogado do(a) RÉU:
SENTENÇA
Vistos.
Considerando que a parte exequente não se opôs ao valor
depositado voluntariamente e requereu a expedição de alvará de
levantamento, JULGO EXTINTA a execução com fundamento no
art. 924, II do CPC, ante a satisfação integral da obrigação.
Expeça-se alvará para levantamento da importância constante nos
autos e atualizações em favor do autor ou de seu advogado, desde
que este possua poderes específicos para tanto, estando desde já
autorizada a transferência, acaso seja informada conta bancária.
Após, sendo o caso, intime-se o patrono da parte autora para retirar
o(s) alvará(s) expedido(s), podendo fazê-lo via internet.
Ante a preclusão lógica, antecipa-se o trânsito em julgado da
presente SENTENÇA.
Arquivem-se os autos.
Intime-se o exequente.
SIRVA A PRESENTE DE INTIMAÇÃO.
Cumpra-se
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Santa Luzia do Oeste - Vara Única
7001050-69.2018.8.22.0018
Polo Ativo:
Nome: IMPLEMENTOS AGRICOLAS OLIVEIRA LTDA - EPP
Endereço: AVENIDA TANCREDO NEVES, S/N, CENTRO, Alto
Alegre Dos Parecis - RO - CEP: 76952-000
Advogados do(a) REQUERENTE: JOAO CARLOS DA COSTA RO0001258, DANIEL REDIVO - RO0003181, KELLY CRISTINE
BENEVIDES DE BARROS - RO0003843
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Polo Passivo:
Nome: JOSE RICARDO DA SILVA
Endereço: LH P 34 KM 01, S/N, ZONA RURAL, Alto Alegre Dos
Parecis - RO - CEP: 76952-000
Advogado do(a) REQUERIDO:
Vistos.
Considerando o endereço informado, REDESIGNO a audiência de
conciliação para o dia 30/10/2018 às 10h, a ser realizada no Posto
Avançado da Justiça Rápida de Alto Alegre dos Parecis/RO.
Cite-se e Intimem-se as partes, nos termos da DECISÃO anterior.
Serve a presente como MANDADO de citação/intimação.
Faculto, desde logo que a intimação seja realizada preferencialmente
via telefone, em observância ao princípio da economia e celeridade
processual.
Cumpra-se.
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Santa Luzia do Oeste - Vara Única
7001060-16.2018.8.22.0018
Polo Ativo:
Nome: IMPLEMENTOS AGRICOLAS OLIVEIRA LTDA - EPP
Endereço: AVENIDA TANCREDO NEVES, S/N, CENTRO, Alto
Alegre Dos Parecis - RO - CEP: 76952-000
Advogados do(a) REQUERENTE: JOAO CARLOS DA COSTA RO0001258, DANIEL REDIVO - RO0003181, KELLY CRISTINE
BENEVIDES DE BARROS - RO0003843
Polo Passivo:
Nome: VANDERLEY FERREIRA MENDANHA
Endereço: LINHA P 44 KM 02, S/N, ZONA RURAL, Alto Alegre Dos
Parecis - RO - CEP: 76952-000
Advogado do(a) REQUERIDO:
Vistos.
No Id 20228951, determinou-se que o autor emendasse a inicial
indicando o endereço do requerido, atendendo o DISPOSITIVO do
art. 319, II, CPC.
Ocorre que o autor devidamente intimado, não cumpriu com o
determinado no DESPACHO.
De acordo com o artigo 319, II, do Novo Código de Processo Civil,
a petição inicial indicará, a qualificação do autor do réu, incluindo
o domicílio e a residência. Assim como, o art. 321, dispõe que “O
juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos
dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades
capazes de dificultar o julgamento de MÉRITO, determinará que
o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete,
indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado.”
Acrescenta o parágrafo único do referido artigo que “se o autor não
cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial”.
Assim, não cumprida a ordem judicial de emenda à inicial, deve a
petição inicial ser indeferida, conforme preceitua o art. 330, IV, do
CPC.
Posto isso, INDEFIRO A INICIAL, com base no art. 485, I e IV,
do CPC, EXTINGUINDO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO
MÉRITO.
Sem custas.
Após o trânsito em julgado, arquivem-se.
Serve a presente de intimação.
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Santa Luzia do Oeste - Vara Única
7001846-60.2018.8.22.0018
Polo Ativo:
Nome: JOAO FRANCISCO APOLINARIO
Endereço: zona rural, Linha 45 km 10,5, Santa Luzia D’Oeste - RO
- CEP: 76950-000
Advogado do(a) AUTOR: TORQUATO FERNANDES COTA RO000558A-A
Polo Passivo:
Nome: ITAU UNIBANCO S.A.
Endereço: zona urbana, 4785, AV. 25 de Agosto, Rolim de Moura
- RO - CEP: 76940-000
Advogado do(a) RÉU:
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Vistos.
Defiro o benefício da justiça gratuita pois houve requerimento
expresso nesse sentido e a parte autora juntou declaração em
que afirma ser pessoa hipossuficiente, o que, face à ausência de
indicativos quanto à posse de condições financeiras de arcar com
os custos do processo, deve ser acolhida em prestígio ao princípio
da boa-fé material (art. 164 do CC) e processual (art. 5º do CPC).
No entanto, caso fique comprovado que a parte autora possui
condições financeiras para arcar com as despesas processuais,
sem prejuízo de seu sustento próprio, arcará com o pagamento do
décuplo das custas, sem olvidar-se da responsabilidade criminal.
Ante a presunção de hipossuficiência técnica da autora frente à ré,
e o seu direito de demandar em igualdade de condições frente às
grandes empresas, bem como diante do fato ocorrido e levando-se
ainda em consideração a situação social e econômica das partes,
DECRETO desde já a inversão do ônus da prova. No entanto, tal
medida não é absoluta e por conseguinte, não exime o autor de
trazer provas que estejam ao seu alcance e que demonstrem de
fato a existência de seu direito, pois a inversão não implica na pré
condenação da empresa ré.
Em relação ao pedido de tutela de urgência, ante a ausência de
pressupostos que evidenciam a probabilidade do direito do autor
e o perigo de dano contidas no art. 300 do NOVO Código de
Processo Civil, INDEFIRO-O.
Designo audiência de conciliação para o dia 07/11/2018, às 09h30.
INTIME-SE as partes quanto à solenidade.
CITE-SE a parte requerida para contestar no prazo de 15 (quinze)
dias, cujo termo inicial será a data da audiência de conciliação/
mediação, ou a última sessão de conciliação, quando qualquer parte
não comparecer ou, comparecendo, não houver autocomposição
(art. 335, I do novo CPC); ou ainda, da data do protocolo do
pedido de cancelamento da audiência de conciliação/mediação
apresentado pelo réu, quando ambas as partes manifestarem,
expressamente, desinteresse na composição consensual (arts.
334, §4º, I c/c art. 335, II, do novo CPC).
Na mesma oportunidade, a parte requerida fica intimada para
indicar as provas que pretende produzir, indicando a necessidade
e pertinência, sob pena de indeferimento da prova e julgamento do
feito no estado em que se encontra.
Devem as partes observar o disposto nos parágrafos 8º e 10 do art.
334 do novo CPC, in verbis:
§ 8º O não comparecimento injustificado do autor ou do réu à
audiência de conciliação é considerado ato atentatório à dignidade
da justiça e será sancionado com multa de até dois por cento da
vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, revertida
em favor da União ou do Estado.
§ 10 A parte poderá constituir representante, por meio de procuração
específica, com poderes para negociar e transigir.
Se houver juntada de documentos novos ou arguição de
preliminares, INTIME-SE a parte autora para, sendo o caso
impugnar a contestação e indicar as provas que pretende produzir,
justificando a necessidade e pertinência, sob pena de indeferimento
da prova e julgamento do feito no estado em que se encontra.
Prazo cinco dias.
Caso reste infrutífera a audiência de conciliação, fica desde já
intimada a parte autora para pagar a segunda parcela das custas
iniciais, no prazo de 05 dias.
SIRVA A PRESENTE DE MANDADO /CARTA DE CITAÇÃO/
INTIMAÇÃO.
Cumpra-se.
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Santa Luzia do Oeste - Vara Única
7000547-48.2018.8.22.0018
Polo Ativo:
Nome: TEREZINHA BATISTA VIEIRA
Endereço: RUA PAPA PIO XII, 3538, CENTRO, Alto Alegre Dos
Parecis - RO - CEP: 76952-000
Advogado do(a) AUTOR: MARCIO SUGAHARA AZEVEDO RO0004469
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Polo Passivo:
Nome: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Endereço: desconhecido
Advogado do(a) RÉU:
SENTENÇA
Tratam-se de embargos de declaração opostos pela requerente
em face da SENTENÇA de ID 21069212, ocasião em que requer
que esta Nobre Magistrada sane a contradição para aperfeiçoar a
SENTENÇA proferida.
Pois bem, nos termos do art. 1.022, do Código de Processo Civil,
cabem embargos de declaração quando houver, na SENTENÇA,
obscuridade, contradição ou omissão.
Aduz a parte requerente, que há contradição na SENTENÇA
proferida por este Juízo, requerendo que esta Magistrada sane a
mesma.
O pleito não merece ser acolhido, uma vez que não restou provado
pela parte requerente a ocorrência de qualquer dos vícios a serem
atacados por intermédio de embargos declaratórios.
Rejeitam-se os embargos de declaração que não demonstram
efetiva omissão, contradição ou obscuridade, tendo apenas o
intuito de encobrir o propósito de rediscutir questões/MÉRITO, pois
o seu provimento condiciona-se à existência efetiva dos defeitos.
Os embargos declaratórios, mesmo que manejados para fins de
prequestionamento, somente serão admissíveis se a DECISÃO
embargada estiver eivada de omissão, contradição ou obscuridade,
o que não ocorre no caso em tela.
Desta feita, este juízo cumpriu seu papel de analisar e solucionar o
conflito submetido ao
PODER JUDICIÁRIO, fundamentando adequadamente a DECISÃO
proferida, conforme SENTENÇA exarada, concedendo o benefício
de aposentadoria por invalidez desde a data do último indeferimento
administrativo, o qual entende-se ser a última DECISÃO proferida
no processo administrativo.
O pedido realizado no ano de 2013 (ID 16794552), o autor não
procurou a autarquia previdenciária durante aproximados 05
anos, nem mesmo ajuizou ação próximo a este indeferimento, não
havendo que se falar que esta DECISÃO administrativa é injusta.
Portanto, a última DECISÃO proferida no processo administrativo
(ID 16794568), ocorrida em 2018, deve ser considerada para fins
pagamento dos valores retroativos.
Ademais, quanto à alegação de que a SENTENÇA é contraditória
ao entendimento jurisprudencial por não ter concedido o acréscimo
de 25% sobre o salário de benefício, alegando que necessita
do auxílio de terceiro, verifico que o artigo 45, caput, da lei de
benefícios previdenciário nº. 8.213/91, prevê que caso seja
necessário o acompanhamento de outra pessoa será concedido o
acréscimo de 25% ao salário de benefício do segurado, nos casos
de aposentadoria por invalidez.
Art. 45. O valor da aposentadoria por invalidez do segurado
que necessitar da assistência permanente de outra pessoa será
acrescido de 25% (vinte e cinco por cento).
Logo, estes autos trata-se de aposentadoria por idade, sendo
tal pleito incompatível, razão pela qual, devem ser rejeitados os
embargos, que tratam-se em verdade, de meramente protelatórios,
vez a SENTENÇA abordou todos os pontos.
Neste sentido:
AÇÃO RESCISÓRIA. PREVIDENCIÁRIO. ADICIONAL DE
25% NOS TERMOS DO ARTIGO 45 DA LEI 8213/91 SOBRE
APOSENTADORIA ESPECIAL. IMPOSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO
À LITERAL DISPOSIÇÃO DE LEI. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 343
DO STF. ERRO DE FATO CONFIGURADO. IMPROCEDÊNCIA
DO PEDIDO ORIGINÁRIO. I - A expressão “violar literal
disposição de lei” está ligada a preceito legal de sentido unívoco e
incontroverso, merecendo exame cuidadoso em prol da segurança
e estabilidade das decisões judiciais. II - A jurisprudência assentou
entendimento de que o vocábulo “lei” deve ser interpretado em
sentido amplo, seja de caráter material ou processual, em qualquer
nível, abrangendo inclusive a Constituição Federal. III - O erro de
fato, para efeitos de rescisão do julgado, configura-se quando o
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julgador não percebe ou tem falsa percepção acerca da existência
ou inexistência de um fato incontroverso e essencial à alteração do
resultado da DECISÃO. É, ainda, indispensável para o exame da
rescisória que não tenha havido controvérsia, nem pronunciamento
judicial sobre o fato, e que o erro se evidencie nos autos do feito
em que foi proferida a DECISÃO rescindenda, sendo inaceitável
a produção de provas, consoante o artigo 485, IX e §§ 1º e 2º, do
CPC. IV - O julgado rescindendo apreciou o pedido do adicional
de 25% previsto no artigo 45 da Lei nº 8.213/91, considerando que
o autor da ação originária percebia aposentadoria por invalidez e
não aposentadoria especial, conforme pleiteado. V - Ao conceder
o adicional de 25% sobre o benefício de aposentadoria especial
percebido pelo autor da ação originária, o decisum rescindendo
incidiu em erro de fato, sendo de rigor a rescisão do julgado, com
fulcro no artigo 485, inciso IX, do C.P.C. VI - Quanto à alegada
violação ao disposto no artigo 45 da Lei nº 8.213/91, a matéria
em questão envolve interpretação jurisprudencial controvertida,
incidindo ao caso a Súmula 343, do E. Supremo Tribunal Federal.
VII - Não há que se falar também em violação ao disposto no artigo
557, do CPC, tendo em vista que o julgado rescindendo analisou
o pedido de adicional de 25% sobre a aposentadoria por invalidez
e, neste aspecto, é entendimento jurisprudencial dominante no
sentido do seu cabimento. VIII - No juízo rescisório, o pedido é
de concessão do adicional de 25% previsto no artigo 45 da Lei
nº 8.213/91 sobre a aposentadoria especial (NB 0813329264DIB 10/09/1992) que percebe o autor da ação subjacente, por ser
portador de enfermidade incapacitante que necessita de assistência
permanente de terceiro. IX - Embora o autor da ação subjacente
comprove o requisito da necessidade de assistência permanente
de terceiro, o benefício que percebe é de aposentadoria especial
e a lei é clara no sentido de ser devido o acréscimo de 25% sobre
a aposentadoria por invalidez, nos termos do artigo 45 da Lei nº
8.213/91. X - Improcede o pedido originário. XI - Rescisória julgada
procedente em parte. Improcedência do pedido originário. Isenção
do réu de custas e honorária por ser beneficiário da Assistência
Judiciária Gratuita na ação subjacente - artigo 5º inciso LXXIV da
Constituição Federal (Precedentes: REsp 27821-SP, REsp 17065SP, REsp 35777-SP, REsp 75688-SP, RE 313348-RS).(TRF-3 AR: 00244379520144030000 SP 0024437-95.2014.4.03.0000,
Relator: DESEMBARGADORA FEDERAL TANIA MARANGONI,
Data de Julgamento: 25/02/2016, TERCEIRA SEÇÃO, Data de
Publicação: e-DJF3 Judicial 1 DATA:09/03/2016).
PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-DOENÇA RURAL. QUALIDADE DE
SEGURADO, CARÊNCIA E INCAPACIDADE PARCIAL PARA O
TRABALHO. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS. 1. SENTENÇA
proferida na vigência do NCPC: inaplicabilidade da remessa
necessária. A controvérsia remanescente fica limitada as razões
recursais. 2. Nos termos do julgamento do RE 631240, decidido
com repercussão geral reconhecida, para as ações ajuizadas até
a data dessa DECISÃO, a contestação de MÉRITO caracterizou o
interesse de agir da parte autora em face do INSS, uma vez que
houve resistência ao pedido, sendo, para esses casos, prescindível
a provocação administrativa. 3. Os requisitos indispensáveis para
a concessão do benefício previdenciário de auxílio-doença ou
aposentadoria por invalidez são: a) a qualidade de segurado; b)
a carência de 12 (doze) contribuições mensais; c) a incapacidade
parcial ou total e temporária (auxílio-doença) ou total e permanente
(aposentadoria por invalidez) para atividade laboral. 4. Como início
de prova, há certidão de nascimento próprio – fl. 13, constando a
qualidade de rurícola de genitor; nota fiscal de venda de leite – fl.
34 em nome de genitora e contrato de compra e venda de imóvel
rural – fl. 26. Prova material corroborada por prova testemunhal
(contracapa), que afirmou que a parte autora laborava em regime
de economia familiar. 5. O laudo pericial (fls. 72) atestou que a parte
autora sofre de luxação crônica na articulação da clavícula direita,
que a incapacita parcial e temporariamente, com possibilidade
de reabilitação. Mantida a concessão do benefício de auxíliodoença. 6. O art. 45 da Lei n. 8.213/91 preconiza o acréscimo
de 25% sobre o valor da aposentadoria por invalidez no caso de
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necessidade permanente de auxílio de terceiros. Na hipótese, não
foi verificada tal necessidade através de perícia médica – fl. 72,
consoante situação prevista no Decreto n. 3.048/99, anexo I, tanto
mais porque no caso, trata-se de concessão de auxílio-doença. 7.
Atrasados: a correção monetária deve observar o novo regramento
estabelecido pelo Supremo Tribunal Federal, em sede de
repercussão geral, no julgamento do RE 870.947/SE, no qual fixou
o IPCA-E como índice de atualização monetária a ser aplicado a
todas as condenações judiciais impostas à Fazenda Pública. Juros
moratórios conforme Manual de Orientação de Procedimentos para
os Cálculos na Justiça Federal. 8. Honorários de advogado, esta
Corte estabilizou o entendimento de que são devidos na ordem
de 10% sobre o valor da condenação, correspondente às parcelas
vencidas até o momento da prolação da SENTENÇA. 10. Apelação
parcialmente provida (item 7) (TRF-1 – Apelação Cível nº 000433603.2018.4.01.9199 / RO – Relator: Des. Fed. Francisco de Assis
Betti. Julgado em 25/04/2018. Destaquei).
Destaco que, mesmo em caso de compatibilidade de benefícios,
não há nenhuma prova nos autos que demonstre a necessidade
de auxílio de outra pessoa para a embargante realizar suas
atividades.
Posto isso, REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, ante a
inexistência de omissão, obscuridade, contradição ou erro material,
mantendo a SENTENÇA na forma como lançada, devendo a parte
embargante, interpor caso queira, com o recurso pertinente.
Intimem-se.
SIRVA A PRESENTE DE INTIMAÇÃO.
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Santa Luzia do Oeste - Vara Única
7001743-53.2018.8.22.0018
Polo Ativo:
Nome: JOSE MONTEIRO DA SILVA
Endereço: Av. Tancredo Neves, 38, Cohab Nova, Santa Luzia
D’Oeste - RO - CEP: 76950-000
Advogado do(a) AUTOR: JANTEL RODRIGUES NAMORATO RO0006430
Polo Passivo:
Nome: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Endereço: Av. Rio Branco, 4466, CENTRO, Rolim de Moura - RO
- CEP: 76940-000
Advogado do(a) RÉU:
Vistos.
Fixo como ponto controvertido da demanda a condição de
segurado(a) especial do(a) autor(a).
Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 04/10/2018
às 07h30min, onde será tomado o depoimento pessoal das partes
e oitiva das testemunhas.
Não tendo sido apresentado o rol de testemunhas, devem as
partes apresentá-lo em 05 (cinco) dias, contados da intimação
desta DECISÃO.
Ressalte-se que cabe ao advogado da parte informar ou intimar a
testemunha por ele arrolada do dia, da hora e do local da audiência
designada, dispensando-se a intimação do Juízo (art. 455, caput
do CPC).
Ainda, a intimação deverá ser realizada por carta com aviso de
recebimento, cumprindo ao advogado juntar aos autos, com
antecedência de pelo menos 3 (três) dias da data da audiência,
cópia da correspondência de intimação e do comprovante de
recebimento; a parte pode comprometer-se a levar a testemunha
à audiência, independentemente da intimação de que trata o § 1º,
presumindo-se, caso a testemunha não compareça, que a parte
desistiu de sua inquirição e a inércia na realização da intimação a
que se refere o § 1º importa desistência da inquirição da testemunha
(parágrafos 1º, 2º e 3º do art. 455 do CPC).
Havendo testemunhas a serem ouvidas em outra Comarca,
depreque-se o ato.
Intimem-se.
SIRVA O PRESENTE COMO CARTA/MANDADO DE INTIMAÇÃO/
CARTA PRECATÓRIA.
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Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Santa Luzia do Oeste - Vara Única
7001844-90.2018.8.22.0018
Polo Ativo:
Nome: JOSE DE OLIVEIRA
Endereço: RUA MARECHAL TEODORO DA FONSECA, 2907,
JARDIN DAS OLIVEIRAS, Alto Alegre Dos Parecis - RO - CEP:
76952-000
Advogado do(a) AUTOR: MARCIO SUGAHARA AZEVEDO RO0004469
Polo Passivo:
Nome: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Endereço: desconhecido
Advogado do(a) RÉU:
Vistos.
RECEBO a ação para processamento.
Ante a declaração de pobreza, concedo os benefícios da assistência
judiciária gratuita, mas caso fique comprovado durante a instrução
processual que a parte autora possui condições financeiras para
arcar com as despesas processuais, sem prejuízo de seu sustento
próprio, arcará com o pagamento do décuplo das custas e ainda
ficará sujeita a multa por litigar de má-fé, sem olvidar-se da
responsabilidade criminal por falsear a verdade.
O pedido de antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional, é uma
medida que atende diretamente à pretensão de direito material do
autor, antes da SENTENÇA final de MÉRITO, desde que, segundo
disposto no artigo 294, do CPC/2015, haja prova inequívoca quanto
à verossimilhança da alegação e a possibilidade de ocorrência de
dano irreparável ou de difícil reparação.
Posto Isso, diante da ausência dos requisitos exigidos pelo art.
300, do CPC/2015, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos
da tutela.
A fim de dar celeridade aos processos em que o INSS é parte, e que
em sua grande maioria tramitam por longos períodos, é necessário
que algo seja realizado para que a demanda não perdure por muito
tempo.
A premissa é idêntica a quase todos: a morosidade judicial não
cabe e nem se justifica no estágio em que vivemos. Isso significa
que as tendências processuais contemporâneas apontam para a
inadmissão de delongas injustificáveis na entrega da prestação
jurisdicional.
Sendo assim, no caso dos autos, que com certeza será necessário
a realização de perícia médica, é oportuno que de primeiro
momento se antecipe todos os procedimentos possíveis para que
seja alcançada a solução da lide com menos tempo de tramitação.
Assim, nomeio como perito o Dr. OZIEL SOARES CAETANO, com
endereço na Clínica Modellen, localizado na Avenida Goiânia, nº
4947, Centro no município de Rolim de Moura/RO, a fim de que
examine a parte autora e responda aos quesitos judiciais e aos
formulados pelas partes, devendo apresentá-los nos autos no
prazo de 10 (dez) dias. Em caso de haver quesitos idênticos ou
visando o mesmo esclarecimento, fica autorizado a senhora perita
respondê-los em bloco, evitando delongas desnecessárias.
Em atenção aos parâmetros trazidos, a título de sugestão, pelas
Resoluções nº 558/07, nº 541/2007 do CJF, bem como o disposto
nos artigos 25 e 28, § único, da Resolução nº 305/2014 do CJF,
bem assim à presença de maior complexidade da perícia, ao
zelo a ser dispensado pelo profissional perito, às diligências que
envolvem o ato, ao grau de especialização do perito e ao local de
sua realização, aliado, finalmente, à época em que restou editada
a citada resolução, ao indispensável critério de proporcionalidade a
informar a DECISÃO judicial neste tocante - de maneira a preservar
a justa remuneração do trabalho do profissional e evitar, de outra
banda, gastos excessivos e desarrazoados ao poder público -, e,
finalmente, às relevantes informações prestadas pelo juízo federal
de 1ª instância, no que toca à questão orçamentária afeta ao tema,
FIXO OS HONORÁRIOS PERICIAIS EM R$ 500,00 (QUINHENTOS
REAIS), a serem pagos na forma das referidas Resoluções, visto ser
a parte Requerente beneficiária da assistência judiciária gratuita.
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Advirto o perito que se não realizar a juntada do laudo pericial
no prazo estabelecido (10 dias) não haverá o pagamento dos
honorários periciais.
A perícia será realizada no dia 31/10/2018, a partir das 14h00min,
sendo o atendimento por ordem de chegada.
A parte autora deverá levar consigo, cópia dos seguintes
documentos: RG, CPF, comprovante de residência, receituário
com medicação em uso, se for o caso, bem como todos os exames
originais, que por ventura tenham sido realizados por outros
médicos (raios-x, tomografias, ressonâncias e outros), ficando o
advogado ciente de que deverá informar a parte.
Encaminhe-se os quesitos apresentados pelas partes, que deverão
ser respondidos pelo expert, bem como, os quesitos padronizados
do Juízo conforme ofício circular n. 013/2016- DECOR/CG,
referentes ao auxílio-doença/aposentadoria por invalidez.
Caso seja necessário, desde já designo audiência de instrução e
julgamento para oitiva de 3 (três) testemunhas no máximo, a qual
terá data posteriormente fixada pela secretaria judicial.
Intime-se o INSS para que, caso queira, ouvir testemunhas na
audiência deve arrolá-las junto com a contestação.
Intime-se a parte autora desta DECISÃO e, para que caso queira,
apresentar rol de testemunhas, caso não o tenha feito na inicial, no
prazo de 05 dias.
Ressalte-se que cabe ao advogado da parte informar ou intimar a
testemunha por ele arrolada do dia, da hora e do local da audiência
designada, dispensando-se a intimação do Juízo (art. 455, caput
do CPC/2015).
Ainda, a intimação deverá ser realizada por carta com aviso de
recebimento, cumprindo ao advogado juntar aos autos, com
antecedência de pelo menos 3 (três) dias da data da audiência,
cópia da correspondência de intimação e do comprovante de
recebimento; a parte pode comprometer-se a levar a testemunha
à audiência, independentemente da intimação de que trata o § 1º,
presumindo-se, caso a testemunha não compareça, que a parte
desistiu de sua inquirição e a inércia na realização da intimação a
que se refere o § 1º importa desistência da inquirição da testemunha
(parágrafos 1º, 2º e 3º do art. 455 do CPC/2015).
Após a vinda do laudo médico pericial, cite-se o INSS para contestar
no prazo de 30 dias e intime-o para que, na mesma oportunidade
se manifeste acerca do laudo pericial.
Com a contestação, intime-se a parte autora para, querendo,
impugnar, no prazo de 15 dias e, na mesma oportunidade se
manifestar a respeito do laudo pericial.
Cumpra-se.
SIRVA O PRESENTE COMO CARTA/CARTA PRECATÓRIA/
MANDADO DE CITAÇÃO E OU INTIMAÇÃO.
SIRVA O PRESENTE COMO OFÍCIO PARA A PERITA MÉDICA.
Oficio nº
LAUDO MÉDICO PERICIAL
BENEFÍCIOS
PREVIDENCIÁRIOS
POR
INCAPACIDADE
LABORAL
(AUXÍLIO-DOENÇA E APOSENTADORIA POR INVALIDEZ)
IDENTIFICAÇÃO
Processo nº:
Local, data e hora:
Nome:
Sexo:
( )M ( )F
Data Nascimento:
HISTÓRICO:
EXAME CLÍNICO:
QUESITOS:
1. O(a) periciando(a) é ou foi portador(a) de doença ou lesão física
ou mental Qual (indicar inclusive o Código Internacional de Doença
- CID)
( ) SIM ( ) NÃO
Nome da(s) doença(s):
CID:
2. Com base na documentação, exames, relatórios apresentados,
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literatura médica, experiência pessoal ou profissional, qual a data
estimada do início da doença ou lesão, bem como da cessação, se
for o caso
INÍCIO: TÉRMINO:
3. A doença ou lesão de que o(a) periciando(a) é portador(a) o(a)
torna incapaz para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual
( ) SIM ( ) NÃO
4. A doença ou lesão de que o(a) periciando(a) é portador(a)
acarreta limitações para o trabalho, considerando as peculiaridades
bio-psico-sociais (sexo, idade, grau de instrução, natureza da
doença, tipo de atividade laboral, etc) Quais
( ) SIM ( ) NÃO
Limitações funcionais:
5. Caso o(a) periciando(a) esteja incapacitado(a), a incapacidade
é:
( ) temporária ( ) permanente
( ) parcial ( ) total
6. Qual a data estimada do início da incapacidade laboral
A data é: Minha CONCLUSÃO decorre:
( ) daquilo que relatou o(a) periciando(a)
( ) da documentação médica apresentada pelo(a) periciando(a)
( ) da literatura médica
( ) de minha experiência pessoal e profissional
7. Caso o(a) periciando(a) não esteja incapacitado no momento,
em período anterior à realização desta perícia existiu incapacidade
para o trabalho
( ) SIM ( ) NÃO
Minha CONCLUSÃO decorre:
( ) daquilo que relatou o(a) periciando(a)
( ) da documentação médica apresentada pelo(a) periciando(a)
( ) da literatura médica
( ) de minha experiência pessoal e profissional
8. Houve progressão, agravamento ou desdobramento da doença
ou lesão
( ) NÃO ( ) SIM
9. Há possibilidade de reabilitação profissional Se positivo,
a reabilitação seria possível para a atividade habitual do(a)
periciando(a) ou para outra atividade
10. O(A) periciando(a) está acometido(a) de: tuberculose ativa,
hanseníase, alienação mental, neoplasia maligna, cegueira,
paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de
Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, estado
avançado de doença de Paget (ostaíte deformante), síndrome da
deficiência imunológica adquirida (AIDS) e/ou contaminação por
radiação – art. 151 da Lei nº 8.213/91
( ) NÂO.
( ) SIM.
Especificar: ___________________________________________
11. A lesão é decorrente de acidente de qualquer natureza ( ) SIM
( ) NÃO
Em caso positivo, houve consolidação da lesão ( ) SIM ( ) NÃO.
Dela resultaram sequelas que impliquem redução da capacidade
para o trabalho ( ) SIM ( ) NÃO.
Especificar.
12. Em caso de lesão, essa decorreu de acidente de trabalho
( ) SIM ( ) NÃO
13. Em caso de doença, trata-se de doença profissional ou doença
do trabalho
14. Em razão de sua incapacidade, o(a) periciando(a) necessita
de cuidados permanentes de médicos, de enfermeiras ou de
terceiros
15. É possível afirmar se houve alguma alteração referente à
incapacidade, após a data da perícia realizada pelo INSS
16. O(a) pericado(a) está realizando tratament Qual a previsão
de duração do tratamento Há previsão ou foi realizado tratamento
cirúrgico O tratamento é oferecido pelo SUS
17.É possível estimar qual o tempo e o eventual tratamento
necessários para que o(a) periciado(a) se recupere e tenha
condições de voltar a exercer seu trabalho ou atividade habitual
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(data de cessação da incapacidade)
18. Qual ou quais são os exames clínicos, laudos ou elementos
considerados para o presente ato médico pericial
19. Outros esclarecimentos que entenda necessários:
Perito do Juízo
- CRM/RO nº
QUESITOS ESPECÍFICOS: AUXÍLIO-ACIDENTE (responder
somente em caso de auxílio-acidente).
O(a) periciado(a) é portador de lesão ou perturbação funcional que
implique redução de sua capacidade para o trabalho Qual
Não Sim Qual: ________________________________________.
Se houver lesão ou perturbação funcional, decorre de acidente
de trabalho ou de qualquer natureza Em caso positivo, indique
o agente causador ou circunstancie o fato, com data e local, bem
como indique se o(a) periciado(a) reclamou assistência médica e/
ou hospitalar.
Não Sim Justificativa: ___________________________________
O(a) periciado(a) apresenta sequelas de acidente de qualquer
natureza, que causam dispêndio de maior esforço na execução da
atividade habitual
Não Sim
Se positiva a resposta ao quesito anterior, quais são as dificuldades
encontradas pelo(a) periciado(a) para continuar desempenhando
suas funções habituais Tais sequelas são permanentes, ou seja,
não passíveis de cura
Houve alguma perda anatômica
Não Sim Qual _________________________________________
A força muscular está mantida
Não Sim
A mobilidade das articulações está preservada
Não Sim
A sequela ou lesão porventura verificada se enquadra em alguma
das situações discriminadas no Anexo III do Decreto 3.048/1999
Não Sim Qual _________________________________________
Face à sequela, ou doença, o(a) periciado(a) está:
a) com sua capacidade laborativa reduzida, porém, não impedido
de exercer a mesma atividade;
b) impedido de exercer a mesma atividade, mas não para outra;
c) inválido para o exercício de qualquer atividade
Assistente técnico da parte autora: eventuais divergências (caso
tenha acompanhado o exame)
Assistente técnico do INSS: eventuais divergências (caso tenha
acompanhado o exame)
_________________________________ ___________________
Assinatura do Assistente Técnico da Parte Autora Assinatura do
Assistente Técnico do INSS
_____________________________________________________
Assinatura do Perito Judicial - CRM
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Santa Luzia do Oeste - Vara Única
7000444-46.2015.8.22.0018
Polo Ativo:
Nome: JOSE BRITO DE SOUZA
Endereço: AV. JR, 3558, CENTRO, Alto Alegre Dos Parecis - RO
- CEP: 76952-000
Advogado do(a) AUTOR: DANIEL DOS ANJOS FERNANDES
JUNIOR - RO0003214
Polo Passivo:
Nome: CIMOPAR MOVEIS LTDA
Endereço: Rua Rui Barbosa, 691, CENTRO, Ibaiti - PR - CEP:
84900-000
Nome: FRANCISMAR REGAZZO
Endereço: AV. GOV. PAULO PIMENTEL, 527, CENTRO, Ibaiti PR - CEP: 84900-000
Nome: ROBERTO REGAZZO
Endereço: Rua Alfredo Marques, 202, Gralha Azul, Ibaiti - PR CEP: 84900-000
Advogado do(a) RÉU:
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Advogado do(a) RÉU: DANIEL DA CRUZ CARVALHO - PR50045
Advogado do(a) RÉU: IZILDA APARECIDA MOSTACHIO MARTIN
- PR0033074
Intimação
Por determinação judicial, fica Vossa Senhoria INTIMADO a
proceder a distribuição da Carta Precatória na Comarca de Ibaití/
PR, bem como, comprovar a distribuição nos autos, no prazo de 05
(cinco) dias.
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Santa Luzia do Oeste - Vara Única
7000789-07.2018.8.22.0018
Polo Ativo:
Nome: DALVA DE OLIVEIRA
Endereço: Linha P-44, Km03, Zona Rural, Alto Alegre Dos Parecis
- RO - CEP: 76952-000
Advogado do(a) AUTOR: SONIA MARIA ANTONIO DE ALMEIDA
NEGRI - RO0002029
Polo Passivo:
Nome: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Endereço: Avenida Marechal Rondon, 870 1 andar, Centro, JiParaná - RO - CEP: 76900-082
Advogado do(a) RÉU:
SENTENÇA
I - RELATÓRIO.
DALVA DE OLIVEIRA, já qualificada nos autos, move a presente
ação previdenciária em face do INSTITUTO NACIONAL DO
SEGURO SOCIAL - INSS, reivindicando a concessão do benefício
intitulado aposentadoria por invalidez alegando, para tanto, ser
segurada da previdência social, já que, quando sadia, exercia
atividade laboral.
Aduz a autora que padece de doença incapacitante, fato esse já
reconhecido pelo próprio réu. Deveras, segundo a requerente, o
INSS já lhe concedeu o benefício de auxílio-doença desde o ano
de 2007 até o ano de 2017 (ID 17451182). Contudo, ao realizar
requerimento administrativo, o réu indeferiu seu pedido alegando
que a autora não cumpriu o período de carência exigido para o
benefício (ID 17451182).
A ação foi recebida, sendo indeferida a antecipação de tutela,
determinado a citação do requerido e designado perícia médica no
ID 17639082.
Laudo médico pericial juntado no ID 19673416.
Requerente se manifestou quanto ao laudo médico pericial no ID
19734585.
Citada, a autarquia ofereceu proposta de acordo no ID 21069710,
sendo recusada pela autora no ID 21167789.
Vieram os autos conclusos.
É o relatório, DECIDO.
II – FUNDAMENTAÇÃO.
O feito comporta julgamento antecipado, uma vez que, nos termos
do art. 355, I, do CPC, embora a questão de MÉRITO envolva
matérias de direito e de fato, não se vislumbra a necessidade de
produção de provas em audiência.
Nesse sentido, os seguintes julgados:
Não caracteriza cerceamento de defesa o julgamento antecipado da
lide quando não for necessária a produção de prova em audiência
(STJ, 3ª Turma, REsp 829.255/MA, Rel. Ministro Sidnei Beneti, j.
em 11/5/2010, DJe 18/6/2010).
O julgamento antecipado da lide não implica cerceamento de
defesa, se desnecessária a instrução probatória, máxime se a
matéria for exclusivamente de direito. O artigo 131, do CPC,
consagra o princípio da persuasão racional, habilitando-se o
magistrado a valer-se do seu convencimento, à luz dos fatos,
provas, jurisprudência, aspectos pertinentes ao tema e da
legislação que entender aplicável ao caso concreto constantes dos
autos, rejeitando diligências que delongam desnecessariamente o
julgamento, atuando em consonância com o princípio da celeridade
processual (STJ, 1ª Turma, AgRg nos EDcl no REsp 1136780/SP,
Rel. Ministro Luiz Fux, j. em 6/4/2010, DJe 3/8/2010).
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Pois bem.
Tutela a autora a concessão do benefício de aposentadoria por
invalidez, porém, para percepção dos referidos benefícios, se faz
necessário o preenchimento dos requisitos elencados nos artigos
42, caput e 59 da Lei 8213/91, vejamos:
Art. 42. A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando
for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado que,
estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz
e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que
lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer
nesta condição.
Assim, para obter o benefício de aposentadoria por invalidez são
necessários três requisitos, quais sejam: a) qualidade de segurado,
b) período de carência, C) ser considerado incapaz e insusceptível
de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a
subsistência.
Logo, passo à análise do pressuposto à concessão do benefício
vindicado.
Qualidade de Segurado e Período de Carência.
A questão dos autos cinge-se na incapacidade da autora,
visto que a requerente já recebeu o benefício previdenciário
administrativamente em outros períodos (ID 21069667).
Ademais, embora conste no último indeferimento administrativo
que a autora não preencheu o período de carência necessário
para concessão do benefício, verifico no CNIS apresentado pelo
requerido que a autora recebeu o benefício de auxílio-doença
de 2007 a 12/2017 e em 16/01/2018 requereu novamente o
benefício.
Portanto, não houve a perda da qualidade de segurada,
consequentemente, houve o cumprimento do período de carência.
Incapacidade.
Para que se analise tal prerrogativa, há de se saber o nível ou se
realmente existe a suposta incapacidade, para tanto deve-se usar
laudo de médico perito, profissional que goza do conhecimento
técnico necessário para que se afira o alcance da enfermidade e/
ou deficiência que acometeu a segurada.
Quanto a esse tipo de prova leciona Cândido Rangel Dinamarco:
A prova pericial é adequada sempre que se trate de exames fora do
alcance do homem dotado de cultura comum, não especializado em
temas técnicos ou científicos, como são as partes, os advogados
e o juiz. O critério central para a admissibilidade desse meio de
prova é traçado pelas disposições conjugadas a) do art. 145 do
CPC, segundo o qual ‘quando a prova depender de conhecimento
técnico ou científico, o juiz será assistido por perito’ e b) do art.
335, que autoriza o juiz a valer-se de sua experiência comum e
também da eventual experiência técnica razoavelmente acessível
a quem não é especializado em assuntos alheios ao direito, mas
ressalva os casos em que é de rigor a prova pericial. Onde termina
o campo acessível ao homem de cultura comum ou propício às
presunções judiciais, ali começa o das periciais. (in “Instituições
de Direito Processual Civil”, vol III, 4ª ed., Malheiros: São Paulo,
2004, p.586).
Portanto, o juiz ao se ver confrontado com tal situação, deve se
amparar neste tipo de prova, pois se trata de algo robusto e técnico,
auferido por profissional àquela área de conhecimento que foge do
campo de especialização do magistrado.
No caso em testilha o laudo pericial detectou que a autora apresenta
espondilolistese, lumbago com ciática, outra degeneração
especificada de disco intervertebral, outras espondiloses,
ausência de consolidação de fratura (pseudo artrose), causandolhe incapacidade permanente e total, estando impossibilitada de
exercer a sua profissão habitual (vide ID 19673416).
Deste modo, o pedido da autora deve proceder, sendo-lhe
devido o benefício de aposentadoria por invalidez, já que a sua
incapacidade se encaixa no quadro descrito no art. 42 da lei 8.213,
sendo insusceptível de recuperação ou reabilitação profissional.
Neste sentido:
APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDENCIÁRIO. INCAPACIDADE TOTAL E
PERMANENTE. PREVIDENCIÁRIO. PERÍCIA. APOSENTADORIA
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POR INVALIDEZ. INCAPACIDADE TOTAL E PERMANENTE. 1.
Dentre os elementos necessários à comprovação da incapacidade,
com vistas à concessão de auxílio-doença ou de aposentadoria
por invalidez, a prova pericial, embora não tenha valor absoluto,
exerce importante influência na formação do convencimento do
julgador. Afastá-la, fundamentadamente, seja para deferir, seja
para indeferir o benefício previdenciário, exige que as partes
tenham produzido provas consistentes que apontem, de forma
precisa, para convicção diversa da alcançada pelo expert. Hipótese
não configurada. 2. Comprovada nos autos a incapacidade total e
permanente da parte autora para quaisquer atividades laborativas,
não havendo qualquer perspectiva de reabilitação, cabível a
implantação de aposentadoria por invalidez.(TRF-4 - APELREEX:
122925320144049999 PR 0012292-53.2014.404.9999, Relator:
TAÍS SCHILLING FERRAZ, Data de Julgamento: 09/09/2014,
QUINTA TURMA, Data de Publicação: D.E. 19/09/2014).
PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. REMESSA OFICIAL.
CONCESSÃO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. REQUISITOS
PREENCHIDOS. QUALIDADE DE SEGURADO. CARÊNCIA.
INCAPACIDADE TOTAL E PERMANENTE PARA O TRABALHO.
ATENDIDOS. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS. 1. Remessa
Oficial conhecida de ofício: inaplicabilidade do s §§ 2º e 3º do artigo
475 do CPC, eis que ilíquido o direito reconhecido e não baseando
em jurisprudência ou Súmula do STF ou STJ. 2. Nos termos do
julgamento do RE 631240, decidido com repercussão geral
reconhecida, para as ações ajuizadas até a data dessa DECISÃO,
a contestação de MÉRITO caracterizou o interesse de agir da parte
autora em face do INSS, uma vez que houve resistência ao pedido,
sendo, para esses casos, prescindível a provocação administrativa.
3. Os requisitos indispensáveis para a concessão do benefício
previdenciário de auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez são:
a) a qualidade de segurado; b) a carência de 12 (doze) contribuições
mensais; c) a incapacidade parcial ou total e temporária (auxíliodoença) ou total e permanente (aposentadoria por invalidez) para
atividade laboral. 4. Início de prova material: certidão de casamento
(fl. 14), celebrado em 1982, constando a condição de rurícola do
autor. Precedentes. 5. A condição de diarista, bóia-fria ou safrista
não prejudica o direito da parte autora, pois enquadrada está
como trabalhador rural para efeitos previdenciários. É cediço que o
trabalhador volante ou bóia-fria experimenta situação desigual em
relação aos demais trabalhadores (STJ, AR2515 / SP), uma vez que,
em regra, ou não tem vínculos registrados ou os tem por curtíssimo
período, como se vê na espécie, devendo ser adotada solução
“pro misero”. Precedentes. 6. A prova oral produzida nos autos (fls.
55/56) confirma a qualidade de trabalhador rural da parte autora.
7. Averiguada a incapacidade total e permanente (polineuropatia
periférica, laudo de fls. 49). Devida a aposentadoria por invalidez a
contar do laudo pericial, conforme SENTENÇA não recorrida pela
parte autora. 8. Consectários legais: a) correção monetária e juros
moratórios conforme Manual de Orientação de Procedimentos para
os Cálculos na Justiça Federal. 9. A implantação do benefício deve
se dar em 30 dias (obrigação de fazer), por aplicação do art. 461
do CPC. 10. Apelação e Remessa Oficial parcialmente providas,
nos termos do item 8. (TRF-1 - AC: 170464120074019199, Relator:
JUIZ FEDERAL CLEBERSON JOSÉ ROCHA (CONV.), Data de
Julgamento: 05/11/2014, SEGUNDA TURMA, Data de Publicação:
25/11/2014).
Desta feita, levando em consideração o retro exposto, com o apoio
consolidado da jurisprudência, merece prosperar o pedido autoral
já que devidamente preenchidos os requisitos para tanto.
DOS ATRASADOS.
Estes lhes são devidos desde a data do último indeferimento
administrativo, ocorrido em março/2018 (ID 17451182), pois a perita
informou que a data provável do início da incapacidade da autora é
o ano de 2007, mostrando que o indeferimento fora indevido.
DA ANTECIPAÇÃO DA TUTELA.
Considerando-se o reconhecimento dos requisitos necessários
para a concessão do benefício e o pedido de antecipação da tutela,
bem como, atentando que a dita antecipação visa a fornecer à parte
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autora a satisfação de sua pretensão antes ou no momento da fase
decisória, a despeito de recurso voluntário com efeito suspensivo ou
reexame necessário, desde que, obviamente, estejam preenchidos
os requisitos do artigo 300 do CPC.
Sob essa perspectiva, encontram-se presentes os requisitos da
tutela antecipatória, pois não seria razoável obrigar a autora, que já
preenche as condições para a percepção do benefício, consoante
acima exposto, a aguardar o trânsito em julgado da SENTENÇA.
Outrossim, o benefício previdenciário requerido neste procedimento
possui natureza eminentemente alimentar, cuja falta de pagamento,
por si só, constitui prejuízo que se renova a cada dia, pois aquilo
que faz falta hoje não haverá como ser suprido amanhã.
Assim, concedo a ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA a
fim de determinar que o requerido estabeleça à autora o benefício
de aposentadoria por invalidez, a contar da data da SENTENÇA.
O réu deverá informar este Juízo do cumprimento desta DECISÃO
em até 30 dias após o recebimento da intimação/ofício.
III – CONCLUSÃO
Posto isso, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado por DALVA
DE OLIVEIRA em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO
SOCIAL - INSS, o que faço com lastro no art. 18, I, “a”, c/c o art. 42,
ambos da Lei n. 8.213/91, como consequência, condeno o INSS
a conceder o benefício de aposentadoria por invalidez a autora,
inclusive com abono natalino, desde a data do último indeferimento
administrativo.
Concedo ainda, a ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA a
fim de determinar que o requerido implemente a autora o benefício
de aposentadoria por invalidez, a contar da data da SENTENÇA.
O valor do benefício deverá obedecer ao disposto no art. 44 da Lei
n. 8.213/91.
O valor das parcelas vencidas deverá ser corrigido na forma do
disposto no art. 1º-F da Lei no 9.494/97, modificado pelo art. 5º da
Lei n. 11.960/2009.
Por consequência, declaro extinto o processo com julgamento do
MÉRITO, nos termos do artigo 487, I do CPC.
Diante da singeleza da causa, arbitro os honorários advocatícios
em 10% sobre o valor das prestações vencidas até a data desta
DECISÃO, observando a data da concessão dos efeitos da tutela,
consoante os critérios constantes do art. 85, § 3º, § 2º, I do CPC, e
em conformidade com o enunciado da Súmula n. 111 do STJ.
Esta SENTENÇA não está sujeita ao reexame necessário, dado
que a condenação é de valor certo não excedente a 1.000(mil)
salários-mínimos (art. 496, § 3º, I do CPC).
Sem custas.
Intimem-se.
Transitado em julgado e nada sendo requerido, arquivem-se com
as baixas devidas.
Havendo apelação antes do trânsito em julgado, intime-se o
apelado para apresentar contrarrazões no prazo legal.
Com as contrarrazões ou certificado o decurso do prazo sem a
respectiva apresentação, remetam-se os autos à instância superior
para julgamento do recurso.
Cumpra-se.
SIRVA A PRESENTE COMO CARTA/MANDADO DE INTIMAÇÃO.
SIRVA A PRESENTE DE OFÍCIO À AADJ/INSS PARA
IMPLANTAÇÃO DO BENEFÍCIO.
Ofício nº.
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Santa Luzia do Oeste - Vara Única
7001465-86.2017.8.22.0018
Polo Ativo:
Nome: JULIO FELIPE DA SILVA
Endereço: GETULIO VARGAS, 2551, CENTRO, Alto Alegre Dos
Parecis - RO - CEP: 76952-000
Advogado do(a) EXEQUENTE: TORQUATO FERNANDES COTA
- RO000558A-A
Polo Passivo:
Nome: CLAUDIO LUIZ SOBRINHO
Endereço: Zona Rural, linha P-34 KM 02, Alto Alegre Dos Parecis
- RO - CEP: 76952-000
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Advogado do(a) EXECUTADO:
Vistos.
Demonstrado nos autos pelo registro do formal de partilha, que
a esposa do executado recebeu de herança o quinhão do imóvel
indicado pelo exequente à penhora, e que são casados pelo regime
de comunhão parcial de bens, não deve ser acolhida a constrição.
Isso porque, como é cediço o casamento pelo regime da comunhão
parcial de bens, em regra, os bens recebidos por cada cônjuge a
título de herança não se comunicam. Inteligência do art. 1.659, I,
do Código Civil.
À vista disso, indefiro a penhora.
Intimem-se o exequente, via advogado, para no prazo de 05 (cinco)
dias, indicar medida expropriatória eficaz, sob pena de extinção por
ausência de bens.
Intime-se
SIRVA ESTA DECISÃO COMO MANDADO /CARTA DE
INTIMAÇÃO.
Faculto, desde logo que as intimações sejam realizadas
preferencialmente via telefone, em observância ao princípio da
economia e celeridade processual.
Cumpra-se.
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Santa Luzia do Oeste - Vara Única
7000866-50.2017.8.22.0018
Polo Ativo:
Nome: SUELY ALMEIDA DE SOUZA
Endereço: Av. Getúlio Vargas, 3572, Centro, Alto Alegre Dos
Parecis - RO - CEP: 76952-000
Advogado do(a) REQUERENTE: IZALTEIR WIRLES DE MENEZES
MIRANDA - RO0006867
Polo Passivo:
Nome: OI MOVEL
Endereço: Edifício Telebrasília, S/N, ED. ESTAÇÃO. QUADRA 3,
BLOCO A - TERREO, Asa Norte, Brasília - DF - CEP: 70713-900
Advogado do(a) REQUERIDO: ALESSANDRA MONDINI
CARVALHO - RO0004240
Vistos.
Como se vê o item 3 do Ofício juntado no Id 21061843 diz que
os processos que tiverem por objeto créditos extraconcursais,
com o crédito liquido, e superada a fase de eventual impugnação
ou embargos, o Juízo de origem expedirá ofício ao Juízo da
Recuperação Judicial comunicando a necessidade de pagamento
do crédito.
À vista disso, superada esta controvérsia de como se dará o
procedimento da fase de cumprimento de SENTENÇA do crédito
extraconcursal. Intime-se o exequente para, em cinco dias,
apresentar pedido de cumprimento de SENTENÇA, instruído com
o cálculo atualizado do crédito.
Com a apresentação, retifique-se a classe processual.
Após, intime-se a parte executada, via advogado, para no prazo de
15 dias, pagar voluntariamente o valor atualizado e discriminado
do débito, sob pena de aplicação de multa de 10% sobre o valor da
condenação e demais cominações legais, nos termos do art.523
do CPC, e regular execução da SENTENÇA, com os devidos atos
expropriatórios.
Advirta-se o executado de que, após decorrido o prazo acima
assinalado para cumprimento voluntário da obrigação de pagar,
começará a fluir o prazo, também de 15 dias, para que, caso queira,
apresente impugnação ao pedido de cumprimento de SENTENÇA
nos próprios autos (CPC, artigo 525).
Havendo impugnação, certifique-se a tempestividade e retornem
conclusos para análise quanto ao recebimento, nos termos do § 4º
e seguintes do artigo 525 do CPC.
Caso o pagamento do valor executado seja efetuado, voltem os
autos conclusos.
Decorrido o prazo, não havendo informação de satisfação da
obrigação nos autos, intimem-se a parte exequente para atualização
do débito, no prazo de 05 (cinco) dias, assim como, para indicar
medida expropriatória eficaz, sob pena de extinção.

SEXTA-FEIRA, 14-09-2018

1197

Intimem-se.
SIRVA ESTA DECISÃO COMO MANDADO /CARTA DE
INTIMAÇÃO.
Faculto, desde logo que as intimações sejam realizadas
preferencialmente via telefone, em observância ao princípio da
economia e celeridade processual.
Cumpra-se.
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Santa Luzia do Oeste - Vara Única
7001115-64.2018.8.22.0018
Polo Ativo:
Nome: IMPLEMENTOS AGRICOLAS OLIVEIRA LTDA - EPP
Endereço: AVENIDA TANCREDO NEVES, S/N, CENTRO, Alto
Alegre Dos Parecis - RO - CEP: 76952-000
Advogados do(a) REQUERENTE: JOAO CARLOS DA COSTA RO0001258, DANIEL REDIVO - RO0003181, KELLY CRISTINE
BENEVIDES DE BARROS - RO0003843
Polo Passivo:
Nome: JOSE SEBASTIAO DA SILVA
Endereço: LINHA P 34 KM 09, S/N, CHÁCARA 3 LAGOAS, ZONA
RURAL, Alto Alegre Dos Parecis - RO - CEP: 76952-000
Advogado do(a) REQUERIDO:
Vistos.
Considerando que o endereço localizado na pesquisa é o mesmo já
diligenciado pelo Oficial de Justiça, o qual restou frustrado, intimese a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar
novo endereço do requerido, sob pena de indeferimento da inicial.
Decorrido o prazo, sem manifestação, voltem os autos conclusos.
Cumpra-se.
SERVE A PRESENTE DE MANDADO /CARTA/CARTA
PRECATÓRIA.
Faculto, desde logo que as intimações sejam realizadas
preferencialmente via telefone, em observância ao princípio da
economia e celeridade processual.
Cumpra-se.
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Santa Luzia do Oeste - Vara Única
7000751-92.2018.8.22.0018
Polo Ativo:
Nome: ALEXANDRE DE LIMA QUEIROZ
Endereço: RUA SEBASTIÃO QUERUBIM, SN, CENTRO, Santa
Luzia D’Oeste - RO - CEP: 76950-000
Advogado do(a) REQUERENTE: JOSCIANY CRISTINA SGARBI
LOPES - RO0003868
Polo Passivo:
Nome: CLUB MAIS ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA.
Endereço: Alameda Rio Negro, 503, CONJ 2201, 2202 e 2203,
Alphaville Industrial, Barueri - SP - CEP: 06454-000
Nome: LOJAS AVENIDA S.A
Endereço: Avenida Couto Magalhães, 2067, Centro, Várzea Grande
- MT - CEP: 78110-400
Advogado do(a) REQUERIDO: VALERIA CRISTINA BAGGIO DE
CARVALHO RICHTER - MT4676/O
Advogado do(a) REQUERIDO: VALERIA CRISTINA BAGGIO DE
CARVALHO RICHTER - MT4676/O
Vistos,
Indefiro o pedido de concessão de gratuidade judiciária, em razão
da inexistência de comprovação de hipossuficiência e por entender
que o valor do preparo não é excessivo a ponto de comprometer a
subsistência do autor.
Assim, intimem-se o autor para, no prazo de 48 horas comprovar o
recolhimento do preparo, sob pena de deserção.
Intime-se.
Faculto, que a intimação seja realizada preferencialmente via
telefone, em observância ao princípio da celeridade e da economia
processual.
Serve a presente de intimação.
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Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Santa Luzia do Oeste - Vara Única
7001456-90.2018.8.22.0018
Polo Ativo:
Nome: GABRIEL JUNO BORGES DE OLIVEIRA
Endereço: Zona Rural, Km 08, Linha P-34, Alto Alegre Dos Parecis
- RO - CEP: 76952-000
Advogado do(a) REQUERENTE: TORQUATO FERNANDES
COTA - RO000558A-A
Polo Passivo:
Nome: IRONI OLIVEIRA DE ALMEIDA
Endereço: Zona Urbana, AP 302, Edifício Campos, São Francisco
de Assis, Dois Vizinhos - PR - CEP: 85660-000
Advogado do(a) REQUERIDO:
Vistos.
INTIME-SE a parte autora, via advogado para, no prazo de 15
(quinze) dias, emendar a inicial, devendo elaborar novos cálculos,
haja vista que a data inicial está equivocada, sendo a correta dia
19/10/2017, sob pena de indeferimento. (art. 321, parágrafo único
do CPC).
Serve a presente de intimação.
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Santa Luzia do Oeste - Vara Única
7001843-08.2018.8.22.0018
Polo Ativo:
Nome: NILIO SERGIO OLANDA
Endereço: LINHA P40 - KM 3,5, ZONA RURAL, Alto Alegre Dos
Parecis - RO - CEP: 76952-000
Advogado do(a) AUTOR: MARCIO SUGAHARA AZEVEDO RO0004469
Polo Passivo:
Nome: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Endereço: desconhecido
Advogado do(a) RÉU:
Vistos.
RECEBO a ação para processamento.
Ante a declaração de pobreza, concedo os benefícios da assistência
judiciária gratuita, mas caso fique comprovado durante a instrução
processual que a parte autora possui condições financeiras para
arcar com as despesas processuais, sem prejuízo de seu sustento
próprio, arcará com o pagamento do décuplo das custas e ainda
ficará sujeita a multa por litigar de má-fé, sem olvidar-se da
responsabilidade criminal por falsear a verdade.
O pedido de antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional, é uma
medida que atende diretamente à pretensão de direito material do
autor, antes da SENTENÇA final de MÉRITO, desde que, segundo
disposto no artigo 294, do CPC/2015, haja prova inequívoca quanto
à verossimilhança da alegação e a possibilidade de ocorrência de
dano irreparável ou de difícil reparação.
Posto Isso, diante da ausência dos requisitos exigidos pelo art.
300, do CPC/2015, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos
da tutela.
A fim de dar celeridade aos processos em que o INSS é parte, e que
em sua grande maioria tramitam por longos períodos, é necessário
que algo seja realizado para que a demanda não perdure por muito
tempo.
A premissa é idêntica a quase todos: a morosidade judicial não
cabe e nem se justifica no estágio em que vivemos. Isso significa
que as tendências processuais contemporâneas apontam para a
inadmissão de delongas injustificáveis na entrega da prestação
jurisdicional.
Sendo assim, no caso dos autos, que com certeza será necessário
a realização de perícia médica, é oportuno que de primeiro
momento se antecipe todos os procedimentos possíveis para que
seja alcançada a solução da lide com menos tempo de tramitação.
Assim, nomeio como perito o Dr. ALEXANDRE DA SILVA REZENDE,
com endereço no Hospital e Maternidade São Paulo, localizado na
Avenida São Paulo, nº 2539, Centro no município de Cacoal/RO, a
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fim de que examine a parte autora e responda aos quesitos judiciais
e aos formulados pelas partes, devendo apresentá-los nos autos
no prazo de 10 (dez) dias. Em caso de haver quesitos idênticos ou
visando o mesmo esclarecimento, fica autorizado a senhora perita
respondê-los em bloco, evitando delongas desnecessárias.
Em atenção aos parâmetros trazidos, a título de sugestão, pelas
Resoluções nº 558/07, nº 541/2007 do CJF, bem como o disposto
nos artigos 25 e 28, § único, da Resolução nº 305/2014 do CJF,
bem assim à presença de maior complexidade da perícia, ao
zelo a ser dispensado pelo profissional perito, às diligências que
envolvem o ato, ao grau de especialização do perito e ao local de
sua realização, aliado, finalmente, à época em que restou editada
a citada resolução, ao indispensável critério de proporcionalidade a
informar a DECISÃO judicial neste tocante - de maneira a preservar
a justa remuneração do trabalho do profissional e evitar, de outra
banda, gastos excessivos e desarrazoados ao poder público -, e,
finalmente, às relevantes informações prestadas pelo juízo federal
de 1ª instância, no que toca à questão orçamentária afeta ao tema,
FIXO OS HONORÁRIOS PERICIAIS EM R$ 500,00 (QUINHENTOS
REAIS), a serem pagos na forma das referidas Resoluções, visto ser
a parte Requerente beneficiária da assistência judiciária gratuita.
Advirto a perita que se não realizar a juntada do laudo pericial
no prazo estabelecido (10 dias) não haverá o pagamento dos
honorários periciais.
A perícia será realizada no dia 27/09/2018, a partir das 14h00min,
sendo o atendimento por ordem de chegada.
A parte autora deverá levar consigo, cópia dos seguintes
documentos: RG, CPF, comprovante de residência, receituário
com medicação em uso, se for o caso, bem como todos os exames
originais, que por ventura tenham sido realizados por outros
médicos (raios-x, tomografias, ressonâncias e outros), ficando o
advogado ciente de que deverá informar a parte.
Encaminhe-se os quesitos apresentados pelas partes, que deverão
ser respondidos pelo expert, bem como, os quesitos padronizados
do Juízo conforme ofício circular n. 013/2016- DECOR/CG,
referentes ao auxílio-doença/aposentadoria por invalidez.
Caso seja necessário, desde já designo audiência de instrução e
julgamento para oitiva de 3 (três) testemunhas no máximo, a qual
terá data posteriormente fixada pela secretaria judicial.
Intime-se o INSS para que, caso queira, ouvir testemunhas na
audiência deve arrolá-las junto com a contestação.
Intime-se a parte autora desta DECISÃO e, para que caso queira,
apresentar rol de testemunhas, caso não o tenha feito na inicial, no
prazo de 05 dias.
Ressalte-se que cabe ao advogado da parte informar ou intimar a
testemunha por ele arrolada do dia, da hora e do local da audiência
designada, dispensando-se a intimação do Juízo (art. 455, caput
do CPC/2015).
Ainda, a intimação deverá ser realizada por carta com aviso de
recebimento, cumprindo ao advogado juntar aos autos, com
antecedência de pelo menos 3 (três) dias da data da audiência,
cópia da correspondência de intimação e do comprovante de
recebimento; a parte pode comprometer-se a levar a testemunha
à audiência, independentemente da intimação de que trata o § 1º,
presumindo-se, caso a testemunha não compareça, que a parte
desistiu de sua inquirição e a inércia na realização da intimação a
que se refere o § 1º importa desistência da inquirição da testemunha
(parágrafos 1º, 2º e 3º do art. 455 do CPC/2015).
Após a vinda do laudo médico pericial, cite-se o INSS para contestar
no prazo de 30 dias e intime-o para que, na mesma oportunidade
se manifeste acerca do laudo pericial.
Com a contestação, intime-se a parte autora para, querendo,
impugnar, no prazo de 15 dias e, na mesma oportunidade se
manifestar a respeito do laudo pericial.
Cumpra-se.
SIRVA O PRESENTE COMO CARTA/CARTA PRECATÓRIA/
MANDADO DE CITAÇÃO E OU INTIMAÇÃO.
SIRVA O PRESENTE COMO OFÍCIO PARA A PERITA MÉDICA.
Oficio nº
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Quesitos do Juízo Para Perícia Médica
LAUDO MÉDICO PERICIAL
BENEFÍCIOS
PREVIDENCIÁRIOS
POR
INCAPACIDADE
LABORAL
(AUXÍLIO-DOENÇA E APOSENTADORIA POR INVALIDEZ)
IDENTIFICAÇÃO
Processo nº:
Local, data e hora:
Nome:
Sexo:
( )M ( )F
Data Nascimento:
HISTÓRICO:
EXAME CLÍNICO:
QUESITOS:
1. O(a) periciando(a) é ou foi portador(a) de doença ou lesão física
ou mental Qual (indicar inclusive o Código Internacional de Doença
- CID)
( ) SIM ( ) NÃO
Nome da(s) doença(s):
CID:
2. Com base na documentação, exames, relatórios apresentados,
literatura médica, experiência pessoal ou profissional, qual a data
estimada do início da doença ou lesão, bem como da cessação, se
for o caso
INÍCIO: TÉRMINO:
3. A doença ou lesão de que o(a) periciando(a) é portador(a) o(a)
torna incapaz para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual
( ) SIM ( ) NÃO
4. A doença ou lesão de que o(a) periciando(a) é portador(a)
acarreta limitações para o trabalho, considerando as peculiaridades
bio-psico-sociais (sexo, idade, grau de instrução, natureza da
doença, tipo de atividade laboral, etc) Quais
( ) SIM ( ) NÃO
Limitações funcionais:
5. Caso o(a) periciando(a) esteja incapacitado(a), a incapacidade
é:
( ) temporária ( ) permanente
( ) parcial ( ) total
6. Qual a data estimada do início da incapacidade laboral
A data é: Minha CONCLUSÃO decorre:
( ) daquilo que relatou o(a) periciando(a)
( ) da documentação médica apresentada pelo(a) periciando(a)
( ) da literatura médica
( ) de minha experiência pessoal e profissional
7. Caso o(a) periciando(a) não esteja incapacitado no momento,
em período anterior à realização desta perícia existiu incapacidade
para o trabalho
( ) SIM ( ) NÃO
Minha CONCLUSÃO decorre:
( ) daquilo que relatou o(a) periciando(a)
( ) da documentação médica apresentada pelo(a) periciando(a)
( ) da literatura médica
( ) de minha experiência pessoal e profissional
8. Houve progressão, agravamento ou desdobramento da doença
ou lesão
( ) NÃO ( ) SIM
9. Há possibilidade de reabilitação profissional Se positivo,
a reabilitação seria possível para a atividade habitual do(a)
periciando(a) ou para outra atividade
10. O(A) periciando(a) está acometido(a) de: tuberculose ativa,
hanseníase, alienação mental, neoplasia maligna, cegueira,
paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de
Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, estado
avançado de doença de Paget (ostaíte deformante), síndrome da
deficiência imunológica adquirida (AIDS) e/ou contaminação por
radiação – art. 151 da Lei nº 8.213/91
( ) NÂO.
( ) SIM.
Especificar: ___________________________________________
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11. A lesão é decorrente de acidente de qualquer natureza ( ) SIM
( ) NÃO
Em caso positivo, houve consolidação da lesão ( ) SIM ( ) NÃO.
Dela resultaram sequelas que impliquem redução da capacidade
para o trabalho ( ) SIM ( ) NÃO.
Especificar.
12. Em caso de lesão, essa decorreu de acidente de trabalho
( ) SIM ( ) NÃO
13. Em caso de doença, trata-se de doença profissional ou doença
do trabalho
14. Em razão de sua incapacidade, o(a) periciando(a) necessita
de cuidados permanentes de médicos, de enfermeiras ou de
terceiros
15. É possível afirmar se houve alguma alteração referente à
incapacidade, após a data da perícia realizada pelo INSS
16. O(a) pericado(a) está realizando tratament Qual a previsão
de duração do tratamento Há previsão ou foi realizado tratamento
cirúrgico O tratamento é oferecido pelo SUS
17.É possível estimar qual o tempo e o eventual tratamento
necessários para que o(a) periciado(a) se recupere e tenha
condições de voltar a exercer seu trabalho ou atividade habitual
(data de cessação da incapacidade)
18. Qual ou quais são os exames clínicos, laudos ou elementos
considerados para o presente ato médico pericial
19. Outros esclarecimentos que entenda necessários:
Perito do Juízo
- CRM/RO nº
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Santa Luzia do Oeste - Vara Única
7001434-32.2018.8.22.0018
Polo Ativo:
Nome: GILBERTO BOONE
Endereço: LINHA P 42 - KM 18, SN, ZONA RURAL, Alto Alegre
Dos Parecis - RO - CEP: 76952-000
Advogado do(a) REQUERENTE: MARCIO SUGAHARA AZEVEDO
- RO0004469
Polo Passivo:
Nome: CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA SA CERON
Endereço: Avenida dos Imigrantes, 4137, - de 3601 a 4635 - lado
ímpar, Industrial, Porto Velho - RO - CEP: 76821-063
Advogados do(a) REQUERIDO: BRUNA TATIANE DOS SANTOS
PINHEIRO SARMENTO - RO0005462, GABRIELA DE LIMA
TORRES - RO0005714, SILVIA DE OLIVEIRA - RO0001285
SENTENÇA
Vistos.
Relatório dispensado na forma do art. 38 da Lei 9.099/95.
Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer com Indenização por
danos Materiais em Decorrência de Incorporação de Rede de
Elétrica, movida por GILBERTO BOONE em face de CENTRAIS
ELÉTRICAS DE RONDÔNIA S/A – CERON, pretendendo o
reembolso de valor despendido com a construção de rede elétrica
em propriedade rural.
O presente feito comporta julgamento no estado em que se
encontra, uma vez que incide à hipótese vertente o disposto
do artigo 355, incisos I, do Código de Processo Civil, ante a
desnecessidade de produção de outras provas é razão pela qual
julgo antecipadamente a lide.
Convém esclarecer que não tendo sido especificada ou justificada
qualquer outra prova que impeça o imediato julgamento da causa
e sendo o magistrado o destinatário das provas e entendendo
este que o processo está em ordem e pronto para julgamento,
deve, principalmente na seara dos Juizados, promover a imediata
entrega da prestação jurisdicional, medida esta que se impõe no
caso em apreço.
Aliás, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça: “‘Presentes as
condições que ensejam o julgamento antecipado da causa, é dever
do juiz e não mera faculdade assim proceder.’ (STJ, 4ª Turma,
RE 2.832-RJ, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo, j. em 14.08.90, DJU,
17.09.90, pág. 9.153, 2ª col., em., THEOTONIO NEGRÃO, CPC,
Ed. Saraiva, 26ª ed., nota n.º 1 ao art. 330, pág. 295).”
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Vale destacar também que o feito deve ser analisado à luz do Código
de Defesa do Consumidor e aos princípios a ele inerentes, posto
que a relação contratual que se estabeleceu entre os litigantes é
de inegável consumo, competindo à empresa concessionária de
energia elétrica o ônus de fazer prova contrária às alegações do
autor.
Desta feita, observo que as decisões da Turma Recursal têm sido
no sentido de afastar a prescrição, DECISÃO esta que passo a
seguir.
DA PREJUDICIAL DE MÉRITO - PRESCRIÇÃO.
Inicialmente analiso a preliminar arguida pela CERON no sentido
de que o direito de reclamar em juízo prescreveu. Segundo esta,
a prescrição neste caso é trienal baseando-se no disposto no art.
206, §3°, inciso IV, do Código Civil de 2002.
Cumpre esclarecer que de fato o prazo prescricional para este
caso concreto é de 03 anos, conforme entendimento pacífico
sobre o tema, note o que diz a ementa de RESP representativo de
controvérsia no tocante ao tema:
“FINANCIAMENTO DE REDE DE ELETRIFICAÇÃO RURAL.
RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA.
ART. 543-C DO CPC. CUSTEIO DE OBRA DE EXTENSÃO DE
REDE ELÉTRICA PELO CONSUMIDOR. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO
DOS VALORES APORTADOS. PRESCRIÇÃO. Para efeitos do art.
543-C do CPC: 1. Nas ações em que se pleiteia o ressarcimento
dos valores pagos a título de participação financeira do consumidor
no custeio de construção de rede elétrica, a prescrição deve
ser analisada, separadamente, a partir de duas situações: (i)
pedido relativo a valores cujo ressarcimento estava previsto em
instrumento contratual e que ocorreria após o transcurso de certo
prazo a contar do término da obra (pacto geralmente denominado
de “CONVÊNIO DE DEVOLUÇÃO”); (ii) pedido relativo a valores
para cujo ressarcimento não havia previsão contratual (pactuação
prevista em instrumento, em regra, nominado de “TERMO DE
CONTRIBUIÇÃO”). 1.2.) No primeiro caso (i), “prescreve em 20
(vinte) anos, na vigência do Código Civil de 1916, e em 5 (cinco)
anos, na vigência do Código Civil de 2002, a pretensão de cobrança
dos valores aportados para a construção de rede de eletrificação
rural, [...] respeitada a regra de transição prevista no art. 2.028 do
Código Civil de 2002” (Resp 1.063.661/RS, SEGUNDA SEÇÃO
julgado em 24/02/2010); 1.3.) No segundo caso (ii), a pretensão
prescreve em 20 (vinte) anos, na vigência do Código Civil de 1916,
e em 3 (três) anos, na vigência do Código Civil de 2002, por se tratar
de demanda fundada em enriquecimento sem causa (art. 206, §
3º, inciso IV), observada, igualmente, a regra de transição prevista
no art. 2.028 do Código Civil de 2002. 2. No caso concreto, para
o pedido de ressarcimento dos valores previstos no CONVÊNIO
DE DEVOLUÇÃO, o prazo prescricional findaria em 11 de janeiro
de 2008 (cinco anos, a contar da vigência do novo Código). Por
outro lado, para o pedido de ressarcimento dos valores previstos
no TERMO DE CONTRIBUIÇÃO, o prazo prescricional findaria em
11 de janeiro de 2006 (três anos, a contar da vigência do novo
Código). Tendo o autor ajuizado a ação em 15 de janeiro de 2009,
a totalidade de sua pretensão está alcançada pela prescrição. 3.
Recurso especial a que se dá provimento”.
Como se nota nos autos, não há nenhum contrato entre as
partes estipulando o ressarcimento em certo tempo, deste modo
a demanda do autor se funda em enriquecimento sem causa por
parte da concessionária, que teria incorporado a rede sem ter
gastos para sua construção, onde se aplica o prazo trienal do art.
206, § 3º, inciso IV, do Código Civil de 2002.
Entretanto, não se pode especificar a data em que de fato a CERON
incorporou a suposta rede elétrica e obteve enriquecimento sem
causa, o que seria o marco inicial para a contagem do prazo
prescricional.
Assim, inexistindo nos autos a data certa da suposta incorporação,
não há que se falar em ocorrência de prescrição, razão pela qual
AFASTO A PREJUDICIAL.
PASSO À ANÁLISE DO MÉRITO.
A parte autora aduz que é proprietária do imóvel rural denominado
Linha P 42, Km 25, Zona Rural, Município de Alto Alegre dos
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Parecis, Estado de Rondônia, que construiu com seus próprios
recursos uma subestação de rede elétrica de 05 KVA, no ano de
2006, tendo desembolsado a quantia de R$ 7.499,00 (Sete mil
quatrocentos e noventa e nove reais), para a construção, uma vez
que o programa Luz para Todos beneficiou poucos usuários e não
alcançou a sua propriedade. Alega que o projeto foi apresentado à
requerida, e aprovado pela mesma, todavia não houve a restituição
dos valores gastos, motivo pelo qual requer a correspondente
indenização pelos danos materiais suportados.
Juntou nos autos ART e um contrato de prestação de serviços para
construção da subestação.
A requerida apresentou contestação alegando que não houve a
incorporação da subestação ao seu patrimônio, bem como alegou
que a parte requerente não constituiu provas capazes de sustentar
o alegado dano material.
Pois bem.
De fato, não há provas suficientes a amparar o alegado direito do
autor, visto que apresentou tão somente Projeto e o orçamento, que
demonstram, por seu próprio conteúdo, apenas expectativa/objetivo
de construção, não tendo o condão de comprovar real ônus para a
realização da obra.
Entendo que a comprovação dos efetivos gastos se dá com notas
fiscais e/ou recibos dos produtos e serviços realizados, conjugado com
laudos, entre outros, que demonstrem a real construção da subestação.
No presente caso, não restou provado que o valor do contrato juntado
nos autos de fato corresponde a real investimento. Por oportuno salientase que, se existissem tais provas, estas deveriam ter sido juntadas no
momento processual correspondente. Todavia, não foram.
A respeito das provas, aliás, insta pontuar que no caso destes autos, é
eminentemente documental, não havendo falar em prova testemunhal.
Destaque-se que a inversão do ônus da prova deferida nos autos, é
medida prevista no Código de Defesa do Consumidor e não deve
ser usada de forma absoluta, pois não exclui disposição do Código
de Processo Civil segundo a qual a prova deve ser feita por quem
faz a alegação.
Assim, o requerente não apresentou provas ou indícios mínimos de
suas alegações.
Neste sentido:
“DECISÃO: a chamada inversão do ônus da prova não é
automática. Ela depende de circunstâncias concretas...: “Mesmo
em caso de relação de consumo, a inversão do ônus da prova
não é automática, cabendo ao magistrado a apreciação dos
aspectos de verossimilhança da alegação do consumidor ou de
sua hipossuficiência, em conformidade estabelece o art. 6º, VIII, do
referido diploma legal” (AgRg. no REsp. nº 1.216.562/SP, Rel. Min.
Paulo de Tarso Sanseverino). No mesmo sentido: AgRg. no Ag. nº
1.263.401/RS, Rel. Min. Vasco 7
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA SEÇÃO DE
DIREITO PRIVADO 26ª CÂMARA AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº 2030711-32.2015.8.26.0000 Della Giustina (Desembargador
convocado do TJ/RS). Na hipótese vertente, para efeito de inversão
do ônus da prova, forçoso é convir que no atual estágio processual
não há plena demonstração da verossimilhança das alegações da
agravada, tampouco se vislumbrando situação de desequilíbrio
de modo a dificultar ou mesmo inviabilizar a produção das provas
deferidas pelo magistrado. A FINALIDADE da norma que prevê a
inversão é a de facilitar a defesa dos direitos do consumidor, e
não a de assegurar-lhe a vitória. Ante o exposto, dou provimento
ao recurso, nos termos do acórdão, com observação. RENATO
SARTORELLI Relator Assinatura Eletrônica... da inversão do ônus
da prova prevista no Código de Defesa do Consumidor. Busca, por
isso, a reforma do ato. (TJ-SP - Inteiro Teor. Agravo de Instrumento:
AI 20307113220158260000 SP 2030711-32.2015.8.26.0000 Data
de publicação: 15/04/2015). grifei
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE QUANTIA
PAGA C/C REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. TELEFONIA.
FALHA DE SINAL DA OPERADORA. AUSÊNCIA DE PROVA
DOS FATOS ARGUIDOS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA
QUE DEPENDE DA ANÁLISE DE CADA CASO CONCRETO E
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NÃO AFASTA AUTOMATICAMENTE A INCIDÊNCIA DO ART.
333, INCISO I DO CPC. DANO MORAL NÃO COMPROVADO.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. RELATÓRIO Dispensado o relatório. 2. VOTO Satisfeitos os
requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, o presente
recurso merece ser conhecido. Compulsando os autos, observa-se
que não assiste razão a recorrente. Em que pese todos os fatos
narrados e os dados da ANATEL alegados na inicial, é irrefutável o
entendimento de que incumbia à parte autora apresentar nos autos
prova mínima capaz de constituir o seu direito (art. 333, inciso I do
CPC), posto que os relatórios de fiscalização não são capazes de
constituir o direito da parte autora. Assim, deveria o reclamante
anexar documentos que comprovassem os gastos oriundos pela
ineficiência da ré em prestar serviços, tais como relatórios da linha
de telefone celular de sua propriedade que demonstrem os fatos
aduzidos na exordial. Ora, a parte autora sequer indicou protocolos
de atendimento do call center da ré, o que comprovaria a tentativa
de resolver os problemas narrados por vias administrativas.
Saliente-se, uma vez mais, o ônus da prova não é afastado pela
simples inversão prevista no Código de Defesa do Consumidor,
eis que o autor poderia ter feito prova mínima das alegações na
exordial. Assim sendo, não há que se falar em cerceamento de
defesa. Neste sentido, é o entendimento deste Órgão Julgador:
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR
DANOS MORAIS E MATERIAIS. PLANO TIM INFINITY PRÉ.
CHAMADAS ILIMITADAS. CONSTANTES FALHAS DE SINAL
QUE OCASIONAVAM SUCESSIVAS QUEDAS NAS LIGAÇÕES.
NECESSIDADE DE REALIZAR NOVAS CHAMADAS. PEDIDO DE
REPETIÇÃO DE INDÉBITO. AUSÊNCIA DE PROVA DO DANO E
DO NEXO CAUSAL. INVERSÃO DO ÔNUS”.
Diante disso, tenho que os documentos juntados com a inicial não
comprovam as circunstâncias em que a subestação foi construída e
os reais gastos com a construção da mesma, tampouco comprovam
que de fato houve a incorporação por parte da requerida, não tendo a
parte autora conseguido comprovar o fato constitutivo de seu direito.
Assim, diante da ausência de provas nos autos, outro caminho não
há senão a improcedência do pedido.
DISPOSITIVO.
Posto isso, JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado por
GILBERTO BOONE em face de CENTRAIS ELÉTRICAS DE
RONDÔNIA S/A – CERON, e declaro extinto o processo com
resolução do MÉRITO, nos moldes do artigo 487, inciso I, do CPC.
Sem custas e sem honorários advocatícios na primeira instância dos
Juizados Especiais Cíveis (art. 54, caput, e art. 55, caput, ambos da
Lei n. 9.099/95).
SENTENÇA registrada e publicada automaticamente pelo PJe.
Intimem-se.
Cumpra-se.
Após o trânsito em julgado, proceda-se com as baixas de praxe e
arquivem-se os autos.
SERVE A PRESENTE COMO MANDADO /CARTA.
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Santa Luzia do Oeste - Vara Única
7000748-45.2015.8.22.0018
Polo Ativo:
Nome: MARIA APARECIDA CONSTANTINO
Endereço: Rua Santana dos Olhos D’Agua, 2420, Centro, Santa
Luzia D’Oeste - RO - CEP: 76950-000
Advogado do(a) EXEQUENTE: PEDRO FELIZARDO DE ALENCAR
- RO0002394
Polo Passivo:
Nome: ESTADO DE RONDÔNIA
Endereço: PRAÇA GETÚLIO VARGAS, S/N, centro, Porto Velho RO - CEP: 76900-999
Advogado do(a) EXECUTADO:
INTIMAÇÃO
Por determinação judicial, fica Vossa Senhoria INTIMADO(A), para
querendo manifestar-se nos autos.
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Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Santa Luzia do Oeste - Vara Única
7001328-70.2018.8.22.0018
Polo Ativo:
Nome: SIRLEI APARECIDO FILOMENO
Endereço: ZONA RURAL, LH 90, KM 22, ESQUINA LH P-10, ZONA
RURAL, Parecis - RO - CEP: 76979-000
Advogado do(a) REQUERENTE: GELSON GUILHERME DA SILVA
- RO8575
Polo Passivo:
Nome: CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA-ELETROBRAS
Endereço: Avenida Brasil, 2127, Bairro Centro, Santa Luzia D’Oeste
- RO - CEP: 76950-000
Advogado do(a) REQUERIDO: ERICA CRISTINA CLAUDINO RO0006207
Intimação DA SENTENÇA
Fica as partes intimadas acerca da SENTENÇA segue tópico final
transcrito:
DISPOSITIVO.
Posto isso, JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado
por SIRLEI APARECIDO FILOMENO em face de CENTRAIS
ELÉTRICAS DE RONDÔNIA S/A – CERON, e declaro extinto o
processo com resolução do MÉRITO, nos moldes do artigo 487,
inciso I, do CPC. Sem custas e sem honorários advocatícios na
primeira instância dos Juizados Especiais Cíveis (art. 54, caput, e
art. 55, caput, ambos da Lei n. 9.099/95). SENTENÇA registrada e
publicada automaticamente pelo PJE. Intimem-se. Após o trânsito
em julgado, proceda-se com as baixas de praxe e arquivem-se os
autos.
SERVE A PRESENTE COMO MANDADO /CARTA.
Cumpra-se.
Tribunal de Justiça de Rondônia
PODER JUDICIÁRIO
Santa Luzia do Oeste - Vara Única
Dom Pedro I, Esquina com Tancredo Neves, Santa Luzia D’Oeste
- RO - CEP: 76950-000 - Fone:(69) 34342439
7000292-90.2018.8.22.0018
Polo Ativo:
Nome: DENILSA GOMES DE LIMA SANTOS
Endereço: LINHA P34 KM 03 ASSENTAMENTO TCHE GUEVARA,
SN, ZONA RURAL, Alto Alegre Dos Parecis - RO - CEP: 76952-000
Advogados do(a) AUTOR: JUCIMARO BISPO RODRIGUES RO0004959, JUCELIA LIMA RUBIM - RO0007327
Polo Passivo:
Nome: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Endereço: Avenida Marechal Rondon, 870 1 andar, Centro, JiParaná - RO - CEP: 76900-082
Advogado do(a) RÉU:
Intimação
Por ordem do(a) Exmo(a). Dr(a). Juiz(a) de Direito do Santa Luzia
do Oeste - Vara Única, fica a parte autora intimada a se manifestar
acerca do Recurso ID.21143298.
Santa Luzia D’Oeste, 13 de setembro de 2018
Nome: DENILSA GOMES DE LIMA SANTOS
Endereço: LINHA P34 KM 03 ASSENTAMENTO TCHE GUEVARA,
SN, ZONA RURAL, Alto Alegre Dos Parecis - RO - CEP: 76952-000
Nome: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Endereço: Avenida Marechal Rondon, 870 1 andar, Centro, JiParaná - RO - CEP: 76900-082
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Santa Luzia do Oeste - Vara Única
7001287-06.2018.8.22.0018
Polo Ativo:
Nome: VALDIR BERGER
Endereço: ZONA RURAL, LH KAPA ZERO, KM 30, ZONA RURAL,
Parecis - RO - CEP: 76979-000
Advogado do(a) REQUERENTE: GELSON GUILHERME DA SILVA
- RO8575
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Polo Passivo:
Nome: CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA-ELETROBRAS
Endereço: Avenida Brasil, 2127, Bairro Centro, Santa Luzia D’Oeste
- RO - CEP: 76950-000
Advogado do(a) REQUERIDO: BRUNA TATIANE DOS SANTOS
PINHEIRO SARMENTO - RO0005462
Intimação DAS PARTES
Fica as partes intimadas acerca da SENTENÇA, segue abaixo
transcrito tópico final:
DISPOSITIVO. Posto isso, JULGO IMPROCEDENTE o pedido
formulado por VALDIR BERGER em face de CENTRAIS ELÉTRICAS
DE RONDÔNIA S/A – CERON, e declaro extinto o processo com
resolução do MÉRITO, nos moldes do artigo 487, inciso I, do CPC.
Sem custas e sem honorários advocatícios na primeira instância
dos Juizados Especiais Cíveis (art. 54, caput, e art. 55, caput,
ambos da Lei n. 9.099/95). SENTENÇA registrada e publicada
automaticamente pelo PJe. Intimem-se. Cumpra-se. Após o trânsito
em julgado, proceda-se com as baixas de praxe e arquivem-se os
autos. SERVE A PRESENTE COMO MANDADO /CARTA.
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Santa Luzia do Oeste - Vara Única
7000182-91.2018.8.22.0018
Polo Ativo:
Nome: DOGMEIRE CRISTIANE FARCHETTI
Endereço: Rua Rondõnia, 3578, Centro, Alto Alegre Dos Parecis RO - CEP: 76952-000
Advogado do(a) AUTOR: SONIA MARIA ANTONIO DE ALMEIDA
NEGRI - RO0002029
Polo Passivo:
Nome: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Endereço: Avenida Marechal Rondon, 870 1 andar, Centro, JiParaná - RO - CEP: 76900-082
Advogado do(a) RÉU:
Intimação
Por ordem da Exma. Dra. Juiza de Direito do Santa Luzia do Oeste
- Vara Única, fica V. Sa., por via de seu Procurador, no prazo de
15(quinze) dias, intimado a apresentar Contrarrazões aos recurso
de apelação.
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Santa Luzia do Oeste - Vara Única
7001125-11.2018.8.22.0018
Polo Ativo:
Nome: IMPLEMENTOS AGRICOLAS OLIVEIRA LTDA - EPP
Endereço: AVENIDA TANCREDO NEVES, S/N, CENTRO, Alto
Alegre Dos Parecis - RO - CEP: 76952-000
Advogados do(a) EXEQUENTE: JOAO CARLOS DA COSTA RO0001258, DANIEL REDIVO - RO0003181, KELLY CRISTINE
BENEVIDES DE BARROS - RO0003843
Polo Passivo:
Nome: PEDRO MACEDO
Endereço: RUA COSTA E SILVA ESQ PADRE ANCHIETTA, 4430,
CENTRO, Alto Alegre Dos Parecis - RO - CEP: 76952-000
Advogado do(a) EXECUTADO:
Vistos.
Designo audiência de conciliação para o dia 30/10/2018, às 11h, a
ser realizada na Sala de audiência do Posto Avançado da Justiça
de Alto Alegre dos Parecis/RO.
INTIME-SE o autor, por meio de seu advogado, via PJE,
advertindo-a que seu não comparecimento a qualquer audiência
do processo ensejará extinção e arquivamento do mesmo.
Proceda-se a CITAÇÃO da parte requerida, de todos os termos da
ação que tramita nesta vara e INTIME-SE a mesma a comparecer
à audiência de tentativa de conciliação, ocasião em que, não
havendo acordo, poderá CONTESTAR no prazo de 15 (quinze)
dias, após a realização da audiência de conciliação.
Na mesma oportunidade, a parte requerida fica INTIMADA para
indicar as provas que pretende produzir, indicando a necessidade
e pertinência, sob pena de indeferimento e julgamento do feito no
estado em que se encontra.
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Se houver juntada de documentos novos ou arguição de
preliminares, INTIME-SE a parte autora para, sendo o caso
impugnar a contestação e indicar as provas que pretende produzir,
justificando a necessidade e pertinência, sob pena de indeferimento
da prova e julgamento do feito no estado em que se encontra.
Prazo: 05 (cinco) dias.
Advirtam-se as partes:
Conforme Lei Federal 9.099/95 e Portaria Conjunta do JECIVEL n°
001/2002, a pessoa jurídica que figurar no polo passivo da demanda,
poderá fazer-se presente na audiência conciliatória através de
preposto credenciado, exibindo, desde já, carta de preposto, sob
pena de revelia, conforme arts. 9º, §4 e 20º, da referida lei.
As partes deverão comunicar eventuais alterações dos respectivos
endereços, sob pena de se considerar como válida e eficaz a/o
carta/MANDADO de intimação cumprido(a) no endereço constante
dos autos (art. 19, § 2º, Lei 9.099/95).
SIRVA O PRESENTE COMO MANDADO DE CITAÇÃO E
INTIMAÇÃO/CARTA PRECATÓRIA.
Faculto, desde logo que a intimação seja realizada preferencialmente
via telefone, em observância ao princípio da economia e celeridade
processual.
CUMPRA-SE
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Santa Luzia do Oeste - Vara Única
7001285-36.2018.8.22.0018
Polo Ativo:
Nome: JOAQUIM ALVES MARTINS
Endereço: ZONA RURAL, LH P-12, KM 03, ZONA RURAL, Parecis
- RO - CEP: 76979-000
Advogado do(a) REQUERENTE: GELSON GUILHERME DA
SILVA - RO8575
Polo Passivo:
Nome: CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA-ELETROBRAS
Endereço: Avenida Brasil, 2127, Bairro Centro, Santa Luzia D’Oeste
- RO - CEP: 76950-000
Advogado do(a) REQUERIDO: BRUNA TATIANE DOS SANTOS
PINHEIRO SARMENTO - RO0005462
Intimação DAS PARTES
Fica as partes intimadas acerca da SENTENÇA, segue tópico final
transcrito:
DISPOSITIVO. Posto isso, JULGO IMPROCEDENTE o pedido
formulado por JOAQUIM ALVES MARTINS em face de CENTRAIS
ELÉTRICAS DE RONDÔNIA S/A – CERON, e declaro extinto o
processo com resolução do MÉRITO, nos moldes do artigo 487,
inciso I, do CPC. Sem custas e sem honorários advocatícios na
primeira instância dos Juizados Especiais Cíveis (art. 54, caput, e
art. 55, caput, ambos da Lei n. 9.099/95). SENTENÇA registrada e
publicada automaticamente pelo PJe. Intimem-se. Cumpra-se. Após o
trânsito em julgado, proceda-se com as baixas de praxe e arquivemse os autos. SERVE A PRESENTE COMO MANDADO /CARTA.
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Santa Luzia do Oeste - Vara Única
7001877-17.2017.8.22.0018
Polo Ativo:
Nome: APARICIO VIEIRA DA ROCHA
Endereço: LH P06 KM 05, zona rural, Parecis - RO - CEP: 76979-000
Advogado do(a) REQUERENTE: GELSON GUILHERME DA SILVA
- RO8575
Polo Passivo:
Nome: CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA-ELETROBRÁS
DISTRIBUIÇÃO RONDONIA S/A.
Endereço: AVENIDA BRASIL, 2127, CENTRO, Santa Luzia D’Oeste
- RO - CEP: 76950-000
Advogado do(a) REQUERIDO: BRUNA TATIANE DOS SANTOS
PINHEIRO SARMENTO - RO0005462
Vistos.
Relatório dispensado na forma do art. 38 da Lei 9.099/95.
Trata-se de pedido de indenização por danos materiais ajuizados
em face de CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA – CERON
pretendendo o reembolso de valor despendido com a construção
de rede elétrica em propriedade rural.
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A lide comporta julgamento antecipado, nos termos do art. 355, I,
do Código de Processo Civil, ante a dispensabilidade de produção
de outras provas, razão pela qual julgo antecipadamente a lide.
Convém esclarecer que não tendo sido especificada ou justificada
qualquer outra prova que impeça o imediato julgamento da causa
e sendo o magistrado o destinatário das provas e entendendo
este que o processo está em ordem e pronto para julgamento,
deve, principalmente na seara dos Juizados, promover a imediata
entrega da prestação jurisdicional, medida esta que se impõe no
caso em apreço.
Aliás, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça: “‘Presentes as
condições que ensejam o julgamento antecipado da causa, é dever
do juiz e não mera faculdade assim proceder.’ (STJ, 4ª Turma,
RE 2.832-RJ, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo, j. em 14.08.90, DJU,
17.09.90, pág. 9.153, 2ª col., em., THEOTONIO NEGRÃO, CPC,
Ed. Saraiva, 26ª ed., nota n.º 1 ao art. 330, pág. 295).”
Vale destacar também que o feito deve ser analisado à luz do Código
de Defesa do Consumidor e aos princípios a ele inerentes, posto
que a relação contratual que se estabeleceu entre os litigantes é
de inegável consumo, competindo à empresa concessionária de
energia elétrica o ônus de fazer prova contrária às alegações do
autor.
Segundo consta na inicial, a parte autora é proprietária do imóvel
rural localizado na Linha P-6, Km. 04, zona rural, município de
Parecis/RO. Aduz que é proprietário de uma rede elétrica de
10 KVA, que em razão da demandada CERON não realizar a
eletrificação rural em sua propriedade, realizou a referida obra
atendendo aos parâmetros e padrões técnicos definidos pela
requerida que autorizou a realização das obras.
Alega que ocorreu a incorporação fática da rede elétrica do autor,
sem observar as formalidades estabelecidas pela Resolução da
Aneel. Para comprovar, o alegado juntou Termo de Anotação
de Responsabilidade Técnica do CREA/RO, fatura de energia
comprovando ser consumidor dos serviços prestados pela empresa
requerida, Projeto Elétrico de uma Subestação Monofásica de 10
KVA devidamente aprovado pela Centrais Elétricas de Rondônia e
orçamento.
Citada, a requerida apresentou contestação aduzindo
preliminarmente prescrição e no MÉRITO impugna o orçamento
apresentado, requerendo a improcedência do pedido, em razão da
ausência de prova das alegações do autor.
Quanto à prescrição, a Turma Recursal deste Estado entendeu que
o prazo somente se inicia com a efetiva incorporação ao patrimônio
da concessionária de energia elétrica, que se concretiza mediante
processo formal. Nesse sentido:
CONSTRUÇÃO DE REDE ELÉTRICA RURAL (SUBESTAÇÃO).
INEXISTÊNCIA DE ATO FORMAL. NÃO OCORRÊNCIA DE
PRESCRIÇÃO. AUSÊNCIA DE TERMO DE CONTRIBUIÇÃO OU
CONVÊNIO DE DEVOLUÇÃO. RECURSOS PARTICULARES. - O
prazo prescricional inicia com a efetiva incorporação ao patrimônio
da concessionária de energia elétrica, que se concretiza mediante
processo formal, por iniciativa desta. Inteligência do art. 71, §
5º, do decreto nº 5.163/04. (Turma Recursal/RO, RI 700013871.2015.8.22.0020, Relator: Juiz Glodner Luiz Pauletto, Data de
julgamento: 22/02/2017)
De uma análise atenta dos autos, verifica-se que não há provas
de que a parte autora e a concessionária de serviço público
tenham realizado processo formal nos moldes da resolução da
ANEEL, sendo que o prazo prescricional só passa a fluir a partir do
momento em que a rede elétrica é retirada da esfera patrimonial do
seu proprietário, que ocorre com a incorporação formalizada nos
exatos termos da referida resolução.
As decisões da Turma Recursal têm sido neste sentido, portanto, a
prescrição deve ser afastada, DECISÃO esta que passo a seguir.
Deste modo, estando em termos o processo e rejeitada a preliminar,
passo à análise do MÉRITO.
DECIDO
Resulta dos autos que o autor exige o pagamento referente
às despesas por ter realizado a eletrificação por conta própria,
amparado tão somente no Projeto e o Orçamento.
Por outro lado assevera a requerida ausência de provas do pedido,
com fundamento que orçamentos não comprovam o real dispêndio
de quantia em subestação construída há anos.
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Neste norte, restringe-se a discussão sobre os gastos para a
instalação da eletrificação rural, demonstrados somente por
orçamento juntado aos autos.
É certo que para o ressarcimento do dano material faz se necessário
à comprovação inequívoca do prejuízo suportado, uma vez que
não pode presumi-lo, não podendo ser arbitrada indenização a este
título, pautada apenas em meras alegações ou em expectativa de
direito.
De fato, não há provas suficientes a amparar o alegado direito do
autor, visto que apresentou tão somente Projeto e o orçamento,
desacompanhado de nota fiscal de serviço ou de recibo de
pagamento.
Entendo que a comprovação dos efetivos gastos se dá por notas
fiscais e/ou recibos dos produtos e serviços realizados, conjugado
com laudos, entre outros, documentos essenciais para demonstrar
o real desembolso do prejuízo.
Sobre o tema, acórdão do E. Tribunal de Justiça deste Estado:
Apelação cível. Rede de eletrificação rural. Custeio da obra.
Ausência de previsão contratual. Ausência de recibo ou nota
fiscal. Documento essencial. Prejuízo material não comprovado.
Reforma. Provimento. Nas ações de reparação de dano material,
é necessário que a parte demonstre inequivocamente o prejuízo
que sofreu, uma vez que não se pode presumi-lo. O encargo de
demonstrar minimamente o fato constitutivo do direito é do autor,
e, não o fazendo, suportará as consequências e prejuízos de sua
omissão. (Apelação, Processo nº 0001165-42.2014.822.0022,
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, 1ª Câmara Cível,
Relator (a) do Acórdão: Des. Moreira Chagas, Data de julgamento:
26/07/2017) (TJ-RO - APL: 00011654220148220022 RO 000116542.2014.822.0022, Relator: Desembargador Moreira Chagas,
Data de Publicação: Processo publicado no Diário Oficial em
03/08/2017.). grifo meu
No presente caso, não restou provado que o valor do orçamento
juntado nos autos de fato corresponde a real investimento. Por
oportuno salienta-se que, se existissem tais provas, estas deveriam
ter sido juntadas no momento processual correspondente. Todavia,
não foram.
A respeito das provas, aliás, insta pontuar que no caso destes
autos, é eminentemente documental, não havendo falar em prova
testemunhal.
Destaque-se que a inversão do ônus da prova deferida nos autos,
é medida prevista no Código de Defesa do Consumidor e não deve
ser usada de forma absoluta, pois não exclui disposição do Código
de Processo Civil segundo a qual a prova deve ser feita por quem
faz a alegação.
Neste sentido:
“DECISÃO: a chamada inversão do ônus da prova não é
automática. Ela depende de circunstâncias concretas...: “Mesmo
em caso de relação de consumo, a inversão do ônus da prova
não é automática, cabendo ao magistrado a apreciação dos
aspectos de verossimilhança da alegação do consumidor ou de
sua hipossuficiência, em conformidade estabelece o art. 6º, VIII, do
referido diploma legal” (AgRg. no REsp. nº 1.216.562/SP, Rel. Min.
Paulo de Tarso Sanseverino). No mesmo sentido: AgRg. no Ag. nº
1.263.401/RS, Rel. Min. Vasco 7
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA SEÇÃO DE
DIREITO PRIVADO 26ª CÂMARA AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº 2030711-32.2015.8.26.0000 Della Giustina (Desembargador
convocado do TJ/RS). Na hipótese vertente, para efeito de inversão
do ônus da prova, forçoso é convir que no atual estágio processual
não há plena demonstração da verossimilhança das alegações da
agravada, tampouco se vislumbrando situação de desequilíbrio
de modo a dificultar ou mesmo inviabilizar a produção das provas
deferidas pelo magistrado. A FINALIDADE da norma que prevê a
inversão é a de facilitar a defesa dos direitos do consumidor, e
não a de assegurar-lhe a vitória. Ante o exposto, dou provimento
ao recurso, nos termos do acórdão, com observação. RENATO
SARTORELLI Relator Assinatura Eletrônica... da inversão do ônus
da prova prevista no Código de Defesa do Consumidor. Busca, por
isso, a reforma do ato. (TJ-SP - Inteiro Teor. Agravo de Instrumento:
AI 20307113220158260000 SP 2030711-32.2015.8.26.0000 Data
de publicação: 15/04/2015). grifei
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Assim sendo, a inversão do ônus probatório concedida em razão
da evidente relação de consumo de que se trata a lide não exime a
demandante do ônus de comprovar minimamente fato constitutivo
de seu direito, conforme preceitua o artigo 373, I, do CPC.
A vista disso, observa-se que o requerente não apresentou provas
ou indícios mínimos de suas alegações.
DISPOSITIVO.
Posto isso, JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado por
APARICIO VIEIRA DA ROCHA em face de CENTRAIS ELÉTRICAS
DE RONDÔNIA S/A – CERON, e declaro extinto o processo com
resolução do MÉRITO, nos moldes do artigo 487, inciso I, do CPC.
Sem custas e sem honorários advocatícios na primeira instância
dos Juizados Especiais Cíveis (art. 54, caput, e art. 55, caput,
ambos da Lei n. 9.099/95).
SENTENÇA registrada e publicada automaticamente pelo PJE.
Intimem-se.
Cumpra-se.
Após o trânsito em julgado, proceda-se com as baixas de praxe e
arquivem-se os autos.
SERVE A PRESENTE COMO MANDADO /CARTA.

COMARCA DE SÃO FRANCISCO DO GUAPORÉ
1ª VARA CRIMINAL
1ª Vara Criminal
São Francisco do Guaporé
Juiz de Direito: Artur Augusto Leite Júnior
Diretor de Cartório: Edson Carlos Fernandes de Souza
E-mail do Cartório: sfg1criminal@tjro.jus.br
E-mail da Comarca: sfg@tjro.jus.br
SUGESTÕES
OU
RECLAMAÇÕES,
FAÇAM-NAS
PESSOALMENTE OU CONTATE-NOS VIA INTERNET.
Proc.: 0000210-37.2016.8.22.0023
Ação:Ação Penal - Procedimento Sumário (Réu Solto)
Autor:Ministério Público do Estado de Rondônia
Denunciado:Welinton Lima de Freitas
Advogado:Ronny Ton Zanatolli (RO 1393)
FINALIDADE: INTIMAR o advogado supramencionado da
SENTENÇA proferida nos autos, às fls. 57/59.
SENTENÇA O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
RONDÔNIA denunciou WELINTON DE LIMA FREITAS pela
prática, em tese, dos seguintes fatos: Em dia não esclarecido nos
autos, mas certamente entre os meses de março e abril de 2016,
por meio de mensagem via aplicativo Welinton de Lima Freitas
ameaçou por palavras, a vítima Luana Keste Silva, de causarlhes
mal injusto e grave. A denúncia foi recebida em 18 de abril de
2018, oportunidade em que foi determinada a citação do acusado.
Regularmente citado, o acusado apresentou resposta à acusação.
Vieram os autos conclusos. É o relatório. Fundamento e decido.
Verifico que o acusado arguiu preliminar de inépcia da inicial
e prejudicial de MÉRITO sob o argumento de que a pretensão
punitiva estatal está prescrita. Pois bem. Em prestígio ao princípio
da primazia das decisões de MÉRITO, analiso, primeiramente a
questão prejudicial porquanto eventual inépcia da inicial não obsta
que o parquet ofereça nova denúncia, enquanto que, caso seja
reconhecida a prescrição, estará fulminada a pretensão punitiva, o
que obsta o oferecimento de nova denúncia. Extrai-se do boletim
de ocorrência policial n. 506/2016 (fl. 08) e do termo de declaração
da vítima (fls. 09/10), que os fatos ocorreram em 23/04/2016.A
pena máxima cominada ao crime de ameaça é de 06 (seis) meses.
O acusado nasceu em 17/06/1995, sendo que, na época dos fatos
tinha 20 (vinte) anos de idade.É cediço que prescrição da pretensão
punitiva é uma forma de prescrição que ocorre antes de transitar
em julgado a SENTENÇA condenatória, conforme preceitua o art.
109 do Código Penal, in verbis:Art. 109. A prescrição, antes de
transitar em julgado a SENTENÇA final, salvo o disposto no § 1º
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do art. 110 deste Código, regula-se pelo máximo da pena privativa
de liberdade cominada ao crime, verificando-se:I – em vinte anos,
se o máximo da pena é superior a doze;II – em dezesseis anos, se
o máximo da pena é superior a oito anos e não excede a doze;III –
em doze anos, se o máximo da pena é superior a quatro anos e não
excede a oito;IV – em oito anos, se o máximo da pena é superior a
dois anos e não excede a quatro;V – em quatro anos, se o máximo
da pena é igual a um ano ou, sendo superior, não excede a dois;VI
– em 3 (três) anos, se o máximo da pena é inferior a 1 (um) ano.
De acordo com os autos, o acusado praticou, em tese, o delito
tipificado no artigo 147 do Código Penal, cuja pena máxima é de 06
(seis) meses, com prazo prescricional de 03 (três) anos – art. 109,
inciso VI, do CP.Na data dos fatos o acusado tinha 20 (vinte) anos
de idade, e por isso o prazo prescricional deve ser reduzido pela
metade, conforme determina o artigo 115, do Código Penal. Assim,
consumado o crime em 23 de abril de 2016, a pretensão punitiva
estatal restou fulminada pela prescrição em 23 de setembro de
2017, ou seja, muito antes do oferecimento da denúncia que se deu
em 17 de abril de 2018.Desta feita, caminho outro não há senão o
reconhecimento da prescrição e, consequentemente, a extinção da
punibilidade do réu.Isto posto, com supedâneo no art. 61 do Código
de Processo Penal, art. 107, inciso IV, art. 109, inciso VI, e art.
115, todos do Código Penal, RECONHEÇO A PRESCRIÇÃO DA
PRETENSÃO PUNITIVA e, por consequência, JULGO EXTINTA
A PUNIBILIDADE do acusado WELINTON DE LIMA FREITAS, já
qualificado nos autos.Procedam as anotações de estilo expedindose
o necessário, após, arquivem-se estes autos.Sem custas. Publiquese. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Com o trânsito
em julgado, arquivem-se com as baixas de estilo.São Francisco do
Guaporé-RO, quarta-feira, 5 de setembro de 2018.Artur Augusto
Leite Júnior Juiz de Direito
Edson Carlos Fernandes de Souza
Diretor de Cartório

1ª VARA CÍVEL
ESTADO DE RONDÔNIA
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Francisco do Guaporé - Vara Única
Processo: 7001889-16.2017.8.22.0023
Classe: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
EXEQUENTE: PAULO DE OLIVEIRA NUNES e outros (2)
Advogado do(a) EXEQUENTE: FRANCISCO DE ASSIS
FERNANDES - RO0001048
Advogado do(a) EXEQUENTE: FRANCISCO DE ASSIS
FERNANDES - RO0001048
Advogado do(a) EXEQUENTE: FRANCISCO DE ASSIS
FERNANDES - RO0001048
EXECUTADO: ISAAC CASSIMIRO SANTANA e outros (2)
Advogado(s) do reclamado: JOSE DO CARMO
Advogado do(a) EXECUTADO: JOSE DO CARMO - RO0006526
Advogado do(a) EXECUTADO:
Advogado do(a) EXECUTADO: JOSE DO CARMO - RO0006526
ATO ORDINATÓRIO
Manifeste-se a parte Requerida, por via de seu(s) Advogado(s),
no prazo de 5 dias úteis, sobre os Cálculos apresentados pela
Contadoria Judicial.
São Francisco do Guaporé, 12 de Setembro de 2018
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
São Francisco do Guaporé - Vara Única
Rua São Paulo, 3932, Cidade Baixa, São Francisco do Guaporé RO - CEP: 76935-000 - Fone:(69) 36213028
PROCESSO Nº: 7001358-27.2017.8.22.0023
CLASSE: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
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AUTOR: LOURENCO JURANDIR DE SOUZA
Advogados do(a) AUTOR: ADRIANA DONDE MENDES RO0004785, MARIANA DONDE MARTINS - RO0005406, JULIAN
CUADAL SOARES - RO0002597
RÉU: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Advogado do(a) RÉU:
FINALIDADE: Fica a autora, por via de seu advogado, ciente da
implantação do benefício.
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
São Francisco do Guaporé - Vara Única
Rua São Paulo, 3932, Cidade Baixa, São Francisco do Guaporé RO - CEP: 76935-000 - Fone:(69) 36213028
PROCESSO Nº: 7001001-47.2017.8.22.0023
CLASSE: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
AUTOR: ADRIANA VASCONCELOS PEREIRA
Advogados do(a) AUTOR: JOSE DO CARMO - RO0006526,
SEBASTIAO QUARESMA JUNIOR - RO0001372
RÉU: CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA SA CERON
Advogado do(a) RÉU: ERICA CRISTINA CLAUDINO - RO0006207
FINALIDADE: Fica a parte autora intimada, por via de seu
advogado para apresentar volar atualizado do débito inclusive
honorários dessa fase processual e requerer o que entender de
direito no prazo de 05 (cinco) dias.
1ª Vara Cível
São Francisco do Guaporé
Juiz Substituto: Fabio Batista da Silva
Diretor de Cartório: Aldeney Figueiredo Freire
E-mail do Cartório: sfg1civel@tjro.jus.br
SUGESTÕES
OU
RECLAMAÇÕES,
FAÇAM-NAS
PESSOALMENTE OU CONTATE-NO VIA INTERNET.
E-mail da Comarca: sfg@tjro.jus.br
Proc.: 0023498-16.2008.8.22.0016
Ação:Procedimento Ordinário (Cível)
Requerente:Juarez Américo do Prado, Maria Júlia Toledo Prado
Advogado:Sebastião Quaresma Júnior (OAB/RO 1372), José de
Arimatéia Alves (OAB/RO 1693), Sebastião Quaresma Júnior
(OAB/RO 1372)
Requerido:Gilberto Luiz Vicente, Carlos Roberto Alves Borba
Advogado:Airton Pereira de Araújo (NC 243), Cristovam Coelho
Carneiro (OAB/RO 115), Daniel dos Anjos Fernandes Junior
(RO 3.214), Daniel dos Anjos Fernandes Júnior (OAB/RO 3214),
Cristovam Coelho Carneiro (OAB/RO 115), Airton Pereira de
Araújo (RO 243)
Ficam as partes requeridas intimadas, na pessoa de seu(s)
advogado(s), para se manifestarem sobre o esclarecimento do
laudo pericial que está na fl. 522, requerendo o que entender de
direito, no prazo de 10 (dez) dias.

COMARCA DE SÃO MIGUEL DO GUAPORÉ
1ª VARA CRIMINAL
1º Cartório Criminal
Sugestões e reclamações, façam-nos pessoalmente ao Juiz ou contatenos via internet no endereço eletrônico smg1criminal@tjro.jus.br
Juíza: Ligiane Zigiotto Bender
Diretor do Cartório: Jerlis dos Passos Silva
Proc.: 0000343-14.2018.8.22.0022
Processo de Origem: 1000797-44.2017.8.22.0011
Classe: Carta Precatória (Criminal)
Procedimento: Cartas (Criminal)
Parte Autora: Ministério Público Federal
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Parte Ré: Zenilson Castro dos Santos, brasileiro, convivente,
agricultor, nascido aos 14/04/1987, filho de Jesonita Messias de
Castro e Antônio Silva dos Santos, portador do RG nº 1033828
SESCED/RO.
Capitulação: Art. 121, §2º, inciso IV, do Código Penal.
Adv.: Hiram Cesar Silveira OAB/RO 547
FINALIDADE: INTIMAR o advogado acima citado da designação de
audiência para cumprimento do ato deprecado, para o dia 9/10/2018,
às 10h45min, neste Juízo.
Sede do Juízo: Fórum Juiz Anísio Garcia Martin, Av. São Paulo, 1395,
bairro Cristo Rei, fone: (0xx69)3642-2660/2661, CEP.: 76.932-000, São
Miguel do Guaporé-RO.
SMG/RO, 12 de setembro de 2018
Proc.: 0000628-07.2018.8.22.0022
Processo de Origem: 0000121-52.2018.822.0020
Classe: Carta Precatória (Criminal)
Parte Autora: Ministério Público Estado de Rondônia
Parte Ré: Alcino Arruda Maia, brasileiro, convivente, comerciante,
nascido aos 3/7/1978, natural de Rondonópolis/MT, filho de Raimundo
Nonato do Nascimento Maia e Margarida de Arruda Maia.
Capitulação: Art. 121, § 2, IV, c/c art. 14, II todos do Código Penal
Brasileiro.
Advs.: Edson Vieira dos Santos OAB-RO 4373 e Jakson Junior Serafim
Caetano OAB-RO 6956
FINALIDADE: INTIMAR os advogados acima citados da designação de
audiência para cumprimento do ato deprecado, para o dia 4/10/2018, às
9h50min, neste Juízo.
Sede do Juízo: Fórum Juiz Anísio Garcia Martin, Av. São Paulo, 1395,
bairro Cristo Rei, fone: (0xx69)3642-2660/2661, CEP.: 76.932-000,
São Miguel do Guaporé-RO.
SMG/RO, 13 de setembro de 2018
Jerlis dos Passos Silva
Diretor do Cartório Criminal

1ª VARA CÍVEL
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
PODER JUDICIÁRIO
São Miguel do Guaporé - Vara Única
Av.São Paulo, 1395, Cristo Rei, São Miguel do Guaporé - RO - CEP:
76932-000 - Fone:(69) 3642-2660
EDITAL DE CITAÇÃO
PRAZO: 30 dias
CITAÇÃO DE: JOSE ARCANJO AGUIAR, brasileiro, solteiro, diretor
de empresas, inscrito no CPF nº 614.201.062-00, atualmente em local
incerto e não sabido.
FINALIDADE: CITAR a parte executada, acima qualificada, de todos
os termos da presente ação, para no prazo de 05 (cinco) dias pagar a
dívida abaixo descrita, com juros, multa, custas, despesas processuais,
e encargos indicados na certidão de dívida ativa, acrescida de custas
judiciais e honorários, ou garantir a execução no prazo legal sob pena
de penhora de tantos bens quantos bastem para garantir o pagamento
da dívida. Intimar para, querendo, opor-se à execução por meio de
embargos no prazo de 15(quinze) dias.
VALOR ATUALIZADO DO DÉBITO: R$ 31.897,63 (Trinta e um mil,
oitocentos e noventa e sete reais, com sessenta e três centavos).
Atualizados em 30/05/2017.
Processo: 7001323-70.2017.8.22.0022
Assunto: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
Exequente: BANCO BRADESCO S.A.
Advogado:MAURO PAULO GALERA MARI - OAB/RO 4937
Executado: JOSE ARCANJO AGUIAR
Sede do Juízo: Fórum Juiz Anísio Garcia Martin, Av. São Paulo,
1395, Cristo Rei, São Miguel do Guaporé/RO.
São Miguel do Guaporé/RO, 02 de Agosto de 2018.
Miria do Nascimento de Souza
Juíza de Direito
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Serventias de Registros Civis
das Pessoas Naturais do Estado
de Rondônia
PROCLAMAS
COMARCA DE PORTO VELHO
1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL
CARTÓRIO GODOY - 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL
Município e Comarca de Porto Velho - Estado de Rondônia
Vinícius Alexandre Godoy - Registrador
Dulcinéia Teixeira Godoy - Registradora Substituta
Avenida Carlos Gomes, 900 - Caiari - Fone/Fax: (69) 3224-4365
e-mail: contato@cartoriogodoy.com.br
EDITAL DE PROCLAMAS - Processo nº 048262 - Livro nº D-126
- Folha nº 270
Faço saber que pretendem se casar: AFONSO RODRIGO DA
SILVA PEREIRA, divorciado, brasileiro, retificador, nascido
em Rio Branco-AC, em 21 de Setembro de 1995, residente e
domiciliado em Porto Velho-RO, filho de José Henrique Perira
Filho - naturalidade: Rio Branco - Acre e Maria Rosineide da
Silva Araújo - naturalidade: Feijó - Acre -; pretendendo passar a
assinar: AFONSO RODRIGO DA SILVA PEREIRA CARVALHO; e
QUEZIA DA COSTA CARVALHO, solteira, brasileira, professora,
nascida em Boca do Acre-AM, em 14 de Abril de 1992, residente
e domiciliada em Porto Velho-RO, filha de José do Vale Carvalho
- naturalidade: Boca do Acre - Amazonas e Maria Celeste Brito da
Costa - naturalidade: Pauini - Amazonas -; pretendendo passar a
assinar: QUEZIA DA COSTA CARVALHO SILVA; pelo regime de
COMUNHÃO PARCIAL DE BENS. Os nubentes apresentaram os
documentos exigidos pelo Artigo 1.525, do Código Civil. O Edital
será fixado neste Cartório e publicado na imprensa local. Quem
souber de algum impedimento ao casamento, que se manifeste na
forma da Lei.
Porto Velho-RO, 12 de Setembro de 2018
Vinícius Alexandre Godoy
Tabelião e Registrador
CARTÓRIO GODOY - 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL
Município e Comarca de Porto Velho - Estado de Rondônia
Vinícius Alexandre Godoy - Registrador
Dulcinéia Teixeira Godoy - Registradora Substituta
Avenida Carlos Gomes, 900 - Caiari - Fone/Fax: (69) 3224-4365
e-mail: contato@cartoriogodoy.com.br
EDITAL DE PROCLAMAS - Processo nº 048263 - Livro nº D-126
- Folha nº 271
Faço saber que pretendem se casar: ELISANDRO GOMES COSTA,
solteiro, brasileiro, armador, nascido em Várzea Grande-MT, em 22
de Junho de 1983, residente e domiciliado em Porto Velho-RO, filho
de Raimundo Gomes Costa - naturalidade: Miguel Alves - Piauí e
Maria da Luz Barbosa Costa - naturalidade: Miguel Alves - Piauí
-; NÃO PRETENDENDO ALTERAR SEU NOME; e JOSIMARA
DE OLIVEIRA GOMES, divorciada, brasileira, vendedora, nascida
em Várzea Grande-MT, em 27 de Março de 1997, residente e
domiciliada em Porto Velho-RO, filha de Francisco de Assis Gomes
- naturalidade: São Paulo - São Paulo e Maria Firmina de Oliveira
Gomes - naturalidade: Ji-Paraná - Rondônia -; pretendendo passar
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a assinar: JOSIMARA DE OLIVEIRA GOMES COSTA; pelo regime
de COMUNHÃO PARCIAL DE BENS. Os nubentes apresentaram
os documentos exigidos pelo Artigo 1.525, do Código Civil. O Edital
será fixado neste Cartório e publicado na imprensa local. Quem
souber de algum impedimento ao casamento, que se manifeste na
forma da Lei.
Porto Velho-RO, 12 de Setembro de 2018
Vinícius Alexandre Godoy
Tabelião e Registrador
CARTÓRIO GODOY - 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL
Município e Comarca de Porto Velho - Estado de Rondônia
Vinícius Alexandre Godoy - Registrador
Dulcinéia Teixeira Godoy - Registradora Substituta
Avenida Carlos Gomes, 900 - Caiari - Fone/Fax: (69) 3224-4365
e-mail: contato@cartoriogodoy.com.br
EDITAL DE PROCLAMAS - Processo nº 048264 - Livro nº D-126
- Folha nº 272
Faço saber que pretendem se casar: PAULO SÉRGIO SIQUEIRA
BELEZA, solteiro, brasileiro, açougueiro, nascido em HumaitáAM, em 4 de Outubro de 1985, residente e domiciliado em Porto
Velho-RO, filho de Armindo Araújo Beleza - falecido em 24/08/2007
- naturalidade: Humaitá - Amazonas e Elza Souza Siqueira - do
lar - nascida em 02/03/1953 - naturalidade: Sena Madureira - Acre
-; NÃO PRETENDENDO ALTERAR SEU NOME; e JÉSSICA
LETÍCIA FRANCO, solteira, brasileira, autônoma, nascida em Porto
Velho-RO, em 19 de Setembro de 1991, residente e domiciliada
em Porto Velho-RO, filha de Valdenísio Felix da Silva - autônomo
- naturalidade: Porto Velho - Rondônia e Dalva Silva Franco - do
lar - nascida em 31/08/1971 - naturalidade: Porto Velho - Rondônia
-; NÃO PRETENDENDO ALTERAR SEU NOME; pelo regime de
COMUNHÃO PARCIAL DE BENS. Os nubentes apresentaram os
documentos exigidos pelo Artigo 1.525, do Código Civil. O Edital
será fixado neste Cartório e publicado na imprensa local. Quem
souber de algum impedimento ao casamento, que se manifeste na
forma da Lei.
Porto Velho-RO, 12 de Setembro de 2018
Vinícius Alexandre Godoy
Tabelião e Registrador
CARTÓRIO GODOY - 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL
Município e Comarca de Porto Velho - Estado de Rondônia
Vinícius Alexandre Godoy - Registrador
Dulcinéia Teixeira Godoy - Registradora Substituta
Avenida Carlos Gomes, 900 - Caiari - Fone/Fax: (69) 3224-4365
e-mail: contato@cartoriogodoy.com.br
EDITAL DE PROCLAMAS - Processo nº 048265 - Livro nº D-126
- Folha nº 273
Faço saber que pretendem se casar: ÉDSON BONFIM DE OLIVEIRA,
viúvo, brasileiro, funcionário público estadual, nascido em CuruçáPA, em 6 de Maio de 1968, residente e domiciliado em Porto VelhoRO, filho de Luiz Fagundes de Oliveira - já falecido - naturalidade:
- Bahia e Francisca Maria Bonfim - já falecida - naturalidade: Bahia -; NÃO PRETENDENDO ALTERAR SEU NOME; e NAZARÉ
MOREIRA ROCHA, divorciada, brasileira, enfermeira, nascida em
Manaus-AM, em 26 de Janeiro de 1971, residente e domiciliada em
Porto Velho-RO, filha de Romildo Limoeiro da Rocha - já falecido
- naturalidade: Humaitá - Amazonas e Maria de Nazaré Moreira
Rocha - naturalidade: Humaitá - Amazonas -; pretendendo passar
a assinar: NAZARÉ MOREIRA ROCHA BONFIM; pelo regime de
COMUNHÃO PARCIAL DE BENS. Os nubentes apresentaram os
documentos exigidos pelo Artigo 1.525, do Código Civil. O Edital
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será fixado neste Cartório e publicado na imprensa local. Quem
souber de algum impedimento ao casamento, que se manifeste na
forma da Lei.
Porto Velho-RO, 12 de Setembro de 2018
Vinícius Alexandre Godoy
Tabelião e Registrador
CARTÓRIO GODOY - 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL
Município e Comarca de Porto Velho - Estado de Rondônia
Vinícius Alexandre Godoy - Registrador
Dulcinéia Teixeira Godoy - Registradora Substituta
Avenida Carlos Gomes, 900 - Caiari - Fone/Fax: (69) 3224-4365
e-mail: contato@cartoriogodoy.com.br
EDITAL DE PROCLAMAS - Processo nº 048266 - Livro nº D-126
- Folha nº 274
Faço saber que pretendem se casar: ÉRICO MENDONÇA BISPO,
solteiro, brasileiro, metalúrgico, nascido em Humaitá-AM, em 28 de
Setembro de 1982, residente e domiciliado em Porto Velho-RO, filho
de Raimundo Marques Bispo - naturalidade: Humaitá - Amazonas
e Celeste Medonça Maia - naturalidade: Humaitá - Amazonas -;
NÃO PRETENDENDO ALTERAR SEU NOME; e ALESSANDRA
AILIME GONÇALVES VIANA, solteira, brasileira, nutricionista,
nascida em Porto Velho-RO, em 29 de Outubro de 1988, residente
e domiciliada em Porto Velho-RO, filha de Raimundo Viana naturalidade: Santarém - Pará e Maria Cremilda Assis Gonçalves
- naturalidade: Santarém - Pará -; pretendendo passar a assinar:
ALESSANDRA AILIME GONÇALVES VIANA BISPO; pelo regime
de COMUNHÃO PARCIAL DE BENS. Os nubentes apresentaram
os documentos exigidos pelo Artigo 1.525, do Código Civil. O Edital
será fixado neste Cartório e publicado na imprensa local. Quem
souber de algum impedimento ao casamento, que se manifeste na
forma da Lei.
Porto Velho-RO, 12 de Setembro de 2018
Vinícius Alexandre Godoy
Tabelião e Registrador
CARTÓRIO GODOY - 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL
Município e Comarca de Porto Velho - Estado de Rondônia
Vinícius Alexandre Godoy - Registrador
Dulcinéia Teixeira Godoy - Registradora Substituta
Avenida Carlos Gomes, 900 - Caiari - Fone/Fax: (69) 3224-4365
e-mail: contato@cartoriogodoy.com.br
EDITAL DE PROCLAMAS - Processo nº 048267 - Livro nº D-126
- Folha nº 275
Faço saber que pretendem se casar: LUIZ EDUARDO TÉLIS
PIMENTEL, divorciado, brasileiro, motorista, nascido em Porto
Velho-RO, em 4 de Junho de 1985, residente e domiciliado em
Porto Velho-RO, filho de José Ferreira Pimentel - já falecido naturalidade: - não informada e Maria Helena Onias Pimentel
- agente de limpeza - nascida em 11/03/1965 - naturalidade:
Tarauacá - Acre -; NÃO PRETENDENDO ALTERAR SEU NOME;
e SARA UANE DA SILVA SIMÕES, solteira, brasileira, assistente
técnica, nascida Porto Velho-RO, em 24 de Maio de 1995, residente
e domiciliada em Porto Velho-RO, filha de Edson Simões - motorista
- nascido em 31/05/1965 - naturalidade: Cuiabá - Mato Grosso e
Karina Fernandes da Silva - autônoma - nascida em 24/08/1979
- naturalidade: Porto Velho - Rondônia -; pretendendo passar a
assinar: SARA UANE TÉLIS DA SILVA SIMÕES; pelo regime de
COMUNHÃO PARCIAL DE BENS. Os nubentes apresentaram os
documentos exigidos pelo Artigo 1.525, do Código Civil. O Edital
será fixado neste Cartório e publicado na imprensa local. Quem
souber de algum impedimento ao casamento, que se manifeste na
forma da Lei.
Porto Velho-RO, 12 de Setembro de 2018
Vinícius Alexandre Godoy
Tabelião e Registrador
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4º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
COMARCA DE PORTO VELHO
4º OFÍCIO DE NOTAS E REGISTRO CIVIL
Oficiala Titular – Ivani Cardoso Cândido de Oliveira
Rua Dom Pedro II, 1039, Centro, CEP: 78900-010
Fone/ Fax: (69) 3224-6442 e 3224-6462
EDITAL DE PROCLAMAS
PROCESSO DE HABILITAÇÃO Nº 12607
Livro nº D-62 Fls. nº 117
Faz saber que pretendem casar-se, sob o regime de COMUNHÃO
PARCIAL DE BENS, os noivos: OSIAS TARGINO DA CONCEIÇÃO
e GABRIELE DE SOUZA FRANÇA. Ele é natural de Arame-MA,
nascido em 08 de março de 1985, solteiro, auxiliar de marceneiro,
residente e domiciliado na Rua Itatiaia n° 10165, bairro Mariana,
nesta cidade, filho de BARTOLOMEU DA CONCEIÇAO e HELENA
TARGINO DA CONCEIÇÃO. Ela é natural de Porto Velho-RO,
nascida em 12 de março de 1996, solteira, do lar, residente e
domiciliada na Rua Itatiaia n° 10165, bairro Mariana, nesta cidade,
filha de ADILSON RAIMUNDO DE FRANÇA e ELINETE DE SOUZA
PAIVA. E, que em virtude do casamento, os nubentes passarão
a assinar OSIAS TARGINO DA CONCEIÇÃO e GABRIELE DE
SOUZA FRANÇA. Apresentaram os Documentos Exigidos no
Artigo 1.525 do Código Civil Brasileiro. Se alguém souber de algum
impedimento, oponha-o na forma da Lei. Lavro o presente para ser
fixado no prazo legal, em Cartório e publicado no Diário Oficial.
Porto Velho - RO, 05 de setembro de 2018.
Valmara Rodrigues Reis
Escrevente Autorizada
EDITAL DE PROCLAMAS
PROCESSO DE HABILITAÇÃO Nº 12608
Livro nº D-62 Fls. nº 118
Faz saber que pretendem casar-se, sob o regime de COMUNHÃO
PARCIAL DE BENS, os noivos: FRANCISCO ALEX BESSA DA
SILVA e LILIANE DE SOUZA PEREIRA. Ele é natural de Ererê-CE,
nascido em 10 de janeiro de 1986, solteiro, vigilante, residente e
domiciliado na Rua Orta da Gaúcha, s/n, bairro Teixeirão II, nesta
cidade, filho de MANOEL SEVERINO DA SILVA e MARIA BESSA
DE HOLANDA SILVA. Ela é natural de Sena Madureira-AC, nascida
em 08 de setembro de 1989, solteira, supervisora operacional,
residente e domiciliada na Rua Orta da Gaúcha, s/n, bairro
Teixeirão II, nesta cidade, filha de ILARIO LIMA PEREIRA e MARIA
ODALINA SILVA DE SOUZA. E, que em virtude do casamento,
os nubentes passarão a assinar FRANCISCO ALEX BESSA DA
SILVA e LILIANE DE SOUZA PEREIRA BESSA. Apresentaram os
Documentos Exigidos no Artigo 1.525 do Código Civil Brasileiro.
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-o na forma da
Lei. Lavro o presente para ser fixado no prazo legal, em Cartório e
publicado no Diário Oficial. Porto Velho - RO, 05 de setembro de
2018.
Valmara Rodrigues Reis
Escrevente Autorizada
EDITAL DE PROCLAMAS
PROCESSO DE HABILITAÇÃO Nº 12609
Livro nº D-62 Fls. nº 119
Faz saber que pretendem casar-se, sob o regime de COMUNHÃO
PARCIAL DE BENS, os noivos: VALNEI GAMA DA SILVA e VERA
MARIA DOS SANTOS. Ele é natural de Oriente Novo, Município
de Ariquemes-RO, nascido em 09 de janeiro de 1979, divorciado,
auxiliar de laboratório, residente e domiciliado na Rua Petropolis,
3121, bairro Novo Horizonte, nesta cidade, filho de JOSIAS RAMOS
DA SILVA e MARIA GAMA DA SILVA. Ela é natural de Meruoca,
em Sobral-CE, nascida em 28 de outubro de 1959, divorciada,
enfermeira, residente e domiciliada na Rua Petropolis, 3121, bairro
Novo Horizonte, nesta cidade, filha de RAIMUNDO ANSELMO
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DOS SANTOS e HERONDINA ANDRADE DOS SANTOS. E, que
em virtude do casamento, os nubentes passarão a assinar VALNEI
GAMA DA SILVA e VERA MARIA DOS SANTOS. Apresentaram
os Documentos Exigidos no Artigo 1.525 do Código Civil Brasileiro.
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-o na forma da
Lei. Lavro o presente para ser fixado no prazo legal, em Cartório e
publicado no Diário Oficial. Porto Velho - RO, 05 de setembro de
2018.
Valmara Rodrigues Reis
Escrevente Autorizada

Freire, nesta cidade, filha de ELENA PEREIRA DE ARAÚJO. E,
que em virtude do casamento, os nubentes passarão a assinar
FLAVIANO ALVES DA ROCHA e MARIA LUZIA ARAÚJO DA
SILVA ROCHA. Apresentaram os Documentos Exigidos no Artigo
1.525 do Código Civil Brasileiro. Se alguém souber de algum
impedimento, oponha-o na forma da Lei. Lavro o presente para
ser fixado no prazo legal, em Cartório e publicado no Diário Oficial.
Porto Velho - RO, 10 de setembro de 2018.
Ivani Cardoso Cândido de Oliveira
Tabeliã/Oficiala

EDITAL DE PROCLAMAS
PROCESSO DE HABILITAÇÃO Nº 12610
Livro nº D-62 Fls. nº 120
Faz saber que pretendem casar-se, sob o regime de , os noivos:
ORLANDO DOS SANTOS LEVEL e SUZENIR BALIEIRO DA
ROCHA. Ele é natural de Manaus-AM, nascido em 08 de novembro
de 1955, divorciado, autônomo, residente e domiciliado na Rua Flora
Rica nº 2268, bairro Castanheira, nesta cidade, filho de QUINTINO
CARDOSO LEVEL e MARIA LUIZA DOS SANTOS LEVEL. Ela é
natural de no Lugar Itaquera, Município de Faro-PA, nascida em
01 de julho de 1962, solteira, advogada, residente e domiciliada
na Rua Flora Rica nº 2268, bairro Castanheira, nesta cidade, filha
de VICENTE MEDEIROS DA ROCHA e LUCILA BALIEIRO. E,
que em virtude do casamento, os nubentes passarão a assinar
ORLANDO DOS SANTOS LEVEL e SUZENIR BALIEIRO DA
ROCHA. Apresentaram os Documentos Exigidos no Artigo 1.525 do
Código Civil Brasileiro. Se alguém souber de algum impedimento,
oponha-o na forma da Lei. Lavro o presente para ser fixado no
prazo legal, em Cartório e publicado no Diário Oficial. Porto Velho
- RO, 06 de setembro de 2018.
Valmara Rodrigues Reis
Escrevente Autorizada

EDITAL DE FORA
PROCESSO DE HABILITAÇÃO Nº 12613
Livro nº D-62 Fls. nº 123
Faz saber que pretendem contrair matrimônio ROBERTO GIL DE
OLIVEIRA e MELISSA BRAGA que apresentaram os documentos
exigidos pelo artigo 1.525, I, III e IV do Código Civil brasileiro.
Ele é natural de Atibaia-SP, nascido em aos quinze dias do mês
de novembro do ano de mil novecentos e sessenta e nove (15
de novembro de 1969), divorciado, juiz de direito, residente e
domiciliado Rua Quintino Bocaiúva, 3061, bairro Olaria, Porto
Velho-RO, filho de WILSON GIL DE OLIVEIRA e MARIZA GIL DE
OLIVEIRA. Ela é natural de Campinas-SP, nascida em aos vinte e
nove dias do mês de fevereiro do ano de mil novecentos e setenta
e seis (29 de fevereiro de 1976), solteira, química, residente e
domiciliada STN Lote L, Bloco C, Apartamento 122, Brasília-DF,
filha de DIVA BRAGA. Se alguém souber de algum impedimento,
oponha-o na forma da Lei. Lavro o presente para ser fixado em
Cartório no lugar de costume e enviado cópias para ser publicada
pelo Diário Oficial. Porto Velho - RO, 10 de setembro de 2018.
Valmara Rodrigues Reis
Escrevente Autorizada

EDITAL DE PROCLAMAS
PROCESSO DE HABILITAÇÃO Nº 12611
Livro nº D-62 Fls. nº 121
Faz saber que pretendem casar-se, sob o regime de COMUNHÃO
PARCIAL DE BENS, os noivos: EDVALDO ACIOLE DA SILVA
e ACILETE FEITOSA BONAZZA DE SOUZA. Ele é natural de
Presidente Dutra-MA, nascido em 24 de junho de 1964, divorciado,
comerciante, residente e domiciliado na Rua Jacy Paraná, 4341,
bairro Agenor de Carvalho, nesta cidade, filho de GECONIAS
ACIOLE DA SILVA e JOSEFA COELHO DA SILVA. Ela é natural
de Manaus-AM, nascida em 08 de maio de 1964, divorciada,
administradora, residente e domiciliada na Rua Jacy Paraná, 4341,
bairro Agenor de Carvalho, nesta cidade, filha de MÁRIO BONAZZA
e MARIA FEITOSA BONAZZA. E, que em virtude do casamento,
os nubentes passarão a assinar EDVALDO ACIOLE DA SILVA
e ACILETE FEITOSA BONAZZA DE SOUZA. Apresentaram os
Documentos Exigidos no Artigo 1.525 do Código Civil Brasileiro.
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-o na forma da
Lei. Lavro o presente para ser fixado no prazo legal, em Cartório e
publicado no Diário Oficial. Porto Velho - RO, 10 de setembro de
2018.
Valmara Rodrigues Reis
Escrevente Autorizada
EDITAL DE PROCLAMAS
PROCESSO DE HABILITAÇÃO Nº 12612
Livro nº D-62 Fls. nº 122
Faz saber que pretendem casar-se, sob o regime de separação de
bens, os noivos: FLAVIANO ALVES DA ROCHA e MARIA LUZIA
ARAÚJO DA SILVA. Ele é natural de Santarém-PA, nascido em
22 de dezembro de 1934, divorciado, aposentado, residente e
domiciliado na Rua Dana Merril, 11088, Bairro Marcos Freire, nesta
cidade, filho de MARIA ALVES DA ROCHA. Ela é natural de Rio
Branco-AC, nascida em 15 de março de 1956, solteira, cozinheira,
residente e domiciliada na Rua Dana Merril, 11088, Bairro Marcos

EDITAL DE PROCLAMAS
PROCESSO DE HABILITAÇÃO Nº 12614
Livro nº D-62 Fls. nº 124
Faz saber que pretendem casar-se, sob o regime de COMUNHÃO
PARCIAL DE BENS, os noivos: RAIMUNDO BATISTA DA SILVA
e MARGARIDA QUADROS. Ele é natural de Humaitá-AM, nascido
em 24 de setembro de 1947, solteiro, agricultor, residente e
domiciliado na Rua Canaã, 3119, bairro Nacional, nesta cidade,
filho de PROFIRIO BATISTA DA SILVA e MARIA EMÍLIA PASSOS
SILVA. Ela é natural de Barraquinha-AM, nascida em 25 de junho
de 1952, solteira, do lar, residente e domiciliada na Rua Canaã,
3119, bairro Nacional, nesta cidade, filha de LUCIA QUADROS.
E, que em virtude do casamento, os nubentes passarão a assinar
RAIMUNDO BATISTA DA SILVA e MARGARIDA QUADROS
SILVA. Apresentaram os Documentos Exigidos no Artigo 1.525 do
Código Civil Brasileiro. Se alguém souber de algum impedimento,
oponha-o na forma da Lei. Lavro o presente para ser fixado no
prazo legal, em Cartório e publicado no Diário Oficial. Porto Velho
- RO, 10 de setembro de 2018.
Valmara Rodrigues Reis
Escrevente Autorizada
EDITAL DE PROCLAMAS
PROCESSO DE HABILITAÇÃO Nº 12615
Livro nº D-62 Fls. nº 125
Faz saber que pretendem casar-se, sob o regime de COMUNHÃO
PARCIAL DE BENS, os noivos: ADEVALDO BARROSO BARBOSA
e CRISTINA CHAVES PINHEIRO. Ele é natural de Nova MamoréRO, nascido em 18 de fevereiro de 1987, solteiro, professor,
residente e domiciliado na Avenida Gerônimo de Ornelas nº 7391,
bairro Aponiã, nesta cidade, filho de DAMIÃO BARBOSA e ARLETE
BARROSO BARBOSA. Ela é natural de Guajará-Mirim-RO,
nascida em 10 de agosto de 1988, solteira, estudante, residente e
domiciliada na Avenida Gerônimo de Ornelas nº 7391, bairro Aponiã,
nesta cidade, filha de MANUEL FLORIANO PINHEIRO NERY e
SANDRA CHAVES NERIS. E, que em virtude do casamento, os
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nubentes passarão a assinar ADEVALDO BARROSO BARBOSA
e CRISTINA CHAVES PINHEIRO. Apresentaram os Documentos
Exigidos no Artigo 1.525 do Código Civil Brasileiro. Se alguém
souber de algum impedimento, oponha-o na forma da Lei. Lavro o
presente para ser fixado no prazo legal, em Cartório e publicado no
Diário Oficial. Porto Velho - RO, 10 de setembro de 2018.
Valmara Rodrigues Reis
Escrevente Autorizada
EDITAL DE PROCLAMAS
PROCESSO DE HABILITAÇÃO Nº 12616
Livro nº D-62 Fls. nº 126
Faz saber que pretendem casar-se, sob o regime de comunhão
parcial de bens, os noivos: CLEOMAR DA SILVA DOS SANTOS
e MARIA MADALENA COSTA DOS SANTOS. Ele é natural
de Marabá-PA, nascido em 07 de dezembro de 1984, solteiro,
mecânico, residente e domiciliado na Rua Nova Esperança, 4160,
Bairro Caladinho, nesta cidade, filho de RAIMUNDO RODRIGUES
DOS SANTOS e JULIA PEREIRA DA SILVA DOS SANTOS. Ela
é natural de Rio Branco-AC, nascida em 25 de janeiro de 1982,
solteira, do lar, residente e domiciliada na Rua Nova Esperança,
4160, Bairro Caladinho, nesta cidade, filha de FRANCISCO ASSIS
BARROSO DOS SANTOS e MARIA SOCORRO DE ANDRADE
COSTA. E, que em virtude do casamento, os nubentes passarão a
assinar CLEOMAR DA SILVA DOS SANTOS e MARIA MADALENA
COSTA DOS SANTOS. Apresentaram os Documentos Exigidos no
Artigo 1.525 do Código Civil Brasileiro. Se alguém souber de algum
impedimento, oponha-o na forma da Lei. Lavro o presente para ser
fixado no prazo legal, em Cartório e publicado no Diário Oficial.
Porto Velho - RO, 11 de setembro de 2018.
Valmara Rodrigues Reis
Escrevente Autorizada
EDITAL DE PROCLAMAS
PROCESSO DE HABILITAÇÃO Nº 12617
Livro nº D-62 Fls. nº 127
Faz saber que pretendem casar-se, sob o regime de COMUNHÃO
PARCIAL DE BENS, os noivos: JOSÉ HUMBERTO APOLINARIO
DA SILVA e VANDERLÉIA ARAÚJO MONTEIRO. Ele é natural
de Juazeiro do Norte-CE, nascido em 14 de novembro de 1965,
solteiro, pedreiro, residente e domiciliado na Rua Granada, 4214,
Bairro Jardim Santana, nesta cidade, filho de PEDRO APOLINARIO
DA SILVA e MARIA PEREIRA DA SILVA. Ela é natural de
Borba-AM, nascida em 14 de novembro de 1971, solteira, do lar,
residente e domiciliada na Rua Granada, 4214, Bairro Jardim
Santana, nesta cidade, filha de CLOVIS MARQUES MONTEIRO
e MARIA GALDINA ARAÚJO. E, que em virtude do casamento,
os nubentes passarão a assinar JOSÉ HUMBERTO APOLINARIO
DA SILVA e VANDERLÉIA ARAÚJO MONTEIRO. Apresentaram
os Documentos Exigidos no Artigo 1.525 do Código Civil Brasileiro.
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-o na forma da
Lei. Lavro o presente para ser fixado no prazo legal, em Cartório e
publicado no Diário Oficial. Porto Velho - RO, 11 de setembro de
2018.
Valmara Rodrigues Reis
Escrevente Autorizada
EDITAL DE PROCLAMAS
PROCESSO DE HABILITAÇÃO Nº 12618
Livro nº D-62 Fls. nº 128
Faz saber que pretendem casar-se, sob o regime de COMUNHÃO
PARCIAL DE BENS, os noivos: CARLOS UILLIAN RAMOS
ARAÚJO e IZABEL CRISTINA FERREIRA DOS SANTOS. Ele é
natural de Porto Velho-RO, nascido em 29 de julho de 1986, solteiro,
mecânico, residente e domiciliado na Rua Alexandre Guimarães,
7212, Bairro Lagoinha, nesta cidade, filho de JOSÉ CARLOS
DO NASCIMENTO ARAÚJO e BENILDA FARIAS RAMOS. Ela é
natural de Campina Grande-PB, nascida em 11 de abril de 1985,
solteira, assistente administrativo, residente e domiciliada na Rua
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Alexandre Guimarães, 7212, Bairro Lagoinha, nesta cidade, filha de
HERMINIO ALVES DOS SANTOS e FRANCISCA FERREIRA DOS
SANTOS. E, que em virtude do casamento, os nubentes passarão a
assinar CARLOS UILLIAN RAMOS ARAÚJO e IZABEL CRISTINA
FERREIRA DOS SANTOS. Apresentaram os Documentos Exigidos
no Artigo 1.525 do Código Civil Brasileiro. Se alguém souber de
algum impedimento, oponha-o na forma da Lei. Lavro o presente
para ser fixado no prazo legal, em Cartório e publicado no Diário
Oficial. Porto Velho - RO, 11 de setembro de 2018.
Valmara Rodrigues Reis
Escrevente Autorizada
EDITAL DE PROCLAMAS
PROCESSO DE HABILITAÇÃO Nº 12619
Livro nº D-62 Fls. nº 129
Faz saber que pretendem casar-se, sob o regime de comunhão
parcial de bens, os noivos: JOSÉ DAS NEVES XIMENES e MARIA
DO AMPARO ALVES DO NASCIMENTO ROSA. Ele é natural
de Santarém-PA, nascido em 31 de março de 1955, solteiro,
comerciante, residente e domiciliado na Avenida Sete de Setembro
nº 668, Apto 204, bairro Centro, nesta cidade, filho de ALTIMAR
LOURÊTO XIMENES e RAIMUNDA DAS NEVES XIMENES. Ela é
natural de Tatajuba, Município de Vitória do Mearim-MA, nascida em
07 de junho de 1969, divorciada, auxiliar administrativo, residente e
domiciliada na Avenida Sete de Setembro nº 668, Apto 204, bairro
Centro, nesta cidade, filha de MIGUEL VIEIRA DO NASCIMENTO
e ENEDINA ALVES DO NASCIMENTO. E, que em virtude do
casamento, os nubentes passarão a assinar JOSÉ DAS NEVES
XIMENES e MARIA DO AMPARO ALVES DO NASCIMENTO
ROSA XIMENES. Apresentaram os Documentos Exigidos no
Artigo 1.525 do Código Civil Brasileiro. Se alguém souber de algum
impedimento, oponha-o na forma da Lei. Lavro o presente para ser
fixado no prazo legal, em Cartório e publicado no Diário Oficial.
Porto Velho - RO, 11 de setembro de 2018.
Valmara Rodrigues Reis
Escrevente Autorizada
EDITAL DE PROCLAMAS
PROCESSO DE HABILITAÇÃO Nº 12620
Livro nº D-62 Fls. nº 130
Faz saber que pretendem casar-se, sob o regime de COMUNHÃO
PARCIAL DE BENS, os noivos: ENDERSON PEREIRA DA SILVA e
ENIVANI BRASIL DOURADO. Ele é natural de Parnaíba-PI, nascido
em 23 de abril de 1984, solteiro, vigilante, residente e domiciliado
na Rua Dolomita nº 11283, Quadra 621, Lote 287, bairro Teixeirão,
nesta cidade, filho de MARIA DE JESUS PEREIRA DA SILVA. Ela é
natural de Porto Velho-RO, nascida em 21 de abril de 1986, solteira,
do lar, residente e domiciliada na Rua Dolomita nº 11283, Quadra
621, Lote 287, bairro Teixeirão, nesta cidade, filha de MANOEL
ZILDO FREITAS DOURADO e EDINELZA DO PRADO BRASIL.
E, que em virtude do casamento, os nubentes passarão a assinar
ENDERSON PEREIRA DA SILVA DOURADO e ENIVANI BRASIL
DA SILVA DOURADO. Apresentaram os Documentos Exigidos no
Artigo 1.525 do Código Civil Brasileiro. Se alguém souber de algum
impedimento, oponha-o na forma da Lei. Lavro o presente para ser
fixado no prazo legal, em Cartório e publicado no Diário Oficial.
Porto Velho - RO, 12 de setembro de 2018.
Valmara Rodrigues Reis
Escrevente Autorizada
EDITAL DE PROCLAMAS
PROCESSO DE HABILITAÇÃO Nº 12621
Livro nº D-62 Fls. nº 131
Faz saber que pretendem casar-se, sob o regime de COMUNHÃO
PARCIAL DE BENS, os noivos: RUBEN GLEIDSON LOBATO
MONTEIRO e VÂNIA SOUZA DOS SANTOS. Ele é natural de Porto
Velho-RO, nascido em 19 de maio de 1995, solteiro, autônomo,
residente e domiciliado na Rua General Osorio, 153, APT D, Centro,
nesta cidade, filho de GILVAN ANTONIO DE SOUZA MONTEIRO

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

ANO XXXVI

NÚMERO 172

DIARIO DA JUSTIÇA

e MARIA BERNADETE LOBATO DOS SANTOS. Ela é natural
de Porto Velho-RO, nascida em 28 de agosto de 1993, solteira,
autônoma, residente e domiciliada na Rua General Osorio, 153,
APT D, Centro, nesta cidade, filha de VALDEVINO SOUZA DOS
SANTOS e OLAZINHA DE SOUZA LEITE. E, que em virtude do
casamento, os nubentes passarão a assinar RUBEN GLEIDSON
LOBATO MONTEIRO SANTOS e VÂNIA SOUZA DOS SANTOS
LOBATO. Apresentaram os Documentos Exigidos no Artigo 1.525
do Código Civil Brasileiro. Se alguém souber de algum impedimento,
oponha-o na forma da Lei. Lavro o presente para ser fixado no
prazo legal, em Cartório e publicado no Diário Oficial. Porto Velho
- RO, 12 de setembro de 2018.
Valmara Rodrigues Reis
Escrevente Autorizada
EDITAL DE PROCLAMAS
PROCESSO DE HABILITAÇÃO Nº 12622
Livro nº D-62 Fls. nº 132
Faz saber que pretendem casar-se, sob o regime de COMUNHÃO
PARCIAL DE BENS, os noivos: FRANCISCO PINHEIRO DA SILVA
FILHO e LOURDES DE NAZARÉ BENTES DA SILVA. Ele é natural
de Porto Velho-RO, nascido em 31 de maio de 1950, divorciado,
aposentado, residente e domiciliado na Rua Davi Canabarro, 3394,
Bairro Costa e Silva, nesta cidade, filho de FRANCISCO PINHEIRO
DA SILVA e ELVIRA GONZAGA. Ela é natural de Manaus-AM,
nascida em 05 de setembro de 1952, divorciada, aposentada,
residente e domiciliada na Rua Davi Canabarro, 3394, Bairro Costa
e Silva, nesta cidade, filha de SEBASTIÃO DE OLIVEIRA BENTES
e OLENINA ABADIAS BENTES. E, que em virtude do casamento,
os nubentes passarão a assinar FRANCISCO PINHEIRO DA
SILVA FILHO e LOURDES DE NAZARÉ BENTES DA SILVA.
Apresentaram os Documentos Exigidos no Artigo 1.525 do Código
Civil Brasileiro. Se alguém souber de algum impedimento, oponha-o
na forma da Lei. Lavro o presente para ser fixado no prazo legal,
em Cartório e publicado no Diário Oficial. Porto Velho - RO, 12 de
setembro de 2018.
Valmara Rodrigues Reis
Escrevente Autorizada
EDITAL DE PROCLAMAS
PROCESSO DE HABILITAÇÃO Nº 12623
Livro nº D-62 Fls. nº 133
Faz saber que pretendem casar-se, sob o regime de COMUNHÃO
PARCIAL DE BENS, os noivos: UILAMES SILVA MAIA e ROSANA
CINTIA FRANCO. Ele é natural de Cruzeiro do Sul-AC, nascido em
13 de fevereiro de 1993, solteiro, auxiliar de refrigeração, residente
e domiciliado na Rua Ajuricaba, 129, Casa 01, Bairro Tupy, nesta
cidade, filho de MARCIO BARBOSA MAIA e MARIA CONSUELO
MARTINS DA SILVA. Ela é natural de Porto Velho-RO, nascida
em 27 de dezembro de 1996, divorciada, domestica, residente e
domiciliada na Rua Ajuricaba, 129, Casa 01, Bairro Tupy, nesta
cidade, filha de RAIMUNDA FRANCO DA SILVA. E, que em virtude
do casamento, os nubentes passarão a assinar UILAMES SILVA
MAIA e ROSANA CINTIA FRANCO. Apresentaram os Documentos
Exigidos no Artigo 1.525 do Código Civil Brasileiro. Se alguém
souber de algum impedimento, oponha-o na forma da Lei. Lavro o
presente para ser fixado no prazo legal, em Cartório e publicado no
Diário Oficial. Porto Velho - RO, 12 de setembro de 2018.
Valmara Rodrigues Reis
Escrevente Autorizada
EDITAL DE PROCLAMAS
PROCESSO DE HABILITAÇÃO Nº 12624
Livro nº D-62 Fls. nº 134
Faz saber que pretendem casar-se, sob o regime de COMUNHÃO
PARCIAL DE BENS, os noivos: JOSINEI RODRIGUES
NASCIMENTO e ELIANA MENDES DE MESQUITA. Ele é
natural de Porto Velho-RO, nascido em 13 de agosto de 1982,
divorciado, vigia, residente e domiciliado na Rua Parintins, 177,
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bairro Aeroclube, nesta cidade, filho de JOSIAS BATISTA DO
NASCIMENTO e MARIA FÁTIMA RODRIGUES. Ela é natural de
Rio Branco-AC, nascida em 12 de dezembro de 1984, solteira,
serviço gerais, residente e domiciliada na Rua Parintins, 177,
bairro Aeroclube, nesta cidade, filha de EVANGELISTA TABOSA
DE MESQUITA e MARIA ONÉDIA FREIRE MENDES. E, que em
virtude do casamento, os nubentes passarão a assinar JOSINEI
RODRIGUES NASCIMENTO e ELIANA MENDES DE MESQUITA
NASCIMENTO. Apresentaram os Documentos Exigidos no Artigo
1.525 do Código Civil Brasileiro. Se alguém souber de algum
impedimento, oponha-o na forma da Lei. Lavro o presente para
ser fixado no prazo legal, em Cartório e publicado no Diário Oficial.
Porto Velho - RO, 12 de setembro de 2018.
Valmara Rodrigues Reis
Escrevente Autorizada
EDITAL DE PROCLAMAS
PROCESSO DE HABILITAÇÃO Nº 12625
Livro nº D-62 Fls. nº 135
Faz saber que pretendem casar-se, sob o regime de COMUNHÃO
PARCIAL DE BENS, os noivos: NIVALDO SANTOS GÓES e
MARÍLIA PINHEIRO DE OLIVEIRA. Ele é natural de Porto VelhoRO, nascido em 21 de junho de 1969, divorciado, vendedor
autônomo, residente e domiciliado na Rua Continental, 2173, Bairro
Flodoaldo Pontes Pinto, nesta cidade, filho de JOSÉ LIMA GÓES
e JOANA DOS SANTOS GÓES. Ela é natural de Eirunepé-AM,
nascida em 04 de dezembro de 1986, solteira, do lar, residente
e domiciliada na Rua Continental, 2173, Bairro Flodoaldo Pontes
Pinto, nesta cidade, filha de FRANCISCO LOPES DE OLIVEIRA e
MARIA ANTONIA PINHEIRO. E, que em virtude do casamento, os
nubentes passarão a assinar NIVALDO SANTOS GÓES e MARÍLIA
PINHEIRO DE OLIVEIRA GÓES. Apresentaram os Documentos
Exigidos no Artigo 1.525 do Código Civil Brasileiro. Se alguém
souber de algum impedimento, oponha-o na forma da Lei. Lavro o
presente para ser fixado no prazo legal, em Cartório e publicado no
Diário Oficial. Porto Velho - RO, 12 de setembro de 2018.
Valmara Rodrigues Reis
Escrevente Autorizada
EDITAL DE PROCLAMAS
PROCESSO DE HABILITAÇÃO Nº 12626
Livro nº D-62 Fls. nº 136
Faz saber que pretendem casar-se, sob o regime de COMUNHÃO
PARCIAL DE BENS, os noivos: ANTONIO PEDRO DE OLIVEIRA
e ROSIMARE DE PAULA REIS. Ele é natural de Sapé-PB, nascido
em 08 de maio de 1979, solteiro, pedreiro, residente e domiciliado
na Rua Dejanira Machado, 8515, Bairro Teixeirão, nesta cidade,
filho de MIGUEL PEDRO DE OLIVEIRA e ROSILDA BARBOSA
DOS SANTOS. Ela é natural de Ariquemes-RO, nascida em 16
de novembro de 1983, solteira, do lar, residente e domiciliada na
Rua Dejanira Machado, 8515, Bairro Teixeirão, nesta cidade, filha
de JOSÉ ZEFERINO DOS REIS e FLORINDA DE PAULA REIS.
E, que em virtude do casamento, os nubentes passarão a assinar
ANTONIO PEDRO DE OLIVEIRA e ROSIMARE DE PAULA REIS
OLIVEIRA. Apresentaram os Documentos Exigidos no Artigo 1.525
do Código Civil Brasileiro. Se alguém souber de algum impedimento,
oponha-o na forma da Lei. Lavro o presente para ser fixado no
prazo legal, em Cartório e publicado no Diário Oficial. Porto Velho
- RO, 13 de setembro de 2018.
Valmara Rodrigues Reis
Escrevente Autorizada
EDITAL DE PROCLAMAS
PROCESSO DE HABILITAÇÃO Nº 12627
Livro nº D-62 Fls. nº 137
Faz saber que pretendem casar-se, sob o regime de COMUNHÃO
PARCIAL DE BENS, os noivos: JACKSON DA SILVA FEITOSA e
ANDRESSA OLIVEIRA DA SILVA. Ele é natural de Xinguara-PA,
nascido em 11 de dezembro de 1988, solteiro, pedreiro, residente
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e domiciliado na Rua Maria de Lourdes, 7496, bairro Esperança
da Comunidade, nesta cidade, filho de EDINEUTON GOMES
FEITOSA e MARIA FRANCISCA PEREIRA DA SILVA FEITOSA.
Ela é natural de Porto Velho-RO, nascida em 03 de novembro de
1999, solteira, do lar, residente e domiciliada na Rua Maria de
Lourdes, 7496, bairro Esperança da Comunidade, nesta cidade,
filha de MARCOS SILVA e ELIZANGELA MARIA DE OLIVEIRA.
E, que em virtude do casamento, os nubentes passarão a assinar
JACKSON DA SILVA FEITOSA OLIVEIRA e ANDRESSA OLIVEIRA
DA SILVA FEITOSA. Apresentaram os Documentos Exigidos no
Artigo 1.525 do Código Civil Brasileiro. Se alguém souber de algum
impedimento, oponha-o na forma da Lei. Lavro o presente para ser
fixado no prazo legal, em Cartório e publicado no Diário Oficial.
Porto Velho - RO, 13 de setembro de 2018.
Valmara Rodrigues Reis
Escrevente Autorizada
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de GERALDO CARLOS DE SOUZA e de ONEIDE MOREIRA
MACHADO; e TAMIRES LOPES DE OLIVEIRA de nacionalidade
brasileira, de profissão Manicure, de estado civil divorciada, natural
de Guajará-Mirim-RO, onde nasceu no dia 29 de dezembro de
1989, residente e domiciliada à Rua Antônio Maria Valença, nº
6570, Bairro Aponiã, em Porto Velho-RO, , filha de ADELINO
LOPES e de LUCIA MARIA CARNEIRO DE OLIVEIRA. O Regime
de bens a viger a partir do casamento é o da Comunhão Parcial de
Bens. E que após o casamento, o contraente continuou a adotar
o nome de CARLINHOS MACHADO DE SOUZA e a contraente
continuou a adotar o nome de TAMIRES LOPES DE OLIVEIRA. Se
alguém souber de algum impedimento, oponha-o na forma da Lei.
Lavro o presente Edital de Proclamas para ser afixado em lugar de
costume e publicado pela imprensa local.
Porto Velho-RO, 11 de setembro de 2018.
Roberta de Farias Feitosa
Tabeliã

5º OFICIO DE REGISTRO CIVIL
5º OFICIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E
TABELIONATO DE NOTAS DA COMARCA DE PORTO VELHO-RO
ROBERTA DE FARIAS FEITOSA
OFICIALA E TABELIÃ
LIVRO D-002 FOLHA 151
TERMO 0000451
EDITAL DE PROCLAMAS
157586 01 55 2018 6 00002 151 0000451 54
Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os
documentos exigidos pelo artigo 1.525, incisos I, III e IV, do
Código Civil Brasileiro, os contraentes: CARLINHOS MACHADO
DE SOUZA, de nacionalidade brasileiro, de profissão Garçom, de
estado civil solteiro, natural de Humaitá-AM, onde nasceu no dia
17 de setembro de 1990, residente e domiciliado à Rua Antonio
Maria Valença, nº 6570, Bairro Aponiã, em Porto Velho-RO, , filho
de GERALDO CARLOS DE SOUZA e de ONEIDE MOREIRA
MACHADO; e TAMIRES LOPES DE OLIVEIRA de nacionalidade
brasileira, de profissão Manicure, de estado civil divorciada, natural
de Guajará-Mirim-RO, onde nasceu no dia 29 de dezembro de
1989, residente e domiciliada à Rua Antônio Maria Valença, nº
6570, Bairro Aponiã, em Porto Velho-RO, , filha de ADELINO
LOPES e de LUCIA MARIA CARNEIRO DE OLIVEIRA. O Regime
de bens a viger a partir do casamento é o da Comunhão Parcial de
Bens. E que após o casamento, o contraente continuou a adotar
o nome de CARLINHOS MACHADO DE SOUZA e a contraente
continuou a adotar o nome de TAMIRES LOPES DE OLIVEIRA. Se
alguém souber de algum impedimento, oponha-o na forma da Lei.
Lavro o presente Edital de Proclamas para ser afixado em lugar de
costume e publicado pela imprensa local.
Porto Velho-RO, 11 de setembro de 2018.
Roberta de Farias Feitosa
Tabeliã
5º OFICIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E
TABELIONATO DE NOTAS DA COMARCA DE PORTO VELHO-RO
ROBERTA DE FARIAS FEITOSA
OFICIALA E TABELIÃ
LIVRO D-002 FOLHA 151
TERMO 0000451
EDITAL DE PROCLAMAS
157586 01 55 2018 6 00002 151 0000451 54
Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os
documentos exigidos pelo artigo 1.525, incisos I, III e IV, do
Código Civil Brasileiro, os contraentes: CARLINHOS MACHADO
DE SOUZA, de nacionalidade brasileiro, de profissão Garçom, de
estado civil solteiro, natural de Humaitá-AM, onde nasceu no dia
17 de setembro de 1990, residente e domiciliado à Rua Antonio
Maria Valença, nº 6570, Bairro Aponiã, em Porto Velho-RO, , filho

Candeias do Jamari
LIVRO D-010 FOLHA 009 TERMO 002309
EDITAL DE PROCLAMAS Nº 2.309
095869 01 55 2018 6 00010 009 0002309 28
Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos
exigidos pelo artigo 1.525, incisos I, III e IV, do Código Civil Brasileiro,
os contraentes: EDILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA e POLIANA
LANGE. ELE, de nacionalidade brasileiro, lavador, solteiro, natural
de Rolim de Moura-RO, onde nasceu no dia 13 de janeiro de 1987,
residente e domiciliado à rua Major Guapindaia, 311, bairro Satélite,
em Candeias do Jamari-RO, filho de ARGEMIRO FRANCISCO
DE OLIVEIRA e de ISAURA MULLER DE OLIVEIRA; ELA, de
nacionalidade brasileira, do lar, solteira, natural de Porto Velho-RO,
onde nasceu no dia 27 de junho de 1985, residente e domiciliada à
rua Major Guapindaia, 311, bairro Satélite, em Candeias do JamariRO, , filha de ILVA TEREZINHA LANGE. O regime adotado é o da
Comunhão Parcial de Bens. A noiva após o casamento continuará
a assinar: POLIANA LANGE e o noivo continuará a usar o nome de
EDILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA. Se alguém souber de algum
impedimento, oponha-o na forma da Lei. Lavro o presente Edital de
Proclamas para ser afixado em lugar de costume e publicado pela
imprensa.
Candeias do Jamari-RO, 12 de setembro de 2018.
Josian da Silva Rocha
Substituto

Extrema de Rondônia
O Tabelião e Oficial Interino do Oficio de Registro Civil das Pessoas
Naturais e Tabelionato de Notas do Distrito de Extrema, Município
e Comarca de Porto Velho, Rondônia, Rodrigo de Barcelos Taveira,
no uso de suas atribuições e em conformidade com o Art. 67, §1 da
Lei 6.015/73 e Art. 642, §1° do Provimento n° 0018/2015 – CG; faço
a publicação dos seguintes editais de proclamas:
LIVRO D-004 FOLHA 188 TERMO 000672 EDITAL DE
PROCLAMAS Nº 672 Faço saber que pretendem casar-se e
apresentaram os documentos exigidos pelo artigo 1.525, incisos
I, III, IV e V, do Código Civil Brasileiro, os contraentes: CESAR
DE ALMEIDA MADUREIRA, de nacionalidade brasileiro, agricultor,
solteiro, natural de Reserva-PR, onde nasceu no dia 12 de maio de
1982, residente e domiciliado na Travessa Baixa Verde, s/n°, em
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Porto Velho-RO, CEP: 76.848-000, filho de LOURIVAL DE ALMEIDA
MADUREIRA e de ODETE FARIA DOS SANTOS MADUREIRA;
e FABIANA DE PAULA DA SILVA de nacionalidade brasileira,
agricultora, divorciada, natural de Central de Minas-MG, onde
nasceu no dia 14 de dezembro de 1982, residente e domiciliada na
Travessa Baixa Verde, s/n°, Distrito de Nova Califórnia, em Porto
Velho-RO, CEP: 76.848-000, filha de PEDRO CARMO DA SILVA
e de DARCI DE PAULA DA SILVA. Se alguém souber de algum
impedimento, oponha-o na forma da Lei. Lavro o presente Edital
de Proclamas para ser afixado em lugar de costume e publicado no
Diário da Justiça. Porto Velho-RO, 10 de setembro de 2018.
LIVRO D-004 FOLHA 189 TERMO 000673 EDITAL DE
PROCLAMAS Nº 673 Faço saber que pretendem casar-se e
apresentaram os documentos exigidos pelo artigo 1.525, incisos I,
III, IV e V, do Código Civil Brasileiro, os contraentes: MARICÉLIO
MONTEIRO DOS SANTOS, de nacionalidade brasileiro, agricultor,
divorciado, natural de Plácido de Castro-AC, onde nasceu no
dia 28 de janeiro de 1989, residente e domiciliado à Rua Santa
Maria, s/n°, Distrito de Extrema, em Porto Velho-RO, filho de JOSÉ
FERREIRA DOS SANTOS e de MARINETE GOMES MOTEIRO;
e ELIANE DE OLIVEIRA ALVES de nacionalidade o lar, solteira,
natural de São João da Baliza-RR, onde nasceu no dia 25 de maio
de 1989, residente e domiciliada à Rua Santa Maria, s/n°, Distrito
de Extrema, em Porto Velho-RO, CEP: 76.847-000, , filha de
ANTÔNIO CARLOS PEREIRA ALVES e de RAIMUNDA MOREIRA
DE OLIVEIRA ALVES. Se alguém souber de algum impedimento,
oponha-o na forma da Lei. Lavro o presente Edital de Proclamas
para ser afixado em lugar de costume e publicado no Diário da
Justiça. Porto Velho-RO, 12 de setembro de 2018.

COMARCA DE JI-PARANÁ
1° Ofício de Registros Civis
LIVRO D-052 FOLHA 192
EDITAL DE PROCLAMAS Nº 30.380
Faço saber que pretendem casar-se sob o regime de Comunhão
Parcial de Bens e apresentaram os documentos exigidos pelo
artigo 1.525, incisos I, III, IV e V, do Código Civil Brasileiro, os
contraentes: ADEMAR ALVES DA CUNHA, de nacionalidade
brasileira, pedreiro, divorciado, natural de Mantena-MG, onde
nasceu no dia 03 de janeiro de 1958, residente e domiciliado à Rua
Acre, 1210, Jardim Presidencial III, em Ji-Paraná-RO, continuou a
adotar o nome de ADEMAR ALVES DA CUNHA, , filho de VALTER
ALVES DA CUNHA e de WILSA DE PAULA; e EVANDA NUNES
DA SILVA de nacionalidade brasileira, costureira, divorciada,
natural de São Vicente, em Humaitá-AM, onde nasceu no dia 12 de
outubro de 1961, residente e domiciliada à Rua Acre, 1210, Jardim
Presidencial III, em Ji-Paraná-RO, continuou a adotar no nome de
EVANDA NUNES DA SILVA, , filha de JOSÉ ANTONIO DA SILVA
e de EDITE BERNARDO DA SILVA. Se alguém souber de algum
impedimento, oponha-o na forma da Lei. Lavro o presente Edital de
Proclamas para ser afixado em lugar de costume e publicado pela
imprensa.
Ji-Paraná-RO, 12 de setembro de 2018.
Luzia Regly Muniz Corilaço
Oficial
LIVRO D-052 FOLHA 192 vº
EDITAL DE PROCLAMAS Nº 30.381
Faço saber que pretendem casar-se sob o regime de Comunhão
Parcial de Bens e apresentaram os documentos exigidos pelo
artigo 1.525, incisos I, III, IV e V, do Código Civil Brasileiro, os

SEXTA-FEIRA, 14-09-2018

1212

contraentes: HUMBERTO JÂNIO FERREIRA, de nacionalidade
brasileira, autônomo, divorciado, natural de Umuarama-PR, onde
nasceu no dia 11 de dezembro de 1973, residente e domiciliado
à Rua Menezes Filho, 2660, Dois de Abril, em Ji-Paraná-RO,
continuou a adotar o nome de HUMBERTO JÂNIO FERREIRA,
, filho de PEDRO DE ALCÂNTARA FERREIRA e de BENEDITA
DE ALMEIDA FERREIRA; e SALETE MARA DE OLIVEIRA de
nacionalidade brasileira, estudante, divorciada, natural de LoandaPR, onde nasceu no dia 01 de abril de 1977, residente e domiciliada
à Rua Menezes Filho, 2660, Dois de Abril, em Ji-Paraná-RO, passou
a adotar no nome de SALETE MARA DE OLIVEIRA FERREIRA,
, filha de VALDIRO FRANCISCO DE OLIVEIRA e de IVONE
SALETE DE OLIVEIRA. Se alguém souber de algum impedimento,
oponha-o na forma da Lei. Lavro o presente Edital de Proclamas
para ser afixado em lugar de costume e publicado pela imprensa.
Ji-Paraná-RO, 12 de setembro de 2018.
Luzia Regly Muniz Corilaço
Oficial

2° Ofício de Registros Civis
2º OFICIO DE REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DE NOTAS
Rua Luiz Muzambinho (T-06), nº 1529, Nova Brasília – CEP.
76.908-414 – Fone:(69)3421-1765
Município e Comarca de Ji-Paraná, Estado de Rondonia
Rodrigo Marcolino Bozelhe-OFICIAL E TABELIÃO
LIVRO D-008 FOLHA 048 vº
EDITAL DE PROCLAMAS Nº 4.296
MATRÍCULA 095810 01 55 2018 6 00008 048 0004296 14
Faço saber que pretendem casar-se sob o regime de Comunhão
Parcial de Bens e apresentaram os documentos exigidos pelo
artigo 1.525, incisos I, III e IV, do Código Civil Brasileiro, os
contraentes: CARLOS ALEXANDRE EUZÉBIO DA SILVA, de
nacionalidade brasileira, motorista, solteiro, portador da cédula de
RG nº 0001109237/SSP/RO - Expedido em 05/06/2008, inscrito no
CPF/MF nº 008.441.622-05, natural de Ji-Paraná-RO, onde nasceu
no dia 01 de novembro de 1990, residente e domiciliado à Rua
Ipê, 3160, Val Paraíso, em Ji-Paraná-RO, continuou a adotar o
nome de CARLOS ALEXANDRE EUZÉBIO DA SILVA, , filho de
ALDEVETE DE JESUS DA SILVA e de CLEONICE EUZEBIO DA
SILVA; e NEILA MELIN DE BASTOS de nacionalidade brasileira,
do lar, solteira, portadora da cédula de RG nº 939191/SSP/RO Expedido em 19/05/2010, inscrita no CPF/MF nº 004.004.892-60,
natural de Ji-Paraná-RO, onde nasceu no dia 24 de fevereiro de
1986, residente e domiciliada à Rua Ipê, 3160, Val Paraíso, em
Ji-Paraná-RO, continuou a adotar no nome de NEILA MELIN DE
BASTOS, , filha de PEDRO ALEIXO DE BASTOS e de LENY
MELIN DE BASTOS. Se alguém souber de algum impedimento,
oponha-o na forma da Lei. Lavro o presente Edital de Proclamas
para ser afixado em lugar de costume e publicado pela imprensa.
Ji-Paraná-RO, 12 de setembro de 2018.
Rodrigo Marcolino Bozelhe
Oficial
2º OFICIO DE REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DE NOTAS
Rua Luiz Muzambinho (T-06), nº 1529, Nova Brasília – CEP.
76.908-414 – Fone:(69)3421-1765
Município e Comarca de Ji-Paraná, Estado de Rondonia
Rodrigo Marcolino Bozelhe-OFICIAL E TABELIÃO
LIVRO D-008 FOLHA 048
EDITAL DE PROCLAMAS Nº 4.295
MATRÍCULA 095810 01 55 2018 6 00008 048 0004295 17
Faço saber que pretendem casar-se sob o regime de Comunhão
Parcial de Bens e apresentaram os documentos exigidos pelo
artigo 1.525, incisos I, III, IV e V, do Código Civil Brasileiro, os

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

ANO XXXVI

NÚMERO 172

DIARIO DA JUSTIÇA

SEXTA-FEIRA, 14-09-2018

1213

contraentes: ÁTILA LIRA, de nacionalidade brasileiro, vendedor,
divorciado, portador da cédula de RG nº 56.860.902-5/SSP/SP Expedido em 22/11/2012, inscrito no CPF/MF nº 865.307.042-72,
natural de Ji-Paraná-RO, onde nasceu no dia 30 de agosto de
1989, residente e domiciliado à Rua Joaquim Francisco de Oliveira,
946, bairro Jorge Teixeira, em Ji-Paraná-RO, continuou a adotar
o nome de ÁTILA LIRA, , filho de GERLÚZIO LIRA E SILVA e de
NÚBIA BISPO DE SOUZA; e GABRIELI RODRIGUES SOARES de
nacionalidade brasileira, do lar, solteira, portadora da cédula de RG
nº 1403608/SESDEC/RO - Expedido em 03/02/2014, inscrita no
CPF/MF nº 042.681.312-05, natural de Itapuã do Oeste-RO, onde
nasceu no dia 17 de novembro de 1998, residente e domiciliada
à Rua Joaquim Francisco de Oliveira, 946, bairro Jorge Teixeira,
em Ji-Paraná-RO, continuou a adotar no nome de GABRIELI
RODRIGUES SOARES, , filha de FRANCISCO CAETANO
SOARES e de SOLANGE APARECIDA RODRIGUES. Se alguém
souber de algum impedimento, oponha-o na forma da Lei. Lavro o
presente Edital de Proclamas para ser afixado em lugar de costume
e publicado pela imprensa.
Ji-Paraná-RO, 12 de setembro de 2018.
Rodrigo Marcolino Bozelhe
Oficial

brasileiro, pedreiro, solteiro, portador da cédula de RG nº
00001017945/SESDEC/RO - Expedido em 27/04/2006, inscrito no
CPF/MF nº 007.339.672-99, natural de Ji-Paraná-RO, onde nasceu
no dia 19 de outubro de 1987, residente e domiciliado à Rua Pastor
Paulo Leivas Macalão, 2389, Casa 02, Valparaíso, em Ji-ParanáRO, CEP: 76.908-774, continuou a adotar o nome de AGUINALDO
BORGES DA SILVEIRA NETO, , filho de PEDRO BORGES DA
SILVEIRA NETO e de HILDA ROSA DA SILVA SILVEIRA; e
DAYMARA STEFANY ROCHA de nacionalidade brasileira, do
lar, solteira, portadora da cédula de RG nº 1426314/SESDEC/RO
- Expedido em 11/07/2014, inscrita no CPF/MF nº 025.275.62230, natural de Ji-Paraná-RO, onde nasceu no dia 05 de junho de
1998, residente e domiciliada à Rua Pastor Paulo Leivas Macalão,
2389, Casa 02, Valparaíso, em Ji-Paraná-RO, CEP: 76.908-774,
passou a adotar no nome de DAYMARA STEFANY ROCHA DA
SILVEIRA, , filha de MARIA APARECIDA DA ROCHA. Se alguém
souber de algum impedimento, oponha-o na forma da Lei. Lavro o
presente Edital de Proclamas para ser afixado em lugar de costume
e publicado pela imprensa.
Ji-Paraná-RO, 12 de setembro de 2018.
Rodrigo Marcolino Bozelhe
Oficial

2º OFICIO DE REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DE NOTAS
Rua Luiz Muzambinho (T-06), nº 1529, Nova Brasília – CEP.
76.908-414 – Fone:(69)3421-1765
Município e Comarca de Ji-Paraná, Estado de Rondonia
Rodrigo Marcolino Bozelhe-OFICIAL E TABELIÃO
LIVRO D-008 FOLHA 047 vº
EDITAL DE PROCLAMAS Nº 4.294
MATRÍCULA 095810 01 55 2018 6 00008 047 0004294 19
Faço saber que pretendem casar-se sob o regime de Comunhão
Parcial de Bens e apresentaram os documentos exigidos pelo artigo
1.525, incisos I, III e IV, do Código Civil Brasileiro, os contraentes:
ANTONIO RODRIGUES PENA, de nacionalidade brasileiro,
faqueiro, solteiro, portador da cédula de RG nº 1028401/SESDEC/
RO - Expedido em 27/01/2011, inscrito no CPF/MF nº 544.651.41220, natural de Ji-Paraná-RO, onde nasceu no dia 28 de novembro
de 1984, residente e domiciliado à Rua Alderina de Azevedo Vieira,
441, bairro Jd Capelasso, em Ji-Paraná-RO, passou a adotar o
nome de ANTONIO RODRIGUES PENA CHAVES, , filho de JOSE
JACINTO VIEIRA e de LINDAURA RODRIGUES PENA; e LUCIANA
TEIXEIRA CHAVES de nacionalidade brasileira, do lar, solteira,
portadora da cédula de RG nº 1269875/SESDEC/RO - Expedido
em 09/08/2011, inscrita no CPF/MF nº 902.538.172-34, natural de
Presidente Médici-RO, onde nasceu no dia 30 de dezembro de
1993, residente e domiciliada à Rua Alderina de Azevedo Vieira,
441, bairro Jd Capelasso, em Ji-Paraná-RO, passou a adotar no
nome de LUCIANA TEIXEIRA CHAVES RODRIGUES, , filha de
GUMERCINDO TEIXEIRA CHAVES e de ARDELINA BERNARDINA
DE SOUZA. Se alguém souber de algum impedimento, oponha-o
na forma da Lei. Lavro o presente Edital de Proclamas para ser
afixado em lugar de costume e publicado pela imprensa.
Ji-Paraná-RO, 12 de setembro de 2018.
Rodrigo Marcolino Bozelhe
Oficial

2º OFICIO DE REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DE NOTAS
Rua Luiz Muzambinho (T-06), nº 1529, Nova Brasília – CEP.
76.908-414 – Fone:(69)3421-1765
Município e Comarca de Ji-Paraná, Estado de Rondonia
Rodrigo Marcolino Bozelhe-OFICIAL E TABELIÃO
LIVRO D-008 FOLHA 046 vº
EDITAL DE PROCLAMAS Nº 4.292
MATRÍCULA 095810 01 55 2018 6 00008 046 0004292 31
Faço saber que pretendem casar-se sob o regime de Comunhão
Parcial de Bens e apresentaram os documentos exigidos pelo artigo
1.525, incisos I, III e IV, do Código Civil Brasileiro, os contraentes:
CICERO DIAS CARNEIRO, de nacionalidade brasileiro, ajudante de
carga e descarga, solteiro, portador da cédula de RG nº 1129208/
SESDEC/RO, inscrito no CPF/MF nº 014.226.792-92, natural de
Presidente Médici-RO, onde nasceu no dia 31 de janeiro de 1993,
residente e domiciliado à Rua Rodrigues Alves, 977, São Pedro,
em Ji-Paraná-RO, passou a adotar o nome de CICERO DIAS
CARNEIRO LIMA, , filho de VALDEREI DA SILVA CARNEIRO e
de JACINTA DIAS DE OLIVEIRA; e FRANCILENE LIMA DE SÁ
de nacionalidade brasileira, do lar, solteira, portadora da cédula
de RG nº 1588511/SESDEC/RO - Expedido em 30/05/2017,
inscrita no CPF/MF nº 848.514.062-15, natural de Ji-Paraná-RO,
onde nasceu no dia 04 de julho de 1980, residente e domiciliada à
Rua Rodrigues Alves, 977, São Pedro, em Ji-Paraná-RO, passou
a adotar no nome de FRANCILENE LIMA DE SÁ CARNEIRO, ,
filha de FRANCISCO BEZERRA DA SÁ e de MARIA DAS DORES
LIMA DE SÁ. Se alguém souber de algum impedimento, oponha-o
na forma da Lei. Lavro o presente Edital de Proclamas para ser
afixado em lugar de costume e publicado pela imprensa.
Ji-Paraná-RO, 11 de setembro de 2018.
Rodrigo Marcolino Bozelhe
Oficial

2º OFICIO DE REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DE NOTAS
Rua Luiz Muzambinho (T-06), nº 1529, Nova Brasília – CEP.
76.908-414 – Fone:(69)3421-1765
Município e Comarca de Ji-Paraná, Estado de Rondonia
Rodrigo Marcolino Bozelhe-OFICIAL E TABELIÃO
LIVRO D-008 FOLHA 047
EDITAL DE PROCLAMAS Nº 4.293
MATRÍCULA 095810 01 55 2018 6 00008 047 0004293 38
Faço saber que pretendem casar-se sob o regime de Comunhão
Parcial de Bens e apresentaram os documentos exigidos pelo artigo
1.525, incisos I, III e IV, do Código Civil Brasileiro, os contraentes:
AGUINALDO BORGES DA SILVEIRA NETO, de nacionalidade

2º OFICIO DE REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DE NOTAS
Rua Luiz Muzambinho (T-06), nº 1529, Nova Brasília – CEP.
76.908-414 – Fone:(69)3421-1765
Município e Comarca de Ji-Paraná, Estado de Rondonia
Rodrigo Marcolino Bozelhe-OFICIAL E TABELIÃO
LIVRO D-008 FOLHA 046
EDITAL DE PROCLAMAS Nº 4.291
MATRÍCULA 095810 01 55 2018 6 00008 046 0004291 59
Faço saber que pretendem casar-se sob o regime de Comunhão
Parcial de Bens e apresentaram os documentos exigidos pelo artigo
1.525, incisos I, III e IV, do Código Civil Brasileiro, os contraentes:
EDSUED AÑEZ PINHEIRO, de nacionalidade brasileira, vigilante,
solteiro, portador da cédula de RG nº 000881353/SSP/RO - Expedido

Este diário foi assinado digitalmente consoante a Lei 11.419/06. O documento eletrônico pode ser encontrado no sítio do Tribunal de Justiça do Estado de
Rondônia, endereço: http://www.tjro.jus.br/novodiario/
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em 24/06/2003, inscrito no CPF/MF nº 863.898.742-00, natural de
Costa Marques-RO, onde nasceu no dia 20 de janeiro de 1986,
residente e domiciliado à Rua Canaã, 114, Parque dos Pioneiros,
em Ji-Paraná-RO, continuou a adotar o nome de EDSUED AÑEZ
PINHEIRO, , filho de ENEIAS PINHEIRO DE OLIVEIRA e de
ELIÂNE COENTRO ANEZ; e ELISÂNGELA ORTEGA DE SOUZA
de nacionalidade brasileira, contadora, solteira, portadora da cédula
de RG nº 659050/SSP/RO - Expedido em 25/11/2014, inscrita no
CPF/MF nº 681.065.992-72, natural de Itaporã-MS, onde nasceu
no dia 22 de novembro de 1980, residente e domiciliada à Rua
Santa Clara, 2971, Cafezinho, em Ji-Paraná-RO, continuou a
adotar no nome de ELISÂNGELA ORTEGA DE SOUZA, , filha de
JOSE GOMES DE SOUZA e de MARIA ORTEGA DE SOUZA. Se
alguém souber de algum impedimento, oponha-o na forma da Lei.
Lavro o presente Edital de Proclamas para ser afixado em lugar de
costume e publicado pela imprensa.
Ji-Paraná-RO, 11 de setembro de 2018.
Rodrigo Marcolino Bozelhe
Oficial
2º OFICIO DE REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DE NOTAS
Rua Luiz Muzambinho (T-06), nº 1529, Nova Brasília – CEP.
76.908-414 – Fone:(69)3421-1765
Município e Comarca de Ji-Paraná, Estado de Rondonia
Rodrigo Marcolino Bozelhe-OFICIAL E TABELIÃO
LIVRO D-008 FOLHA 045 vº
EDITAL DE PROCLAMAS Nº 4.290
MATRÍCULA 095810 01 55 2018 6 00008 045 0004290 50
Faço saber que pretendem casar-se sob o regime de Comunhão
Parcial de Bens e apresentaram os documentos exigidos pelo
artigo 1.525, incisos I, III, IV e V, do Código Civil Brasileiro, os
contraentes: GABRIEL DOS SANTOS NAVARRO, de nacionalidade
brasileira, padeiro, solteiro, portador da cédula de RG nº 1259952/
SSP/RO - Expedido em 21/07/2011, inscrito no CPF/MF nº
033.330.622-83, natural de Ji-Paraná-RO, onde nasceu no dia
29 de maio de 1996, residente e domiciliado à Rua Edson Lima
do Nascimento, 21, Jardim Flórida, em Ji-Paraná-RO, continuou
a adotar o nome de GABRIEL DOS SANTOS NAVARRO, , filho
de BENEDITO NAVARRO NETO e de MARIA APARECIDA DOS
SANTOS NAVARRO; e EQUISSANARA ROCHA DOS SANTOS
de nacionalidade brasileira, atendente, divorciada, portadora da
cédula de RG nº 00001030966/SSP/RO - Expedido em 31/07/2006,
inscrita no CPF/MF nº 822.508.982-00, natural de Pancas-ES, onde
nasceu no dia 18 de abril de 1983, residente e domiciliada à Rua
Goiânia, 1998, Nova Brasília, em Ji-Paraná-RO, passou a adotar
no nome de EQUISSANARA ROCHA DOS SANTOS NAVARRO,
, filha de GENILCE PINTO DOS SANTOS e de SEBASTIANA
ROCHA DOS SANTOS. Se alguém souber de algum impedimento,
oponha-o na forma da Lei. Lavro o presente Edital de Proclamas
para ser afixado em lugar de costume e publicado pela imprensa.
Ji-Paraná-RO, 11 de setembro de 2018.
Rodrigo Marcolino Bozelhe
Oficial
2º OFICIO DE REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DE NOTAS
Rua Luiz Muzambinho (T-06), nº 1529, Nova Brasília – CEP.
76.908-414 – Fone:(69)3421-1765
Município e Comarca de Ji-Paraná, Estado de Rondonia
Rodrigo Marcolino Bozelhe-OFICIAL E TABELIÃO
LIVRO D-008 FOLHA 045
EDITAL DE PROCLAMAS Nº 4.289
MATRÍCULA 095810 01 55 2018 6 00008 045 0004289 17
Faço saber que pretendem casar-se sob o regime de Comunhão
Parcial de Bens e apresentaram os documentos exigidos pelo artigo
1.525, incisos I, III e IV, do Código Civil Brasileiro, os contraentes:
ROBSON FERNANDO DA SILVA, de nacionalidade brasileiro,
técnico em radiologia., solteiro, portador da cédula de RG nº
001043712/SESDEC/RO, inscrito no CPF/MF nº 002.081.602-21,
natural de Ji-Paraná-RO, onde nasceu no dia 10 de agosto de
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1994, residente e domiciliado à Rua Cambé, 2513, bairro JK, em JiParaná-RO, continuou a adotar o nome de ROBSON FERNANDO
DA SILVA, , filho de CLAUDINO LOURENÇO DA SILVA e de SIRLEI
FRANCISCO DA SILVA; e FRANCIELE FREITAS DE SOUZA de
nacionalidade brasileira, atendente de farmácia, solteira, portadora
da cédula de RG nº 1315660/SESDEC/RO, inscrita no CPF/MF
nº 992.030.222-87, natural de Ji-Paraná-RO, onde nasceu no dia
04 de julho de 1997, residente e domiciliada à Rua Jundiaí, 2986,
bairro Alto Alegre, em Ji-Paraná-RO, continuou a adotar no nome
de FRANCIELE FREITAS DE SOUZA, , filha de ADEMAR JOSÉ
DE SOUZA e de ADENIL COÊLHO DE FREITAS. Se alguém
souber de algum impedimento, oponha-o na forma da Lei. Lavro o
presente Edital de Proclamas para ser afixado em lugar de costume
e publicado pela imprensa.
Ji-Paraná-RO, 11 de setembro de 2018.
Rodrigo Marcolino Bozelhe
Oficial

COMARCA DE ARIQUEMES
ARIQUEMES
2º Ofício de Registro Civil de Pessoas Naturais e Tabelionato de
Notas de Ariquemes/RO
Eugênio Brügger Nickerson – Tabelião
Belª. Teresinha Beltrata Toledo Nickerson – Substituta
LIVRO D-006 FOLHA 185 TERMO 001185
EDITAL DE PROCLAMAS Nº 1.185
Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos
exigidos pelo artigo 1.525, incisos I, III, IV e V, do Código Civil
Brasileiro, os contraentes: THIAGO MOULAZ SANTIAGO, de
nacionalidade brasileira, de profissão comerciante, de estado
civil divorciado, natural de Ariquemes, Estado de Rondônia, onde
nasceu no dia 11 de setembro de 1985, residente e domiciliado à
Rua Costa Rica, 3982, Jardim América, em Ariquemes, Estado de
Rondônia, portador da CNH nº 03319894105-DETRAN/RO, emitida
em 26/03/2014, onde está consignado o RG nº 787168-SSP-RO,
inscrito no CPF/MF nº 797.702.312-15, filho de JOSÉ ADEMAR
SANTIAGO e de VERA LUCIA MOULAZ SANTIAGO; e BRUNA
LOPES DOS SANTOS de nacionalidade brasileira, de profissão
auxiliar administrativo, de estado civil solteira, natural de Ji-Paraná,
Estado de Rondônia, onde nasceu no dia 12 de julho de 1998,
residente e domiciliada à Rua Machado de Assis, 3611, APT 01,
Setor 06, em Ariquemes, Estado de Rondônia, portadora do RG nº
1398207-SSP-RO - Expedido em 08/01/2014, inscrita no CPF/MF
nº 038.613.382-46, filha de ELIZABETH LOPES DOS SANTOS.
O Regime de bens a viger a partir do casamento é o da Comunhão
Parcial de Bens. E que após o casamento, o contraente continuará
a adotar o nome de THIAGO MOULAZ SANTIAGO e a contraente
continuará a adotar o nome de BRUNA LOPES DOS SANTOS.
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-o na forma da
Lei. Lavro o presente Edital de Proclamas para ser afixado em lugar
de costume e publicado pela imprensa local.
Ariquemes-RO, 11 de setembro de 2018.
Eugênio Brügger Nickerson
Tabelião
LIVRO D-006 FOLHA 186 TERMO 001186
EDITAL DE PROCLAMAS Nº 1.186
Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos
exigidos pelo artigo 1.525, incisos I, III e IV, do Código Civil
Brasileiro, os contraentes: ROMÁRIO QUARESMA DOS SANTOS,
de nacionalidade brasileiro, de profissão técnico de impressora, de
estado civil solteiro, natural de Ariquemes, Estado de Rondônia,
onde nasceu no dia 07 de julho de 1987, residente e domiciliado
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à Av. Rio Branco, 4835, Jardim das Palmeiras, em Ariquemes,
Estado de Rondônia, portador da CNH nº 03843335951-Detran/
RO, Emissão 17/12/2015, onde está consignada o RG nº 886219SSP-RO, inscrito no CPF/MF nº 835.857.612-91, filho de DERCI
QUARESMA DA SILVA e de NEIDE DOS SANTOS DA SILVA;
e BIANCA SOUZA DA SILVA de nacionalidade brasileira, de
profissão do lar, de estado civil solteira, natural de Ariquemes,
Estado de Rondônia, onde nasceu no dia 11 de março de 1993,
residente e domiciliada à Avenida Rio Branco, 4835, Jardim das
Palmeiras, em Ariquemes, Estado de Rondônia, portadora do RG
nº 1226729-SSP-RO - Expedido em 09/02/2012, inscrita no CPF/
MF nº 021.247.952-01, filha de ANTONIO VITORIANO DA SILVA e
de MARINALVA DOS SANTOS SOUZA.
O Regime de bens a viger a partir do casamento é o da Comunhão
Parcial de Bens. E que após o casamento, o contraente continuará
a adotar o nome de ROMÁRIO QUARESMA DOS SANTOS e a
contraente continuará a adotar o nome de BIANCA SOUZA DA
SILVA.
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-o na forma da
Lei. Lavro o presente Edital de Proclamas para ser afixado em lugar
de costume e publicado pela imprensa local.
Ariquemes-RO, 11 de setembro de 2018.
Eugênio Brügger Nickerson
Tabelião
LIVRO D-006 FOLHA 187 TERMO 001187
EDITAL DE PROCLAMAS Nº 1.187
Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os
documentos exigidos pelo artigo 1.525, incisos I, III e IV, do Código
Civil Brasileiro, os contraentes: MICHAEL DA SILVA BATISTA, de
nacionalidade brasileira, de profissão operador de máquinas, de
estado civil solteiro, natural de Ariquemes, Estado de Rondônia,
onde nasceu no dia 31 de outubro de 1993, residente e domiciliado
à Rua Dom Pedro II, 1035, Monte Cristo, em Ariquemes, Estado
de Rondônia, portador do RG nº 1610237463-SSP-BA - Expedido
em 06/01/2009, inscrito no CPF/MF nº 013.654.552-11, filho de
DANIEL RODRIGUES BATISTA e de CLARETE DE FÁTIMA DA
SILVA BATISTA; e CLEISIVANE NÚBIA NUNES MARTINS de
nacionalidade brasileira, de profissão do lar, de estado civil solteira,
natural de Ji-Paraná, Estado de Rondônia, onde nasceu no dia 09
de janeiro de 1996, residente e domiciliada à Rua Dom Pedro II,
1035, Monte Cristo, em Ariquemes, Estado de Rondônia, portadora
do RG nº 2189645-SSP-MS - Expedido em 31/01/2014, inscrita no
CPF/MF nº 066.879.791-67, filha de VALDECI NUNES GOMES e
de CREONICE MARTINS DE FREITAS GOMES.
O Regime de bens a viger a partir do casamento é o da Comunhão
Parcial de Bens. E que após o casamento, o contraente passará
a adotar o nome de MICHAEL DA SILVA BATISTA MARTINS e
a contraente passará a adotar o nome de CLEISIVANE NÚBIA
NUNES MARTINS BATISTA.
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-o na forma da
Lei. Lavro o presente Edital de Proclamas para ser afixado em lugar
de costume e publicado pela imprensa local.
Ariquemes-RO, 11 de setembro de 2018.
Eugênio Brügger Nickerson
Tabelião
LIVRO D-006 FOLHA 188 TERMO 001188
EDITAL DE PROCLAMAS Nº 1.188
Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos
exigidos pelo artigo 1.525, incisos I, III e IV, do Código Civil
Brasileiro, os contraentes: JHONICLEI DO CARMO NASCIMENTO,
de nacionalidade brasileira, de profissão forneiro, de estado civil
solteiro, natural de Ariquemes, Estado de Rondônia, onde nasceu
no dia 04 de setembro de 1993, residente e domiciliado à Rua
Fernando Pessoa, 4740, Bom Jesus, em Ariquemes, Estado de
Rondônia, portador do RG nº 1308046-SSP-RO - Expedido em
10/05/2012, inscrito no CPF/MF nº 017.858.312-08, filho de JORGE
JOSÉ NASCIMENTO e de CACILDA AMÉLIA FRANCISCO DO
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CARMO; e DAIANE DOS SANTOS SCHIMANECH de nacionalidade
brasileira, de profissão chapeira, de estado civil solteira, natural
de Ariquemes, Estado de Rondônia, onde nasceu no dia 24 de
novembro de 1989, residente e domiciliada à Rua Fernando Pessoa,
4740, Bom Jesus, em Ariquemes, Estado de Rondônia, portadora
do RG nº 1369573-SSP-RO - Expedido em 15/09/2015, inscrita no
CPF/MF nº 011.369.222-61, filha de CLAUDEMIR SCHIMANECH
e de MARIA APARECIDA CARVALHO DOS SANTOS.
O Regime de bens a viger a partir do casamento é o da Comunhão
Parcial de Bens. E que após o casamento, o contraente continuará
a adotar o nome de JHONICLEI DO CARMO NASCIMENTO e a
contraente continuará a adotar o nome de DAIANE DOS SANTOS
SCHIMANECH.
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-o na forma da
Lei. Lavro o presente Edital de Proclamas para ser afixado em lugar
de costume e publicado pela imprensa local.
Ariquemes-RO, 11 de setembro de 2018.
Eugênio Brügger Nickerson
Tabelião
LIVRO D-006 FOLHA 189 TERMO 001189
EDITAL DE PROCLAMAS Nº 1.189
Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os
documentos exigidos pelo artigo 1.525, incisos I, II, III e IV, do
Código Civil Brasileiro, os contraentes: SAMUEL AGUETONI
BONIN, de nacionalidade brasileira, de profissão mestre de
obras, de estado civil solteiro, natural de Ariquemes, Estado de
Rondônia, onde nasceu no dia 21 de outubro de 1993, residente
e domiciliado à Rua Portinari, 4577, Apartamento 04, Residencial
Eldorado, em Ariquemes, Estado de Rondônia, portador do RG
nº 1193889-SSP-RO - Expedido em 29/04/2010, inscrito no CPF/
MF nº 017.142.592-85, filho de LUIZ ELIAS BONIN e de ROSELY
DE FÁTIMA AGUETONI; e ANA GABRIELA PINA DE OLIVEIRA
de nacionalidade brasileira, de profissão estudante, de estado
civil solteira, natural de Ariquemes, Estado de Rondônia, onde
nasceu no dia 11 de junho de 2002, residente e domiciliada à
Rua dos Rubis, 1641, Parque das Gemas, em Ariquemes, Estado
de Rondônia, portadora do RG nº 1455539-SSP-RO - Expedido
em 20/01/2015, inscrita no CPF/MF nº 041.571.032-46, filha de
AMARILDO ANTONIO DE OLIVEIRA e de ANDREZA AUGUSTA
ALVES DE OLIVEIRA.
O Regime de bens a viger a partir do casamento é o da Comunhão
Parcial de Bens. E que após o casamento, o contraente continuará
a adotar o nome de SAMUEL AGUETONI BONIN e a contraente
passará a adotar o nome de ANA GABRIELA PINA DE OLIVEIRA
AGUETONI.
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-o na forma da
Lei. Lavro o presente Edital de Proclamas para ser afixado em lugar
de costume e publicado pela imprensa local.
Ariquemes-RO, 11 de setembro de 2018.
Eugênio Brügger Nickerson
Tabelião
LIVRO D-006 FOLHA 190 TERMO 001190
EDITAL DE PROCLAMAS Nº 1.190
Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos
exigidos pelo artigo 1.525, incisos I, III e IV, do Código Civil
Brasileiro, os contraentes: DHEYMISON DA GAMA BARBOSA,
de nacionalidade brasileira, de profissão autônomo, de estado civil
solteiro, natural de Ji-Paraná, Estado de Rondônia, onde nasceu no
dia 23 de fevereiro de 1990, residente e domiciliado à Av. São Paulo,
2782, Jardim Paulista, em Ariquemes, Estado de Rondônia, portador
da CNH nº 04508331207-Detran/RO, Emissão em 27/08/2018,
onde está consignada o RG nº 1123255-SSP-RO, inscrito no CPF/
MF nº 537.465.542-68, filho de NATANAEL FERREIRA BARBOSA
e de FÁTIMA DA GAMA; e FERNANDA CRISTINA SANTOS SILVA
de nacionalidade brasileira, de profissão esteticista, de estado civil
solteira, natural de Jaru, Estado de Rondônia, onde nasceu no
dia 23 de dezembro de 1994, residente e domiciliada à Av. São
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Paulo, 2782, Jardim Paulista, em Ariquemes, Estado de Rondônia,
portadora da CNH nº 05960678464-Detran/RO, Emissão em
12/06/2018, onde está consignada o RG nº 1290212-SSP-RO,
inscrita no CPF/MF nº 024.502.682-78, filha de ANTONIO DA
SILVA e de FRANCIELE AVELINO DOS SANTOS.
O Regime de bens a viger a partir do casamento é o da Comunhão
Parcial de Bens. E que após o casamento, o contraente continuará
a adotar o nome de DHEYMISON DA GAMA BARBOSA e a
contraente continuará a adotar o nome de FERNANDA CRISTINA
SANTOS SILVA.
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-o na forma da
Lei. Lavro o presente Edital de Proclamas para ser afixado em lugar
de costume e publicado pela imprensa local.
Ariquemes-RO, 11 de setembro de 2018.
Eugênio Brügger Nickerson
Tabelião

76.870-268, portadora do RG nº 1629112-SSP-RO - Expedido
em 29/12/2017, inscrita no CPF/MF nº 043.934.942-70, filha de
GILSON DE JESUS SOUZA e de CIRLEI DA SILVA PEREIRA.
O Regime de bens a viger a partir do casamento é o da Comunhão
Parcial de Bens. E que após o casamento, o contraente continuará
a adotar o nome de MARCOS PAULINO DA SILVA e a contraente
continuará a adotar o nome de TAYZA DA SILVA SOUZA.
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-o na forma da
Lei. Lavro o presente Edital de Proclamas para ser afixado em lugar
de costume e publicado pela imprensa local.
Ariquemes-RO, 12 de setembro de 2018.
Eugênio Brügger Nickerson
Registrador

LIVRO D-006 FOLHA 191 TERMO 001191
EDITAL DE PROCLAMAS Nº 1.191
Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os
documentos exigidos pelo artigo 1.525, incisos I, III e IV, do Código
Civil Brasileiro, os contraentes: ODAIR ANDRADE SANTANA, de
nacionalidade brasileira, de profissão borracheiro, de estado civil
solteiro, natural de Prado, Estado da Bahia, onde nasceu no dia
16 de janeiro de 1973, residente e domiciliado à Avenida Tabapuã,
3102, Setor 3, em Ariquemes, Estado de Rondônia, portador da
CNH nº 06145175186-Detran/RO, Emissão em 26/08/2015, onde
está consignado o RG nº 1354392485-SSP-BA, inscrito no CPF/
MF nº 005.308.542-60, filho de JONAS PONTES SANTANA e de
MARINALVA SILVA DE ANDRADE; e MARIA CRISTINA BARROS
DA SILVA de nacionalidade brasileira, de profissão autônoma, de
estado civil solteira, natural de Paranaíba, Estado do Mato Grosso
do Sul, onde nasceu no dia 19 de outubro de 1973, residente e
domiciliada à Avenida Tabapuã, 3102, Setor 3, em Ariquemes,
Estado de Rondônia, portadora da CNH nº 06145175186-Detran/
RO, onde está consignada o RG nº 597193-SSP-RO, inscrita no
CPF/MF nº 519.291.981-91, filha de MIGUEL CARLOS DA SILVA
e de ALÍCE BARROS DA SILVA.
O Regime de bens a viger a partir do casamento é o da Comunhão
Universal de Bens, sendo a Escritura de Pacto Antenupcial lavrada
no dia 10/09/2018, no livro 23 N, folha 22 do 2º Ofício de Registro
Civil das Pessoas Naturais e Tabelionato de Notas de AriquemesRO. E que após o casamento, o contraente continuará a adotar o
nome de ODAIR ANDRADE SANTANA e a contraente continuará a
adotar o nome de MARIA CRISTINA BARROS DA SILVA.
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-o na forma da
Lei. Lavro o presente Edital de Proclamas para ser afixado em lugar
de costume e publicado pela imprensa local.
Ariquemes-RO, 11 de setembro de 2018.
Eugênio Brügger Nickerson
Tabelião

Monte Negro

LIVRO D-006 FOLHA 192 TERMO 001192
EDITAL DE PROCLAMAS Nº 1.192
Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos
exigidos pelo artigo 1.525, incisos I, II, III e IV, do Código Civil
Brasileiro, os contraentes: MARCOS PAULINO DA SILVA, de
nacionalidade brasileira, de profissão autônomo, de estado civil
solteiro, natural de São Miguel do Guaporé, Estado de Rondônia,
onde nasceu no dia 10 de dezembro de 1997, residente e domiciliado
à Rua Tarimatã, 2971, Áreas Especiais, em Ariquemes, Estado de
Rondônia, CEP: 76.870-268, portador do RG nº 1491767-SSP-RO
- Expedido em 22/09/2015, inscrito no CPF/MF nº 032.849.45261, filho de NILSON PAULINO DA SILVA e de ROSANA DOS
SANTOS SILVA; e TAYZA DA SILVA SOUZA de nacionalidade
brasileira, de profissão estudante, de estado civil solteira, natural de
São Miguel do Guaporé, Estado de Rondônia, onde nasceu no dia
15 de setembro de 2001, residente e domiciliada à Rua Tarimatã,
2971, Áreas Especiais, em Ariquemes, Estado de Rondônia, CEP:

LIVRO D-010 FOLHA 290
REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DE NOTAS
MONTE NEGRO, ESTADO DE RONDÔNIA
Av. Juscelino Kubitschek, 2752 – Setor 02 - Fone: (69)3530-2009
Leonilde Aparecida Barbaresco de Goes - Oficiala
EDITAL DE PROCLAMAS Nº 2.989
Faço saber que pretendem CONVERTER A UNIÃO ESTÁVEL EM
CASAMENTO e apresentaram os documentos exigidos pelo artigo
1.525, incisos I, III e IV, do Código Civil Brasileiro, os contraentes:
JOILSON BATISTA DA SILVA, de nacionalidade brasileira,
autônomo, solteiro, natural de Monte Negro-RO, onde nasceu no
dia 05 de agosto de 1994, residente e domiciliado à Rua Justino
Luiz Ronconi, nº 2671, Setor 01, em Monte Negro-RO, filho de
JOÃO BATISTA DA SILVA e de VILMA CANDIDO DA SILVA; e
JÉSSICA DE OLIVEIRA LIMA, de nacionalidade brasileira,
cabeleireira, solteira, natural de Jaru-RO, onde nasceu no dia 25
de agosto de 1996, residente e domiciliada à Rua Justino Luiz
Ronconi, nº 2671, Setor 01, em Monte Negro-RO, filha de JOSÉ
APARECIDO DE LIMA SILVA e de LECI DE OLIVEIRA CRISTO
Que após o casamento, o declarante, continuou a usar o nome de
JOILSON BATISTA DA SILVA e a declarante, continuou a usar
o nome de JÉSSICA DE OLIVEIRA LIMA. Adotando o regime de
Comunhão Parcial de Bens
Os contraentes coabitam desde 15 de dezembro de 2013, e
pretendem continuar juntos, com firme vontade de constituirem
familia e legalizar sua situação
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-o na forma da
Lei. Lavro o presente Edital de Proclamas para ser afixado em lugar
de costume e publicado no Diário da Justiça Eletrônico do Estado
de Rondônia.
Monte Negro-RO, 12 de setembro de 2018.
Leonilde Aparecida Barbaresco de Goes
Oficiala
LIVRO D-010 FOLHA 289
REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DE NOTAS
MONTE NEGRO, ESTADO DE RONDÔNIA
Av. Juscelino Kubitschek, 2752 – Setor 02 - Fone: (69)3530-2009
Leonilde Aparecida Barbaresco de Goes - Oficiala
EDITAL DE PROCLAMAS Nº 2.988
Faço saber que pretendem CONVERTER A UNIÃO ESTÁVEL
EM CASAMENTO e apresentaram os documentos exigidos pelo
artigo 1.525, incisos I, III, IV e V, do Código Civil Brasileiro, os
contraentes:
LUCIELTON PEREIRA DA SILVA, de nacionalidade brasileira,
Operador de Máquinas, solteiro, natural de Terra Nova do NorteMT, onde nasceu no dia 05 de dezembro de 1989, residente e
domiciliado à Linha C-25, Rua Honda, s/n, Zona Rural, em Monte
Negro-RO, filho de ANTONIO REIS SILVA e de LUIZA PEREIRA
DA SILVA; e VANDERLEIA CARRIEL ERCI, de nacionalidade
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brasileira, do lar, divorciada, natural de Ariquemes-RO, onde
nasceu no dia 01 de agosto de 1988, residente e domiciliada à
Linha C-25, Rua Honda, s/n, Zona Rural, em Monte Negro-RO, filha
de VALDELINO IANOWSKI ERCI e de ADELINA CARRIEL ERCI
Que após o casamento, o declarante, continuará a usar o nome de
LUCIELTON PEREIRA DA SILVA e a declarante, continuará a usar
o nome de VANDERLEIA CARRIEL ERCI. Adotando o regime de
Comunhão Parcial de Bens
Os contraentes coabitam desde 12 de junho de 2017, e pretendem
continuar juntos, com firme vontade de constituirem familia e
legalizar sua situação
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-o na forma da
Lei. Lavro o presente Edital de Proclamas para ser afixado em lugar
de costume e publicado no Diário da Justiça Eletrônico do Estado
de Rondônia.
Monte Negro-RO, 11 de setembro de 2018.
Leonilde Aparecida Barbaresco de Goes
Oficiala

COMARCA DE CACOAL
2° Ofício de Registros Civis
Estado de Rondônia
Município e Comarca de Cacoal
2º Cartório de Registro Civil e Tab. Notas de Cacoal
Rua dos Pioneiros, 2294 - centro - (69)-3441-4269 cartoriodavila@gmail.com
FRANCINETE LIMA D´AVILA
Oficial / Tabeliã
EDITAL DE PROCLAMAS
Matrícula 095794 01 55 2018 6 00018 179 0004179 01
Faço saber que pretendem casar-se sob o regime de Comunhão
Parcial de Bens e apresentaram os documentos exigidos pelo artigo
1.525, incisos I, III e IV, do Código Civil Brasileiro, os contraentes:
BENEDITO DA SILVA, de nacionalidade brasileira, agricultor,
solteiro, natural de Altônia-PR, onde nasceu no dia 09 de fevereiro
de 1975, portador do CPF 456.764.292-91, e do RG 481953/SSP/
RO - Expedido em 08/04/1992, residente e domiciliado à Estrada
Mato Grosso, Lote 26, Gleba, 14, Zona Rural, em Cacoal-RO,
continuou a adotar o nome de BENEDITO DA SILVA, filho de
Vitor da Silva e de Geraldo Abreu da Silva; e CAMILA AMARAL
OLIVEIRA, de nacionalidade brasileira, agricultor, solteira, natural
de Jaru-RO, onde nasceu no dia 07 de setembro de 1985,
portadora do CPF 862.673.962-15, e do RG 27933334/SESDC/MT
- Expedido em 17/07/2013, residente e domiciliada à Estrada Mato
Grosso, Lote 26, Gleba, 14, Zona Rural, em Cacoal-RO, continuou
a adotar no nome de CAMILA AMARAL OLIVEIRA, filha de Anézio
de Oliveira e de Maria Lourdes de Amaral. Se alguém souber de
algum impedimento, oponha-o na forma da Lei. Lavro o presente
que será afixado nesta serventia e publicado no Diário da Justiça
Eletrônico (www.tjro.jus.br).
Estado de Rondônia
Município e Comarca de Cacoal
2º Cartório de Registro Civil e Tab. Notas de Cacoal
Rua dos Pioneiros, 2294 - centro - (69)-3441-4269 cartoriodavila@gmail.com
FRANCINETE LIMA D´AVILA
Oficial / Tabeliã
EDITAL DE PROCLAMAS
Matrícula 095794 01 55 2018 6 00018 177 0004177 05
Faço saber que pretendem casar-se sob o regime de Comunhão
Parcial de Bens e apresentaram os documentos exigidos pelo artigo
1.525, incisos I, III e IV, do Código Civil Brasileiro, os contraentes:
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DANRLEI FILIPI, de nacionalidade brasileira, alimentador de linha
de produção, solteiro, natural de Cacoal-RO, onde nasceu no
dia 26 de abril de 1999, portador do CPF 555.738.352-20, e do
RG 1504345/SESDC/RO - Expedido em 11/12/2015, residente e
domiciliado à Rua Arthur Gomes de Franca, 4346, Jardim Limoeiro,
em Cacoal-RO, continuou a adotar o nome de DANRLEI FILIPI, filho
de Braz Felipi e de Luzimar Araujo Felipi; e EGILANA SANTOS DE
SOUZA, de nacionalidade brasileira, do lar, solteira, natural de Rio
de Janeiro-RJ, onde nasceu no dia 19 de junho de 1999, portadora
do CPF 040.022.392-92, e do RG 1415504/SESDC - Expedido
em 28/04/2014, residente e domiciliada à Rua Arthur Gomes de
França, 4346, Limoeiro, em Cacoal-RO, passou a adotar no nome
de EGILANA SANTOS DE SOUZA FILIPI, filha de Jeilton Pereira
de Souza e de Ivonete Silva Santos. Se alguém souber de algum
impedimento, oponha-o na forma da Lei. Lavro o presente que será
afixado nesta serventia e publicado no Diário da Justiça Eletrônico
(www.tjro.jus.br).
Estado de Rondônia
Município e Comarca de Cacoal
2º Cartório de Registro Civil e Tab. Notas de Cacoal
Rua dos Pioneiros, 2294 - centro - (69)-3441-4269 cartoriodavila@gmail.com
FRANCINETE LIMA D´AVILA
Oficial / Tabeliã
EDITAL DE PROCLAMAS
Matrícula 095794 01 55 2018 6 00018 178 0004178 03
Faço saber que pretendem casar-se sob o regime de Comunhão
Parcial de Bens e apresentaram os documentos exigidos pelo
artigo 1.525, incisos I, II, III e IV, do Código Civil Brasileiro, os
contraentes: EDINILSON KEMPIM TIMNN, de nacionalidade
brasileira, agricultor, solteiro, natural de Pacarana, em Espigão
D’Oeste-RO, onde nasceu no dia 23 de agosto de 1993, portador
do CPF 026.198.882-47, e do RG 1274526/SESDC/RO - Expedido
em 09/09/2011, residente e domiciliado à Linha 14, Lote 33, Gleba
13, Divinópolis, em Cacoal-RO, continuou a adotar o nome de
EDINILSON KEMPIM TIMNN, filho de Emilio Timnn e de Lindaura
Kempim Timnn; e GREICIANE FREDERICO ROSSOW, de
nacionalidade brasileira, agricultora, solteira, natural de CacoalRO, onde nasceu no dia 10 de setembro de 2002, portadora do
CPF 071.705.762-36, e do RG 0.0000-000 XXX/XX - Expedido em
00/00/0000 (Não Cadastrado), residente e domiciliada à Linha 14,
Lote 33, Gleba 13, Divinópolis, em Cacoal-RO, passou a adotar
no nome de GREICIANE FREDERICO ROSSOW TIMNN, filha de
Darli Frederico e de Evonete Rossow Frederico. Se alguém souber
de algum impedimento, oponha-o na forma da Lei. Lavro o presente
que será afixado nesta serventia e publicado no Diário da Justiça
Eletrônico (www.tjro.jus.br).

COMARCA DE GUAJARÁ-MIRIM
Guajará Mirim
LIVRO D-015 FOLHA 068 vº TERMO 007611
EDITAL DE PROCLAMAS Nº 7.611
095844 01 55 2018 6 00015 068 0007611 71
Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos
exigidos pelo artigo 1.525, incisos I, III e IV, do Código Civil Brasileiro,
os contraentes: GLÊSSIO BEVENUTO DANTAS DA SILVA e
IERLINE ESCARLET PAIVA. Ele, de nacionalidade , Auxiliar de
Logistica, solteiro, portador do RG n° 1031627/SESDEC/RO, CPF/
MF n° 000.899.252-54, natural de Paulista-PB, onde nasceu no
dia 24 de abril de 1989, residente e domiciliado à Av. Rocha Leal,
2628, Santo Antonio, em Guajará-Mirim-RO,não possui email, filho
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de INÁCIO JULIO DA SILVA e de MARIA DE FATIMA DANTAS
DE SOUZA. Ela, de nacionalidade brasileira, vendedora, solteira,
portador do RG n° 1585314 SESDEC/RO, CPF/MF n° 015.636.18257, natural de Costa Marques-RO, onde nasceu no dia 08 de junho
de 1992, residente e domiciliada à Av. Rocha Leal, 2628, Santo
Antonio, em Guajará-Mirim-RO, não possui email, filha de CAUBI
FERREIRA PAIVA e de DENIA ESCARLET LEAÑOS. O regime
de bens do casamento dos pretendentes será o de Comunhão
Parcial de Bens. Que após o casamento, o declarante, passará
a adotar o nome de GLÊSSIO BEVENUTO DANTAS DA SILVA.
Que após o casamento, a declarante, passará a adotar o nome de
IERLINE ESCARLET PAIVA DANTAS. Se alguém souber de algum
impedimento, oponha-o na forma da Lei. Lavro o presente Edital de
Proclamas para ser afixado em lugar de costume.Guajará-MirimRO, 12 de setembro de 2018.
Joel Luiz Antunes de Chaves
Oficial Registrador

COMARCA DE JARU
Jaru
LIVRO D-051 FOLHA 047 TERMO 017230
EDITAL DE PROCLAMAS Nº 17.230
Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos
exigidos pelo artigo 1.525, incisos I, III e IV, do Código Civil Brasileiro,
os contraentes: MOACIR CRISTOVÃO RAMOS, de nacionalidade
brasileiro, Motorista, divorciado, natural de Nova Venécia-ES, onde
nasceu no dia 11 de novembro de 1945, residente e domiciliado à
Rua Para, 3884, setor 05, em Jaru-RO, CEP: 76.890-000, , filho de
ODORICO CRISTOVÃO RAMOS e de MARIA BENTA DA SILVA;
e MARIA DE LOURDES DA SILVA de nacionalidade brasileira,
Aposentada, solteira, natural de Serra Talhada-PE, onde nasceu
no dia 11 de agosto de 1949, residente e domiciliada à Rua Para,
3884, setor 05, em Jaru-RO, CEP: 76.890-000, , filha de JOAQUINA
LUIZA DA CONCEIÇÃO, determinando que o regime de bens a
viger a partir do mesmo seja o de Separação de Bens Obrigatória,
nos termos do artigo 1.641, inciso II do Código Civil Brasileiro.
Que após o casamento, o declarante, continuou a adotar o nome
de MOACIR CRISTOVÃO RAMOS.
Que após o casamento, a declarante, continuou a adotar o nome
de MARIA DE LOURDES DA SILVA.
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-o na forma da
Lei. Lavro o presente Edital de Proclamas para ser afixado em lugar
de costume deste Ofício e publicado no Diário da Justiça Eletrônico
do Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia (www.tjro.jus.br Provimento 007/2011-CG).
Jaru-RO, 12 de setembro de 2018.
Ledenice Pulga Milhomens
3ª Oficiala Tabeliã Substituta
LIVRO D-051 FOLHA 046 TERMO 017229
EDITAL DE PROCLAMAS Nº 17.229
Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos
exigidos pelo artigo 1.525, incisos I, III e IV, do Código Civil Brasileiro,
os contraentes: FRANCISCO DA SILVA, de nacionalidade
brasileiro, Serralheiro, solteiro, natural de Rio Branco-AC, onde
nasceu no dia 11 de julho de 1982, residente e domiciliado à Rua
Frei Caneca, 1459, setor 07, em Jaru-RO, CEP: 76.890-000, , filho
de ANTONIA DA SILVA; e CLÁUDIA MARTINS DE ANDRADE de
nacionalidade brasileira, Cozinheira, solteira, natural de Jaru-RO,
onde nasceu no dia 16 de junho de 1987, residente e domiciliada à
Rua Frei Caneca, 1459, setor 07, em Jaru-RO, CEP: 76.890-000, ,
filha de ELIZEU MARTINS DE ANDRADE e de CENIRA MARIA DA
CONCEIÇÃO DE ANDRADE, determinando que o regime de bens
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a viger a partir do mesmo seja o de Comunhão Parcial de Bens.
Que após o casamento, o declarante, continuou a adotar o nome
de FRANCISCO DA SILVA.
Que após o casamento, a declarante, continuou a adotar o nome
de CLÁUDIA MARTINS DE ANDRADE.
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-o na forma da
Lei. Lavro o presente Edital de Proclamas para ser afixado em lugar
de costume deste Ofício e publicado no Diário da Justiça Eletrônico
do Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia (www.tjro.jus.br Provimento 007/2011-CG).
Jaru-RO, 12 de setembro de 2018.
Ledenice Pulga Milhomens
3ª Oficiala Tabeliã Substituta
LIVRO D-051 FOLHA 045 TERMO 017228
EDITAL DE PROCLAMAS Nº 17.228
Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos
exigidos pelo artigo 1.525, incisos I, III e IV, do Código Civil
Brasileiro, os contraentes: JOÃO VICTOR LIMA DOS SANTOS, de
nacionalidade brasileiro, Auxiliar de Embalagem, solteiro, natural de
São Paulo-SP, onde nasceu no dia 08 de julho de 2000, residente
e domiciliado à Rua Manoel Ribeiro Mendes, 2499, Apart 01, setor
04, em Jaru-RO, CEP: 76.890-000, , filho de JOÃO BATISTA DOS
SANTOS e de ALDACI JOSE DE LIMA; e JOELMA OLIVEIRA
LIMA de nacionalidade brasileira, Auxiliar de Dessossa, solteira,
natural de Gama-DF, onde nasceu no dia 11 de junho de 1999,
residente e domiciliada à Rua Manoel Ribeiro Mendes, 2499, Apart
01, setor 04, em Jaru-RO, CEP: 76.890-000, , filha de JOSUÉ
FERREIRA DE LIMA e de GELZENIR NUNES DE OLIVEIRA LIMA,
determinando que o regime de bens a viger a partir do mesmo seja
o de Comunhão Parcial de Bens.
Que após o casamento, o declarante, continuou a adotar o nome
de JOÃO VICTOR LIMA DOS SANTOS.
Que após o casamento, a declarante, continuou a adotar o nome
de JOELMA OLIVEIRA LIMA.
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-o na forma da
Lei. Lavro o presente Edital de Proclamas para ser afixado em lugar
de costume deste Ofício e publicado no Diário da Justiça Eletrônico
do Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia (www.tjro.jus.br Provimento 007/2011-CG).
Jaru-RO, 12 de setembro de 2018.
Ledenice Pulga Milhomens
3ª Oficiala Tabeliã Substituta
LIVRO D-051 FOLHA 044 TERMO 017227
EDITAL DE PROCLAMAS Nº 17.227
Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os
documentos exigidos pelo artigo 1.525, incisos I, III e IV, do Código
Civil Brasileiro, os contraentes: LUCIOMAR MONTEIRO DA
COSTA, de nacionalidade brasileiro, Agricultor, solteiro, natural de
Sanclerlândia-GO, onde nasceu no dia 04 de novembro de 1966,
residente e domiciliado à Rua Costa Silva, 4101, Jardim dos Estados,
em Jaru-RO, , filho de FRANCISCO MONTEIRO DA COSTA e de
TEREZA MARIA DA COSTA; e MARIA ESTÉLIA DE ARAUJO
de nacionalidade brasileira, Profesora, solteira, natural de Terra
Roxa-PR, onde nasceu no dia 02 de março de 1968, residente e
domiciliada à Rua Costa Silva, 4101, Jardim dos Estados, em JaruRO, , filha de JOACIR FERREIRA DE ARAÚJO e de CARMEM DE
OLIVEIRA ARAÚJO, determinando que o regime de bens a viger a
partir do mesmo seja o de Comunhão Parcial de Bens.
Que após o casamento, o declarante, continuou a adotar o nome
de LUCIOMAR MONTEIRO DA COSTA.
Que após o casamento, a declarante, continuou a adotar o nome
de MARIA ESTÉLIA DE ARAUJO.
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-o na forma da
Lei. Lavro o presente Edital de Proclamas para ser afixado em
lugar de costume deste Ofício e publicado no Diário da Justiça
Eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia (www.
tjro.jus.br - Provimento 007/2011-CG).
Jaru-RO, 12 de setembro de 2018.
Ledenice Pulga Milhomens
3ª Oficiala Tabeliã Substituta
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LIVRO D-051 FOLHA 043 TERMO 017226
EDITAL DE PROCLAMAS Nº 17.226
Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos
exigidos pelo artigo 1.525, incisos I, III e IV, do Código Civil
Brasileiro, os contraentes: FRANCINILDO GUEDES DE SOUZA, de
nacionalidade brasileiro, Motorista, solteiro, natural de Acopiara-CE,
onde nasceu no dia 09 de janeiro de 1985, residente e domiciliado
à Rua Costa e Silva, 4101, Jardim dos Estados, em Jaru-RO, CEP:
76.890-000, , filho de ANTONIO GUEDES DE SOUZA e de MARIA
LEONOURA GUEDES; e SELMA MALAQUIAS de nacionalidade
brasileira, Do Lar, solteira, natural de Jaru-RO, onde nasceu no
dia 23 de junho de 1983, residente e domiciliada à Rua Costa e
Silva, 4101, Jardim dos Estados, em Jaru-RO, CEP: 76.890-000,
, filha de GARCIA MALAQUIAS e de AUREA MARIA DA SILVA
MALAQUIAS, determinando que o regime de bens a viger a partir
do mesmo seja o de Comunhão Parcial de Bens.
Que após o casamento, o declarante, continuou a adotar o nome
de FRANCINILDO GUEDES DE SOUZA.
Que após o casamento, a declarante, passou a adotar o nome de
SELMA MALAQUIAS GUEDES.
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-o na forma da
Lei. Lavro o presente Edital de Proclamas para ser afixado em lugar
de costume deste Ofício e publicado no Diário da Justiça Eletrônico
do Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia (www.tjro.jus.br Provimento 007/2011-CG).
Jaru-RO, 12 de setembro de 2018.
Ledenice Pulga Milhomens
3ª Oficiala Tabeliã Substituta

COMARCA DE OURO PRETO DO OESTE
Ouro Preto do Oeste
REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS DE OURO PRETO
DO OESTE-RONDÔNIA
EDITAL DE PROCLAMAS Nº 15. 391
DENER RODRIGUES GONSALVES e RAYSSA CRISTINA
PESSIN AGOSTINHO
O Contraente de nacionalidade brasileiro, vaqueiro, solteiro,
natural de Ouro Preto do Oeste-RO, onde nasceu no dia 28 de
outubro de 1995, residente e domiciliado à Rua Vicente de Matos,
48, Jardim Aeroporto 2, em Ouro Preto do Oeste-RO, CEP: 76.920000, filho de JURANDIR LUIZ GONSALVES e de MATILDE DA
SILVA RODRIGUES; e A Contraente de nacionalidade brasileira,
estudante, solteira, natural de Ouro Preto do Oeste-RO, onde
nasceu no dia 02 de outubro de 2000, residente e domiciliada à
Rua Itabira, 2648, Jardim Aeroporto 1, em Ouro Preto do Oeste-RO,
CEP: 76.920-000, filha de MAURICIO DE FARIAS AGOSTINHO
e de ROSANI CRISTINA PESSIN AGOSTINHO. Os Contraentes
após o casamento passarão a assinar: ELE SEM ALTERAÇÃO,
ELA RAYSSA CRISTINA PESSIN AGOSTINHO GONSALVES.
Regime do Casamento: Comunhão Parcial de Bens. Se alguém
souber de algum impedimento, oponha-o na forma da lei. Lavro o
presente Edital, para ser afixado neste Ofício de Registro Civil das
Pessoas Naturais,........... Lenise Hentschke - Oficial.
Ouro Preto do Oeste - RO, 11 de setembro de 2018.
Lenise Hentschke Oficial.
EDITAL DE PROCLAMAS Nº 15. 392
ADIEL CARDOSO e MARIA RITA VIEIRA DA SILVA
O Contraente de nacionalidade brasileira, autônomo, divorciado,
natural de Colatina-ES, onde nasceu no dia 18 de julho de 1955,
residente e domiciliado à Rua Vital Brasil, 382, Setor Industrial,
em Ouro Preto do Oeste-RO, CEP: 76.920-000, filho de LUIZ
FRANCISCO CARDOSO e de MARIA DA CONCEIÇÃO CARDOSO;
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e A Contraente de nacionalidade brasileira, do lar, viúva, natural de
Joeirana, em Ecoporanga-ES, onde nasceu no dia 16 de março
de 1953, residente e domiciliada à Rua Vital Brasil, 382, Setor
Industrial, em Ouro Preto do Oeste-RO, CEP: 76.920-000, filha de
AUGUSTINHO DAMARDO DA COSTA e de ELIDIA ANGÉLICA
DA COSTA. Os Contraentes após o casamento passarão a
assinar: ELE SEM ALTERAÇÃO, ELA SEM ALTERAÇÃO. Regime
do Casamento: Comunhão Parcial de Bens. Se alguém souber de
algum impedimento, oponha-o na forma da lei. Lavro o presente
Edital, para ser afixado neste Ofício de Registro Civil das Pessoas
Naturais,........... Lenise Hentschke - Oficial.
Ouro Preto do Oeste - RO, 11 de setembro de 2018.
Lenise Hentschke Oficial.
EDITAL DE PROCLAMAS Nº 15. 393
JÚLIO DA SILVA DE ARAUJO e JULIANA BEZERRA DO
NASCIMENTO
O Contraente de nacionalidade brasileira, autônomo, divorciado,
natural de Pio XII-MA, onde nasceu no dia 17 de fevereiro de 1988,
residente e domiciliado à Rua Benevides, 390, Setor Industrial, em
Ouro Preto do Oeste-RO, CEP: 76.920-000, filho de MARILSA DA
SILVA DE ARAÚJO; e A Contraente de nacionalidade brasileira,
do lar, solteira, natural de Ouro Preto do Oeste-RO, onde nasceu
no dia 14 de julho de 1995, residente e domiciliada à Rua Pio XII,
072, Setor Industrial, em Ouro Preto do Oeste-RO, CEP: 76.920000, filha de ALBERTINO NUNES NASCIMENTO e de RAIMUNDA
BEZERRA JESUS. Os Contraentes após o casamento passarão
a assinar: ELE SEM ALTERAÇÃO, ELA JULIANA BEZERRA DO
NASCIMENTO ARAUJO. Regime do Casamento: Comunhão
Parcial de Bens. Se alguém souber de algum impedimento,
oponha-o na forma da lei. Lavro o presente Edital, para ser afixado
neste Ofício de Registro Civil das Pessoas Naturais,........... Lenise
Hentschke - Oficial.
Ouro Preto do Oeste - RO, 11 de setembro de 2018.
Lenise Hentschke Oficial.
EDITAL DE PROCLAMAS Nº 15. 394
HERLIS WENSING FERREIRA e DENISE FRANCISCA VIEIRA
O Contraente de nacionalidade brasileira, policial civil, solteiro,
natural de Ouro Preto do Oeste-RO, onde nasceu no dia 09 de
setembro de 1987, residente e domiciliado à Rua Jhon Kenedy
Vieira Marinho, 105, Colina Park, em Ouro Preto do Oeste-RO, CEP:
76.920-000, filho de JOSÉ CARLOS DE OLIVEIRA FERREIRA
e de DOROTEIA WENSING FERREIRA; e A Contraente de
nacionalidade brasileira, assistente em operações de crédito,
solteira, natural de Ouro Preto do Oeste-RO, onde nasceu no dia
24 de agosto de 1984, residente e domiciliada à Rua Jhon Kenedy
Vieira Marinho, 105, Colina Park, em Ouro Preto do Oeste-RO, CEP:
76.920-000, filha de DANIEL VIEIRA e de ANTONIA FRANCISCA
VIEIRA. Os Contraentes após o casamento passarão a assinar:
ELE SEM ALTERAÇÃO, DENISE FRANCISCA VIEIRA WENSING.
Regime do Casamento: Comunhão Parcial de Bens. Se alguém
souber de algum impedimento, oponha-o na forma da lei. Lavro o
presente Edital, para ser afixado neste Ofício de Registro Civil das
Pessoas Naturais,........... Lenise Hentschke - Oficial.
Ouro Preto do Oeste - RO, 11 de setembro de 2018.
Lenise Hentschke Oficial.

Mirante da Serra
LIVRO D-010 FOLHA 077
TERMO 001928
EDITAL DE PROCLAMAS Nº 1.928
Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos
exigidos pelo artigo 1.525, incisos I, III, IV e V, do Código Civil
Brasileiro, os contraentes: WELINGTON ANDRADE BALBINO,
de nacionalidade brasileiro, técnico em informática, divorciado,
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natural de Ouro Preto do Oeste-RO, onde nasceu no dia 04 de
março de 1986, residente e domiciliado à Rua Sabino Lemos,
3141, em Mirante da Serra-RO, filho de RAIMUNDO BALBINO e
de MARINALVA ANDRADE BALBINO; e LESSINEIDE DA SILVA
SOUSA de nacionalidade brasileira, lavradora, solteira, natural de
Urupá-RO, onde nasceu no dia 19 de outubro de 1997, residente e
domiciliada à Rua Sabino Lemos, 2948, em Mirante da Serra-RO,
filha de ANTONIO FARIAS DE SOUSA e de LESSI BENTO DA
SILVA SOUSA.
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-o na forma da
Lei. Lavro o presente Edital de Proclamas para ser afixado em
lugar de costume.
Mirante da Serra-RO, 12 de setembro de 2018.
Marluce da Gloria Vargas Cherque
Tabeliã/Substituta

Nova União
LIVRO D-005
FOLHA 237
TERMO 001273
EDITAL DE PROCLAMAS
Matricula 096149 01 55 2018 6 00005 237 0001273 19
Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos
exigidos pelo artigo 1.525, incisos I, III e IV, do Código Civil Brasileiro,
os contraentes: IGOR OLIVEIRA PESCA e JACKELINE DA SILVA
ALVES. ELE, natural de Ouro Preto do Oeste-RO, nascido em
23 de março de 1996, profissão lavrador, estado civil solteiro,
CPF nº 022.422.342-93, RG nº 1244610/SSP/RO - Expedido em
22/02/2011, residente e domiciliado nanonp Linha 81, Km 28, Lote nº
08, Gleba 20-E, Zona Rural, em Nova União-RO, filho de VANILDO
PESCA e de MARICY MARIA DE OLIVEIRA PESCA, brasileiros,
casados, lavradores, ele natural de Cachoeira de Itapemirim/ES,
com 51 anos de idade, email: vanildopesca1@gmail.com, ela
natural de Glória de Douradas/MS, email: não possui endereço
eletrônico, residentes e domiciliados à Linha 81, Km 28, Lote nº
08, Gleba 20-E, Zona Rural em Nova União/RO. Ele passa assinar
IGOR OLIVEIRA PESCA. ELA, natural de Mirante da Serra-RO,
nascida em 25 de novembro de 1998, profissão lavradora, estado
civil solteira, CPF nº 049.135.022-80, RG nº 1500781/SSP/RO Expedido em 10/11/2015, residente e domiciliada no P.A Margarida
Alves, Gleba 03, Lote nº 36, Zona Rural, em Nova União-RO, filha
de PEDRO DE OLIVEIRA ALVES e de JOCIONE GONÇALVES
DA SILVA, brasileiros, solteiros, lavradores, ele natural de Angical/
BA, com 45 anos de idade, ela natural de Tarumirim/MG, residentes
e domiciliados no P.A Margarida Alves, Gleba 03, Lote nº 36,
Zona Rural em Nova União/RO, email: não possuem endereço
eletrônico. Ela passa assinar JACKELINE DA SILVA ALVES.
Regime: Comunhão Parcial de Bens. Se alguém souber de algum
impedimento, oponha-o na forma da Lei. Lavro o presente Edital de
Proclamas para ser afixado em lugar de costume.
Nome do Ofício
1º Oficio de Registro Civil das Pessoas Naturais e Tabelionato de
Notas
O conteúdo da certidão é verdadeiro. Dou fé.
Oficial Registrador
Murilo Ferreira dos Santos
Nova União-RO, 12 de setembro de 2018.
Município / UF
Município de Nova União, Comarca de Ouro Preto do Oeste Estado de Rondônia
Endereço
Rua Porto Velho, 1078
CEP: 76.924-000 - Fone: (69)3466-1057
Murilo Ferreira dos Santos
Tabelião/Registrador
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COMARCA DE VILHENA
Vilhena
1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E
TABELIONATO DE NOTAS
VILHENA – RONDÔNIA
LIVRO D-042 FOLHA 029 TERMO 014029
EDITAL DE PROCLAMAS Nº 14.029
Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos
exigidos pelo artigo 1.525, incisos I, II, III e IV, do Código Civil
Brasileiro, os contraentes: Ele: WAGNEI ROBERTO ROSA,
solteiro, com trinta e três (33) anos de idade, de nacionalidade
brasileiro, agricultor, natural de Araputanga-MT, onde nasceu no
dia 15 de junho de 1985, residente e domiciliado à Av. José do
Patrocínio, 3585, Centro, em Vilhena-RO, CEP: 76.980-000, , filho
de TIAGO ROBERTO ROSA e de LUZIA MONTEIRO ROSA; Ela:
CASSIANA DA CONCEIÇÃO PINHEIRO, solteira, com dezesseis
(16) anos de idade, de nacionalidade brasileira, estudante, natural
de Sapezal-MT, onde nasceu no dia 12 de maio de 2002, residente
e domiciliada à Av. José do Patrocínio, 3585, Centro, em VilhenaRO, , filha de VIVALDO SOARES PINHEIRO e de LUCIENE
APARECIDA DA CONCEIÇÃO PINHEIRO. Determinando que o
regime de bens a viger a partir do mesmo seja o de Comunhão
Parcial de Bens. Que após o casamento, o declarante, continuou
a adotar o nome de WAGNEI ROBERTO ROSA. Que após o
casamento, a declarante, passou a adotar o nome de CASSIANA
DA CONCEIÇÃO PINHEIRO ROSA. Se alguém souber de algum
impedimento, oponha-o na forma da Lei. Lavro o presente Edital de
Proclamas para ser afixado em lugar de costume e publicado no
Diário da Justiça Eletrônico (www.tjro.jus.br).
Vilhena-RO, 06 de setembro de 2018.
Jefferson Ouribes Flores
Oficial Registrador
1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E
TABELIONATO DE NOTAS
VILHENA – RONDÔNIA
LIVRO D-042 FOLHA 030 TERMO 014030
EDITAL DE PROCLAMAS Nº 14.030
Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos
exigidos pelo artigo 1.525, incisos I, II, III e IV, do Código Civil
Brasileiro, os contraentes: Ele: VALMIR DE FARIAS JUNIOR,
solteiro, com vinte e oito (28) anos de idade, de nacionalidade
brasileiro, professor, natural de Vilhena-RO, onde nasceu no dia
26 de junho de 1990, residente e domiciliado à Av. Sabino Bezerra
Queiroz, 7109, Parque São Paulo, em Vilhena-RO, , filho de
VALMIR DE FARIAS e de CONCEIÇÃO LOZANO DE FARIAS;
Ela: ANA PAULA RAMOS OLIVEIRA, solteira, com dezesseis (16)
anos de idade, de nacionalidade brasileira, estudante, natural de
Vilhena-RO, onde nasceu no dia 22 de julho de 2002, residente
e domiciliada à Av. 1701, 1981, Setor 29, em Vilhena-RO, , filha
de NELSON SANTOS OLIVEIRA e de IRENE FLORES RAMOS.
Determinando que o regime de bens a viger a partir do mesmo
seja o de Comunhão Parcial de Bens. Que após o casamento, o
declarante, continuou a adotar o nome de VALMIR DE FARIAS
JUNIOR. Que após o casamento, a declarante, passou a adotar o
nome de ANA PAULA RAMOS OLIVEIRA DE FARIAS. Se alguém
souber de algum impedimento, oponha-o na forma da Lei. Lavro o
presente Edital de Proclamas para ser afixado em lugar de costume
e publicado no Diário da Justiça Eletrônico (www.tjro.jus.br).
Vilhena-RO, 10 de setembro de 2018.
Jefferson Ouribes Flores
Oficial Registrador
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1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E
TABELIONATO DE NOTAS
VILHENA – RONDÔNIA
LIVRO D-042 FOLHA 031 TERMO 014031
EDITAL DE PROCLAMAS Nº 14.031
Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os
documentos exigidos pelo artigo 1.525, incisos I, III, IV e V, do
Código Civil Brasileiro, os contraentes: Ele: CARLOS CÉSAR DE
OLIVEIRA SILVA, solteiro, com trinta e três (33) anos de idade, de
nacionalidade brasileiro, motorista, natural de Cerejeiras-RO, onde
nasceu no dia 13 de novembro de 1984, residente e domiciliado à
Av. Ignez Rosella, 2318, Fundos, Bairro Cristo Rei, em Vilhena-RO,
, filho de AILTON LEMES DA SILVA e de MARINA DE OLIVEIRA
SILVA; Ela: MARCIA APARECIDA PEREIRA DIAS, divorciada, com
trinta e um (31) anos de idade, de nacionalidade brasileira, auxiliar
de cozinha, natural de Rolim de Moura-RO, onde nasceu no dia 05
de abril de 1987, residente e domiciliada à Av. Ignez Rosella, 2318,
Fundos, Bairro Cristo Rei, em Vilhena-RO, , filha de FRANCISCO
PEREIRA DIAS e de MARIA DAS GRACAS PORTES DA COSTA
DIAS. Determinando que o regime de bens a viger a partir do mesmo
seja o de Comunhão Parcial de Bens. Que após o casamento, o
declarante, continuou a adotar o nome de CARLOS CÉSAR DE
OLIVEIRA SILVA. Que após o casamento, a declarante, continuou
a adotar o nome de MARCIA APARECIDA PEREIRA DIAS. Se
alguém souber de algum impedimento, oponha-o na forma da Lei.
Lavro o presente Edital de Proclamas para ser afixado em lugar de
costume e publicado no Diário da Justiça Eletrônico (www.tjro.jus.
br).
Vilhena-RO, 11 de setembro de 2018.
Jefferson Ouribes Flores
Oficial Registrador

1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E
TABELIONATO DE NOTAS
VILHENA – RONDÔNIA
LIVRO D-042 FOLHA 033 TERMO 014033
EDITAL DE PROCLAMAS Nº 14.033
Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos
exigidos pelo artigo 1.525, incisos I, III, IV e V, do Código Civil
Brasileiro, os contraentes: Ele: VALDEIR SUTIL DE CAMPOS,
divorciado, com vinte e quatro (24) anos de idade, de nacionalidade
brasileira, operador de máquinas agricolas, natural de Colorado do
Oeste-RO, onde nasceu no dia 18 de abril de 1994, residente e
domiciliado à Rua Vinte e cinco, 3490, Cidade Verde III, em VilhenaRO, , filho de VALDIVINO SUTIL DE LIMA e de ELMA DIAS DE
CAMPOS; Ela: NAIARA MACIEL DA PENHA, solteira, com vinte
e dois (22) anos de idade, de nacionalidade brasileira, vendedora,
natural de Cabixi-RO, onde nasceu no dia 06 de novembro de 1995,
residente e domiciliada à Rua Vinte e cinco, 3490, Cidade Verde III,
em Vilhena-RO, , filha de DEJAIME RODRIGUES DA PENHA e de
ZENIR PIRES MACIEL DA PENHA. Determinando que o regime
de bens a viger a partir do mesmo seja o de Comunhão Parcial de
Bens. Que após o casamento, o declarante, continuou a adotar o
nome de VALDEIR SUTIL DE CAMPOS. Que após o casamento,
a declarante, continuou a adotar o nome de NAIARA MACIEL DA
PENHA. Se alguém souber de algum impedimento, oponha-o na
forma da Lei. Lavro o presente Edital de Proclamas para ser afixado
em lugar de costume e publicado no Diário da Justiça Eletrônico
(www.tjro.jus.br).
Vilhena-RO, 11 de setembro de 2018.
Jefferson Ouribes Flores
Oficial Registrador

1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E
TABELIONATO DE NOTAS
VILHENA – RONDÔNIA
LIVRO D-042 FOLHA 032 TERMO 014032
EDITAL DE PROCLAMAS Nº 14.032
Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os
documentos exigidos pelo artigo 1.525, incisos I, III e IV, do Código
Civil Brasileiro, os contraentes: Ele: GEDEON JOSÉ VIAL, solteiro,
com trinta e quatro (34) anos de idade, de nacionalidade brasileiro,
serviços gerais, natural de Município de Barra de São Francisco,
Distrito de Monte Sinai-ES, onde nasceu no dia 12 de fevereiro
de 1984, residente e domiciliado à Rua Oito Mil Quinhentos
e Quatorze, 1070, Assosete, em Vilhena-RO, , filho de JOÃO
FRANCISCO VIAL e de MARIA DA PENHA CUSTODIO VIAL;
Ela: DÉBORA DA SILVA, solteira, com trinta e um (31) anos de
idade, de nacionalidade brasileira, auxiliar de cozinha, natural de
Foz do Iguaçu-PR, onde nasceu no dia 01 de fevereiro de 1987,
residente e domiciliada à Rua Oito Mil Quinhentos e Quatorze,
1070, Assosete, em Vilhena-RO, , filha de CARLOS BENTO DA
SILVA e de IBRAINA DA LUZ DA SILVA. Determinando que o
regime de bens a viger a partir do mesmo seja o de Comunhão
Parcial de Bens. Que após o casamento, o declarante, continuou a
adotar o nome de GEDEON JOSÉ VIAL. Que após o casamento, a
declarante, continuou a adotar o nome de DÉBORA DA SILVA. Se
alguém souber de algum impedimento, oponha-o na forma da Lei.
Lavro o presente Edital de Proclamas para ser afixado em lugar de
costume e publicado no Diário da Justiça Eletrônico (www.tjro.jus.
br).
Vilhena-RO, 11 de setembro de 2018.
Jefferson Ouribes Flores
Oficial Registrador

1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E
TABELIONATO DE NOTAS
VILHENA – RONDÔNIA
LIVRO D-042 FOLHA 034 TERMO 014034
EDITAL DE PROCLAMAS Nº 14.034
Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos
exigidos pelo artigo 1.525, incisos I, III, IV e V, do Código Civil
Brasileiro, os contraentes: Ele: OTAVIO INOCENCIO OLEGARIO,
divorciado, com vinte e sete (27) anos de idade, de nacionalidade
brasileiro, designer de interiores, natural de São Paulo-SP, onde
nasceu no dia 08 de julho de 1991, residente e domiciliado à Rua
844, 6907, Nova Esperança, em Vilhena-RO, , filho de ANTENOR
OLEGARIO FILHO e de SONIA REGINA INOCENCIO OLEGARIO;
Ela: SAMARA SILVA SANTANA, solteira, com vinte e quatro (24)
anos de idade, de nacionalidade brasileira, intérprete de libras,
natural de Ceres-GO, onde nasceu no dia 03 de dezembro de
1993, residente e domiciliada à Rua 844, 6907, Nova Esperança,
em Vilhena-RO, , filha de SANTINO DA SILVA SANTANA e de
ROSELI CANDIDA RESENDE SANTANA. Determinando que o
regime de bens a viger a partir do mesmo seja o de Comunhão
Parcial de Bens. Que após o casamento, o declarante, continuou
a adotar o nome de OTAVIO INOCENCIO OLEGARIO. Que após
o casamento, a declarante, passou a adotar o nome de SAMARA
SILVA SANTANA OLEGARIO. Se alguém souber de algum
impedimento, oponha-o na forma da Lei. Lavro o presente Edital
de Proclamas para ser afixado em lugar de costume e publicado no
Diário da Justiça Eletrônico (www.tjro.jus.br).
Vilhena-RO, 11 de setembro de 2018.
Jefferson Ouribes Flores
Oficial Registrador
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1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E
TABELIONATO DE NOTAS
VILHENA – RONDÔNIA
LIVRO D-042 FOLHA 035 TERMO 014035
EDITAL DE PROCLAMAS Nº 14.035
Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos
exigidos pelo artigo 1.525, incisos I, III, IV e V, do Código Civil
Brasileiro, os contraentes: Ele: ATAMIRO BENTO JULIO, solteiro,
com trinta e nove (39) anos de idade, de nacionalidade brasileiro,
eletrecista, natural de Conceição do Araguaia-PA, onde nasceu no
dia 03 de novembro de 1978, residente e domiciliado à Et Kapa
144, Linha 06, s/nº, Chácara Paraná, Zona Rural, em VilhenaRO, , filho de JOSÉ BENTO JULIO e de ROSIMAR FERREIRA
DA CRUZ; Ela: MARCIA HELENA DOS SANTOS, divorciada, com
quarenta e quatro (44) anos de idade, de nacionalidade brasileira,
funcionária pública, natural de Pancas-ES, onde nasceu no dia 02
de março de 1974, residente e domiciliada à Et Kapa 144, Linha
06, s/nº, Chácara Paraná, Zona Rural, em Vilhena-RO, , filha de
DAMEÃO DOS SANTOS e de ELISABETH MARIA DOS SANTOS.
Determinando que o regime de bens a viger a partir do mesmo
seja o de Comunhão Parcial de Bens. Que após o casamento,
o declarante, continuou a adotar o nome de ATAMIRO BENTO
JULIO. Que após o casamento, a declarante, passou a adotar o
nome de MARCIA HELENA DOS SANTOS BENTO. Se alguém
souber de algum impedimento, oponha-o na forma da Lei. Lavro o
presente Edital de Proclamas para ser afixado em lugar de costume
e publicado no Diário da Justiça Eletrônico (www.tjro.jus.br).
Vilhena-RO, 12 de setembro de 2018.
Jefferson Ouribes Flores
Oficial Registrador
1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E
TABELIONATO DE NOTAS
VILHENA – RONDÔNIA
LIVRO D-042 FOLHA 036 TERMO 014036
EDITAL DE PROCLAMAS Nº 14.036
Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os
documentos exigidos pelo artigo 1.525, incisos I, III e IV, do Código
Civil Brasileiro, os contraentes: Ele: EBERSON VITÓRIA DE
JESUS, solteiro, com trinta (30) anos de idade, de nacionalidade
brasileiro, serviços gerais, natural de Cerejeiras-RO, onde nasceu
no dia 08 de fevereiro de 1988, residente e domiciliado à Linha
Três, 22301, Setor de Chácara Cinquenta e Cinco, em Vilhena-RO,
, filho de FRANCISCO AMARO DE JESUS e de ELZETE VITÓRIA
DE JESUS; Ela: FRANCIELE DANTAS DA SILVA, solteira, com
trinta (30) anos de idade, de nacionalidade brasileira, professora
de educação física, natural de Cerejeiras-RO, onde nasceu no dia
14 de março de 1988, residente e domiciliada à Linha Três, 22301,
Setor de Chácara Cinquenta e Cinco, em Vilhena-RO, , filha de
ROSALVO MESSIAS DA SILVA e de LAURINDA DANTAS DOS
SANTOS. Determinando que o regime de bens a viger a partir
do mesmo seja o de Comunhão Parcial de Bens. Que após o
casamento, o declarante, continuou a adotar o nome de EBERSON
VITÓRIA DE JESUS. Que após o casamento, a declarante,
continuou a adotar o nome de FRANCIELE DANTAS DA SILVA. Se
alguém souber de algum impedimento, oponha-o na forma da Lei.
Lavro o presente Edital de Proclamas para ser afixado em lugar de
costume e publicado no Diário da Justiça Eletrônico (www.tjro.jus.
br).
Vilhena-RO, 12 de setembro de 2018.
Jefferson Ouribes Flores
Oficial Registrador
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1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E
TABELIONATO DE NOTAS
VILHENA – RONDÔNIA
LIVRO D-042 FOLHA 037 TERMO 014037
EDITAL DE PROCLAMAS Nº 14.037
Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os
documentos exigidos pelo artigo 1.525, incisos I, III e IV, do Código
Civil Brasileiro, os contraentes: Ele: CLEBERSON MASSOCO,
divorciado, com trinta e cinco (35) anos de idade, de nacionalidade
brasileiro, pensionista, natural de Vilhena-RO, onde nasceu no dia
15 de maio de 1983, residente e domiciliado à Rua Rosa de Sarón,
2363, Setor Dezessete, em Vilhena-RO, , filho de ILDA MASSOCO;
Ela: RAQUEL CAMPOS DOS SANTOS MACHADO, viúva, com
cinquenta e um (51) anos de idade, de nacionalidade brasileira, do
lar, natural de Deodápolis-MS, onde nasceu no dia 14 de maio de
1967, residente e domiciliada à Rua Rosa de Sarón, 2363, Setor
Dezessete, em Vilhena-RO, , filha de SEBASTIÃO ANDRADE
DOS SANTOS e de MARIA DALVA CAMPOS. Determinando que
o regime de bens a viger a partir do mesmo seja o de Separação de
Bens Obrigatória, nos termos do artigo 1.641, inciso I do Código Civil
Brasileiro. Que após o casamento, o declarante, continuou a adotar
o nome de CLEBERSON MASSOCO. Que após o casamento, a
declarante, continuou a adotar o nome de RAQUEL CAMPOS DOS
SANTOS MACHADO. Se alguém souber de algum impedimento,
oponha-o na forma da Lei. Lavro o presente Edital de Proclamas
para ser afixado em lugar de costume e publicado no Diário da
Justiça Eletrônico (www.tjro.jus.br).
Vilhena-RO, 12 de setembro de 2018.
Jefferson Ouribes Flores
Oficial Registrador
LIVRO D-004
FOLHA 240
EDITAL DE PROCLAMAS Nº 1.140
Faço saber que pretendem casar-se sob o regime de Comunhão
Parcial de Bens e apresentaram os documentos exigidos pelo artigo
1.525, incisos I, III e IV, do Código Civil Brasileiro, os contraentes:
WILIAN BONI, de nacionalidade brasileira, médica veterinário,
solteiro, natural de Coronel Freitas, Estado de Santa Catarina, onde
nasceu no dia 19 de setembro de 1985, residente e domiciliado
na Avenida Leopoldo Peres, 3953, Centro, em Vilhena, Estado de
Rondônia, continuou a adotar o nome de WILIAN BONI, filho de
JAIME LUIZ BONI e de ANGELITA CARMEM ORO BONI e TAYNA
DE FREITAS BIONDO, de nacionalidade brasileira, Administradora,
solteira, natural de São José do Rio Preto, Estado de São Paulo,
onde nasceu no dia 28 de setembro de 1989, residente e domiciliada
na Avenida Leopoldo Peres, 3953, Centro, em Vilhena, Estado
de Rondônia, passou a adotar o nome de TAYNA DE FREITAS
BIONDO BONI, filha de ANTONIO BRAZ BIONDO e de DALVA
DE FREITAS BIONDO. Se alguém souber de algum impedimento,
oponha-o na forma da Lei. Lavro o presente Edital de Proclamas
para ser afixado em lugar de costume e publicado no Diário da
Justiça Eletrônico (www.tjro.jus.br).
Vilhena-RO, 12 de setembro de 2018.
Marcilene Faccin
Registradora

Este diário foi assinado digitalmente consoante a Lei 11.419/06. O documento eletrônico pode ser encontrado no sítio do Tribunal de Justiça do Estado de
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2º OFÍCIO DE REGISTROS CIVIS DAS PESSOAS NATURAIS E
TABELIONATO DE NOTAS DO MUNICÍPIO DE VILHENA –
RONDÔNIA
Tabeliã e Registradora: Marcilene Faccin
Avenida Presidente Tancredo Neves - 4901 - Jardim Eldorado,
Vilhena – RO - CEP: 76987-002 Telefone: (69) 3322-4663 E-mail:
civilnotas2@hotmail
LIVRO D-004
FOLHA 242
EDITAL DE PROCLAMAS Nº 1.142
Faço saber que pretendem casar-se sob o regime de Comunhão
Parcial de Bens e apresentaram os documentos exigidos pelo artigo
1.525, incisos I, III e IV, do Código Civil Brasileiro, os contraentes:
MAYCON DOUGLAS LANA BACKSCHAT, de nacionalidade
brasileira, auxiliar de almoxarifado, solteiro, natural de Vilhena,
Estado de Rondônia, onde nasceu no dia 19 de dezembro de 1997,
residente e domiciliado na Rua 1715, 1280, Jardim das Oliveira,
em Vilhena, Estado de Rondônia, passou a adotar o nome de
MAYCON DOUGLAS LANA BACKSCHAT MINOSSO, filho de
MÁRIO BACKSCHAT e de CLEIDIMAR MARIA DE LANA e ALINI
SILVA MINOSSO, de nacionalidade brasileira, operadora de caixa,
solteira, natural de Candeia do Jamari, Estado de Rondônia, onde
nasceu no dia 08 de março de 1997, residente e domiciliada na Rua
1715, 1280, Jardim das Oliveira, em Vilhena, Estado de Rondônia,
passou a adotar o nome de ALINI SILVA MINOSSO BACKSCHAT,
filha de ARNO MINOSSO e de EVA SILVA DE MELO. Se alguém
souber de algum impedimento, oponha-o na forma da Lei. Lavro o
presente Edital de Proclamas para ser afixado em lugar de costume
e publicado no Diário da Justiça Eletrônico (www.tjro.jus.br).
Vilhena-RO, 13 de setembro de 2018.
Marcilene Faccin
Registradora

Chupinguaia
LIVRO D-002 FOLHA 262 TERMO 000562
EDITAL DE PROCLAMAS Nº 562
Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos
exigidos pelo artigo 1.525, incisos I, III e IV, do Código Civil Brasileiro,
os contraentes: Ele: JOAB VITORINO CORREIA, solteiro, com
vinte e nove (29) anos de idade, de nacionalidade brasileiro,
agricultor, natural de Ouro Preto do Oeste-RO, onde nasceu no
dia 30 de agosto de 1989, portador da CI.RG: 1121955/SESDEC/
RO expedida em 08/01/2009, inscrito no CPF/MF: 011.339.042-46,
declara não possuir endereço eletrônico, residente e domiciliado
na Localidade ET Linha 105, s/n, Km 01, zona rural, Distrito de
Novo Plano, em Chupinguaia-RO, CEP: 76.990-000, filho de EDY
VITORINO CORREIA e de MARIA JOSÉ FRANCISCA CORREIA;
Ela: VIRGÍLIA VIEIRA, solteira, com vinte e cinco (25) anos de
idade, de nacionalidade brasileira, agricultora, natural de CabixiRO, onde nasceu no dia 03 de setembro de 1993, portadora da
CI.RG: 1381663/SESDEC/RO expedida em 09/08/2013, inscrita
no CPF/MF: 021.794.752-25, declara não possuir endereço
eletrônico, residente e domiciliada na Localidade ET Linha 105,
s/n, Km 01, zona rural, Distrito de Novo Plano, em ChupinguaiaRO, CEP: 76.990-000, filha de SEBASTIÃO ANTONIO VIEIRA e
de IVANETE DAS VIRGENS VIEIRA. Determinando que o regime
de bens a viger a partir do mesmo seja o de Comunhão Universal
de Bens. Que após o casamento, o declarante, continuou a adotar
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o nome de JOAB VITORINO CORREIA. Que após o casamento,
a declarante, continuou a adotar o nome de VIRGÍLIA VIEIRA. Se
alguém souber de algum impedimento, oponha-o na forma da Lei.
Lavro o presente Edital de Proclamas para ser afixado em lugar de
costume e publicado pela imprensa.
Chupinguaia-RO, 13 de setembro de 2018.
Valéria do Nascimento Costa
Tabeliã Substituta
LIVRO D-002 FOLHA 261 TERMO 000561
EDITAL DE PROCLAMAS Nº 561
Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos
exigidos pelo artigo 1.525, incisos I, III e IV, do Código Civil
Brasileiro, os contraentes: Ele: ALEX DA SILVA DONATO, solteiro,
com vinte (20) anos de idade, de nacionalidade brasileiro, auxiliar
administrativo, natural de Vilhena-RO, onde nasceu no dia 15 de abril
de 1998, portador da CNH: 06685883930/DETRAN/RO expedida
em 11/09/2017, inscrito no CPF/MF: 029.026.452-95, tendo como
endereço eletrônico: alexdonato177@gmail.com, residente e
domiciliado na Localidade ET Fazenda Primavera, s/n, zona rural,
Distrito de Boa Esperança, em Chupinguaia-RO, CEP: 76.990000, filho de ALEX GOMES DONATO e de FERNANDA BATISTA
DA SILVA DONATO; Ela: FLAVIA ZIILSKE GANDA, solteira, com
dezoito (18) anos de idade, de nacionalidade brasileira, estudante,
natural de Rolim de Moura-RO, onde nasceu no dia 19 de julho
de 2000, portadora da CI.RG: 1660847/SESDEC/RO expedida
em 11/06/2018, inscrita no CPF/MF: 059.395.282-01, tendo como
endereço eletrônico: alexdonato177@gmail.com, residente e
domiciliada na Localidade ET Fazenda Primavera, s/n, zona rural,
Distrito de Boa Esperança, em Chupinguaia-RO, CEP: 76.990000, filha de CIRILO FERREIRA GANDA e de BERNARDINA
ZIILSKE GANDA. Determinando que o regime de bens a viger a
partir do mesmo seja o de Comunhão Parcial de Bens. Que após o
casamento, o declarante, continuou a adotar o nome de ALEX DA
SILVA DONATO. Que após o casamento, a declarante, passou a
adotar o nome de FLAVIA ZIILSKE GANDA DONATO. Se alguém
souber de algum impedimento, oponha-o na forma da Lei. Lavro o
presente Edital de Proclamas para ser afixado em lugar de costume
e publicado pela imprensa.
Chupinguaia-RO, 13 de setembro de 2018.
Valéria do Nascimento Costa
Tabeliã Substituta

COMARCA DE BURITIS
Buritis
LIVRO D-021 FOLHA 085
EDITAL DE PROCLAMAS Nº 5.985
Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos
exigidos pelo artigo 1.525, incisos I, III e IV, do Código Civil Brasileiro,
sob o regime de Comunhão Parcial de Bens, os contraentes:
ROMÁRIO BORGES DA SILVA, de nacionalidade brasileiro,
autônomo, solteiro, natural de Colorado do Oeste-RO, onde nasceu
no dia 07 de setembro de 1992, portador da Cédula de Identidade
RG nº 1.247.886/SSP/RO, inscrito no CPF/MF 023.034.992-75,
residente e domiciliado à Linha C-18, Km 14, Zona Rural, em BuritisRO, filho de JOSÉ MORAIS DA SILVA e de ANA MARIA MARTINS
BORGES DA SILVA; e ANDRIELSA APARECIDA MOREIRA de

Este diário foi assinado digitalmente consoante a Lei 11.419/06. O documento eletrônico pode ser encontrado no sítio do Tribunal de Justiça do Estado de
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nacionalidade brasileira, agricultora, solteira, natural de Pimenta
Bueno-RO, onde nasceu no dia 15 de agosto de 1995, portadora
da Cédula de Identidade RG nº 1.199.433/SSP/RO - Expedido
em 26/05/2010, inscrita no CPF/MF 024.198.112-32, residente e
domiciliada à Linha 18, Km 13, Zona Rural, em Buritis-RO, filha
de BENEDITO FELISBERTO MOREIRA e de MARIA APARECIDA
RODRIGUES FOGAÇA MOREIRA, continuou a adotar o nome de
ANDRIELSA APARECIDA MOREIRA. Se alguém souber de algum
impedimento, oponha-o na forma da Lei. Lavro o presente Edital
de Proclamas para ser afixado em lugar de costume e publicado
no Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado de
Rondônia www.tjro.jus.br (Provimento 0007/2011-CG).
Buritis-RO, 12 de setembro de 2018.
Aislan Rodrigues de Souza
Oficial Substituto
LIVRO D-021 FOLHA 084
EDITAL DE PROCLAMAS Nº 5.984
Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos
exigidos pelo artigo 1.525, incisos I, II, III e IV, do Código Civil
Brasileiro, sob o regime de Comunhão Parcial de Bens, os
contraentes: WAGNER DE OLIVEIRA ALVES, de nacionalidade
brasileiro, agricultor, solteiro, natural de Jaru-RO, onde nasceu no
dia 16 de novembro de 1996, portador da Cédula de Identidade RG
nº 1.439.941/SSP/RO - Expedido em 28/10/2014, inscrito no CPF/
MF 702.222.302-58, residente e domiciliado à Rua Barretos, 2528,
Setor 06, em Buritis-RO, filho de MAURO SOUZA ALVES e de
CLEUZA FAUSTO DE OLIVEIRA ALVES; e DANIELA PEREIRA
DA SILVA DE CASTRO de nacionalidade brasileira, agricultora,
solteira, natural de Buritis-RO, onde nasceu no dia 01 de julho de
2001, portadora da Cédula de Identidade Profissional nº 2904514Série 0050/RO/MTPS/RO - Expedido em 06/12/2015, inscrita no
CPF/MF 050.896.602-71, residente e domiciliada à Linha União,
Linha 05, Km 08, Zona Rural, em Buritis-RO, filha de CELIO
AUGUSTO DE CASTRO e de LUCIRENE PEREIRA DA SILVA
CASTRO, continuou a adotar o nome de DANIELA PEREIRA DA
SILVA DE CASTRO. Se alguém souber de algum impedimento,
oponha-o na forma da Lei. Lavro o presente Edital de Proclamas
para ser afixado em lugar de costume e publicado no Diário da
Justiça Eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
www.tjro.jus.br (Provimento 0007/2011-CG).
Buritis-RO, 12 de setembro de 2018.
Aislan Rodrigues de Souza
Oficial Substituto
LIVRO D-021 FOLHA 083
EDITAL DE PROCLAMAS Nº 5.983
Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos
exigidos pelo artigo 1.525, incisos I, III, IV e V, do Código Civil
Brasileiro, sob o regime de Comunhão Parcial de Bens, os
contraentes: JOSÉ RODRIGUES DE MORAES, de nacionalidade
brasileiro, agricultor, divorciado, natural de Mantena-MG, onde
nasceu no dia 03 de outubro de 1951, portador da Cédula de
Identidade RG nº 114.550/SSP/RR - Expedido em 16/07/1990,
inscrito no CPF/MF 063.024.402-20, residente e domiciliado à
Rua Mirante da Serra, 2551, Setor 04, em Buritis-RO, filho de
PEDRO RODRIGUES DE MORAES e de MARIA RODRIGUES DE
MORAES; e LINDAURA MOREIRA DA SILVA de nacionalidade
brasileira, do lar, solteira, natural de Porto Velho-RO, onde nasceu
no dia 04 de julho de 1975, portadora da Cédula de Identidade RG
nº 168.170/SSP/RR - Expedido em 16/10/1995, inscrita no CPF/MF
609.403.522-49, residente e domiciliada à Rua Mirante da Serra,
2551, Setor 04, em Buritis-RO, filha de ARISTIDES DA SILVA e
de AMELIA MOREIRA DA SILVA, passou a adotar o nome de
LINDAURA MOREIRA DA SILVA DE MORAES. Se alguém souber
de algum impedimento, oponha-o na forma da Lei. Lavro o presente

SEXTA-FEIRA, 14-09-2018

1224

Edital de Proclamas para ser afixado em lugar de costume e
publicado no Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal de Justiça do
Estado de Rondônia www.tjro.jus.br (Provimento 0007/2011-CG).
Buritis-RO, 12 de setembro de 2018.
Aislan Rodrigues de Souza
Oficial Substituto

COMARCA DE MACHADINHO D´OESTE
MACHADINHO D´OESTE
Ofício de Registro Civil das Pessoas Naturais e Tabelionato de
Notas do Município de Vale do Anari, Comarca de Machadinho
D’Oeste – RO
Av. Vereador Acyr José Damasceno, 4850, Centro, em Vale do
Anari – RO – CEP: 76.867-000 – Fone: (69)3525-1469
LIVRO D-001 FOLHA 257
EDITAL DE PROCLAMAS Nº 257
Faço saber que pretendem casar-se sob o regime de Separação de
Bens Obrigatória, nos termos do artigo 1.641, inciso I , nos termos
do artigo 258, inciso II do Código Civil Brasileiro e apresentaram
os documentos exigidos pelo artigo 1.525, incisos I, III, IV e V,
do Código Civil Brasileiro, os contraentes: OTAIR CARDOSO
SIQUEIRA, brasileiro, agricultor, viúvo, natural de PocraneMG, onde nasceu no dia 07 de setembro de 1954, residente e
domiciliado à Linha MA-03, Lote 1036, Gleba 02, Zona Rural, em
Machadinho D’Oeste-RO, continuará a adotar o nome de OTAIR
CARDOSO SIQUEIRA, filho de PAULINO CARDOSO SIQUEIRA
e de MARIA RODRIGUES SIQUEIRA; e NIVALDA MARÇAL DE
SOUZA, brasileira, aposentada, viúva, natural de Conselheiro
Pena-MG, onde nasceu no dia 02 de outubro de 1952, residente
e domiciliada à Travessa 01, 2868, Centro, em Vale do Anari-RO,
continuará a adotar no nome de NIVALDA MARÇAL DE SOUZA,
filha de JOÃO ELPIDIO DE AZEVEDO e de JURACI MARÇAL. Se
alguém souber de algum impedimento, oponha-o na forma da Lei.
Lavro o presente Edital de Proclamas para ser afixado em lugar de
costume e publicado no Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal de
Justiça do Estado de Rondônia. Envio cópia ao Oficial do Ofício de
Registro Civil das Pessoas Naturais do Município e Comarca de
Machadinho D’Oeste-RO, para ser afixado no Ofício do domicílio
e residência do contraente, para os efeitos do artigo 1.527 do
Código Civil Brasileiro. Vale do Anari-RO, 12 de setembro de 2018.
Fernando Jânio Degam – Oficial.

COMARCA DE NOVA BRASILÂNDIA D´OESTE
Nova Brasilândia D´Oeste
OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL
Rua Jose Carlos Bueno, 3395-A CP: 78.974-000
Município e Comarca de Nova Brasilândia D’Oeste Estado de
Rondônia
Andressa da Cruz Benati Ramos – Oficiala/Notaria Interina
LIVRO D-014 FOLHA 070 TERMO 003470
EDITAL DE PROCLAMAS Nº 3.470
Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos
exigidos pelo artigo 1.525, incisos I, III, IV e V, do Código Civil

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

ANO XXXVI

NÚMERO 172

DIARIO DA JUSTIÇA

Brasileiro, os contraentes: REMILTON GERALDO SALA, de
nacionalidade brasileira, de profissão encarregado administrativo,
de estado civil divorciado, natural de Ibituba Município de Baixo
Guandu-ES, onde nasceu no dia 05 de dezembro de 1955, residente
e domiciliado à Rua Pirarara nº 2685, setor 14 há 90 dias, em Nova
Brasilândia D’ Oeste-RO, CEP: 76.958-000, , filho de CLOVIS
SALA DE BRITO e de IZALTINA ARAUJO SALA; e DARLETE
VIEIRA DOS REIS DIAS de nacionalidade brasileira, de profissão
agricultora, de estado civil viúva, natural de Ecoporanga-ES, onde
nasceu no dia 18 de outubro de 1970, residente e domiciliada à
Rua Pirarara nº 2685, setor 14, há 14 anos, em Nova Brasilândia
D’ Oeste-RO, , filha de JOSÉ ANTONIO DOS REIS e de JUDITE
VIEIRA.
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-o na forma da
Lei. Lavro o presente Edital de Proclamas para ser afixado em
lugar de costume.Nova Brasilândia D’ Oeste-RO, 12 de setembro
de 2018.

COMARCA DE SANTA LUZIA D´OESTE
Santa Luzia D´Oeste
REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL, Estado de Rondônia,
Comarca de Santa Luzia D’Oeste, Cartório de Serviço Registral e
Notarial, Rua Dom Pedro I, 2426 Fone (069) 3434-2505 76950000 Cx P 02, Santa Luzia D’Oeste/RO. EDITAL DE PROCLAMAS
Nº 002135 D-007 Fls 035. Faço saber que pretendem se casar
JOSMAR MALAQUIAS PINTO e ROSIMEIRE MARQUES DOS
SANTOS, para o que apresentaram os documentos exigidos pelo
artigo 1.525, incisos I, III, IV e V, do Código Civil Brasileiro. Ele
é natural de Vera Cruz D’Oeste-PR, nascido a 10 de outubro de
1979, de profissão motorista, residente e domiciliado à Linha 184,
s/n, Setor 03, Zona Rural, em Santa Luzia D’Oeste-RO, CEP:
76.950-000, filho de ILSON SEVERIANO PINTO e de NEUSA
MALAQUIAS PINTO. Ela é natural de Angélica-MT, nascida a 07 de
maio de 1974, de profissão do lar, residente e domiciliada à Linha
184, s/n, Setor 03, Zona Rural, em Santa Luzia D’Oeste-RO, CEP:
76.950-000, filha de JOÃO MARQUES DOS SANTOS e de EMILIA
GARCIA DOS SANTOS. Se alguém souber de algum impedimento,
oponha-o na forma da Lei. Lavro o presente para ser afixado em
lugar de costume e enviada cópia para ser publicada no Diário da
Justiça Eletrônico (www.tjro.jus.br Ato lavrado em consonância
com o que dispõem os arts. 33, VI, 43 e 44 da Lei 6015/73, dos
Registros Públicos. 12 e setembro de 2018.

COMARCA DE SÃO MIGUEL DO GUAPORÉ
São Miguel do Guaporé
LIVRO D-017 FOLHA 161 TERMO 004361
EDITAL DE PROCLAMAS Nº 4.361
Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos
exigidos pelo artigo 1.525, incisos I, III, IV e V, do Código Civil
Brasileiro, os contraentes: CESAR DA SILVA SANTOS, de
nacionalidade brasileira, Queimador, divorciado, natural de Ouro
Verde de Minas-MG, onde nasceu no dia 28 de agosto de 1980,
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residente e domiciliado à Rua: Canela s/n, Planalto, em Sao
Miguel do Guapore-RO, filho de MANOEL DA SILVA AZEVEDO
e de SEBASTIANA CARDOSO DOS SANTOS; e MARIA DO
NASCIMENTO BARROS FILHA de nacionalidade brasileira, do lar,
divorciada, natural de Cacoal-RO, onde nasceu no dia 20 de março
de 1978, residente e domiciliada à Rua: Canela s/n, Planalto, em
São Miguel do Guaporé-RO, filha de FAUSTINO RIBEIRO BARROS
e de MARIA NASCIMENTO BARROS.
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-o na forma
da Lei. Lavro o presente Edital de Proclamas para ser afixado
em Cartório no lugar de costume, em local de fácil acesso e boa
visibilidade, pelo prazo de 15 dias, a partir da publicação no Diário
da Justiça do Estado de Rondônia.
São Miguel do Guaporé, 12 de setembro de 2018.
Núbia Alves Nogueira da Silva
Escrevente Autorizada
LIVRO D-017 FOLHA 162 TERMO 004362
EDITAL DE PROCLAMAS Nº 4.362
Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os
documentos exigidos pelo artigo 1.525, incisos I, III e IV, do Código
Civil Brasileiro, os contraentes: EWERTON JHONNY BARBOSA,
de nacionalidade brasileira, dessossador II, solteiro, natural de
Pinhais-PR, onde nasceu no dia 19 de março de 1994, residente e
domiciliado à Rua: Jatobá, Nº 2650, em São Miguel do GuaporéRO, filho de VALDIR JOSÉ BARBOSA e de RENILZA CARLOS
BARBOSA; e FLAVIA LEITE DA SILVA de nacionalidade Brasileira,
Operadora de Produção, solteira, natural de Ji-Paraná-RO, onde
nasceu no dia 25 de setembro de 1998, residente e domiciliada
à Rua: Jatobá, Nº 2650, em São Miguel do Guaporé-RO, filha de
JORGE LAURINDO DA SILVA e de CLEÔNI LEITE CUELHO.
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-o na forma
da Lei. Lavro o presente Edital de Proclamas para ser afixado
em Cartório no lugar de costume, em local de fácil acesso e boa
visibilidade, pelo prazo de 15 dias, a partir da publicação no Diário
da Justiça do Estado de Rondônia.
São Miguel do Guaporé, 12 de setembro de 2018.
Núbia Alves Nogueira da Silva
Escrevente Autorizada
LIVRO D-017 FOLHA 163 TERMO 004363
EDITAL DE PROCLAMAS Nº 4.363
Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos
exigidos pelo artigo 1.525, incisos I, III, IV e V, do Código Civil
Brasileiro, os contraentes: EDSON SOUZA DO NASCIMENTO, de
nacionalidade brasileiro, Gerente Comercial, divorciado, natural de
Paranhos-MS, onde nasceu no dia 10 de junho de 1980, residente e
domiciliado à Rua: Dom Bosco s/n, Novo Horiente, em São Miguel do
Guapore-RO, filho de JOSÉ PAULO MARINHO DO NASCIMENTO
e de MARIA AUGUSTA SOUZA DO NASCIMENTO; e IVONE
DA SILVA de nacionalidade brasileiro, Assistente Comperativo,
solteira, natural de Jaru-RO, onde nasceu no dia 25 de janeiro de
1985, residente e domiciliada à Rua: Dom Bosco s/n, Centro, em
São Miguel do Guaporé-RO, filha de JOAQUIM MODESTO DA
SILVA e de MARIA HELENA DA SILVA.
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-o na forma
da Lei. Lavro o presente Edital de Proclamas para ser afixado
em Cartório no lugar de costume, em local de fácil acesso e boa
visibilidade, pelo prazo de 15 dias , a partir da publicação no Diário
da Justiça do Estado de Rondônia.
São Miguel do Guaporé, 12 de setembro de 2018.
Núbia Alves Nogueira da Silva
Escrevente Autorizada

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

